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2.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 milletvekilinin, kapatılması 
söz konusu olan belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/424) 

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, enerji politi
kaları ile enerji üretim, dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştı
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alı

namayan bir üsteğmene ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/493) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 
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kredi verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/771) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı 
alanındaki uygulamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/782) ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

6.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir si
gorta şirketine satışına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

7.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişik
liklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/961) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Mustafa Demir'in cevabı 

8.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planı değişikliklerine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/1048) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı 

9.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancılara satılan ve ipotek edi
len tarım arazilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1083) ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planında cem evlerine 
yer verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1121) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

11.- Aksaray Milletvekili Osman Erruğrul'un, inşaat sektörünün can
landırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1126) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 
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12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2008 yılında tahsil edilen tapu 
suret harçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1177) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, görev şehitlerinin yakınlarına 
kamu görevi verilmesine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1192) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, terör ve görev şehidi ayırı
mına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

15.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancılara satılan gay-
rimenkullere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1200) ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

16.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İller Bankasınca Gazian
tep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerine verilen kredilere ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1295) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

17.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Atak helikopter ihalesindeki 
ödemelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İl müdürlükleri personeline iliş
kin sözlü soru önergesi (6/1422) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı 

19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kıyı şeritlerindeki beledi
yelerin imar yetkilerinin alınmasına yönelik kanun teklifine ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/1465) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, depreme yönelik çalışma
lara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 
(Cevaplanmadı) 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 

(S. Sayısı: 96) 
2.- İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Gö

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (1/713) (S. Sayısı: 397) 

3.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji Kay
naklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda 
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4.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 383) 
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kumlu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, yeni yasama yılının hayırlı olmasını ve 
23'üncü Dönemde vefat eden milletvekillerine Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize tekrar 
başsağlığı dileyen bir konuşma yaptı. 

Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı 
seçimlerine, 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, yeni yasama yılının başlamasına, 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Parlamentonun bazı önemli konular karşısındaki refleksine, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündem 

dışı konuşmasına, 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'ye yapılan saldırı ve 

IMF-Dünya Bankasının İstanbul'daki yıllık toplantısı nedeniyle yapılan gösteri ve alınan 
tedbirlere, 

Van Milletvekili Özdal Üçer, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bilgilendirme amaçlı konuşmasının 
yüzeysel olduğuna, 

İlişkin birer açıklamada bulundular. 

Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın (6/888, 6/1474, 6/1475), 

Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in (6/1370, 6/1371), 

Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un (6/1384, 6/1416), 

Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri 
verildiği bildirildi. 

DTP Grubu Adına Grup Başkan Vekili ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan'm, kadınlara yönelik 
cinayet olaylarının (10/420), 

Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 25 milletvekilinin, organ temini ve organ naklindeki 
sorunların (10/421), 

Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ve 21 milletvekilinin, Amik Ovası'ndaki sulama 
sorununun (10/422), 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini 
alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

İrtibat Subaylarına İlişkin Olarak Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri ve Türk Kara Kuvvetleri 
Arasında İmzalanan Anlaşma Muhtırasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair, 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair, 

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yeni Zelanda Tarım ve Ormancılık 
Bakanlığı Yeni Zelanda Gıda Güvenliği Otoritesi Arasında Sağlık Hususlarında İşbirliği Konusunda 
Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair, 

Kanun tasarılarının, İç Tüzük'ün 75'inci maddesine göre Hükümete geri gönderilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkereleri okundu, Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarıların geri verildiği açıklandı. 
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(6/571), 

(6/573), 

(6/609), 

(6/719), 

(6/722), 

(6/723), 

(6/813), 

7'nci 

8'inci 

10'uncu " 

3 l 'inci " 

32'nci 

33'üncü " 

54'üncü " 

95'inci " 

133 'üncü" " (6/947), 

Esas numaralı sözlü sorulara, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım cevap verdi; (6/512), (6/571), 

(6/719), (6/722), (6/723) esas numaralı soruların sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı. 

7 Ekim 2009 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.13'te son verildi. 

Nevzat PAKDİL 
Başkan Vekili 

Yusuf COŞKUN Yaşar TÜZÜN 
Bingöl Bilecik 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Ali Rıza Alaboyun'un ismen davet edildiği ve 6 Ekim 2009 
tarihinde Washington'da gerçekleştirilecek Habitat Küresel Parlamenterler Toplantısı'na icabet edilmesine, 

Romanya Senatosunun ev sahipliğinde 27-28 Ekim 2009 tarihlerinde Bükreş'te gerçek
leştirilecek olan Orta Avrupa İnisiyatifi (CEI) Parlamenter Meclisi Toplantısı'na TBMM Başkanını 
temsilen TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un katılmasına, 

İlişkin Başkanlık; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 
Cenevre'de gerçekleştirilecek 98'inci Genel Kuruluna katılmak üzere bir heyetle birlikte 3-19 Haziran 
2009 tarihlerinde İsviçre'ye yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de 
iştirak etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık; 

Tezkereleri kabul edildi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının 
Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak'ın PKK 
Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi 
için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 Sayılı Karanyla Hükümete verilen ve 
8/10/2008 Tarih ve 929 Sayılı Karan ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasa'nm 92'nci Maddesi 
Uyarınca 1II10/2009 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/950), 
görüşmeleri tamamlanarak, istem üzerine yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 

l 'inci sırasında bulunan (6/493) esas numaralı soru, ilgili bakan Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, ertelendi. 

2'nci sırasında bulunan (6/512), 
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No.: 4 
II.- GELEN KÂĞITLAR 
7 Ekim 2009 Çarşamba 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 Milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği yönetimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

2.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan 
belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji üretim, 
dağıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009) 

• 
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7 Ekim 2009 Çarşamba 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) * 
BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3'üncü 

Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem 
dışı söz vereceğim. 

Gündem dışı ilk söz, Ardahan ilinde yağışların tarım alanlarına vermiş olduğu zararlar hakkında 
söz isteyen Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'ya aittir. 

Sayın Kaya, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 

1.-Ardahan Milletvekili Saffet Kaya 'nın, Ardahan ilindeki son yağışların tarım alanlarına ver
diği zararlara ilişkin gündem dışı konuşması 

SAFFET KAYA (Ardahan) - Çok Değerli Başkan, Parlamentomuzun çok değerli üyeleri; ko
nuşmama başlamadan önce yüce heyetinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli Başkan, çok değerli üyeler; serhat ilimiz Ardahan'ımızın son zamanlarda özellikle müş
teki olduğu ve doğal bir felaketle karşı karşıya geldiğini yüce Parlamentoda hem İktidarımızın hem 
de değerli Parlamentonun dikkatini özellikle celbetmek için söz almış oldum. Değerli Başkan Vekilime 
teşekkür ediyorum. 

Ardahan ilimizde yaklaşık nüfusumuzun yüzde 70'inin hayvancılıkla ve tarımla uğraşı verdiği 
ve yüzde 30'unun da kentlerde yaşadığını ve bölgemizin hayvancılık ağırlıkta bir geçim kaynağı im
kânlarına sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Bölge hayvancılıkta ve tarımda gelişmezse bölge
nin kalkınması söz konusu değil çünkü Ardahan ili bu anlamda hayvancılığa dayalı, ekonomisiyle de 
özdeş bir yapıyı haiz. Dolayısıyla son zamanlarda mevsim normalleri üstü yağışların yağması, böl
gemizde çiftçimizi ve tarımla uğraşan köylümüzü -hani Ulu Önder Atatürk'ün ifade ettiği gibi, "Mil
letin efendisi köylüdür." veciziyle de ifade edecek olursak- onların sorunlarını burada, Parlamentoda 
gündeme getirmek bizim elbette ki boynumuzun borcu. 
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Saygıyla herkesi selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Ekili olan alanlar... Ekili alanlarda fiğ, buğday, arpa gibi ürünlerin tamamıyla, hem hasat süresi 
içinde hem de hasat elde edildikten sonra yağan kar nedeniyle maalesef bu hasat verimli hâle gelmez 
noktadadır. Dolayısıyla çiftçimiz bu anlamda çok ciddi manada beklenti içindedir. Bu beklentileri ben 
Değerli Bakanımızla birkaç kez görüştüğümü buradan ifade etmek istiyorum. Değerli Tarım Bakanı
mız, bu anlamda, bu zararların kısa bir zamanda ödeneceğini ve onunla birlikte de Ziraat Bankasına olan 
borçlarının ertelenmesi anlamında Bakanlar Kuruluna bu kararın getirileceğini, özellikle kendisinin bu 
konuda öncülük yapacağını, tarım kredi kooperatiflerine olan borçların yine ertelenmesi anlamında da, 
bu anlamda, konuyu Bakanlar Kuruluna taşıyacağını bizlere ifade ettiler. 

Bu çok ciddi manada bir zorunluluk içeriyor. Özellikle hayvancılığın dışında arıcılık da Arda
han'ımızın son derece önemli iktisadi potansiyelidir. Bölgemizde bir anlamda Kafkas ırkı olmazsa 
olmaz bir dengedir. Kafkas ırkının olması da arıcılığın gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Ba
kanlar Kurulundan geçirerek hem Arıcılık Enstitüsünün bölgemizde kurulmasına hem de Arıcılık Gen 
Merkezinin Ardahan'da kurulmasına katkıları nedeniyle Tarım Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. 

Tarım Bakanımız Ardahan'ı çok iyi bilenlerdendir çünkü iki yıllık süre içinde özellikle kendi 
hassasiyetlerinden dolayı 2 kez Ardahan'ı ziyarete geldiler ve burada özellikle teşekkürümü ifade 
etmem gereken bir konu da var. Kırsal kalkınma projesinde IFAD'la birlikte yaklaşık olarak 25 mil
yon dolan hemen olmakla birlikte on yıla sâri bir noktada 100 milyon dolarlık bir kırsal kalkınma pro
jesini Ardahan'ın gündemine taşıması da ayrıca hem Hükümetimizin hem de Sayın Bakanımızın bu 
konudaki bölgeye olan bakışının çok samimi olarak ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Bakanımıza ve Hü
kümetimize bölgemize gösterdiği bu ilgiden halkımız çok çok memnun olmakla birlikte, bu son ya
şanan olay hiç şüphesiz ki Hükümetimizin bu yaralara merhem olacağı konusunda tereddüdümüz 
olmamakla birlikte Sayın Bakanımız bu yaralara merhem olması anlamında Bakanlar Kuruluna ta
şıyacağı borçların ertelenmesi konusundaki teklifi kendisiyle görüştüğümde gerçekleştireceğini ifade 
etmiştir. Elbette ki oradaki çiftçimizin yalnız tarım ve hayvancılıkla geçinen ve oradaki ekonomik alt
yapıyı besleyen, hayvancılığımızı desteklemek Hükümetimizin bugüne kadar önemli görevlerinden 
biri oldu. Bölgemizde son beş altı yıldan beri İktidarımızın sunduğu imkânlar, cumhuriyet tarihinde 
bugüne kadar yapılan en büyük imkânlar olmuştur. Dolayısıyla ben bu anlamda Hükümetime de 
Sayın Başbakanıma da minnet borcumu bölge adına ifade etmek istiyorum. Bu konu yalnızca Arda
han'ın meselesi değil. Doğuda yaşanan bu olağanüstü şartlarda maalesef hava şartlarına istinaden 
çok ciddi sıkıntılar çeken çiftçimizin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaya, konuşmanızı tamamlayınız. 

SAFFET KAYA (Devamla) - . . .bu anlamda yaralarına merhem olacağını düşündüğüm için yüce 
heyetinizle bu konuyu paylaşmak adına söz almış bulunmaktayım. 

Umuyorum ki çok kısa bir zamanda bu yaralar mutlaka ve mutlaka sarılacak. Ardahan'ımız, 
çiftçimizin hak ettiği noktada taleplerini Hükümetimiz, her zaman olduğu gibi, bugünden de sonra 
gereğini yerine getirecektir. 

Ben yüce heyetinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki 
çok yakın bir zamanda bölgemizin tüm sorunları çözülmüş olur. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya. 

Gündem dışı ikinci konuşma, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi ve kötü hava şart
larıyla ilgili zararlar meydana gelmesi konusunda söz isteyen Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'e aittir. 

Sayın Öğüt, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son zamanlarda yaşanan 
sel felaketi ve kötü hava şartları nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin gündem dışı konuşması 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Doğu Anadolu'da yaşanan sel fe
laketi, kötü hava koşullan nedeniyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 2 tane Ardahan Milletvekili üst üste konuşuyor. Niçin? Demek ki çok büyük 
bir felaket var Ardahan'da, hakikaten öyle. Çiftçimiz perişan bir durumda. Yaz boyu devamlı şiddetli 
yağmurlar yağdı. Kış da erken geldi. 26 Eylülde şiddetli bir kar yağdı yani Antalya'da millet denize 
girerken bizim orada 15 santim kar... Dağ köylerinde biçilmemiş tarla ve çayırı olduğu gibi yatırdı 
kar. Ova köylerinde biçilmiş tarla ve çayırın -olduğu gibi- otların üzerine kar yağdı -15 santim- ve 
çiftçi otlarını taşıyamaz duruma geldi. 

Şimdi, Sayın Kaya da söyledi, bizim bölgemiz yüzde 70'inin üzerinde insanlar hayvancılıkla ge
çiniyor. Samanı, otu, arpası, fiği, yem bitkisi olmadığı zaman hayvanını besleyemediğinde çocuğunu 
okutması mümkün değil, sağlık tedavisini görmesi mümkün değil, geçinmesi mümkün değil. Zaten 
bölgede göç var, bölge boşalmış, bir de bu insanların tarımla ilgili hasatlarına doğal felaketin zarar 
vermesi inanın çok perişan etti. 

Şimdi, somut olarak konuşmamız lazım değerli arkadaşlar. Bu şiddetli yağmurlardan sonra yayla 
yolları bozuldu. Hâlen bazı yaylalardan inmemiş insanlar perişan durumda ama bizim önerimiz şu: 
Sayın Bakan, Tarım Bakanı Ardahan'a bal festivaline geldi. Ben şimdi Ardahan'a şu anda gönderi
yorum. Sayın Kaya'dan da rica ediyorum. Tarım Bakanımızın şimdi Ardahan'a gelmesi lazım. Şimdi 
gelip manzarayı görmesi lazım çünkü insanlarımız -tarım sigortası yeni çıkmış- tarım sigortası yap-
tıramamış, perişan bir durumda. Onun için, hasar tespitleri zaten yapıldı. Bunu en kısa zamanda Hü
kümetin değerlendirerek -ki arkadaşım da söyledi- buradaki bütün çiftçilerimizin zararlarının 
karşılanması lazım. Bu karşılanmadığı takdirde inanın insanlar artık orada yaşayamaz hâle gelirler. 

Bakın, ben size bir şey söyledim, her giden politikacı şunu söylüyor: Burada hakikaten yaşamak 
çok zor çünkü sekiz ay kış var, çok ağır kış koşullan var. Yani eksi 30 derece, 40 derece soğuk var. 
Şu anda sıfır derece, sıfırın altında 1 ve 2. Oradaki vatandaşa para verilmesi lazım üstelik. Yani ora
daki vatandaşa aylık verilmesi lazım ki oradaki vatandaş Ermenistan sınırında Türkiye'yi beklesin. 
Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Kaldı ki bu tip doğal felaketlerde hükümetlerin acil tedbir alması 
lazım ve hemen, derhâl oradaki vatandaşın zararının ödenmesi lazım. 

Şimdi, benim Tarım Bakanından istediğim şu, rica ettiğim: Yem bitkiler parasını bekletmeden 
ödeyin Sayın Bakan, mazot parasını bekletmeden ödeyin, gübre ve diğer primler, ne varsa onları da 
bekletmeden ödeyin ki insanların eline üç beş kuruş para geçsin. Aksi takdirde çok zor. 

Onun dışında, değerli arkadaşlar, besicilikle ilgili kredi almış vatandaşımız, kredinin faizi gel
miş, temerrüde düşmüş, perişan, Ziraat Bankası icra götürüyor. Ziraat Bankası ve tarım kredi koo
peratiflerine olan borçların derhâl durdurulması lazım, bir yıl ertelenmesi lazım. Bunu da istirham 
ediyorum. Yem bitkisi, traktör için alınan kredilerin de mutlak surette ertelenmesini istirham ediyo
rum. Aksi takdirde çiftçimiz perişan durumda. 
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Değerli arkadaşlar, politika yapmanın bir anlamı yok, birbirimizi karalamanın da bir anlamı yok. 
Bugün Doğu Anadolu, sadece Ardahan değil, Kars'ta, Erzurum'da, Van'da, Ağrı'da, Bayburt'ta, 
Hakkâri'de, Şırnak'ta, her yerde bu zulüm var. Şimdi, bizim Doğu Anadolu'da insanları özveriyle bu ül
kenin vatandaşı oluyor, özveriyle bu ülkeye bağlı, vatanına, milletine, devletine bağlıysa, bu insanlara da 
bu Meclisin, bu Hükümetin yardım etmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde, inanın, insanlarımız 
perişan durumda ve ben şunu söylüyorum: Eğer insanların hayvanları telef olmuşsa, samanları, otları, 
bitki örtüleri olduğu gibi gitmişse bu insanlar ne yapacaklar? Ben daha önce memleketten saman ve ot 
getirerek burada basın toplantısı yaptım. Niçin? Dikkati çekmek için. Yani oraya artık üvey evlat gö
züyle kimse bakmasın. Hep Doğu Anadolu'ya şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Öğüt, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Cumhuriyet kurulduğundan bu yana kimse bir şey yapmamıştır. 
Yapan varsa iki adım bu tarafa gelsin, konuşsun. Kürsü işte burada. Ha yapmıştır, tabii ki teşekkür 
ederim yapılanlara ama batıdakiler gibi değil. Şimdi IMF geldi, genç çocuklarımız dün olaylar çı
karttılar, Taksim'de -hepimiz üzüldük- bugün Şişli'de çıkarttılar. O insanlar isyan ediyorlar. Doğu 
Anadolu'da gençler işsiz ve perişan kaldıkları zaman ya silahını alıyor PKK'nın yanına gidiyor ya 
da göç ediyor, geliyor, oradaki Taksim'deki o olayları yapan çocukların içine karışıyor. Onun için, 
devletin görevi, sosyal devletin görevi vatandaşını orada yaşatmaktır. Vatandaşını orada yaşatmak is
tiyorsa, o zaman vatandaşına yapacağı yardımları da ön planda tutması lazım gelir diye düşünüyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sayın Öğüt, cumhuriyet tarihi boyunca da her tarafa her türlü hizmet yapılmıştır. Eksiği gediği 
olabilir ama bunlar biraz kastı aşan cümleler oldu herhalde, sürçülisan oldu. 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Efendim, ben arz edeyim: "Tabii ki yapılmıştır ama az yapılmıştır." 
dedim. 

BAŞKAN - Peki. 

Gündem dışı üçüncü söz, İlköğretim Haftası münasebetiyle söz isteyen Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Duran Bulut'a aittir. 

Sayın Bulut, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut 'un, İlköğretim Haftası ve yeni eğitim-öğretim dö
neminin başlamasına ilişkin gündem dışı konuşması 

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2009-2010 
eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla görüşlerimi sunmak üzere gündem dışı söz almış 
bulunuyorum. Yüce heyetinizi ve asil Türk milletini saygıyla selamlıyorum. 

Yeni eğitim-öğretim dönemi, fiziki yetersizlikler, öğretmen eksikliği, donanım eksikliğiyle maa
lesef başlamıştır. Her yıl artan nüfusa ayak uyduramayan, plansız, kıt imkânlarla yürüttüğümüz eği
tim çalışmaları maalesef ihtiyaca cevap verememektedir. 

Bunun sebebi, eğitim harcamalarının bütçedeki payının az oluşudur. 1992 yılında genel bütçeden 
ayrılan pay yüzde 19 iken, sonraki yıllarda bu pay yüzde 10'lara kadar düşmüştür. Bu payın içerisin
deki yatırımlara ayrılan pay da yüzde 6'lan maalesef geçmemektedir. Tüm yük, öğretmenlerin, idare
cilerin sırtına binmektedir. Bu nedenle her eğitim-öğretim yılında kayıt parası tartışması yaşanmaktadır. 
Durum böyle olunca da okullar eksikliklerle yeni eğitim-öğretim dönemine maalesef başlamışlardır. 
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Bugün okullarımızda ciddi bir öğretmen eksikliği mevcuttur. Ülkemizde öğretmen açığı 150 
bindir. Üniversitelerimizden her yıl 40 bin öğretmen adayı mezun olmaktadır. 2009 yılı başından beri 
Millî Eğitim Bakanlığı 30 bin öğretmen alarak istihdam etmiş, ancak bu eksikliği maalesef karşıla
yamamıştır. Öğretmen adayı olarak mezun olmuş ve bugüne kadar atama bekleyen öğretmen sayısı 
250 bindir. Bu mezunların istihdamı için Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen alımı konusundaki po
litikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, eğitim kalkınmanın temelidir. Kalkınmada sermayenin yanı sıra yetişmiş 
insan gücüne de ihtiyaç vardır. Ülkemizde ne ihtiyaçların tespiti ne de yatırımların ve eğitimin plan
laması yapılmaktadır. Eğitimli gençler arasında işsizlik yüzde 25 Merin üzerindedir. 

Temel eğitim ilköğretimde giderilmelidir. Adabımuaşeret kuralları diye niçin bir ders olmaz ve 
öğretilmez? Türk töresi çocuklara neden belletilmez? Türk aile yapısı neden yaşanabilir hayat tarzı 
hâline getirilmez? 

İlköğretim okullarını bitirirken seviye tespit sınavları yapılır. Geçen yıldan itibaren bu seviye tes
pit sınavlarında İngilizce sorular da sorulmaya başlandı. Bu ne demektir? Bu, özel okullara, kolej öğ
rencilerine yapılan bir ayrıcalık ama diğer ülke çocuklarına yapılan bir haksızlıktır. Bunun da bu 
eğitim-öğretim döneminde mutlaka değerlendirilip gözden geçirilmesi gerekir. 

İlköğretimi bitiren gençler kendi yetenekleri doğrultusunda meslek liselerine yönlendirilmeli
dirler. Yönlenmiyorlar. Neden? Çünkü üniversiteye girişin, meslek liselerine devam ettiği takdirde 
zor olduğuna, normal liselere devam edenlerin daha kolay olduğuna inanıyorlar. Halbuki gerçek 
böyle değildir. Lise mezunu yüz binlerce genç üniversiteye girememiş, ellerinde de herhangi bir mes
lek sahibi olmadıklarından bir problem hâlinde ailelerine ve toplumlarına yük olmak durumunda kal
mıştır. Meslek liselerinin önünün mutlaka açılması, meslek liselerinde okuyan öğrencilerin kendi 
branşlarında bir yükseköğretim okuluna, bölümüne girmelerinin yolunun açılması ve kolaylaştırılması 
mutlaka gerekmektedir. 

YÖK'ün yanlış uygulamaları, eğitimin ders destekli olmaktan çıkıp dershane merkezli hâle gel
mesine sebep olmuştur. Burada oluşan rekabet ortamında aileler, ekonomik durumları her ne olursa 
olsun, dişlerinden, tırnaklarından ayırdıkları paralarla çocuklarını dershaneye göndermek zorunda 
kalmışlardır. Bunun bir öğrenci için yaklaşık 2 bin TL olduğu düşünülürse, ailelerin katlanmak zo
runda kaldıkları durumu takdirlerinize sunuyorum. 

Devletin okulları, dershanelere öğrenci hazırlayan ve sunan merkezlere dönüşmüştür. Öğrenci
ler, dershaneler tarafından müşteri gibi görülmektedir. Sektörde çalışan 40 binin üzerinde öğretmen 
zor şartlar altında hayatlarını sürdürmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayınız. 

AHMET DURAN BULUT (Devamla) - Millî Eğitim Bakanlığı, bilginin, yeteneğin değerlen
dirilerek, bu doğrultuda, ülkenin, ekonominin, sanayinin, velhasıl toplumun ihtiyacı olan insan gü
cünü yetiştirmek için ciddi tedbirler almalıdır. 

Öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaş almaya devam ederken, hâlâ, Sayın Bakanın "Söz
leşmeli öğretmenler de kadrolu olacak." şeklinde verdiği sözün gerçekleşmesini beklemektedirler. 

Öğretmenlerin, vekil öğretmen, kadrolu öğretmen, asil öğretmen, yedek öğretmen şeklinde 
sınıflandırılmasıyla öğretmenliğin onurunun zedelendiğini tekrar takdirlerinize sunuyorum. 
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1) Behiç Çelik (Mersin) 

2) Mehmet Şandır (Mersin) 

3) Oktay Vural (İzmir) 

4) Mehmet Günal (Antalya) 

5) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

6) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 

7) Ali Uzunırmak (Aydın) 

8) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

9) Erkan Akçay (Manisa) 

10) Mustafa Kalaycı (Konya) 

11) Beytullah Asil (Eskişehir) 

12) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

13) Gürcan Dağdaş (Kars) 

14) Bekir Aksoy (Ankara) 

15) Necati Özensoy (Bursa) 

16)AkifAkkuş (Mersin) 

17) Murat Özkan (Giresun) 
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Yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrencilerimize, eğitim çalışanlarına, ailelerine hayırlı ol

ması dileklerimle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa Demir, gündemin "Sözlü 
Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 2, 10 ,36, 40, 53, 129, 188, 215, 247, 252, 289, 301, 302, 
306, 390,481, 502, 544 ve 606'ncı sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın 
Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

"Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" vardır. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1.-Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 24 milletvekilinin, sınır ve kıyı güvenliği yönetimindeki so
runların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/423) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin sınır ve kıyı güvenliği ile ilgili sorunları görüşmek üzere Anayasa'nın 98. İçtüzük'ün 

104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 05.06.2009 
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18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) D. Ali Torlak 

Mümin İnan 

Osman Çakır 

Kürşat Atılgan 

Kamil Erdal Sipahi 

Mehmet Akif Paksoy 

Hasan Özdemir 

(Niğde) 

(Samsun) 

(Adana) 

(İzmir) 

(Kahramanmaraş) 

(Gaziantep) 

(İstanbul) 

25) Ahmet Kenan Tanrı kulu (İzmir) 

Gerekçe: 

Özellikle 263 sıra sayılı Suriye Sınırında Mevcut Kara Mayınlarının Temizlenmesi ve Söz 
Konusu Alanların Tarıma Açılmasına ilişkin Tasarı TBMM Genel Kurulundan 5.6.2009 günü ilk 
saatlerde geçmiştir. 

Bu husus Türkiye Cumhuriyeti için başka bir meseleyi gündeme getirmiştir. "Sınır ve Kıyı 
Güvenliği"nin Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar hassasiyet kazandığı açıktır. 

AB İlerleme Raporumda özellikle vurgulanan şey, Türkiye'nin sınırlarının özel güvenlik bi
rimleriyle korunmasına ilişkin politikalar önerilmektedir. 

3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun hükmüne göre sınır, 
kıyı ve karasularının güvenliği İçişleri Bakanlığı'nın uhdesindedir. Buna rağmen gerek Genel Kurmay 
ve gerekse Hükümetin teslimiyetçi yaklaşımı görevi ya karmaşıklaştırmakta ya da etkisizleştirmektedir. 

Devletin güvenlik politikalarını belirleyen merciler çalıştırılamamaktadır. Milli Güvenlik Kumlu 
pasifıze edilmiştir. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda Vali ve Kaymakamlara verilen görev ve yetkiler zamanla budan
mıştır. Bu sebeple sınır ve kıyı ile karasularının güvenliğinde vali veya kaymakam adına istihdam edi
len Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler İç Güvenlik birimleri kanunen değil 
nezaketen mahalli mülki amirlerle ilişkilerini sürdürmektedirler. Bahse konu Suriye sınırındaki mayın
ların temizlenmesine ilişkin Kanun tasarısı tartışılırken görüldü ki Türkiye'nin sınır ve kıyı güvenliği ile 
gelecekte sınır aşan sulann yönetimine heveslenen bazı odakların, K.Irak'ta tehditkâr bir Kürt yönetiminin 
emellerine imkan ve fırsat verecek bir açılımlar demeti hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 

AB ile AKP Hükümetinin ilan ettiği "Türkiye'nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulan
masına Yönelik Ulusal Eylem Planı" sınırlarımızın askerden arındırılması, emniyete de verilmemesi 
ama özel bir güvenlik örgütü ile korunması yönünde bir AB uyum süreci başlatılmıştır. Daha doğrusu 
Türkiye'nin kara sınırları AB'ne emanet edilecek hazırlıklar hızla sürdürülmektedir. Suriye sınırındaki 
mayınların temizlenmesi ve bu alanların tanma açılması hususu entegre sınır yönetimi ile birlikte ele 
alındığında Türkiye'ye yönelik ne korkunç bir tezgah kurulduğu daha iyi anlaşılabilecektir. 

Gelişmeler Türkiye'nin aleyhinedir. PKK terörü Batı tarafından desteklenmektedir. Milli birli
ğimiz ve bütünlüğümüz korumamız gereken en önemli değerdir. Bu sebeple sınır ve kıyı ve karasu
larımızın güvenliğinin TBMM nezdinde tartışmaya açılması oldukça önemlidir. 

Konunun ayrıntılı bir şekilde müzakere edilerek bir Meclis Araştırmasına konu edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 
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2.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve 22 milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan belediye
lerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/424) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5747 Sayılı Kanunla ve Anayasa Mahkemesi ile Danıştay kararları doğrultusunda 29 Mart 2009 
Mahalli İdare Seçimlerine katılmaya hak kazanan 862 belediyenin yaşamakta oldukları sorunları tar
tışmak üzere Anayasa'nın 98. İçtüzük'ün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Behiç Çelik (Mersin) 

2) Mehmet Şandır (Mersin) 

3) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

4) Oktay Vural (İzmir) 

5) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri) 

6) Ali Uzunırmak (Aydın) 

7) Murat Özkan (Giresun) 

8) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) 

9) Erkan Akçay (Manisa) 

10) Cemaleddin Uslu (Edirne) 

l l )Beytul lah Asil (Eskişehir) 

12) Bekir Aksoy (Ankara) 

13) Gürcan Dağdaş (Kars) 

14) Mustafa Kalaycı (Konya) 

15) Necati Özensoy (Bursa) 

16) Akif Akkuş (Mersin) 

17) Osman Çakır (Samsun) 

18) Mümin İnan (Niğde) 

19) Kürşat Atılgan (Adana) 

20) Kamil Erdal Sipahi (İzmir) 

21) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

22) D. Ali Torlak (İstanbul) 

23) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 

Gerekçe: 

Bilindiği üzere 5747 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra 3225 olan belediye sayısı 2105'lere 
kadar düşmüştür. Belediye tüzel kişiliği söz konusu Kanunla kaldırılan 1120 belediyeden özellikle 
kırsalda bulunan 862 belediyenin hukuki durumu hakkında Anayasa Mahkemesi'nde ve Danıştay'da 
davalar yürütülmüştür. Şu anda tüzel kişiliği devam eden 2948 belediye mevcuttur. 
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Anayasa Mahkemesi'nin 31.10.2008 tarih ve 2008/153 sayılı kararı ve Danıştay'ın 19.12.2008 
tarih ve 2008/8384 sayılı kararı karşısında 862 belediyenin tüzel kişiliklerinin devamı sağlanmıştır. 
29 Mart 2009 Mahalli İdare Seçimlerine hak kazanan ve bir 5 yıl daha devamı uygun görülen 862 
belediyenin akıbeti hakkında belirsizlik bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi anılan kararında "6.3.2008 günlü, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sı
nırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un: Ge
çici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının; Yasa'ya ekli 44 sayılı listede gösterilen belediyelerden, 

1- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına 
yasal süresi içinde iptal davası açanlar, 

2- Yasa'nın yürürlüğe girdiği 22.3.2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasa'nın 8. maddesi uya
rınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2000'in üzerine çıkanlar, 

3- "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm 
bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri" kapsamında kalanlar ile 
"Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler" listesinde yer alan
lar, yönünden, 31.10.2008 günlü, E. 2008/34, K. 2008/153 sayılı kararla iptaline karar verildiğinden, 
uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi 
ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yü
rürlüğünün durdurulmasına, 44 sayılı listede kalan bölüme ilişkin iptal istemi 31.10.2008 günlü, 
E. 2008/34, K. 2008/153 sayılı kararla reddedildiğinden, yürürlüğün durdurulması isteminin reddine" 
kararını vererek söz konusu belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına ilişkin en son dava açı
labilecek tarihte tereddütler oluşmuş ve bunu ortadan kaldırmak amacıyla Danıştay'ın 2008/8384 
Sayılı kararı açıklanmıştır. Bu Karar belediyelere daha geniş bir hak tanıyarak, 

"Anayasa'nın 125. ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesine göre, men
faatleri ihlal edilenler, idari işlemler hakkında, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri 
ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri istemiyle idari dava açabilme hakkına sahiptirler. 

Bu itibarla, Türkiye İstatistik Kurumunca gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlan, 
Resmi Gazete'de yayımlanmadığı ve ilgili belediyelere tebliğ edilerek sonuçlara itiraz veya iptal da
vası açma imkânı tanınmadığına ve yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine doğrudan başvuru 
hakkı da olmadığına göre, davacı belediye tarafından nüfus sayımı sonuçlarının gerçeği yansıtmadı
ğından bahisle, 5747 sayılı Yasa'nın uygulanmasına ilişkin genelgenin iptali istemiyle açılan bu da
vanın da Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen adrese dayalı nüfus sayımı sonucuna karşı açılan 
davalar kapsamında olduğunun kabulü zorunludur. 

Bu durumda, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı 
sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar yönünden iptaline karar verildiğinden, dava açan 
belediyelerin tüzel kişiliklerinin devam ettiği tartışmasızdır" yönünde görüş beyan etmiştir. 

Bugün itibanyla bu belediyelerin geleceği tartışma konusudur. Ne Hükümet nezdinde ne de yük
sek yargı mercilerinde sonucun ne olacağı hakkında bir netlik oluşmamıştır. Ama bu konu 2014 yı
lına yaklaştıkça ağırlığını daha da hissettirecek, büyük tartışmalara sebebiyet verecektir. Hep 
dışarıdaki bazı odakların talebi doğrultusunda çalıştırılan TBMM kendi millî meselelerine dönerek 
belediyelerini tartışmış olacaktır. 

Ayrıca bu belediyelerin ciddi mali ve idari sıkıntıları gözlemlenmektedir. Bu sorunların çözümü 
yönünde bir Meclis araştırmasının açılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 
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3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, enerji politikaları ile enerji üretim, da
ğıtım, iletim ve kullanımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Türkiye'de uygulanan enerji politikaları ile enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında 

yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla, aşağıda belir
tilen gerekçelerle Anayasa'mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104'üncü ve 
105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1) Alim Işık (Kütahya) 

2) D. Ali Torlak (İstanbul) 

3) Necati Özensoy (Bursa) 

4) Mithat Melen (İstanbul) 

5) Mehmet Şandır (Mersin) 

6) Kemalettin Nalcı (Tekirdağ) 

7) Beytullah Asil (Eskişehir) 

8) Zeki Ertugay (Erzurum) 

9) Ahmet Deniz Bölükbaşı (Ankara) 

10) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş) 

11) Yılmaz Tankut (Adana) 

12) Muharrem Varlı (Adana) 

13) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir) 

14) Cemaleddin Uslu (Edime) 

15) Mustafa Enöz (Manisa) 

16) Cumali Durmuş (Kocaeli) 

17) Ali Uzunırmak (Aydın) 

18) Osman Durmuş (Kırıkkale) 

19) Mustafa Kalaycı (Konya) 

20) Hüseyin Yıldız (Antalya) 

21) Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon) 

22) Akif Akkuş (Mersin) 

23) Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara) 

24) Emin Haluk Ayhan (Denizli) 

Gerekçe: 

Dünyada söz sahibi bir ülke olmanın öncelikli şartlarından birisi hiç şüphesiz ki yeterli enerji 
kaynaklarına sahip olmak ve bu kaynakları doğru kullanmaktır. Enerji politikalarını doğru belirle
yerek uygulayan ülkeler uluslararası rekabette öne çıkarken, enerjide dışa bağımlı ülkeler gerek eko
nomik gerekse siyasi politikalarında da dışa bağımlı olmak zorunda kalmaktadırlar. Türkiye'nin de 
küresel güç haline gelebilmesi, bir yandan kendi enerji kaynaklarını üretimde kullanması diğer yan
dan da bölgesindeki enerji koridoru olma konumunu ve fırsatını iyi kullanmasına bağlıdır. Bu ise 
uygulanan enerji politikalarıyla yakından ilgilidir. 
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Ülkemizde son yıllarda, özellikle de AKP iktidarları döneminde ne yazık ki enerjide dışa ba
ğımlılık giderek artmış, üretimin tüketimi karşılama oranı düşmüş, yüksek kaçak ve kayıp oranları 
bir türlü kabul edilebilir sınırlara çekilememiştir. Nükleer enerji santrali ihalesi bir türlü sonuçlandı
rılamamış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üst düzey bürokratlarının birçoğu yolsuzluk veya 
usulsüzlük yaptıkları gerekçeleriyle görevden alınmışlar ve yargılanmak zorunda kalmışlardır. 

Diğer yandan, enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi için, enerji üretiminde rüzgâr, güneş, jeo-
termal, hidrojen ve biokütle gibi yeni, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan azami ölçüde yararlanıl
ması gerekmektedir. Bu amaçla ülke kaynaklarının bir an evvel harekete geçirilmesi için gerekli 
tedbirler alınamamış, alternatif enerji kaynakları alanında Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlar özendiri-
lememiş, termik kaynaklı enerji üretim santralleri yenilenememiş, doğal gaza bağımlılık artmış ve 
hidroelektrik üretiminde su kaynaklarımız yeterince kullanılamamıştır. 

Ayrıca, ülkemizde enerji verimliliği de beklenen düzeyde artırılamamıştır. Elektrik enerjisi da
ğıtım ve kullanımında kayıp ve kaçakların önlenmesi, kullanılan teknolojinin geliştirilmesi ve enerji 
tasarrufu konusunda tüketici bilinci oluşturulamamıştır. 

Gelecekte enerji ihtiyacı daha da artacak olan ülkemizde enerji üretiminin ve verimliliğinin ar
tırılması, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımla
rın teşvik edilerek hızlandırılması kaçınılmaz olacaktır. Diğer yandan, Kyoto protokolüne imza koyan 
ve bu sözleşme hükümlerini kabul eden yasayı çıkaran ülkemiz 2012 yılından itibaren özellikle ter
mik enerji kaynaklarını kullanmada daha dikkatli davranmak zorunda kalacaktır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle ülkemizde uygulanan enerji politikalarının, enerji üretiminde, 
iletiminde, dağıtımında ve kullanımında karşılaşılan sorunların belirlenerek gerekli tedbirlerin za
manında alınabilmesi amacıyla bir Meclis araştırması yapılıp konunun tüm boyutlarıyla değerlendi
rilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön 
görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir üsteğmene 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mus
tafa Demir 'in cevabı 

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, dövizli askerlik hizmeti uygulamasına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Mustafa 
Demir'in cevabı 

3.-Karaman Milletvekili Hasan Çalış 'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin sözlü soru öner
gesi (6/634) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer 'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/771) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

5.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki uygulamalara 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/782) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 
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6- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine satışına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mus
tafa Demir'in cevabı 

7.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin sözlü soru 
önergesi (6/961) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

8.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, imar planı değişikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1048) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

9.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, yabancılara satılan ve ipotek edilen tarım arazilerine iliş
kin sözlü soru önergesi (6/1083) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

10.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planında cem evlerine yer verilmesine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1121) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

11.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin söz
lü soru önergesi (6/1126) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

12 - Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, 2008yılında tahsil edilen tapu suret harçlarına ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/1177) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğrunun, görev şehitlerinin yakınlarına kamu görevi verilme
sine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Mustafa Demir 'in cevabı 

14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, terör ve görev şehidi ayırımına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir 'in cevabı 

15.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir 'in, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin sözlü 
soru önergesi (6/1200) ve Bayındırlık ve İskân Bakam Mustafa Demir'in cevabı 

16.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İller Bankasınca Gaziantep Büyükşehir ve Şahin-
bey Belediyelerine verilen kredilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1295) ve Bayındırlık ve iskân Ba
kanı Mustafa Demir 'in cevabı 

17.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan 'ın, Atak helikopter ihalesindeki ödemelere ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir 'in cevabı 

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İl müdürlükleri personeline ilişkin sözlü soru önergesi 
(6/1422) ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir'in cevabı 

19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kıyı şerhlerindeki belediyelerin imar yetkilerinin 
alınmasına yönelik kanun teklifine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1465) ve Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Mustafa Demir 'in cevabı 

20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) (Cevaplanmadı) 

BAŞKAN - Soruları okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül tarafından sözlü olarak yanıt
lanması için gereğini arz ederim. 21.02.2008 

Gültan Kışanak 

Diyarbakır 
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Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Köşk'e çıktıktan hemen sonra yaptığı Şırnak ziyareti sı
rasında kucağına aldığı 22 aylık Pelinsu bebeğin babası, doktor Üsteğmen Fatih Uluğ'dan 2 Aralık 
2007'den beri haber alınamıyor. 

Basında Fatih Uluğ'un operasyon bölgesinde unutulduğuna dair iddialar yer aldı. Firar etmiş 
olabileceğine dair iddialar ise resmiyet kazanmadı. Üsteğmenin eşi Feray Uluğ, "Aradan yaklaşık 
2,5 ay geçti, eşim firar etmiş olsaydı mutlaka bizi arardı" diyerek yetkililere sesleniyor. 

Sorular 

1- Üsteğmen Fatih Uluğ'un akıbetini öğrenmek için 2 Aralık 2007'den bu yana ne gibi çalışmalar 
yapıldı? 

2- Eğer Uluğ'un akıbeti ile ilgilendiyseniz, hangi bilgilere ulaştınız ve bu bilgileri kamuoyu ile 
paylaşmayı düşünüyor musunuz? 

3- Üsteğmen Fatih Uluğ'un kaybolmasıyla ilgili bir soruşturma açıldı mı? Açıldıysa hangi aşamada? 

4- Fatih Uluğ operasyon bölgesinde unutulduysa, ihmali bulunanlar hakkında dava açılacak mı? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Sayın M. Vecdi Gönül tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya 

23.02.2008 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Dövizli Askerlik Hizmeti Uygulama esasları 
hakkındaki yönetmelikte; 

1 - Türkiye'de ve dünyada birçok gemi yabancı bayraklı olarak yük ve tanker taşımacılığını ulus
lararası karasularda yapmaktadır. Türk Şirketine ait olmasına rağmen yabancı bayraklı gemilerde ça
lışanlar bu yasadan yararlanmaktadır. Bu gemilerle ülkemize nakliye yapmaktadır. Ancak, Türk 
Bayraklı olup uluslararası karasularında çalışan gemi adamları bu olanaktan yararlanamıyorlar. Bu 
uygulama eşitlik ilkesine uygun mudur ? 

2- Yabancı ülkede iş yapan iş adamı orada üretim yapıp, insanına istihdam yaratacak yine ihra
cat dövizini oraya getirecek vergisini oraya verecek, ülkemizde iş yapan, işveren, istihdamı ülkemiz 
insanına istihdam yaratacak, ihracat dövizini ülkemize getirecek, vergisini verecek kişilere farklı uy
gulama yapılacak mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Hasan Çalış 

Karaman 

İnşaat sektörünün sorunları her geçen gün artmaktadır. Yüksek maliyetlerle birlikte konut kre
disi faizlerinin de artması 2007 yılının durgun geçmesine sebep olmuştur. Halen devam eden dur
gunluk nedeniyle yapılan tüm daireler elde kalmıştır. 
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Bu bilgiler ışığında; 

1- Durgunluk nedeniyle müteahhitler bankalara olan borçlarını, daire satamadıkları için ödeye
mez hale gelmişlerdir. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

2- İnşaat sektöründen sadece müteahhitler değil, inşaat malzemesi satıcıları, elektrikçiler, su te
sisatçıları, hazır beton tesisleri, mobilyacı vb. geniş bir kesim ekmek yemektedir. İnşaat sektörünü ye
niden canlandırma konusunda nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 99. 
maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını aracılığınızı arz ederim. 

Özdal Üçer 

Van 

5393 sayılı kanunun 68. Maddesinin B bendinde "İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit 
kredi kullanan belediye, ödeme planını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri 
ödeme planını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder." denilmektedir. 

Van Belediye meclisinin 06-01-2005 tarih ve 009 nolu kararı ile İller Bankasından borçlanma 
sureti ile 7.013.760 YTL ancak bu meblağın yetmemesi üzerine ek olarak 08.03.2005 tarih ve 094 
sayılı Meclis Kararı ile 990.239 YTL ek borçlanmaya gidilmiştir. Ancak bu borçlanmalarla ilgili İller 
Bankasına ödeme planı sunulmamıştır. 

Verilen krediyle ilgili olarak; 

1- Ödeme planı sunulmamasına rağmen usulsüzlük harcamaları olan Van Belediyesine ödeme 
planı sunulmadığı halde hangi amaçla ve hangi yasal dayanakla kredi verilmiştir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Belediyelerin imar planları, revizyon ilave ve tadilatların yapımında aldıkları Belediye Meclis 
kararları teknik yeterliliğe ve yasalara uygunluğu zorunluluk iken; 

1. Seçim bölgem Gaziantep'te lOO.yıl Kültür Parkı olarak planlanmış olan 1,5 milyon m 2 ' l ik 
alan hiçbir tadilat yapılmadan cafe, lokanta ve eğlence merkezi olarak yapılıp gelişigüzel dağıtıl
maktadır. 

Yapılan plan tadilatı bir kez iptal edilen ve eski imar planının yürürlükte olması gereken bu 
alanda Büyükşehir Belediyesince yapılan keyfi uygulama yasal mıdır? 

2. Yine aynı bölgede Batalhöyük denilen sit alanı içinde mevcut Recep Koç parkını da içine 
alan (Fidanlık Mah. Pafta : 36 ) imar tadilatı yapılmadan hatta ihaleyle verildiği söylenen bu alanda 
yeşil alan yok edilerek ne yapılmaktadır? 

3. Bakanlığınızca görevlendirilecek yetkililerce incelenilerek bu yasa dışı uygulamanın durdu
rulması gerekmiyor mu? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Millî Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 

Soru:l- Son dönemlerde basında çıkan haberlere göre, OYAK Sigortanın yabancı menşeli bir si
gorta şirketi olan INC şirketine satışının söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği kadarıyla OYAK 
Sigorta, çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının üye olduğu bir sigorta şirketidir. Üyelik 
form bilgileri bu personelimize ait sağlık, eğitim, yaş, medeni hal vb gibi birçok şahsi bilgileri içer
mektedir. Bu bilgilerin yabancıların eline geçmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel yapısının de
taylı bir fotoğrafının yabancılara teslim edilmesi anlamına gelmez mi? Bu bilgilerin yabancıların eline 
geçmesinin, stratejik açıdan ülke güvenliğini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Belediye Meclisleri görevlerini yaparken ve imar planları yapımıyla değişikliklerine ilişkin ala
cağı kararlarda Belediye Yasasına ve İmar Yasasına uymak zorundadırlar. 

1. Son yıllarda, özellikle Büyükşehir Belediye Meclisi gündemlerinin % 90'ının imar değişik
likleri ile dolu olduğu ve yasal eksiklik içinde, rant yaratmaya yönelik yapıldığı kamuoyunca bilinen 
imar plan değişiklikleri için Bakanlığınızca soruşturma açılan ve sonuçlandırılan belediye veya be
lediyeler var mıdır? 

2. En son bir siyasetçinin aracı olduğu ve çıkar sağladığı, kamuoyunu günlerdir meşgul eden İs
tanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Meclisince kabul edilen Silivri'deki arazi için yapı
lan imar plan değişikliği hakkında, 

3194 sayılı İmar Yasasının plan değişikliği, yapım koşullarına aykırı, imar plan bütünlüğünü 
bozan yoğunluk artırıcı, sosyal donatı alanlarını azaltan ve rant yaratan bir plan değişikliği olduğu 
için Bakanlığınızca teknik soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Bakanlığınız gündeminde bulunan İmar Yasası değişikliği son aylarda İstanbul ile Gaziantep'te 
yaşanan ve kamuoyuna yansıyan yasaya aykırı, rant yaratan imar tadilatlarının çoğalması nedeniyle 
daha bir önem kazanmıştır. O nedenle çabuklaştırılması kentler ve ülke yararınadır. 

1. Rant yaratan, İmar Yasasının "Plan değişiklikleri yapma esaslarına" aykırı kent yararına ve 
kamu yararına olmayan imar değişikliklerini engellemek için almayı düşündüğünüz yasal tedbirler 
var mıdır? 
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2. Seçim bölgem Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinde yaşanan; 

Protokollere dayanarak Meclis karan olmadan taahhüt edilen 700 milyarlık şartlı bağışlarla yapılan, 
Belediye Başkanının yatırımcıyla bizzat görüşerek, "Siz bu arsayı hissedarlardan toplayın, ben 

imar tadilatı yaparım." Gaziantep'i ticari alana çeviren 72,5 trilyonluk haksız ve şaibeli rantın yara
tıldığı imar değişiklikleri için, 

Kamuoyuna yansıyan iddiaları suç duyurusu kabul ederek, teknik ve yasal soruşturma açmayı 
düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 

konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Mümin İnan 

Niğde 

Soru: 1- 01 Ocak 2003 tarihinden sonra devlet, gerçek ve tüzel kişiler tarafından, coğrafi bölge
ler itibarıyla kaçar hektar tarım arazisi yabancılara satılmıştır? 

Soru:2- 01 Ocak 2003 tarihinden sonra devlet, gerçek ve tüzel kişiler tarafından, coğrafi bölge
ler itibarıyla kaçar hektar tarım arazisi kredi kullanımı nedeniyle bankalara ipotek edilmiştir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 

saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

İmar planları yapılırken yasa ve dinî inançlarımız gereği ibadet tesislerine yer ayrılmaktadır. 

Ülkemizde değişik bölgelerde yaşayan Alevi vatandaşlarımızın da isteği Cem Evlerine imar pla
nında yer ayrılması ve yasal statü kazandırılmasıdır. 

1. Yeniden düzenlenmesi Bakanlığınız gündeminde olan İmar Yasası çalışmaları kapsamında, 
imar planı yapımı esaslannda sosyal teknik altyapı olarak tanımının yer almasını düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 27.11.2008 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

İnşaat sektörünün sorunları her geçen gün artmaktadır. Yüksek maliyetlerle birlikte konut kre
disi faizlerinin de artması 2007 ve 2008 yılının durgun geçmesine sebep olmuştur. Hâlen devam eden 
durgunluk nedeniyle yapılan tüm konutlar elde kalmıştır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Durgunluk nedeniyle müteahhitler bankalara olan borçlarını, konut satamadıkları ve hak ediş 
alamadıkları için ödeyemez olmuşlardır. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? 

2- İnşaat sektöründen sadece müteahhitler değil, inşaat malzemesi satıcıları, elektrikçiler, su te
sisatçıları, hazır beton tesisleri, mobilyacı vb. geniş bir kesim ekmek yemektedir. İnşaat sektörünü ye
niden canlandırma konusunda nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? 

- 3 2 1 -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Tapu İdarelerinde tapu başına 5 TL alınıyor. 2008 yılında toplanan paranın miktarı ne ka
dardır. Bu paranın ne kadarı nerelerde kullanılmıştır. Bu paranın bir kısmını döner sermaye olarak per
sonele dağıtımını düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Terör Şehitleri gibi Görev Şehitlerinin yakınlarının da devlet hizmetlerinde görev alabil
meleri için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Dr. Reşat Doğru 

Tokat 

Soru: Ülkemizde TSK da fedakâr bir şekilde canını vererek ülke savunması için çalışıyor. Görev
leri esnasında yüreğimizi yakan şehitler veriliyor. Bu görevlerde şehit olan insanların bir kısmı Terör, 
bir kısmı da Görev Şehidi olarak kanunlarımıza göre ayrılıyor. Bu ayrım şehitlerimizin ailelerini çok 
rahatsız ve huzursuz ediyor. Bu ayrımın kalkması için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygı
larımla arz ederim. 

Hasan Özdemir 

Gaziantep 

Türkiye'de toprak satışları kamuoyunda sürekli yer almış bir konudur. Bugün de yabancılara 
toprak satışı ciddi bir boyuta doğru ilerlemektedir. 

Buna göre; 

1) Türkiye genelinde yabancılar üzerine kayıtlı toplam kaç konut vardır? Yabancıların sahip ol
dukları toprak alanı ile birlikte değerlendirildiğinde bu alan ne kadardır? Bu alanın ne kadarı tarım 
arazisidir? 
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2) Başta Gaziantep ili olmak üzere diğer Doğu ve Güneydoğu illerindeki İsrail uyruklularının 
mülkiyetlerindeki toprak alanı ne kadardır? 

3) Yabancılara toprak satışı konusunda il bazındaki binde 5'lik sınırlama ilkesi uygulanabil
mekte midir? Bu düzenlemenin "idari birim" boyutunda değerlendirilmesi söz konusu mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 23.03.2009 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Belediyelerimize proje karşılığı borçlandırarak kredi veren Bakanlığınıza bağlı İller Bankası 
Genel Müdürlüğü'nce; 

1. Seçim bölgem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Metropol İlçe Şahinbey Bele
diye Başkanlığına 2004-2009 dönemi içerisinde borçlanma yoluyla ne kadar kredi verilmiştir? 

2. Verilmiş ise bu krediler projelere bağlı yatırım karşılığı ve öncelikli midir? 

3. Borçlanma yoluyla verilen krediler kilit taşı ihalelerinde kullanılmak amacıyla verilmiş ise, ihale
ler hangi kurum tarafından yapılmıştır? Kilit taşı döşeme ihalelerinin kapsamında kilit taşı alımı dahil midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi Gönül tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri uyarınca saygılarımla arz ederim. 

Kürşat Atılgan 

Adana 

Soru: Atak Helikopter Tedarik İhalesi Şartnamesine göre üretimde herhangi bir aksaklık ol
mazsa kontratın imzalanmasından 60 ay sonra ilk helikopterin teslim edileceği ve ilk helikopter tes
lim edilmeden önce de ihale bedelinin % 50'sinin firmaya ödeneceği söyleniyor. Bu ihale yapılalı 
aşağı yukarı bir yıl geçti. Şu ana kadar hangi firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Alim Işık 

Kütahya 

Bakanlığınıza bağlı il müdürlüklerinde birçok ilimizde olduğu gibi Kütahya ilinde de iş yükü
nün yoğunluğuna karşılık gerek idari ve teknik personel yetersizliği, gerekse personelin ücret ve 
özlük haklarının iyileştirilememesi nedeniyle, kurum personeli ve bu kurumdan hizmet alanlar zaman 
zaman değişik sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu konuyla ilgili olarak; 

1. İl müdürlüklerinde çalışan personelin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir 
çalışmanız var mıdır? Personelin döner sermaye gelirlerinden yararlandırılması sağlanabilir mi? 

2. Bakanlığınız 2009 yılı programında Kütahya Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünde ihtiyaç 
duyulan mimar, mühendis, inşaat teknikeri ve idari personel açığının kapatılmasına yönelik hangi 
tedbirler alınmıştır? 

3. İl müdürlüklerinde bazı işlerin gerektiğinde hizmet alımı yoluyla yaptırılması sağlanabilir mi? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 
Yürürlükteki belediye yasaları ve İmar Yasası, 

Ayırımsız tüm Belediyelere imar planı yapma- uygulama ve İnşaat ruhsatı verme yetkisi tanımış 
iken, 

1. T.B.M.M Başkanlığına 6 AKP'li Milletvekilinin önerisi olarak sunulan, turizm merkezle
rinde, kıyıda ve sahil şeridinde kalan belediyelerden, imar uygulamaları ve ruhsatlandırma yetkile
rinin alınarak, 

Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkilendirilmesini öneren yasa tasarısına sorumlu Bakanlık ola
rak katılıyor musunuz? Destekliyor musunuz? 

2. İmar uygulama ve ruhsatlandırma yetkileri elinden alınmak istenen kıyı ve sahillerdeki bele
diyeler, 

Bugüne dek yeterliydi de, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra mı aniden yetersiz oldular? 

3. Yerelleşme adı altında belediyelerimizin yetkileri artırılmaya çalışılırken, bu yasa tasarısı ile 
turizm merkezlerimiz, kıyı ve sahillerdeki belediyelerimiz iktidar yanlısı yönetimler olmadıkları için 
mi cezalandırılmak isteniyor? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mustafa Demir tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Yaşar Ağyüz 

Gaziantep 

Ulusumuza büyük acılar yaşatan 17 Ağustos Marmara Deprem felaketinin üzerinden on yıl geçti. 

Bu sürede manevi acılar kapanmadı ama; 

1) Büyük acı veren deprem sonrası yaraların sarılması için alelacele konulan "Geçici Deprem 
Vergileri" deprem yaralarının sarılması ve alınması gereken köklü tedbirler için mi kullanıldı? Yoksa 
kalıcı hâle getirilip, bütçeye yama mı oldu? 

2) Deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında bugüne dek ne kadar dış kaynaklı kredi kulla
nıldı, kaç adet kamu binası güçlendirildi? 

3) Yapılması gereken deprem ve afet risk haritaları yaptırıldı mı? Yaptırıldı ise sonuçları neden 
açıklanmadı? 

4) Deprem ve diğer doğal afetler konusunda Bakanlığınızca yapılan teknik ve yasal çalışmalar 
var mıdır? 

Yoksa arzu etmediğimiz ve yaşanmaması için dua etmekten başka çare bulamadığımız ikinci 
bir deprem felaketini mi beklemektesiniz? 

Olası bir deprem felaketine karşı merkezi Hükümetin, valiliklerimizin ve mahalli idarelerimizin 
yeterli bir planlaması ve hazırlığının olduğunu düşünüyor musunuz? 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 

Sayın Bakanım, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına yöneltilmiş olan sözlü 
soru önergelerine cevap vermek üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce Meclisimizi say
gıyla selamlıyorum. 

Öncelikle Tokat Milletvekili Sayın Doktor Reşat Doğru tarafından verilen (6/1192) ve (6/1193) 
esas numaralı sözlü soru önergelerine cevaben: 

1) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek l 'inci maddesi kapsamında, şehit kamu gö
revlileri, erbaş ve erler ile geçici ya da gönüllü köy korucularının yakınlarından birine (eş, çocuk 
veya kardeş) iş istihdamı sağlanmıştır. Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin işverence 
istihdamında takip edilecek usul ve esaslar, Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Ya
kınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hak
kında Yönetmelikte belirlenmiştir. Anılan yönetmeliğin hükümleri İçişleri Bakanlığınca 
yürütülmektedir. 

2) Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak görevli iken veya askerlik hizmeti sırasında ha
yatını kaybeden personelin şehit olarak tanımlanması MSY 439-1A sayılı Millî Savunma Bakanlığı 
Şehitlik Yönergesiyle yapılmakta olup, terör ya da görev diye bir ayırım bulunmamaktadır. Şehitlik 
kavramı, tamamen onursal ve manevi bir mertebedir. Hayatını kaybeden personelin özlük işlemleri 
olayın vuku buluşu dikkate alınarak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kur
bağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdi Tazminat 
Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdî Taz
minat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kap
samında düzenlenmektedir. 

Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan tarafından verilen (6/828) esas numaralı sözlü soru öner
gesine cevaben: 

Ordu Yardımlaşma Kurumu, 2005 Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu'yla kurulmuş, özel 
hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk bir teşekküldür. OYAK'ın karar organları; 
temsilciler kurulu, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve genel müdürlükten oluşmaktadır. 
OYAK'm icraatları ve aldığı kararlar kendi organları tarafından yürütülmektedir. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu -OYAK- Sigorta adlı bir şirket bulunmamaktadır. 1968 yılında si
gorta hizmetleri vermek üzere kurulan aynı adlı şirketin hisselerinin bir kısmı OYAK tarafından 1994 
yılında AXA Grubuna satılmış ve şirketin adı AXA OYAK Sigorta Şirketi olarak değiştirilmiştir. 
1999 yılında her iki grubun hisseleri yüzde 50-50 olarak AXA OYAK Holding bünyesinde eşitlen
miştir. OYAK Sigortanın, soruda belirtilen ING şirketine -burada Hollanda şirketi ING şirketinin 
kastedildiği kabul edilmiştir- satıldığı hususu doğru değildir. 

AXA OYAK Sigorta Şirketi Türk kanunlarına göre kurulmuş bir Türk şirketidir. AXA ve OYAK 
arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 3 Şubat 2008 tarihinde AXA OYAK Holding bünyesinde 
bulunan yüzde 50 OYAK hissesinin AXA grubuna satışına yönelik hisse devir anlaşması imzalan
mış ve 12 Ağustos 2008 tarihinde hisselerin devri gerçekleşmiştir. 
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Türkiye'de sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketler elementer branşlar ile hayat ve sağ
lık alanında isteyen herkese sigortacılık hizmeti sunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları da 
tamamen kişisel tercihleri doğrultusunda Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinden bu 
hizmeti alabilmektedirler. 

Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan tarafından verilen (6/1398) esas numaralı sözlü soru 
önergesine cevap: 

ATAK Projesi kapsamında 29 Haziran 2009 tarihine kadar yapılan ödemeler şu şekildedir: 
Agusta Westland firmasına yapılan ödeme miktarı 326 milyon 17 bin 687 Avro, TUSAŞ firma

sına yapılan ödeme miktarı 50 milyon ABD doları, ASELSAN firmasına yapılan ödeme miktarı 75 
milyon 159 bin 517 ABD dolarıdır. 

Yine, Diyarbakır Milletvekili Sayın Gültan Kışanak tarafından verilen (6/493) esas numaralı 
sözlü soru önergesine cevap: 

Bilindiği üzere, operasyon sonrasında kendisinden haber alınamayan Doktor Üsteğmen Fatih 
Uluğ ile ilgili konu yargıya intikal etmiş olup, süreç devam etmektedir. Bu itibarla konu ile ilgili ola
rak herhangi bir değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. 

Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu tarafından verilen (6/520) esas numaralı 
sözlü soru önergesine cevap: 

1) 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 2008/13171 sayılı Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esas
ları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen dövizle askerlik hizmeti uygulamasından faydala
nacak vatandaşlarımızda; 

a) Yurt dışında bulundukları ülkelerde yabancılara tanınan oturma ve çalışma iznine sahip olmak, 

b) Almış oldukları oturma ve çalışma izinleri ile işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat men
subu sıfatını kazanmış olmak, 

c) Kendilerine verilen çalışma izinleri kapsamında 1.095 günlük fiilî çalışma süresini tamamla
mış olmak şartları aranmaktadır. 

2) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak çalışanlar ise, 

a) Donatan veya vekil tarafından düzenlenmiş, yabancı bandıralı gemide fiilen gemi adamı ola
rak çalıştığını gösterir hizmet akit belgesini, 

b) Geminin bandırasında bulunduğu ülke kayıtlarına göre düzenlenmiş denizci kütüğü kayıt suretini, 

c) Gemi adamı yeterlilik belgesi ve gemi adamları cüzdanı suretlerini, dövizle askerlik hizmeti 
için yapacakları müracaatlarında ibraz etmek zorundadırlar. 

3) Ayrıca, temel eğitim ve ödeme yükümlülükleri sona erinceye kadar vatandaşlarımızın yuka
rıda belirtilen şartları muhafaza etmeleri gerekmektedir. 

4) Dövizle askerlik hizmeti uygulamasını düzenleyen 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun ek 1 'inci 
maddesinin amacı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde elde ettikleri hak 
ve kazanımlarını, yurt içindeki uzun süreli askerlik hizmeti nedeniyle kaybetmelerini önlemektir. 

5) Bu nedenle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir anayasal hak ve yükümlülük olan as
kerlik hizmetini yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla 1980 yılından itibaren dövizle askerlik 
hizmeti uygulamasına geçilmiş ve buna ilişkin düzenlemeler ise Dövizle Askerlik Hizmeti Uygu
lama Esasları Hakkında Yönetmelik'le hükme bağlanmıştır. 
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6) Görüldüğü üzere, merkezi yurt içinde bulunan ve uluslararası ticaret yapan firma veya nak
liyat şirketlerinin ülke ekonomisinde yaratacakları istihdam ya da ihracat yoluyla elde edecekleri 
döviz getirişi, Askerlik Kanunu'nun ve Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yö-
netmelik'in amaçları dışındadır. Ayrıca, hak ve yükümlülükler açısından eşitlik ilkesi ise ancak eşit
ler arasında temel alınan anayasal bir kriterdir. 

7) Sonuç olarak, uluslararası ticaret yapan şirketlerin Türk bandırasındaki gemilerinde görevli 
gemi adamlarının dövizle askerlik hizmetlerinden faydalandırılmaları, Askerlik Kanunu'nun ve Dö
vizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik'in amaçlarıyla uyuşmamaktadır. 

Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/634) esas numaralı soru önergesine cevap: 

Kamu yapılarıyla ilgili diğer yapılaşmaların, plan, fen, sağlık ve çevre şartları ve standartlarına 
uygun olarak gerçekleştirilmesi, yapım sürecine katılan tarafların yükümlülük ve sorumluluklarının 
netleştirilmesi, kontrolsüz, kalitesiz yapılaşmanın engellenmesi, gelişmiş ülkelerde uygulanan mev
zuatın da araştırılarak sektörlerin belirli kriterlere göre düzenlenmesiyle disiplin ve kayıt altına alın
ması, sektörün yetkisiz ve yetersiz kişilerden arındırılması gibi hususlar Bakanlığımızın görevleri 
arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılarak müteahhitlik 
hizmetlerinin disipline edilmesi amacıyla hizmet paydaşlarının da katılımının sağlandığı değerlen
dirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Esasen inşaat sektörünün gelişmesi ve canlanması, ülkemizin ekonomik göstergeleriyle doğru
dan etkileşim sonucu serbest piyasa koşullarında oluşan bir husustur. İnşaat sektöründe ülkemizin 
konut arzı, görevi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, mahallî idarelerin ve bu alandaki kuruluşların ve 
özel sektör marifetiyle yapılmaktadır. Konut sektöründeki imalatların hızlı, kaliteli ve ekonomik ya
pılmasını temin maksadıyla kamu desteği sağlanmaktadır. Buna rağmen konut sektöründe serbest 
piyasa şartlarında zaman zaman durgunluklar yaşanabilmektedir. Ancak oluşacak bu kriz durumunun 
serbest ekonomi mantığı içerisinde geliştirilecek etkin çözümlerle giderilmesi esastır. Bu bilgiler ışı
ğında, Bakanlığımız, özel sektöre iş yapan müteahhitleri de kapsayacak şekilde müteahhitlik hiz
metlerini yürütenleri disipline etmeye yönelik bir düzenleme yapılabilmesi için hizmet paydaşlarının 
da katılımının sağlandığı bir çalışma başlatmıştır. İnşaat sektörü, inşaatı yapanlar, kullananlar, inşaat 
girdilerini üretenler ve pazarlayanlar da dikkate alındığında çok geniş bir toplum kesimini içine al
maktadır. Bu geniş yelpaze içerisinde üretilen, pazarlanan ve kullanılan inşaat malzemelerinin kali
teli yapılması ve ucuza temini yönündeki denetim çalışmaları Bakanlığımızca piyasa denetimi ve 
gözetimi kapsamında yapılmaktadır. 

Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer'in (6/771) esas numaralı sözlü soru önergesine cevap: 

Bilindiği üzere belediyelerin kredi talepleri 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve bu Kanun'a da
yalı olarak çıkartılan İller Bankası Uygulama Yönetmeliği, İller Bankası Genel Kredi Sözleşmesi, 
5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde de
ğerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Van Merkez Belediyesi Belediye Meclisinin 6/1/2005 tarih ve 
009 sayılı ve 8/3/2005 tarih ve 94 sayılı Kararları ile Bankamızdan hizmet aracı alımında kullanıl
mak üzere kredi talebinde bulunulmuştur. Bankamız yönetim kuruluna sunulan değerlendirme ra
poru ekinde bulunan itfa tablosunda, belediyenin krediyi aylık taksitlerle geri ödeme planı -faiz ve 
anapara- detaylı olarak yer almıştır. Bankamızca belediyelere ve il özel idarelerine açılan kredilerde 
herhangi bir yasal prosedür eksikliği bulunmamaktadır. 
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Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/782) esas numaralı soru önergesine cevap: 

Gaziantep ili 100. Yıl Kültür Parkı'nın imar planlan ve uygulamalarıyla ilgili olarak Bakanlı
ğımızda herhangi bir kayda rastlanılmamaktadır. Ancak, ilgili idarelerce hazırlanarak onaylanan imar 
planları ile bu planlarda yapılacak değişikliklerin şehircilik ilkelerine, kanunlara ve 3194 sayılı İmar 
Kanunu'na ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'te öngörülen planlama esaslarına uygun 
olması yasal zorunluluktur. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesinde, 

"İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge 
planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin 
nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onay
lanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan 
yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye baş
kanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde in
celeyerek kesin karara bağlar." 

"Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. 

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir." 

Hükümleri yer almaktadır. 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinde yer alan yasal prosedüre uygun olarak kesin
leşen imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi, değişiklikten önceki imar planının kendiliğinden, 
yeni bir meclis kararı alınmaksızın tekrar yürürlüğe gireceği anlamına gelmemektedir. Bir bölgede 
bir plan iptal edildiğinde, idarece mevzuatta öngörüldüğü şekilde yeni bir imar planı yapılıp onay
lanmadıkça o alan plansız hâle gelmektedir. İdarece bu alanda yeni bir imar planı yapılması hâlinde 
ise yeni planın iptal edilen değişiklikten önceki plan kararlarını aynen içermesi mümkün olabileceği 
gibi, yine mevzuata uygun olmak kaydıyla farklı kararlar içermesi de mümkündür. 

Diğer taraftan, "Batalhöyük" denilen sit alanıyla ilgili olarak da Bakanlığımız kayıtlarında her
hangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığından, bu konuya ilişkin bir görüş verilememektedir. Ancak, 
plan değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'na, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'e, 
şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak ger
çekleştirilmesi, planlama alanının da plan kararlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir. 

Bakanlığımızca, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda idare
lerce tereddüde düşülen konularda açıklık getirmek üzere görüş belirtilmektedir. 

Yine, Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/961) sayılı sözlü soru önergesine cevap: 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunca kabul edilen İstanbul Silivri'deki arazi için 

yapıldığı iddia edilen imar planı değişikliği hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun plan değişikliği 
koşullarına aykın, imar planı bütünlüğünü bozan, yoğunluk artırıcı, sosyal donatı alanlarını azaltan 
ve rant yaratan ve plan değişikliğine yönelik olarak Bakanlığımızın doğrudan teknik soruşturma 
açma veya inceleme yaptırma imkânı bulunmamaktadır. Çünkü, 14/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve 
9/5/1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlığımızın imar mevzuatına ilişkin konulardaki belediyelere ait iş 
ve işlemleriyle, belediyelerin kendilerine yaptıkları imarla ilgili çalışmaları da dâhil olmak üzere tüm 
bunları denetleme yetkisi, 23/1/1985 tarihli ve 18775 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3152 sa
yılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı yetkisinde bulunmaktadır. 
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Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonunca kabul edildiği ifade edilen İstanbul 
Silivri'deki araziye ilişkin imar planı değişikliği hakkında bugüne kadar Bakanlığımıza yapılmış her
hangi bir başvuru da bulunmamaktadır. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, arkadaşlarımızın da tekrar belki ek soru sorma düşünceleri olabilir. 
Sisteme girenlerden anlıyorum. Biraz daha özetleyerek daha seri bir şekilde olursa bu imkânı iyi kul
lanmış oluruz. Çünkü şu anki akış, sizin cevap verme sürecinde zamanın tamamlanacağını gösteriyor. 

Buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Devamla) - Sayın Başkanım, tabii, 
konular teknik olduğu için biraz kısaltmak belli bir yerden sonra pek mümkün olmuyor ama diğer ce
vaplar daha kısa. Sayın Başkanım, sürede tamamlamaya çalışacağım. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1048) sayılı sözlü soru önergesine cevap: 
1) 3194 sayılı İmar Kanunu'na ilişkin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik insan, top

lum ve çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fizik
sel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmayı, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini 
yönlendirmeyi ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere ha
zırlanacak olan her türlü ölçekteki plan ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esas
lar dâhilinde yapılacağını belirlemeyi amaçlamaktadır. Anılan yönetmelik hükümlerinde imar planı 
değişikliklerinde uyulması gereken esaslar açık bir şekilde ifade edilmiştir. Belediyeler tarafından 
İmar Kanunu ve yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan plan değişikliklerine ilişkin olarak te
reddüde düşülen hususlarda Bakanlığımıza görüş sorulmakta, konular incelenerek yapılması gereken 
işlemler hakkında ilgili birimler bilgilendirilmektedir. Ancak bütün bunların yanında öncelikle temel 
sorun olan imar konusundaki yetki karmaşasının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bakanlığımızca 
bu konudaki çalışmaların önümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmasına yöne
lik hazırlıklar tamamlanma aşamasındadır. 

Bakanlığımız plan ve mevzuat hükümlerine uygun kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla gerekli 
düzenlemeleri yapmak ve bunun uygulanmasını sağlamakla yetkili kılınmıştır. Daha önce de ifade 
edildiği gibi belediyeler tarafından yapılan imar değişiklikleriyle birlikte imara ilişkin diğer tereddüde 
düşülen konuların Bakanlığımıza iletilmesi hâlinde konular Bakanlığımız tarafından incelenmekte, 
ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüş verilmekte, mevzuata uygun işlem yapıl
ması için belediyeler ile valilikler sürekli olarak uyarılmakta, doğru uygulamalar konusunda yön
lendirilmektedir. Plan veya plan değişikliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar gerek 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nda gerekse Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'te ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca büyükşehir belediyeleri, 5393 sayılı Bele
diye Kanunu uyarınca belediyeler, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca il özel idareleri, yet
kili oldukları sınırlar içinde her türlü uygulamanın yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun 
olmasını, olmadığı tespit edilenlerin ise uygun hâle getirilmesini sağlamakla yükümlüdürler. 5442 sa
yılı İl İdaresi Kanunu uyarınca da valilikler de bu sınırlara bakılmaksızın il sınırı içerisindeki mev
zuata aykırı yapılaşmaların kontrol altında tutulmasında yasalar çerçevesinde ayrıca sorumludur. 

Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/1083) numaralı önergesine cevap: 
2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35'inci maddesine göre Türk asıllı olmayan yabancı gerçek ki

şiler ülkemizde tarım arazisi edinememektedirler. Bu sebeple önergenizde sözü edilen 1/1/2003 ta
rihi itibarıyla yabancı uyruklu tüzel kişiler tarafından taşınmaz mal edinimi gerçekleşmemiştir. 
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Yabancı sermayeli şirketlerden 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na tabi şirketler 
Türk Ticaret Kanunu kapsamında değerlendirilmekte olduklarından yabancılar envanteri içerisinde 
yer alamamaktadır. Bu husustaki yetkili kurum Hazine Müsteşarlığıdır. Ayrıca, yabancı gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından edinilen taşınmaz malların kredi kullanımı nedeniyle bankalara ipotek edil
diğine dair verilere ilişkin olarak Bakanlığımızda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1121) numaralı sözlü soru önergesine cevap: 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun revizyonu çalışmaları sürdürülmekte olup cemevlerinin kentsel, 
sosyal ve teknik altyapı tanımı içerisinde yer almasına ilişkin husus, çalışmalar kapsamında ayrıca 
değerlendirilecektir. 

Aksaray Milletvekili Sayın Osman ErtuğruPun (6/1126) numaralı sözlü soru önergesine cevap: 

1) Bakanlığımız ve bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla yapım sözleşmesi bulunan müteahhitlerin hak 
edişleri iş programına uygun olarak ödenmektedir. Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsa
mında yapım sözleşmeleri devam eden müteahhitleri de etkileyen özellikle demir ve demir mamul
lerinde 2008 yılının ilk yarısında meydana gelen beklenmeyen fiyat artışlarının karşılanmasına 
yönelik olarak ilk etapta 4735 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmış ve hazırlanan ilave fiyat farkı 
esasları 26/12/2008 tarihinde Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulmuştu. 

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektöründeki daralmayı aşmak için akılcı 
projeler üreterek özel yapılara vergi indirimleri getirilmesi, mortgage kredilerine destek verilmesi, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının can suyu projesinin bir benzerini inşaat sektörü için harekete geçirmesi, 
yurt dışında yapılacak müteahhitlik hizmetleriyle ilgili olarak özendirici birtakım tedbirlerin alın
ması ve kolaylıkların sağlanması, yurt dışındaki yatırımcıların ülkemizde inşaat ve müteahhitlik sek
törüne yatırım yapmaları için özendirici tedbirlerin alınması gibi teşvik edici birtakım önlemlerin, 
daralmanın aşılmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Bakanlığımız görev alanı dışındaki enerji, ulaştırma gibi altyapı çalışmalarının hızlandırılması, 
ülkemizde ihtiyaç duyulan kamu hizmet yapılarının tespit edilerek yeni yapım ihalelerinin açılması 
da inşaat sektöründeki daralmanın aşılmasına katkı sağlayabilecektir. 

2) Öncelikle üretim ve ürün kalitesiyle uluslararası piyasalarda aynı konularda faaliyet gösteren 
firmalarla rekabet edebilecek düzeydeki yerli sanayicilerin desteklenmesi için yerli ürünlerin ka
muda kullanımını avantajlı hâle getirmek üzere gerekli olan mevzuat düzenlemeleri yapılmış olup, 
2008/20 sayılı Bakanlık genelgesiyle de, bu yeni durum, kamu kurum ve kuruluşlarınca dikkate alın
ması hususunda kamu yöneticilerinin gereken duyarlılığı göstermeleri istenilmiştir. 

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun (6/1177) sayılı sözlü soru önergesine cevap: 

2008 yılı itibarıyla kadastro müdürlüklerince tapu belgeleri için alınan 5 TL ücret, 8/1/2009 tarih 
ve 1 no.lu yönetim kurulu kararıyla kaldırılmıştır. Döner sermaye işletme hesabında biriken parala
rın tamamı tapu ve kadastro hizmetlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, personele fazla mesai ücreti ola
rak yansıtılması konusunda da gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, 1 Şubat 2009 tarihinden itibaren 
uygulamaya geçilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir'in (6/1200) sayılı sözlü soru önergesine cevap: 

1) Türkiye genelinde bugüne kadar yabancı gerçek kişiler adına kayıtlı toplam 49.338 adet kat 
mülkiyeti taşınmaz vardır. Yabancıların sahip oldukları toprak alanı ile birlikte değerlendirildiğinde 
toplam 50 milyon 300 bin 95 metrekaredir. Bu alanın 43 milyon 852 bin 596 metrekaresi ana taşın
maz alandır. 
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2) Doğu ve güneydoğu illerinde İsrail uyruklu yabancı gerçek kişilere ait herhangi bir gayri
menkul kaydı bulunmamaktadır. 

3) 5782 sayılı Kanun'a göre yabancı uyruklu gerçek kişilerin, merkez ilçe ve ilçeler bazında uy
gulama imar planı ve mevzi imar planı sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüz ölçümünün 
yüzde 10'una kadar olan kısımda taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak edinebil
meleri mümkün bulunmaktadır. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1295) sayılı sözlü soru önergesine cevap: 

1) İller Bankası Genel Müdürlüğünce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile metropol 
ilçe Şahinbey Belediye Başkanlığına 2004-2009 dönemi içerisinde borçlanma yoluyla açılan kredi
ler 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73'üncü maddesi gereğince ticari sır niteliğinde bulundu
ğundan açıklanamamaktadır. 

2) İller Bankası Genel Müdürlüğünce yerel yönetimlere sağlanan yapım kredileri mutlaka bir 
projeye dayalı olarak verilmektedir. 

3) İller Bankası Genel Müdürlüğünün kredileriyle mahallî idarelerce gerçekleştirilen projelere 
ilişkin ihaleler ilgili idarelerin istemleri üzerine kendileri tarafından yapılmaktadır. 

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık Bey'in (6/1422) sayılı sözlü soru önergesine cevap: 

1) Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında tüm personelin ücret ve özlük haklarının iyi
leştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup şimdilik döner sermaye gelirlerinden per
sonelin yararlandırılması yöntemleri araştırılmaktadır. 

2) Bakanlığımızın tüm taşra teşkilatlarında sözü edilen personel açığının bir an önce kapatıl
ması amacıyla çalışmalar başlatılmış olup iller düzeyinde ihtiyaç duyulan ve bazı yerlerde fazla olan 
çeşitli branşlardaki teknik ve idari personel tespit edilerek personelin dengeli olarak merkez ve taş
radaki tüm birimlerimize dağıtılması için gereken düzenlemelerin hazırlıkları devam etmektedir. 

3) İl müdürlüklerinde bazı işlerin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi hususu tamamen bütçe 
imkânlarına bağlı olup yeterli kaynağın temin edilmesi ve ilgili mevzuatın elverdiği imkânlar ölçü
sünde bazı hizmetlerin dışarıdan satın alınması yoluna gidilebilmektedir. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün (6/1465) esas numaralı sözlü soru önergesine 
cevap: 

3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre kıyıda ve sahil şeridinde yapılacak olan planlamalar ile yapı 
ve tesislere ilişkin ruhsat işlemleri belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, dışında 
ise valiliklerce yürütülmektedir. Ayrıca, Kıyı Kanunu'nun 7'nci maddesi hükmünde de belirtildiği 
üzere 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca kıyı ve sahil şeridinde dü
zenlenen planlarla imar mevzuatı veya yerin özelliği dolayısıyla anılan kanun kapsamına girenler 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilmektedir. Ancak, bu alanlardaki yapılara ilişkin ruhsat iş
lemleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca belediye ve müca
vir alan sınırları içerisinde belediyesince, dışında ise il özel idaresince yürütülmektedir. Hâlen 
yürürlükte bulunan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci paragrafında 
"Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki 
planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir." hükmü yer almakta 
olup, ilgili madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile 
turizm merkezi olarak ilan edilen yerlerdeki kıyı ve sahil şeridiyle birlikte diğer tüm alanlar içerisinde 
her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye Kültür ve Turizm Ba
kanlığı yetkilidir. 
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Bakanlığımız, plan ve mevzuat hükümlerine uygun kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla ge
rekli düzenlemeleri yapmak ve bunun uygulanmasını sağlamakla yetkili kılınmıştır. İlgili kanun ve 
yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapılması için belediyeler ile valilikler sürekli uyarılmakta, 
doğru uygulamalar konusunda bilgilendirilmekte ve rehberlik edilmektedir. 

Bakanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun revizyon çalışmaları 
sürdürülmekte olup, imar konularında bütüncül bir yaklaşım getirilmesi hedeflenmektedir. 

Sayın Başkanım, okunan sözlü soru önergelerine cevaplar bu şekildedir. Tekrar sayın milletve-
killerimizin anlaşılmayan konular üzerinde ilave açıklama talepleri ve soruları varsa cevaplandır
maya hazırım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 

Kısa kısa, arkadaşlarımızın katkılarını tekrar almak istiyorum. 

Sayın Doğru... 

REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakana da teşekkür 
ediyorum vermiş olduğu cevaplardan dolayı. 

Tapuyla ilgili vermiş olduğum soruda, esasında o alınan 5 lira harcın daha sonra kaldırıldığı ifade 
edildi. Tabii benim soru önergemden sonra kaldırıldı. Ondan dolayı teşekkür ediyorum kendilerine. 

Diğer bir konu terör şehitleriyle ilgili bir soruydu. Biliyorsunuz, ülkemizde, Türk Silahlı Kuv
vetleri ve emniyet güçlerimiz fedakâr bir şekilde, canını vererek ülke savunmasında çalışıyor. Görev
leri esnasında yüreğimizi yakan şehitler veriliyor. Bu şehitlerin bir kısmına "terör şehidi" diyoruz bir 
kısmına da "görev şehidi" diyoruz. Terör şehitleri ve ailelerine iş imkânı sağlanıyor ama görev şehit
lerine ise iş imkânları sağlanmıyor. Bundan dolayı da çok büyük sıkıntı olduğu ortaya çıkıyor. Özel
likle Tokat için diyorum, Tokat'ta Tokat nüfusuna kayıtlı yaklaşık olarak 356 tane şehit var. Bunların 
bir kısmı terör şehidi bir kısmı görev şehidi. Dolayısıyla, bu ayrımın ortadan kalkmasını, daha doğ
rusu terör şehidi ile görev şehidinin tanımının yapılmasını istiyor halk, halk bunu istiyor, aileler bun
ları istiyor. Bu noktada Sayın Bakandan cevap beklemiştim, soruma tam cevap alamamış durumdayım. 

Bir diğer husus: Sayın Bakan, yani, yirmi soruya cevap vereceği yerde on soruya cevap verse tam 
olarak hem anlaşılmış olur hem de daha geniş bir şekilde bu cevap verilmiş olur diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim kendisine. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğru. 

Sayın Aslanoğlu... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, öncelikle Arguvan Belediyesiyle il
gili duyarlılığınıza teşekkür ediyorum, yardım ettiğiniz için. Arguvan Belediyesiyle ilgili bir konu
muz vardı, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan, tabii, bu, Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili bir sorundu. Aynı şirketin yabancı 
bandıralı bir gemisi ile Türk Bayrağı çekmiş bir gemisi aynı işi yapıyorlar, aynı yükü taşıyorlar, aynı 
yere gidiyorlar, ama yabancı bandıralıda çalışanlar dövizle askerlikten yararlanıyorlar, aynı işi yapan 
Türk Bayrağı çekmiş gemideki, uluslararası taşımacılıktaki insanlar yararlanamıyor. Ben bunu sor
dum. Spesifik örnek veririm; aynı şirketin iki gemisi, biri yabancı bandıralı, biri Türk Bayrağı 
çekmiş; aynı işi yapıyorlar, aynı büyüklükte; örnek verebilirim. Bu bir eşitsizlik Sayın Bakanım. 
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Yani, biri yabancı bayraklı gemide çalışan insanlar dövizli askerlikten yararlanıyor, aynı şirketin Türk 
Bayrağı çekmiş uluslararası çalışanı ise yararlanamıyor. Ya hepten kaldırın... Bu kişiler arasında bir 
aykırılık yaratıyor, her şeye aykırı. Ben bunu spesifik örneklerle dile getiririm. Bu bir ayrıcalık. Ya 
hepten kalksın yahut da dışarıda çalışan bir şirketin Türk Bayrağı taşıyan gemilerindeki çalışanlar da 
dövizli askerlikten yararlansın. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Üçer, buyurun. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Aslında, Sayın Bakanımın konuyla ilgili açıklamasını yetersiz bulmakla 
beraber, Sayın Bakanımın o dönemde bakan olmadığını da belirtmek isterim. Çünkü, belirttiğim 
konu, sormuş olduğum soru yolsuzlukla ilgili bir soru aslında. Belediye bütçesine girmiş 10 trilyo
nun nereye gittiği konusunda bir belirsizlik var ve bu belirsizliği sözlü bir iddia olarak ifade etmi
yoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş resmî müfettişler tarafından da, alınan banka 
kredileri için ödeme planı sunulmadığını ve günümüz gerçekliği itibarıyla da Van Belediyesinin beş 
yıllık AKP yönetimi döneminde, Burhan Yenigün yönetimi döneminde 200 trilyona yakın borçlan-
dırıldığı bir gerçeklik. Şimdi bu gerçeklikle beraber Sayın Bakanımın "Bütün prosedürler uygulan
mıştır, herhangi bir sorun yoktur." cevabını eksik bir cevap, yanlış bir cevap olarak algılamaktayım. 

Ülkemizin en temel sorunlarından biri de kamu kaynaklarının doğru ve güvenilir bir şekilde 
kullanılması. Kamu kaynaklarının doğru ve güvenilir bir şekilde kullanılmayışı, birilerinin özel mak
satları doğrultusunda çarçur edilmesinin tek bir ismi vardır: Yolsuzluk. Bence bu soruma böyle bir 
cevap verilmek yerine derhâl o dönemdeki yöneticiler hakkında bir soruşturma başlatılması ve adli 
merciler önüne çıkarılması gerekiyordu. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Işık... 

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Ben de Sayın Bakana vermiş olduğu cevaplardan dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin de ya
kından bildiğine inandığım, Sayın Bakanımın da bu konuda ciddi bir eksikliğin olduğunu zaman 
zaman dile getirdiği, hakikaten bayındırlık il müdürlüklerindeki personel eksikliği, özlük haklarının 
sıkıntılı olduğu ve birçok hizmeti personel yetersizliği nedeniyle zamanında gerçekleştiremediği ya
kınmaları kamuoyu tarafından ve bizler tarafından yakından bilinmekte. Örneğin, Kütahya ili Simav 
ilçesinde 17 Şubat 2009 tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından hasar tespit çalışmaları sınırlı 
sayıda, çok özverili çalışmalarla, mevcut personel tarafından gerçekleştirilebilmiştir. Ancak birçok 
hasar gören binanın sonradan, bu çalışmaların ardından yeniden müracaatta bulunmak zorunda olduğu 
ve mağduriyetleri giderilemediği gerçeği de bilinmektedir. O nedenle, özellikle afetlerde vatandaşın 
mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi açısından, bayındırlık il müdürlükleri, yine Bakanlığınıza 
bağlı tapu sicil ve kadastro müdürlüklerindeki özellikle teknik personel ihtiyacının mutlaka, acilen 
giderilmesi kaçınılmaz görünmekte. Kütahya gerek Tapu gerek Kadastro gerekse Bayındırlık İl Mü
dürlüğü teknik eleman eksikliğinin mümkün olduğunca, en azından 2010 yılı içerisinde tamamlan
ması hâlinde kamuoyu adına teşekkürü tekrar size ileteceğimi de belirtmek istiyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Son olarak, Sayın Özdemir, buyurun efendim. 

HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

Ancak, bir kere, Sayın Bakanın konuşmalarını çok anlayamadım ben, çok yavaş bir tonlaydı. 
Ancak görebildiğimiz kadarıyla, duyabildiğim kadarıyla, Doğu ve Güneydoğu'da İsrail uyruklulara 
satılan hiç bir toprak olmadığını... O şekilde anladım ben. Ancak hem basında çıkan haberlerde hem 
de konuşmacıların medyada konuşmalarını incelediğimiz zaman, bilhassa Urfa Ceylanpınar bölge
sinde ve diğer, Güneydoğu'da toprak satışlarının olduğu söyleniyor. Bu konuda tam yeterli cevap 
alamadım. Bu bölge bildiğiniz gibi son derece önemli bir bölge. Bazı devletler tarafından bizim sı
nırlarımız içerisindeki bazı toprakların kendileri tarafından kutsal topraklar olarak değerlendirildiğini 
biliyoruz. Bilhassa bu konu mayınlı arazilerin mayından temizlenmesi ve daha sonra onların aynı 
şirkete, yabancı firmalara verilmesi konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyordu. Bu konuda, de
diğim gibi ben ya tam anlayamadım veya satılmalar varsa bunların miktarları ne kadardır? Bunları 
Sayın Bakan yeniden bildirebilirse memnun olurum. 

Teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakanım ilave edeceğiniz herhangi bir husus var mı? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Açıklık getirmemizde 
yarar var Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Sayın Başkanım, çok te
şekkür ediyorum. 

Öncelikle Millî Savunma Bakanlığımıza ait konularla alakalı hem Sayın Aslanoğlu'nun ve diğer 
milletvekili arkadaşlarımızın, açıklığa kavuşmayan, tutanaklardan da alıp ben kendilerine aldığım 
notlarla birlikte Savunma Bakanımıza ileteceğim, ilgili bilgilendirmeyi kendisinin yapmasında yarar 
vardır diye düşünüyorum. 

Sayın Alim Işık milletvekilimizin ifade ettiği bu eleman yetersizliği konusunda Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığımızla ilgili şu anda bir teşkilat yasası çalışmamız var. Burada tamamen işin doğası gereği bir 
kariyer bakanlığı kumlusu hâline hem tapu kadastro bağlı genel müdürlüklerimizi, İller Bankası da dâhil, 
hem bayındırlık il müdürlerimiz de dâhil olmak üzere bir çalışma neticelendirdi. Sizlerin de desteğiyle 
yasalaşması durumunda bugün eksikliği duyulan birçok noktanın hallolacağını düşünüyoruz. 

Sayın Hasan Özdemir milletvekilimizin ifade ettiği konuyu net bir şekilde ifade ediyorum. 
"Tarım arazisi" adı altında, tarım niteliği taşıyan herhangi bir gayrimenkulun, hiçbir, bırakın İsrail va
tandaşı, herhangi bir yabancı uyruklu kişiye satılmış olması Türkiye'de söz konusu değildir, böyle 
bir şey yasal olarak da mümkün değildir. Bu, net bir şekilde daha önceki sorularda da ifade edildi ama 
ben bir kere daha ifade etmekte fayda görüyorum. 

Sayın Özdal Üçer, Van Milletvekilimizin ifade ettiği konu da şöyle: Tabii sizin sorunuzda bele
diyenin işlemleriyle ilgili ifade ettiğiniz noktalar var. Saygı duyuyorum ama bunların araştırılması 
-bu, bir iddiadır- İçişleri Bakanlığımızın yetkisi ve sorumluluğu dahilindedir ama Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığımıza bağlı olarak çalışan İller Bankasından herhangi bir şekilde, Yönetim Kurulunun 
ve ilgili düzenlenen mevzuatların, teşkilat kanunundaki yetkilerin ve sunulan projelerin kapsamı dışında 
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herhangi bir yolsuzluğa ve usulsüzlüğe meydan verebilecek şekilde kredi alması mümkün değildir, 
kullanması mümkün değildir. İller Bankasının uygulamasını kastediyorum. İller Bankası açtığı kre
dilere de, özellikle bizim de sıkı sıkı takip ettiğimiz kendi görev ve sorumluluğu içerisinde verilen 
kredilerin de nasıl kullanıldığını takip etme noktasında işin verimli, kaliteli ve projelerine uygun şe
kilde yapılmasını takip etmektir. Diğer konu bir iddiadır. Bu, adli bir konudur. Belki İçişleri Bakan
lığımızın da bakanlık olarak takip ettiği bir konudur. Böyle bir şey söz konusuysa yani herhangi bir 
şekilde bir kamu kurum ve kuruluşunun buna göz yumması asla söz konusu değildir. 

Buna açıklık getirmek için söz almış bulundum. 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Sorular cevaplandırılmıştır. 

Sayın Bakanımıza ve sayın milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkanım, sataşma var. 

BAŞKAN - Sayın Üçer, Sayın Bakan burada, kendisiyle görüşebilirsiniz. Burada karşılıklı bir 
konuşma imkânımız İç Tüzük gereği yok. 

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Hayır, karşılıklı değil. Lütfen... Şunu söyleyeyim. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.37 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 16.49 

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik),Yusuf COŞKUN (Bingöl) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3'üncü Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. 

l 'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

2.- İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (S. Sayısı: 397) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

3'üncü sırada yer alan, Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine başlayacağız. 

3.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı: 395) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

4'üncü sırada yer alan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

4.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 383) 
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BAŞKAN - Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

5'inci sırada yer alan, Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlaya
cağız. 

5.- Bolu Milletvekili Fatih Metin 'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) 

Komisyon? Yok. 

Ertelenmiştir. 

6'ncı sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüş
melerine başlayacağız. 

6.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) (x) 

Komisyon? Yerinde. 

Hükümet? Yerinde. 

Komisyon raporu 321 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kap
samında görüşülecektir. Bu nedenle, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine 
geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı 
ayrı oylanacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Hamit Geylani, Hakkâri; Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Rahmi Güner, Ordu; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Faruk 
Bal, Konya; AK PARTİ Grubu adına Veysi Kaynak, Kahramanmaraş milletvekillerinin söz talebi 
vardır. 

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Hakkâri Milletvekili Sayın Hamit Geylani... 

Sayın Geylani şu anda yok galiba. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Rahmi Güner, Ordu Milletvekili. 

Sayın Güner, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA RAHMİ GÜNER (Ordu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 321 sıra 
sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bu
lunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı yüce Meclis tarafından kabul edildikten 
sonra -hâlen yürürlükte bulunan- 8 Mayıs 1926 tarihinde yürürlüğe giren ve seksen üç yıldır yürür
lükte olan Borçlar Kanunu tamamen yürürlükten kaldırılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Borçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu'ndan önce çıkarılması gerek
liyken, her nedense Türk Ticaret Kanunu Meclis gündemine getirilmişti fakat Türk Borçlar Kanunu 
Tasarısı'nın Genel Kurul gündemine getirilip öncelikle görüşmeye başlanılması da bu düzensizliği 
önleyecektir. 

(x) 321 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, biz bu konuda hem komisyonda hem Mecliste ısrarla Borçlar Kanunu'nun 
temel kanun olduğunu ve Ticaret Kanunu'ndan daha önce görüşülmesi gerektiğini belirtmiştik. Bu 
durum Meclis tarafından düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun kabulünden bu yana geçen zaman, ilke ve dünya koşullarındaki 
değişim ve özel hukuk alanında kaydedilen ilerleme değerlendirildiğinde Türkiye'nin yeni bir Borç
lar Kanunu gereksinimi olduğu açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu gereksinimin farkında ol
duğumuzdan tasarının komisyondaki görüşmelerinde düzeltici, katılımcı, pozitif anlamda katkı 
sağlayıcı olarak tüm üye arkadaşlarım görev yapmışlardır. 

Değerli arkadaşlar, Türk Borçlar Kanunu borç ilişkilerini düzenleyen temel bir kanundur. Bu 
Kanun Tasarısı mümkün olduğu kadar yürürlükte olan kanunun bazı maddelerini kabul etmiş, o mad
delerin dilinde sadeleştirmeler yapmıştır fakat dilin arılaştırılması konusundaki yaklaşım sadece ya
bancı kelimelerin Türkçeleştirilmesi olarak algılanmıştır. Ancak, uygulamada yerleşmiş bazı hukuki 
terimlerin Türkçeleştirilmesi, hukuki problemlerin doğmasına neden olacaktır. Bu sebepledir ki, te
rimler üzerinde yapılacak düzenlemelerde azami dikkat edilmeliydi. 

Temel kanunların kolaylıkla anlaşılabilmesi gerekmektedir. Bu kanun tasarısının hazırlanma
sında Türk Borçlar Kanunu konusuna giren uygulamalarda mahkeme kararları, Yargıtay kararları ve 
doktrinden istifade edilmiştir. Bu tasarıda çağdaş hukukun ve küreselleşen ekonominin ortaya koy
muş olduğu sorunların çözümünde Yargıtay ve doktrin görüşünün yanında İsviçre Borçlar Kanunu, 
daha doğrusu İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısı ve Alman Borçlar Kanunu ile Fransa Borçlar Kanu
nu'ndan da istifade edilmeye çalışılmıştır. Esasında Türk Yargıtayının kararları ve bu konuda ihtisas 
sahibi akademisyenlerin görüşleri esas alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının "hükümler" kısmında yeni getirilen genel işlem koşulları mües
sesesiyle sözleşme taraflarından birinin önceden hazırlayıp diğer tarafa sunduğu, müzakere edilme
den kabul edilen sözleşme metinlerinin doğurduğu olumsuzlukları önlemek amacı taşınmaktadır. 
Ancak bu hükümde tüketici işlemi ve ticari işlem ayrımı yapılmadığı için bu hüküm ticari işler açı
sından bazı olumsuzlukları da gündeme getirecektir. Eğer bu hüküm düzeltilmez ise ticaretin hızlı ve 
güvenli yapısı bozulacak, tacirin basiret yükümlülüğü, genel işlem şartları içeren ticari sözleşmeler 
de daralacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yine kanunlaştırma tekniğindeki büyük hatalardan birisi, Türk Borçlar Ka
nunu Tasarısı'nın hâlen yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun madde numaralarını değiş
tirmiş olmasıdır. Hukuk uygulamasını büyük oranda zorlaştıracaktır. Bu sebeplerle, yürürlükte olan 
kanun madde numaraları ile bu tasarının madde numaraları arasında uyum sağlanması gerekmek
teyken tasarı bunu dikkate almamıştır. Bu temel kanunlaştırma hatalarının derhâl dikkate alınması, 
böyle bir temel konu yasalaştırılırken zarurettir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının gerekçesinde her ne kadar Avrupa sözleşmeler hukuku genel il
keleri, milletler arası ticari sözleşmelerin genel ilkeleri gibi milletler arası kuruluşların hazırladığı 
model kanunlardan yararlanıldığı ifade edilse de tasan incelendiğinde, maalesef, bu milletler arası me
tinlerin ve birçok AB yönergesinin dikkate alınmadığı, bunun aksine, sadece İsviçre hukukunda odak-
lanıldığı anlaşılmaktadır ancak -yapılması gereken- milletler arası düzenlemelerin tamamının dikkate 
alınması gerekirdi. 
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Sayın milletvekilleri, tasarının "Aşırı faydalanma" başlıklı hükmünde, aşırı faydalanma nede
niyle oransızlığın giderilmesi talebi, aşırı faydalanmanın öğrenildiği tarihten; zor durumda kalmada 
ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak iki yılda ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu ta
rihten itibaren beş yıl içinde kullanılabileceği hükmü getirilmiştir ancak bu hükmün, biz, daha uzun 
süreli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu haliyle, kanunda bulunan zaman aşımı 
süreleri yumuşatılacak ve aşırı faydalanmadan zarar gören korunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının "genel hükümler" kısmında yer alan "haksız fiil sorumluluğu" 
hükmü eksik olarak kaleme alınmıştır. Tasarının "haksız fiil hükmü" düzenlenirken, haksız fiil so
rumluluğunun sonucu olarak sadece tazminat öngörülmüş, fiilin durdurulması, önlenmesi ve eski 
hâle iadeye ilişkin hükümler düzenlenmemiştir. Ayrıca, yine bu hükümde, manevi tazminat talebinin 
sebebi tam olarak belirtilmemiş, hüküm muğlak ifadelerle kaleme alınmıştır. 

Ayrıca, tasarıda düzenlenen "tehlike sorumluluğu" hükmü ağır bir şekilde düzenlenmiştir. Al
manya, Fransa, İtalya sanayileri tehlike altına girer sebebiyle tehlike sorumluluğundan vazgeçmek
teyken bu hüküm ile sanayimiz Avrupa Birliği ülkelerinin sanayisi karşısında zor duruma düşecektir. 

Sayın milletvekilleri, tasanda yine düzenlenen "kısmen ödemede mahsup" hükmüne göre, borçlu 
ancak faiz ve gider borcunu kapatmışsa alacaklının oluru ile gerçekleştirdiği kısmen ödemesini ana
paradan düşebilir. Hükmün devamında bu kurala aykırı sözleşme yapılamayacağından bahsedil
mektedir. Bu gereksiz olarak eklenmiş bir hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tasarının "Faiz" başlıklı hükmünde, faiz oranının özel mevzuata bırakılması kanaatimizce uygun 
olmamıştır. Avrupa Birliğinde eğilim, yasal faiz oranlarını Merkez Bankasının uyguladığı faiz oranına 
tabi tutmak şeklindedir. Ayrıca, bu madde hükmünde düzenlenen akdi faiz oranı çok fahiş olmakla be
raber, kanaatimizce faiz oranı hiçbir şekilde yasal faiz oranının yüzde 40'ını geçmemelidir. Bu hü
kümde, hâkime cezai şartta olduğu gibi hakkaniyet uyannca faiz oranını indirme yetkisi de tanınmalıdır. 
Bunun yanı sıra, sözleşmede öngörülmese bile erken ifa hâlinde faiz indirimi zorunlu kılınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, tasarıda akdi temerrüt faizi sınırının yasal faiz oranının 2 misli olarak be
lirlenmesi, fahiş bir akdi temerrüt faizi uygulamasını doğuracaktır. Kanaatimizce bu yasal faiz oranı 
da yasal faizin yüzde 50'si oranında sınırlanmalıdır. Ayrıca, haksız fiillerden doğan borçlarda te
merrüt faiz oranı düzenlenmeli ve bu faiz oranı asgari yasal faizin 2 katı olmalıdır. Tasarının genel 
"zamanaşımı" hükmü de eksik olarak düzenlenmiştir. Kanaatimizce iki tarafa borç yükleyen ilişki
lerde farklı zaman aşımı süreleri düzenlenmelidir. Ayrıca, alacağın bir kısmı için zaman aşımı kesil
miş ise tamamı için de kesilmiş sayılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının "Mal varlığı veya işletmenin devralınması" başlıklı hükmünde, 
bir işletmeyi devralanın sınırsız bir şekilde sorumlu tutulması maddeyi uygulanmaz hâle getirmekte. 
Bu sebeple, yüzlerce kişinin çalıştığı işletmeler devir yoluyla değil, hurda olarak satılmakta ve kapa
tılmaktadır ve sonuç olarak burada çalışanlar da işsiz kalmaktadır. İşletmeyi devredenin, asıl borçlu
nun sorumluluğu iki yılla sınırlıyken devralan, geriye doğru zaman ihbarıyla sınırsız sorumluluk altına 
girmektedir. Her şeyden önce, devralanın sorumluluğu da son iki yıllık borçlarla sınırlandırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, yürürlükte bulunan Borçlar Kanunu'nda yer aldığı gibi, aynen tasarıda dü
zenlenen "aşkın zarar" uygulamada ispatı konusunda tereddütlere neden olan bir düzenlemedir. Aşkın 
zarar konusunda uygulamada yer alan tereddütlerin giderilmesi için bu maddeye aşkın zararın ispatı 
hususunda bir hüküm eklenmemiş, madde eksik düzenlenmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Borçlar Kanunu'nun özel borç ilişkilerini düzenleyen "Özel Hükümler" bö
lümünde yeni sözleşme türleri düzenlenmesine rağmen, uygulamada sıklıkla kullanılan arsa karşılığı 
inşaat sözleşmesi gibi özel hükümlere ihtiyaç duyan bu konu, tasarı kapsamında düzenlenmemiştir. 
Özellikle, tasarının konut kiralarını düzenleyen hükümleri, yürürlükte olan 6570 sayılı Gayrimenkul 
Kiraları Hakkında Kanun'dan alınarak düzenlenmiştir. Kira sözleşmeleri gibi sosyal ve ekonomik ya
şamdaki hızlı ve önemli değişikliklerin görüldüğü bu alanın özel kanunda düzenlenmesi daha uy
gundur çünkü böyle bir konuyu özel kanunda düzenlemek, zaman içinde değişen şartlara göre yasa 
değişikliği yapılması gerektiğinde bunun daha çabuk ve kolay bir şekilde yapılabilmesine imkân 
sağlar. Ancak buna rağmen, konut kiraları gibi özel bir konu tasarının içerisinde düzenlenmiştir. Ay
rıca, tasarıda yapılan düzenlemeler kiracı ile kiralayan arasında dengeyi bozmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, evde hizmet sözleşmesi bu tasarı ile Türk hukuk sistemine ilk kez gire
cektir. Tasarıda düzenlenen hizmet sözleşmesi hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ara
sında düzenleme ve terim uyumu sağlanamamıştır. Ayrıca, bu bölümde düzenlenen "evde hizmet 
sözleşmesi" kapsamında iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından iş yeri olan evlerin nasıl denetleneceği 
tasarıda düzenlenmemiştir. 

Borçlar Kanunu'nun temel kanun olması sebebiyle özellikle tüm çalışanların grevli sözleşmeli 
koşullarda iş akdi yapmasını güvence altına alan bir genel hükmü içermesi yerinde olurdu diye dü
şünüyoruz. 

Tasarının, eser sözleşmesinin düzenlendiği bölümde ise "iş sahibinin haklan" başlıklı hükümde yer 
alan "Eser, iş sahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup da sökülüp kaldınlması aşırı zarar doğuracaksa 
iş sahibi sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz." hükmü özellikle kaçak ve projeye aykırı inşaatta, 
aykınlık, proje tadilatı süresi ile dahi giderilemiyorsa arsa sahibi bu inşaattan yararlanamayacağı ve sa
dece yıkım istenebileceğinden bu hâl için sözleşmeden dönme hakkı tanınmalıdır. 

Ayrıca, tasarıda düzenlenen bugün genellikle küçük işletmelerde, genellikle esnaf arasında bir 
şirket uygulaması yer almaktadır. Bu eski kanunumuzda da var, yeni kanun tasarımızda da var. 

Değerli arkadaşlarım, bu uygulama adi ortaklık sözleşmesi olarak kanun tasarısına girmiştir. Bu 
uygulama ile bugün mahkemelerde büyük sıkıntı yaşanmaktadır çünkü bu tasarı ile adi ortaklık söz
leşmesinin ispat edilmesi konusunda zorluklar yaşanması bunun bir şekil şartının olmamasından ileri 
gelmektedir. Mahkemelerde bir adi ortaklığın ispat edilmesi sıkıntı yaratmakta. Eğer bir şekil şartı 
ortaya konulmuş olsa, yazılı bir şekilde hazırlanmış olsa adi ortaklık, bunun ispat durumu çok daha 
kolay olacaktır. 

Değerli arkadaşlanm, önümüzde Borçlar Kanunu Tasarısı var. Gerçekten, Türk ekonomisinin un
surlarından olan, bugün tarım sektörünün, ticari sektörün en büyük kaynağı olan bu tasarının tatbik 
sahası olması için gerçekten üzerinde durulması gerekli hususlar da vardır. Türkiye, tarihinin en 
büyük sıkıntılı, Türkiye bugün işletmeler konusunda en sıkıntılı bir dönemi yaşamaktadır. Yine, bu 
kanun tasarısında, incelendiğinde, ürün kirası şeklinde bir durum var. 

Değerli arkadaşlarım, Anadolu'da birçok yerlerde, tamamen tarım sektörü zaafa uğramış, dev
let, Hükümetten hiçbir destek görememiş; Anadolu'daki işletmeler, kamu iktisadi teşebbüslerinin iş
letmeleri, bugün özelleştirme adı altında başkalarına devredilmiş, özelleştirilmiş; maalesef, 
Anadolu'da binlerce işçinin istihdam edildiği, binlerce kişinin evine ekmek götürdüğü bu işletmeler 
ortadan kaldırılmıştır. Şu anda Anadolu'da, özel teşebbüsün giremediği yerlerde kurulan, geçmiş hü
kümetler tarafından kurulan bütün işletmeler ortadan kaldırılmıştır değerli arkadaşlarım. 
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Bu kanun elbette uygulanacak, Anadolu esnafına uygulanacak, Anadolu üreticisine uygulana
cak. İstanbul'daki, büyük şehirlerimizdeki işletmelere, esnaflara uygulanacak olan, ticari işletmelere 
uygulanacak olan kanunların anasını, ana kanunu teşkil etmektedir, temel kanun olarak teşkil et
mektedir. İşte bu bakımdan, bu kanun bizim için çok önemli ama önemli olan da Türkiye'nin eko
nomisi, Türkiye'nin kalkınmasıdır. Önemli olan budur. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha değinmek istiyorum. Türkiye'de bugün en büyük sorun
lardan birisi de demokrasi ve demokrasinin en büyük unsurlarından birisi de hukukun üstünlüğüdür. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Türkiye'de çıkıyor 
bazı yetkililer "Biz en iyi şekilde hukuku uyguluyoruz." diyorlar; Türkiye'de en iyi şekilde hukuk uy
gulaması, tarafsız yargı sisteminin olduğunu söylüyorlar. 

Şunu açıkça söyleyeyim değerli arkadaşlarım: Türkiye'de eğer hukukun üstünlüğü yoksa, Tür
kiye'de yargı teminatı yoksa, bugün hâkim teminatı yoksa, yargıcın bağımsızlığı yoksa, bağımsız 
olarak atanacak olan hâkimlerin bugün atamaları yürütme organının bir bakanı tarafından yapılı
yorsa, müsteşarı tarafından yapılıyorsa, hangi bağımsız yargıdan bahsediliyor değerli arkadaşlarım? 

Biz geçmişte hâkimliğe başvuranların nasıl alındığını biliyoruz. Ne imtihan vardı ne mülakat 
vardı değerli arkadaşlarım. Üniversiteyi başarıyla bitiren kişiler, şartlarını yerine getirmek suretiyle, 
sıradan, hâkimlik statüsüne alınıyordu değerli arkadaşlar. Şimdi nasıl oluyor? İmtihana giriliyor ve 
yüksek derecede puan alan çok değerli öğrencilerin hepsi mülakatta eleniyor. Bazı sıfatlar aranıyor 
değerli arkadaşlarım. Türk hukuk sisteminde, böyle sıfatlar aranarak geçmişte hâkim statüsüne alın
mış değildi hâkimler. İşte, değerli arkadaşlarım, bu gerçekten büyük bir noksanlık olarak görülüyor. 

Bugün, tartışılan bir Yüksek Hâkimler Kurulu varsa, bunun değiştirilmesi varsa, yürütme orga
nının ve yasama organının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayınız. 

RAHMİ GÜNER (Devamla) - ...atadığı, atayacak olduğu bir sistem varsa, nasıl tarafsız bir 
hukuk sisteminden bahsedilir değerli arkadaşlarım? 

İşte, biz, bu kanun tasarısını uygulayacak olan yargıçların, hâkimlerin çok daha tarafsız ve ger
çekten, bir yürütme organının denetiminde olmadan, onun terfi işlemlerinde olmadan, onların ata
masıyla olmadan, onların teftişiyle olmadan, daha bağımsız, daha özgür ve kendi kanaatlerine göre, 
kendi yetiştiği kurallara göre, vicdani kanaatlerine göre karar vermesini istiyoruz. Yüzlerce kanun çı
karın, yüzlerce kararname çıksın, eğer ki Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoksa, bağımsız yargı yoksa, 
hâkimlik teminatı yoksa, eğer hâkim verecek olduğu kararda etki altındaysa, etki altında kalacak du-
rumdaysa, o memlekette, o yerde tutup da "Biz hukukun üstünlüğünü sağlıyoruz." diye kimse söy
lemesin değerli arkadaşlarım. Ben hâkimlerin atamalarının çok daha bağımsız, çok daha özgür 
yapıldığı devirleri biliyorum. Ama şimdi de dikkat ederseniz, bir Adalet Bakanının katılmadığı, bir 
Müsteşarın katılmadığı bir Yüksek Hâkimler Savcılar Kurulunun görev yapamadığını biliyoruz de
ğerli arkadaşlarım. 

İşte, Türkiye'de kimse çıkıp da, hangi mevkide olursa olsun, hukukun üstünlüğünü savunmasın, 
geriye baksın. Türkiye'de uygulamaları görüyoruz, Türkiye'de yargılanmaları görüyoruz. Onu kimse 
savunmasın. Bugün gazetelerde resmi var, cellat gibi resim çektirmişler, bilmem şunu, şunu şeklinde 
eğlence yerlerinde. 
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Değerli arkadaşlar, hukuk bu değildir. Parlamentonun, gerçekten, kanunlar çıkarmak suretiyle, hâkim 
teminatının, hukukun üstünlüğünün ne olduğunu göstermesi lazım değerli arkadaşlanm. Biz çağdaş bir ül
keyiz, Atatürk ülkesindeyiz, biz Türkiye'nin kuruluş felsefesini çizen Mustafa Kemal'in Meclisindeyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Güner'e teşekkür ediyorum. 

Şimdi, Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Hakkâri Milletvekili Sayın Hamit Geylani, bu
yurun efendim. (DTP sıralarından alkışlar) 

DTP GRUBU ADINA HAMİT GEYLANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Borçlar Yasa Tasarısı'nın tümü üzerinde Demokratik Toplum Partisi Grubu adına 
söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve hâlen yü
rürlükte olan Borçlar Yasası'nın aradan geçen uzun süre nedeniyle günümüz ihtiyaçlanna yanıt olmaktan 
uzak olduğu bir gerçekliktir. Özellikle dilinin oldukça eskimesiyle birlikte içerik bakımından ve gelişen 
teknolojiye ve ticari yaşama yanıt olmaması yeni bir borçlar yasasını kaçınılmaz duruma getirmiştir. Aka
demik çevrelerin ve yargının bu yöndeki yorumlarıyla eskiyen metinlerin günümüz olaylanna uygulan
ması ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında değişen dünya koşullan ve ekonomik dengeler karşısında 
eskiyen mevzuatın bir bütün olarak değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Borçlar Yasa
sı'nın değiştirilerek hem dil açısından hem de içerik bakımından güncelleştirilmesi olumlu bir yaklaşım
dır. Ayrıca bu alanda yapılan değişim Avrupa Birliğine uyum programı çerçevesinde atılacak önemli 
adımlardan bir tanesidir. Ne var ki Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olması için ekonomik kriterlerin si
yasi kriterlerin önüne çıkması, hadiseyi ne yazık ki kökten çözmüyor. Onun için Borçlar Yasası ve Tica
ret Yasası gibi yasalardan önce 23'üncü Dönem Parlamentosunda öncelikle ele alınması gereken yeni 
demokratik bir Anayasa, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası gibi öncelikler bulunmaktadır. Ancak AKP 
hükümet olduğu günden bu yana sürekli yeni bir Anayasa değişikliği paketinden ve zaman zaman da 
kısmi acil değişimlerden söz etmektedir ama ne yazık ki yurttaşın özgür geleceği adına değişim iradesini, 
inandırıcılığını ve basiretini gösterememiştir. Oysaki hâlen Türkiye'nin temel sorunu yeni bir anayasayla 
birlikte demokratikleşme ve baş sorunu da Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüdür. 

Bugün Türkiye'nin gündeminde pompalanan, içeriğinden boşaltılmış "açılım" söylemleri ha
vada kalıyor ve sorunu daha da karmaşıklaştırıyor. Salt birkaç simge şahsiyeti rahmetle anmak ve bazı 
çevrelerin tehdit boyundaki eleştirilere göre olayı makaslama ile de açılım olmuyor. En önemlisi de 
içi boşaltılmış bir açılımı bile içine sindiremeyen siyasi muhalefetin karşıtlığını da oldukça manidar 
görüyoruz ve demokratik açılımla savaş tezkerelerinin hiç de bağdaşmadığını söylemeye gerek bile 
yoktur çünkü aynı iklimde yaşamayan olgulardır. 

Değerli arkadaşlar, bize göre, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde ele alınması ge
reken temel konular siyasi kriterlerdir. Bu kriterleri yerine getirmenin tek yolu da demokratik, yeni sivil 
bir anayasadır. Bunu da Türkiye'nin çağcıl bir hukukla buluşması için önemsiyoruz. Türkiye'nin eko
nomik alanlarda gelişebilmesinin en önemli koşullarından bir tanesi de istikrarlı bir siyasetin yanında, 
demokratik, banşçıl ve huzurlu bir ortamın bulunmasıdır. İstikrarlı siyasetin de temel anahtar sözcüğü 
istikrarlı yönetimlerdir ama temsilde adaletin olmadığı hiçbir bir ülkede ne siyasette ne sosyal yaşamda 
ve ne de ekonomik alanda istikrardan söz edilemez. İşte, ülkemizin ve toplumumuzun temel sancısının 
bu olduğunu düşünüyoruz. Bu sancının çözüm ilacı da -altını çizerek söylüyorum- dünyanın hiçbir an
tidemokratik ülkesinde bile görülmeyen yüzde 10'luk seçim barajını halkın özgür iradesi sınırına çek
mektir. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinin söz sahiplerinden olan Sayın Rahmi Koç da "Yüzde 10 
seçim barajının olduğu bir yerde demokratik açılımdan söz etmek hiç de inandırıcı değildir." diyor. 
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Ayrıca yabancı yatırımcıların, büyük şirketlerin aradığı en önemli koşul, herkesin kendini gü
vende hissettiği, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı, refah düzeyi yüksek olan ülkelerdir. Do
layısıyla, Türkiye'de barış ve huzur ortamı yaratılmadan, ekonomik ve hukuk alanında yapılacak 
hiçbir düzenleme istenilen sonucu veremeyecektir. 

Sonuç olarak, temel hak ve özgürlükleri tam güvence altına alan, farklı kimlik ve kültürleri ta
nıyan ve koruyan, ülkeyi demokratikleştirecek, baştan sona yenilenmiş bir anayasa ve aynı argü
manları içeren bir siyasi partiler ve seçim yasası toplumun dileği ve özlemidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulusal program çerçevesinde değiştirilecek ve yeni çıkarılacak 
çokça yeni yasa ve düzenlemelerden söz ediliyor. Biz bu çerçevede yapılacak düzenlemeleri kuşkusuz 
önemsiyoruz. Biliyorsunuz, ticaret yasası Meclis gündemine daha önce gelmişti. O zaman da altını çi
zerek belirttiğimiz gibi, borçlar yasası görüşülmeden ticaret yasasının görüşülemeyeceğini ifade etmiş
tik. Aksi takdirde uyum sağlanması konusunda sorun çıkacağı endişesini taşıdığımızı da vurgulamıştık. 
Çünkü borçlar yasasına atıfları içeren birçok madde Ticaret Yasa Tasarısı'nda da yer almaktadır. 

Her ülkede Borçlar Yasası ticaret hukukunun temeli kabul edilir ve değişimler Borçlar Ya
sası'ndan başlar. Borçlarla ilgili yasal hükümler netleştirilmeden çıkarılan bir ticaret yasası yeni so
runlara ve kuralsızlıklara neden olacaktır. Bu nedenle Borçlar Yasa Tasarısı yasalaştıktan sonra ticaret 
yasası da kaldığı yerden ve de yeniden güncelleştirilerek görüşmeye devam edilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, Borçlar Yasa Tasarısı'nı hazırlayanların Avrupa ülkelerinde son yıllarda ya
pılmış olan değişiklikleri yeterli ve gereği gibi incelediği konusunda ciddi endişelerimiz vardır. Ta
sarının gerekçesinde her ne kadar Avrupa sözleşmeler hukuku genel ilkeleri ile uluslararası ticari 
sözleşmelerin genel ilkeleri gibi uluslararası kuruluşların hazırladığı model yasalardan yararlanıldığı 
ifade edilse de tasarı bir bütün olarak incelendiğinde bunun çok eksik olduğunu görmekteyiz. 

Tasarı daha çok İsviçre Borçlar Yasası ön tasarısından yararlanılarak hazırlanmıştır. Anılan İs
viçre yasa tasarısı henüz İsviçre'de de kabul görmemiş çünkü parlamentoya dahi sevk edileceği şüp
heli olan bu ön tasarı İsviçreli büyük hukukçular tarafından da yoğun bir şekilde eleştirilmektedir; bu 
da tasarının Avrupa Birliği mevzuatından uzak olduğu anlamına gelmektedir. 

Ayrıca madde gerekçelerinde yapılan değişiklikler ve getirilen yeniliklerle ilgili hiçbir istatistiki ve
riye de yer verilmemiştir. Örneğin kira sözleşmelerinde kiracıdan güvence parasının en fazla üç aylık 
kira bedeliyle sımrlandırılmasının hukuki ve mantıksal nedenleri tasanda görülmemektedir. Bu konuda 
açılan dava sayısı ve verilen mahkeme kararlarına ilişkin hiçbir bilimsel veriye de yer verilmemiştir. 

Aynı şekilde, tasarıda haksız fiillerde, satımda ayıba karşı garanti sorumluluğunda zaman 
aşımı süreleri artırılırken bunun nedenleri ve hangi verilerden, hangi hukuki kriterlere dayandığı 
da belirtilmemiştir. 

Tasarının en büyük handikaplarından bir tanesi de -bir önceki konuşmacı arkadaşımız da sanı
rım belirtti- madde numaralarının değiştirilmiş olmasıdır. Bu sorun 4721 sayılı Medeni Yasa'da da 
yaşandı ve hâlen içinden çıkılmamaktadır çünkü pratik yaşamda, özellikle de yargı alanında çalışan 
kimseler açısından ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. 

Tasarının dili her ne kadar sadeleştirilmişse de literatürde yerleşmiş bazı hukuki terimlerin ye
rini komik karşılıklar almıştır. Sadece bir örnek verirsek: "İcap" gibi köklü bir terime karşılık "öneri" 
gibi basit bir ifade kullanılmıştır ki karşılığını bulmadığını düşünüyoruz. Bunun gibi birçok örneğe 
de rastlanmaktadır. 

Tasarının en önemli yeniliklerinden bir tanesi de genel işlem koşullarıyla ilgili 20 ile 25 mad
delerinde yer verilen düzenlemeler olmuştur. 
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Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de başta bankalar ve sigorta kuruluşları, idari kurumlar ve ne
redeyse topluma yönelik tüm ticari ilişkilerde giderek yoğunlaşan biçimde uygulanmakta olan tip 
sözleşmeleri ve bunların içerdikleri genel işlem koşulları yasal bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. 
Öğretide gerekli ve öngörülen böyle bir düzenleme uygulamada da son derece de yoğun bir biçimde 
pratik kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak genel işlem şartlarının yürürlük, yorum ve içerik denetiminin 
Alman Medeni Yasası'ndaki denetimle karşılaştırıldığında yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Yine, tasarıda 461 -469 maddeleri arasında düzenlenen, hizmet sözleşmesinin bir türü olan, evde 
yapılan işleri konu alan evde hizmet sözleşmesinin yer alması, bir ilk olması açısından oldukça önemli 
olduğuna da bakıyoruz. Ne var ki, düzenlemenin eksik olduğu kanısındayız, bu öneme binaen. Bu 
alandaki önemli bir eksiklik, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından evlerin aynı zamanda iş yeri ol
dukları için nasıl denetleneceklerinin hükme bağlanmamış olmasıdır. Bu konuda genel bir hüküm 
getirilmiş olsaydı daha iyi olurdu düşüncesindeyiz. 

Değerli arkadaşlar, tasarının konut kiralarını düzenleyen hükümlerinin sosyal ve ekonomik ya
şantıdaki hızlı ve önemli değişikliklerin görüldüğü bir alan olması nedeniyle özel yasayla düzenlen
mesinin daha uygun olacağı yaygın bir görüştür çünkü değişen koşullara göre yasa değişikliği 
yapılması da daha pratiktir. 

Burada bir gerçeği vurgulamakta yarar görüyoruz: Hazırlanan yasa tasarılarında, sadece Borç
lar Yasası değil daha önceki yasa tasarılarında, yeteri düzeyde konunun uzmanlarından yararlanıl-
mamaktadır. Ayrıca ciddi bir karşılaştırmalı hukuk araştırması da yapılmamakta, çoğulculuğa ve 
saydamlığa uygun bir yöntem de izlenmemektedir ve de kuralların kaleme alınmasında özenli dav-
ranılmadığı da görülmektedir. Bu nedenle, Türk Ceza Yasası ve Medeni Yasası'nda yaşanan olum
suzluklar hâlen bu gerekçelerle devam etmektedir. 

Ayrıca yasaların hazırlanmasındaki özensizliğin faturası sadece hukukçulara ve ilgili kişilere 
çıkmamakta, bu tutum aynı zamanda yasama organına da pahalıya mal olmaktadır, çünkü bu tür 
önemli yasaların eksikliklerini kapatmak için yeni düzenlemeler yapmak üzere Meclis yoğun bir 
mesai harcamak zorunda kalmaktadır, bu da Meclisin hantallaşmasına neden olmakta ve daha önemli 
çalışmalarının önünü de tıkamaktadır. Bize göre, hukuk uzmanlarına ve ilgili kuruluşlara tasarıyı ye
teri kadar inceleyebilme fırsatı verilmelidir. Ayrıca Avrupa'da son yıllarda yapılmış olan borçlar hu
kukunu uyumlaştırma çalışmalarının da dikkate alınması gerekir diye düşünüyoruz. 

Borçlar Kanunu gibi önemli ve köklü bir yasada tüm eleştirilerimize rağmen tümden retçi bir 
yaklaşımımız yoktur, olumlu her yanını bundan önce desteklediğimiz yasalarda olduğu gibi burada 
da desteklemeye devam edeceğiz. Ancak tasarının hiçbir eleştiriye meydan vermeyecek şekilde ye
niden bir kez daha incelenip eksiklik ve aksaklıklarını gidermesini öneriyor, Genel Kurulu saygıyla 
selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Geylani, teşekkür ediyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Faruk Bal. 

Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk 
Borçlar Kanunu Tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. Partim ve şahsım adına yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Borçlar Kanunu özel hukukun en temel yasasıdır. Özel hukuk, günlük ha
yatımızın, uyandığımızda, faaliyetlerimize başladığımızda karşımıza çıkan, belirli maddeleri günlük 
hayatımızın süreci boyunca da bizi ilgilendiren ve bir gün boyunca defalarca uymaya tabi olduğumuz 
bir kanunlar silsilesidir. 
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Borçlar Kanunu, gündelik hayatı doğrudan ilgilendirdiği kadar özel hukuk alanındaki diğer dü
zenlemelerin, diğer kanunların da temelini teşkil etmekte, anayasasını teşkil etmektedir. 

Elbette ki toplumlar ilerlemektedir, toplumsal gelişme, ekonomik ihtiyaçlar artmaktadır. Geli
şen ihtiyaçlara ve toplumsal zaruretlere uygun bir biçimde yasalarda da değişiklik yapılması gerek
mektedir. Ancak kanunlarda yapılacak bu değişikliklerin sınırı toplumsal ve ekonomik ihtiyaç ile 
belirlenmelidir. İhtiyacın hasıl olduğu yerde, zaruretin hasıl olduğu yerde o toplumsal gelişmeye ve 
ekonomik gelişmeye uygun yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yasal düzenlemeler yapılmalıdır, ge
rekiyorsa kanun ihdas edilmelidir, gerekiyorsa kanun ilga edilmelidir. 

Önümüzdeki yasa tasarısı ile bizim seksen altı yıldır uyguladığımız Borçlar Kanunu'muz kül
liyen ortadan kaldırılmaktadır. Külliyen ortadan kaldırılan bu Kanun ile birlikte toplum hayatımızda 
ve ekonomik alanda belirli dönemlerde, belirli katmanlarda uygulanagelen kuralların silsilesi bozul
makta, kanun maddeleri bozulmakta, terimler, deyimler bozulmakta, kavramlar değişmektedir. Buna 
niçin ihtiyaç duyulmuştur? Buna niçin ihtiyaç duyulduğunu kanunun gerekçesine bakarak bulma
mız gerekmektedir. Önümüzdeki kanunun gerekçesinden anlaşıldığına göre, bu tasarı aslında Borç
lar Kanunu'nun önemli bir kısmının tekrarı anlamındadır. O hâlde niçin Kanun'un tümü ortadan 
kaldırılmaktadır? O hâlde niçin seksen altı yıllık bilgi, tecrübe, seksen altı yıllık içtihat, özel hukuk 
kültürü bir çırpıda yok edilmek istenmektedir? Bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak anlayabilmiş 
değiliz. Ancak, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin yürüdüğü bir yanlış yoldan du
vara çarptığımızı hatırlatmak istiyorum. 

Borçlar Kanunu gibi Türk Ceza Kanunu da külliyen değiştirilmişti, Ceza Muhakemesi Kanunu 
da külliyen değiştirilmişti. Bu değişikliğin ortasında yok edilmiş ceza hukuku kültürü, hafızası boş
altılmış ceza hukukçuları; uygulanmayan, raflar, arşivler arasına kaldırılan seksen altı yıllık ceza hu
kuku birikimi, o yıkıntının, o tahribin altında kalmıştır. 

Altında kalınmakla kalınmamıştır değerli arkadaşlarım, Ceza Kanunu ile meşgul olan Yargıta-
yın çok değerli Başkan ve üyeleri, baroların, barolarımıza kayıtlı çok kıymetli ceza hukukçuları, ceza 
mahkemelerimizdeki hâkimler, bu kanunların uygulandığı müştekiler, müdahiller, sanıklar, mah
kûmlar ve onların yakınları da bu yıkıntının arasında kalmıştır. 

O derecede kalınmıştır ki, bir tek örnekle size ifade etmeye çalışayım: Hükmen tutuklu olan bir 
kişi dilekçe veriyor Yargıtaya "Ben ceza aldım. Bu suçu işlemedim, suçsuzum ama benim cezamı tas
dik edin ki, bir an önce ben bu tutukluluktan kurtulayım." 

Niçin bunu istiyor? Şunun için istiyor: Tutuklu olduğu için meşruten tahliye hakkından yarar
lanamıyor. Yararlanamadığı için -tutuklu kaldığı süre meşruten tahliye hakkından yararlandığı tak
dirde tahliye olmasını gerektirmektedir- onun için, işlemediğini savunduğu suçtan mahkûmiyeti dahi 
göze almaktadır. 

Yargıtay niye buna cevap veremiyor? Çünkü Yargıtayın önündeki işler şişti. O kadar şişti ki, 
kesinleşmiş ceza kararları bile bu Ceza Kanunu değişikliği ile birlikte, lehe olan hükmün uygulan
ması ilkesi, kuralı gereği tekrar hâkimin önüne gelmiştir. 

Şimdi şu silsileyi birlikte takip edelim: Altyapısı hazırlanmadan bu Kanun çıkarıldığı için hâkim, 
evrak üzerinde karar vermiştir, dosyayı Yargıtaya göndermiştir. Yargıtay birinci bozması: Bu, evrak 
üzerinde görülecek iş değildir, duruşma açın. Dosya tekrar mahkemeye gitmiştir. Mahkeme duruş
masını yapmıştır, tekrar karar vermiştir. Bu arada, Ceza Kanunu'nda -ki belki dünyanın tek kanunu
dur yürürlüğe girmeden değiştirilen maddeleri olması itibarıyla- bazı değişiklikler daha olmuştur. 
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O değişiklikler gereği tekrar bozulmuştur. Örneğin, hükmün açıklanmasının ertelenmesi maddesi. 
Dolayısıyla, bir tek ceza kararı 4 defa mahkemeye, 4 defa da Yargıtaya gitmiştir. Bir kalemde gö
rülmüş, bitirilmiş iş, 4 defa daha yargının önüne getirilmiştir. Bundan dolayıdır ki Yargıtayın önün
deki dosyalar şişmiştir, iş yükü artmıştır, mahkemelerin önündeki iş yükü şişmiştir ve mahkemeler 
bununla cebelleşmenin sonunda hâkimleri bıkkın ve bezgin bir hâle gelmiştir. Hâkimin bıkkın ve 
bezgin bir hâle geldiği bir ortamda, her celseyi takip eden müştekisi, müdahili, sanığı, avukatı bık
kın hâle gelmeyecek midir? Onlar da gelmiştir ve bu alanda, yürüdüğünüz yolda, Adalet ve Kal
kınma Partisi olarak duvara tosladınız. Şimdi ikinci defa duvara çarpmayın diye ben sizi uyarmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun eleştirilecek çok yönleri bulunmaktadır ama ben bu kısa 
zaman dilimi içerisinde, olabildiğince özetleyerek ve madde başlıkları içerisinde sizlere sunmaya ça
lışacağım. Kanunun dili çok önemlidir. Değerli milletvekilleri, Konfüçyüs'e sormuşlar: "Bir ülkeyi 
daha iyi hâle getirebilmek için, bir ülkedeki sorunları giderebilmek için işe nereden başlarsınız?" 
Konfüçyüs'ün verdiği cevap: "Dilinden başlarım." diyor. Niçin dilinden başlıyor? Çünkü dil düşün
ceyi ifade ediyor. Düşünce hareketi ifade ediyor. Hareket toplumsal davranış biçimini ifade ediyor 
ve toplumsal davranış biçimindeki bozukluklar eğer uygun şekilde giderilemez ise bu, ahlaksızlığı, 
yozlaşmayı ve suç oranının artışını ortaya koyuyor. Adalet de buna çare bulamazsa tuzun kuruduğu 
noktaya geliyoruz. Şimdi, Konfüçyüs'ün binlerce yıl önce söylediği olayı biz Türkiye'de sıkça ya
şamaktayız ama bu kanun vesilesiyle bunları da yaşamaktayız. 

Bir başka hukukçu, İtalyan meşhur ceza hukukçusu Beccaria "Suç ve Ceza" isimli kitabında iki 
tane üzüntüsünü dile getiriyor. Bunlardan bir tanesi "Halkıma üzülüyorum." Sebep, halkım yargı
landığı dili anlayamıyor. İkinci üzüntüsü ise "Hâkimlerimize üzülüyorum." Sebep, hâkimlerimiz hal
kın anlamadığı bir dilden yargılama yapıyorlar ve verdikleri kararın doğruluğunun halk tarafından iyi 
değerlendirilemediğini ifade ediyor. Şimdi, Konfüçyüs'ün ve Beccaria'nin bu sözlerinin bize ışık 
tutması gerekmektedir. Bize ışık tutarken de önümüzdeki yasa tasarısının diline gerekli özeni ve 
önemi göstermemiz gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, dinde zorlama olmaz, dilde de zorlama olmaz. Dinde olmayan zorlamayı 
dile sıkıştırmak, toplumun düşünce kapasitesini zayıflatmak, daha dar kelimelerle düşünme sonu
cunu ortaya çıkarır. Şimdi bu yasadaki zorlamalardan sizlere birkaç tane örnek vererek düşüncelerimi 
paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunda "anlaştırılmış Türkçe" diye bir tabirden bahsedilmektedir. 
Tabii, Agop Dilaçar zamanından beri bu iddiayı değişik kelimelerle ortaya koyanlar olmuştur ama bir 
kanun tasarısında, bir kanun tasarısının gerekçesinde anlaştırılmış Türkçeyle ben ilk defa karşılaşı
yorum. Türkçenin arılaştırılmamışı nedir? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Ancak, kastedilmesi ge
reken, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak baktığımızda hadiseye, yaşayan Türkçeyi kanuna koymak 
lazım. Yaşayan Türkçe halkın anladığı Türkçedir. Yaşayan Türkçe Beccaria'nin 1664 yılında -iki se
bepten dolayı- üzüldüğü sebebi ortadan kaldıran Türkçedir. Yaşayan Türkçe binlerce yıl önce Kon
füçyüs'ün verdiği öğüdü bugün akla getiren Türkçedir. 

Şimdi soruyorum size: "Hata" kelimesi yaşayan Türkçede var mıdır? Vardır, herkes bilir 
"hata"yı; köylü, kentli, işçi, işveren, müteahhit, yüklenici, hâkimi, savcısı, herkes bilir bunu. "Hata" 
kelimesini bilmeyen insan olabilir mi? Bu "hata" kelimesi eski Kanun'da var. "Hata" kelimesinin ne 
hatasını gördünüz ki bunu Kanun'dan çıkarıyorsunuz, yerine aynı anlamı kapsama ihtimali zayıf 
olan "yanılma" kelimesini koyuyorsunuz? Bu, yaşayan Türkçeyi tahriptir. 
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"Hile" kelimesini yaşayan Türkçede herkes bilir, değil mi? Türkçe konuşup da "hile" kelime
sini bilmeyen bir arkadaşımız, bir kardeşimiz, bir vatandaşımız olabilir mi? Olamaz. Ne akla hizmettir 
ki "hile"yi Kanun'dan çıkarıyorsunuz, onun yerine "aldatma" kelimesini koyuyorsunuz. "Hile" ve 
"aldatma" kelimesinin ne anlama geldiği seksen altı yıl boyunca hem Ceza Kanunu'nda hem Borç
lar Kanunu'nda uygulana uygulana, tecrübe edile edile, mahkeme kararlarına içtihat olarak geçe geçe 
bir olgunluk kazanmıştır. Bu olgunluğu terk etmenin anlamı nedir? Bu kadar, Türk dilini zayıflatır
ken, cömertliğin cesaretini nereden buluyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, "muayene" kelimesi de aynıdır. Kanun'daki "muayene" kelimesinin bir 
anlamı vardır, bu anlamın içi içtihatlarla doldurulmuştur. Şimdi, bu "muayene" kelimesi herkes ta
rafından bilinen bir kelimedir, onu çıkarıyorsunuz, yerine, ne anlama geldiği, içi nasıl doldurulacağı 
belli olmayan "gözden geçirme" kelimesini getiriyorsunuz. 

Bunun gibi onlarca yaşayan Türkçenin kelimesini kanun ile kanun metninden çıkararak Türk-
çeyi kısırlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur, kimsenin haddi de yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanı sıra, kavram farklılığı olduğu hâlde doğru olarak yazılmış olan 
kelimelerin, karşılığı aynı anlama gelmeyecek başka kelimelerle ifade edildiğine de şahit oluyoruz. 

Şimdi, "borç ödemekten aciz" ifadesi vardır Kanun'da. Borcu ödemenin anlamı zaten Arapça-
dır, adı "ifa"dır. "Borç ödeme" kelimesi "ifa" kelimesine göre yaşayan Türkçe içerisinde daha çok 
anlam bulmuştur ve daha çok kullanılmaktadır, ama yaşayan Türkçeyi, yani "borç ödemeden" ifa
desini çıkarıyorsunuz, onun yerine "ifa" kelimesini koyuyorsunuz. Bu ne lahana, bu ne perhiz, bu ne 
turşu? "Aciz" kelimesi "borç ödemeden aciz" kelimesi hukuki bir mana ifade eder, "ifa güçsüzlüğü" 
aynı anlamı kapsamaz. Çünkü, "borç ödemeden aciz" gerek icra hukukunda gerek borçlar hukukunda 
yüzlerce içtihatla etrafı çerçevelenmiş, içi doldurulmuştur, ama "ifa güçsüzlüğü" yeni bir tabirdir. 
Şimdi, bunu uygulayacak hâkim diyecek ki, bu Meclis emek vermiş, bu ibareyi değiştirmiş, herhalde 
bir maksadı var. Nedir maksadınız? Neyse açıklayın biz de öğrenelim. 

"Alacağın temliki.. ." "Alacağın temliki" kelimesinin de bir anlamı vardır özel hukukta, "ala
cağın devri." Devir" de Arapça, "temlik" de Arapça. Niye değiştiriyorsun kardeşim? Niye kafa ka
rıştırıyorsun? 

"Borcun nakli. . ." Bu daha vahim bir şey. "Borcun nakli"nin karşılığını "borcun üstlenilmesi" 
diyorsun. Hâlbuki "üstlenme" kelimesini borçlar hukukunda nevzuhur dilciler "müteahhitlik" anla
mında kullanıyor. "Taahhüt sözleşmesi"ni "üstlenme sözleşmesi" olarak değerlendiriyorlar veya o ke
limeyi Türkçeye sokmaya çalışıyorlar yanlış olmakla birlikte. Benim bilebildiğim kadarıyla borçlar 
hukukunda "üstlenilme" ifadesi taahhütle ilişkilidir. Borcun nakliyle üstlenme arasında herhangi bir 
ilinti ve ilişki yoktur. Borcun nakli ayrı bir anlama gelir, borcun üstlenilmesi ise bu anlamı taşımaz 
ve muhtemelen uygulamada yeni anlamlar yüklenmeye çalışılacaktır ki, bu yüklenecek anlamların 
da ne derecede adalete hizmet edeceğini bilemiyoruz. 

"İlliyetlik" kelimesi... "İlliyetlik" kelimesini hepimiz biliriz. Hukukta "illiyetlik" kelimesi 
"sebep ve sonuç ilişkisi" anlamına gelmektedir. "Sebep ve sonuç ilişkisi..." Karşılığında "nedensellik." 
"Nedensellik", "illiyef'i karşılıyor mu? Karşılamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunları sıralamak mümkündür ancak zaman da dolmakta. Bir an önce ben 
dilden diğer konulara geçmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanun yapılırken elbette ki Adalet Bakanlığı bir hazırlık çalışması ya
pacaktır. Diğer hususlara zaman yetmeyeceği için özetleyerek geçiyorum. Elbette ki Adalet Bakan
lığı bir kanun tasarı tasarısı hazırlayacaktır, hazırlamıştır. 1998 yılında başlamıştır bu çalışmalar ve 
devam etmiştir ancak çıkan bu tasarı tasarısının Meclise getirileceği sürece kadar temel bir kanun 
olan, özel borç ilişkilerinin anayasası niteliğindeki Borçlar Kanunu'nun çok özen gösterilerek, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, uygulayıcıların görüşleri alınarak, bu kanunun uygulana
cağı toplum kesimlerinin ve onların sivil örgütlerinin görüşleri alınarak, bu görüşlerin bir beyin fır
tınası hâlinde tartışılarak, alternatifleri hazırlanarak bir hâle, bir olgunluğa ulaştırılması gerekirdi ve 
o olgun seviyeden sonra 4-5 kişiyi geçmeyecek bir komisyon marifetiyle bunun kaleme alınması ve 
redakte edilmesi gerekirdi. Maalesef, bu kanun acelece ve acemice, bu süreçler atlatılmadan huzu
rumuza getirilmiştir. Huzurumuza getirilen bu şekliyle bu kanun Türkiye'ye ceza hukukunda yaşa
tılan yıkıntının bir benzerini özel hukuk alanında yaşatacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yöntemle ilgili bu eksiklikle birlikte, kavram kargaşasıyla da eksikliği pe
kiştiren bu durum, kamuoyunda kanun tasarısının yeterince tartışılmaması şeklinde, en nihai, olum
suz yönünü karşımıza çıkarmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bal, buyurun, konuşmanızı tamamlayınız efendim. 

FARUK BAL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, "kamuoyu" dediğimiz halkın kendisidir. Halk, bu kanunun günde en az 8-
10 defa hükümlerine tabi olan kitledir. Halkın bu kanunla ilgisinin hangi seviyede araştırıldığını, 
hangi seviyede görüşünün alındığını, hangi seviyede katkısının sağlandığını doğrusu biz bilmiyo
ruz, bilenin de olduğunu sanmıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ilerleyen zaman içerisinde ben tekrar huzurunuzda olacağım. Ancak bu bir 
temel kanundur, bu kanunla ilgili önerilerimiz vardır, bu kanunun maddelerinin tümüyle ortadan kal
dırılması, dili, kavram kargaşası itibarıyla ortaya çıkan bozuklukların giderilmesi için teklifimiz ola
caktır. Sayın Komisyonun ve Sayın Adalet Bakanlığının bu tekliflerimize karşı alacakları tavrı... 
Ticaret Kanunu'nda, Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu'nda ve diğer kanunlardaki gibi oy çoğunlu
ğuyla reddetmesi hâlinde, topyekûn bir şekilde, bu kanunun kanunlaşmasını engellemek için, Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu olarak İç Tüzük'ün verdiği tüm hükümlerden yararlanacağımızı 
huzurunuzda saygıyla ifade ediyor, kanun çalışmalarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bal. 

Gruplar adına son konuşmacı, AK PARTİ Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Veysi 
Kaynak. 

Buyurun Sayın Kaynak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Parla
mentomuza hayırlar getirmesini temenni ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün Türk hukuk tarihi adına önemli bir gün. On iki yıla yakın bir 
zamandan beri, yani Nisan 1998'den beri üzerinde büyük emekler verilen, bir büyük, temel yasa ta
sarısının kanunlaşması için Genel Kuruldaki görüşmelerine başladık. 
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Özel hukukun anayasası olarak tabir edilen böylesine önemli bir tasarının kanunlaşması süre
cinde en önemli safhalardan birini bugün başlatmış bulunuyoruz. Bu önemli temel yasa tasarısının, de
ğerli milletvekillerimizin de katkılarıyla, kısa sürede yasalaşması temennisiyle sözlerime başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen seksen yıllık süreçte Borç
lar Kanunu'nun içeriğinde bazı değişiklikler yapılmış olmakla birlikte bunlar köklü ve önemli deği
şiklikler olmamıştır. Kanunların bir sosyal varlık olarak aynen canlı varlıklar gibi zamanla yaşlanmaları, 
kendilerinden beklenen işlevleri tam anlamıyla yerine getirmekte güçsüz kalmaları, bu sebeple de günün 
şartlarına ve ihtiyaçlarına gereği gibi cevap vermemeleri herkesçe kabul edilebilecek bir gerçektir. Bu 
gerçek, kanunların ve özellikle hukuk hayatında büyük önemi olan temel kanunların baştan sona göz
den geçirilerek o günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek hâle getirilmesini zorunlu kılar. 

Nitekim, aynı ihtiyaç ve zorunluluk daha önce Türk Kanunu Medenisi için de söz konusu olmuş, 
bu ihtiyaç uzun çalışmalar sonucu hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe konulmasıyla karşılanmıştır. Aynı ih
tiyaç ve zorunluluk temel kanunlardan birisi olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'muz için de söz konusu
dur. Bu nedenle Adalet Bakanlığınca yürürlükteki Kanun'u baştan sona gözden geçirmek, tamamlayıcısı 
ve ayrılmaz bir parçası niteliğiyle beşinci kitabını oluşturduğu Türk Medeni Kanunu ile uyumu sağla
mak ve özellikle günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir tasarı hazırlamak üzere 2/4/1998 ta
rihinde akademisyenlerden ve uygulayıcılardan oluşan bir Borçlar Kanunu Komisyonu kurulmuştur. Bu 
Komisyon çalışmalarını tamamlamış, raporunu 23/9/2005 tarihinde Başbakanlığa sevk etmiş, Başba
kanlığın 11/7/2006 tarihli yazısıyla Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yer 
alan yeni şekil şartlarına uydurulması amacıyla Adalet Bakanlığına tekrar iade edilmiş, son şekli veri
len Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile gerekçeleri, görüşe gönderilen taslak metin, taslağa ilişkin gelen 
görüşler, görüşlerin değerlendirildiği form ve taslağın yürürlükteki Kanun Ta karşılaştırılmasına ilişkin 
cetvel 2/10/2006 tarihinde Başbakanlığa tekrar sevk edilmiş, 59'uncu Hükümet döneminde sonuçlan
dırılamadığı gerekçesiyle Başbakanlığın 14/9/2007 tarihli yazılarıyla Adalet Bakanlığına tekrar iade 
edilmiş, 3/10/2007 tarihinde yenilenmiş ve bu arada Mart 2007'de Antalya'da yapılan ve Komisyon 
üyelerinin konuşmacı, Yargıtayın ilgili daireleri ile hukuk hâkimlerinin dinleyici olarak katıldığı semi
nerde ileri sürülen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi de yapılarak 30/11/2007 tarihinde Başbakan
lığa sevk edilmiştir. Yani şunu demek istiyorum ki, bu tasan hem çok uzun bir süre hem çok geniş bir 
kadro ve hem de çok geniş katılımla önce taslak bir metin hâline, sonra tasan hâline getirilmiştir. 

Tasarının oluşması sırasında Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler bünyesinde ku
rulmuş UNCITPvAL gibi kuruluşlardan, bütün Avrupa Birliği ülkelerinin bilim adamlarının Avrupa 
borçlar hukukunun ortak mirasını tespit etmek için çalışmakta ve yayımlamakta oldukları eserlerden, 
Avrupa Birliği Komisyonunun da "Daha Uyumlu Bir Avrupa Sözleşme Hukuku İçin Faaliyet Planı", 
"Avrupa Sözleşme Hukuku ve Topluluk Mevzuatının Gözden Geçirilmesi - İleriye Dönük Adımlar" 
başlıklı bildirileri gibi uluslararası metinlerden de istifade edilmiştir. 

Bu tasarı 25 Ocak 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Adalet Komis
yonuna sevk edilmiş, Komisyon tarafından bir alt komisyona havale edilmiştir. Alt komisyonda gö
revli bulunan Bursa Milletvekilimiz Mehmet Tunçak, Düzce Milletvekilimiz Celal Erbay, Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner, Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu ve bendenizden oluşan 5 kişilik ko
misyon, çalışmaları sırasında, bilim komisyonunun da başkanı olan Profesör Nevzat Koç, Profesör 
Cevdet Yavuz, Adalet Bakanlığının tetkik hâkimleri ve Yargıtaydan görevli hâkimler nezaretinde on 
toplantı yapmış ve toplantı sonucunda raporunu ana komisyona intikal ettirmiştir. Adalet Komisyonu 
ise tasan üzerinde uzun görüşmeler yapmış, alt komisyonun metnini esas alarak yaptığı çalışmaları 
25/12/2008 tarihinde tamamlamıştır. 
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Tasarı, gerek alt komisyonda gerek Adalet Komisyonunda bir temel kanunun zorunlu kıldığı bi
linç ve dikkat düzeyinde müzakere edilmiştir. Komisyon, tasarıyı, borçlar hukukunun üzerinde otur
duğu temel felsefeyle birlikte ele almış, özellikle hukuktaki gelişim ve somut adalet ihtiyacını 
karşılamadığı sonucuna ulaştığı hâllerde tasarıdaki hükümlere müdahale etmiş, oluşan ortak kanıya 
denk düşen yeni hüküm inşasında bulunmuştur. Komisyon, bu çalışmalarını yaparken tamamen hukuk 
ekseninde yürümüş ve çoğulcu bir yasamanın örneğini vermiştir. 

Gerek yürürlükteki Borçlar Kanunu'nun ve gerekse tasarının üzerinde oturduğu temel felsefeyi 
birkaç madde hâlinde özetlemek gerekirse: Borçlar Kanunu irade özerkliğinin egemen olduğu bir 
hukuk normudur. Birey, diğer birey veya öznelerle kuracağı hukuki ilişkinin yapısını, karşılıklı hak 
ve borçları ve ilişkiye uygulanacak hukuku serbestçe takdir etme yetkisiyle donatılmıştır. Tasarının 
Anayasa'mıza da uygun olarak bu noktada bir sorunu olduğu söylenemez. 

Yine, tasan, taraflann özel konumunu dikkate alan ve modem devletlerin aynlmaz karakterini oluş
turan sosyal devlet ilkesinin zorunlu olarak yansıdığı bir dayanışma ve barış kanunudur. Sözleşmenin ti
pine ve sözleşenlerin konumlarına göre eşitlik terazisinin aleyhte olduğu durumlarda yasa koyucu, zayıf 
olanı koruma normuyla adalet ve barışa hizmet etmek istemiştir. Tasarının bu karakteri, yürürlükteki ka
nunumuza göre daha belirgin, daha somut ve daha baskındır. Zarar görenin, işçinin, kefilin ve kiracının 
korunmasına ilişkin özel normlar ve genel işlem şartları bu perspektiften okunmalıdır. 

Borçlar Kanunu, sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişiler için borç üretilmesini yasaklayan ve 
fakat bu kişiler için hak üretilmesini mümkün kılan bir sözleşme temeline oturur. Yine Borçlar Ka
nunu, sözleşmelerde ivaz ilkesini benimsemiştir. Çok istisnai hâller dışında, karşılık içermeyen bir 
sözleşme tipine rastlanmaz. Borçlar Kanunu'muzun ana parametrelerinden biri de sorumluluğun ku
sura dayandırılmış olması, kusur ilkesidir. Kanunun hakkaniyetin gerekli kıldığı kusursuz sorumlu
luk hâllerini ancak bir yasayla üretilebileceği ve genel bir kusursuz yahut hakkaniyet sorumluluğunun 
tipinin öngörülemeyeceğini esas olarak benimsemiştir. Borçlar Kanunu, niteliği itibarıyla Türk Me
deni Kanunu'nun ayrılmaz bir parçasıdır. Tasarının dili için yapılan eleştirilere bir de bu gözle bak
mak gerektiği üzerinde duruyorum. Medeni Kanun'un âdeta beşinci kitabı gibi olan Borçlar 
Kanunu'nun Medeni Kanun'un sahip olduğu dilden farklı bir dille hazırlanması düşünülemezdi. 

Yürürlükteki Borçlar Kanunu'muz böylece seksen üç yıl sonra yeni bir tasarı olarak karşımıza 
gelmiş, dili sadeleştirilmiş, yenilenmiş, mevcut Borçlar Kanunu'nda olmayan birçok hüküm ilave 
edilmiş, olanların sadeleştirilmesi yapılmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, isterseniz vaktim elverdiğince Borçlar Kanunu Tasarısı'nın getirdiği 
yeniliklerden genel hükümlerle ilgili olanları birkaç madde başlığı altında arz etmek istiyorum. 

Getirilen yeniliklerden birincisi, sözleşmenin kurulması sırasında bilgisayar gibi iletişim sağlayabi
len araçlarla doğrudan iletişimi yapılan önerinin de hazır olanlar arasında yapılmış sayılması olmuştur. 

Yine bir yenilik olarak ısmarlanmayan bir şeyin gönderilmesine ilişkin yeni hükümler getiril
miştir. Yani ısmarlanmamış bir şeyin gönderilmesinin öneri sayılmadığı ve bu şeyi alan kişinin, onu 
göndermek veya saklamakla yükümlü olmadığı belirtilmektedir. Böylece, bu tür taşınırları posta ku
tusunda veya kapısının önünde bulan ya da başka bir yolla alan kişilerin bundan dolayı herhangi bir 
borç altına girmesi engellenmek istenmiştir. 

Önerinin hangi durumlarda önereni bağlamayacağı, öneri niteliğinde olan ve olmayan davra
nışlar düzenlenmiştir. Ticari kuruluşların reklam ve pazarlama faaliyetleri sırasında sattıkları 
ürünlere veya sundukları hizmetlere ilişkin tarife, fiyat listesi ya da benzerlerini ulaştırdıkları, 
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bu tür belgelerde yer alan ürünlerden veya hizmetlerden yararlanma amacıyla söz konusu ticari ku
ruluşlara başvurulduğunda belirlenen fiyatların veya niteliklerinin değiştirildiği ya da belgede basım 
hatası olduğu gibi açıklamalarla karşılaşıldığından, tasanda aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça 
bu tür belgelerdeki açıklamaların öneri sayılacağı kabul edilmiştir. 

İlan yoluyla ödül sözü verenin yükümlülüğü ve tazminat sorumluluğuna ilişkin yeni hükümler ge
tirilmiştir. Sözleşmelerin şekle bağlı olmaması ilkesiyle kural olarak geçerlilik niteliğinde olmak üzere 
kanunda öngörülen şekle uyulmaksızın yapılan sözleşmelerin geçersizliği hükme bağlanmıştır. 

Sözleşmeye ters düşmeyen, özellikle ifa yeri ve zamanında değişiklik yapılmasında olduğu gibi, 
üstlenilen edimlerin kapsamını genişletmeyen tamamlayıcı yan hükümler için yazılı şekle uyulması zo
runluluğunun bulunmadığı kabul edilmiştir. Sözleşmenin kurulmasında imzaya ilişkin hükümler yeni
den düzenlenmiştir. Mevcut Borçlar Kanunu'nda olduğu gibi imzanın borç altına girenin el yazısıyla 
atılmasının zorunlu olduğu belirtilmiş ancak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 4'üncü madde
sinde güvenli elektronik imzanın tanımlandığı göz önünde tutularak güvenli elektronik imzanın da el 
yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurduğunu belirten yeni bir hüküm eklenmiştir. 

Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması 
zorunluluğu ve yazılı şekil yerine geçen belgeler bu tasarıda düzenlenmiştir. İletişim teknolojisinde 
ortaya çıkan yeni gelişmeler göz önünde tutularak bunlara teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya 
buna benzer iletişim araçları ile güvenli elektronik imzayla gönderilip saklanabilen metinler de ek
lenmiş ve hükmün kapsamı genişletilmiştir. 

Ve Borçlar Kanunu'muzun, tasarımızın yeniliklerinden biri, borcun sebebini içermeyen borç ta
nımlamasına ilişkin yeni hükümlerin kabul edilmesi olmuştur. İradi şekle uyulmamasının hukuki so
nucu ve herhangi bir belirleme olmaksızın kararlaştırılan yazılı şekle uygulanacak hükümler 
düzenlenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının belki en önemli reformlanndan biri borçlar hukukunun temelini 
oluşturan bireysel sözleşme modelinin tasarıya yansımasının bir sonucu olarak uygulamada "kitle söz
leşme" "katılmalı sözleşme" ya da "formüler sözleşme" şeklinde adlandırılan sözleşmelerle yeni bir 
hüküm olarak tasarıda genel işlem koşullarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmesi olmuştur. 
Çağımızın sosyal ve ekonomik gelişmeleri, kitlelere yönelik hizmet gereksinimini yaratmış ve bunlar 
için de üretim zoranluluğu doğmuştur. Buna bağlı olarak bireysel sözleşme modeli yanında yeni bir 
sözleşme modeli ortaya çıkmıştır. Bankalar, sigorta şirketleri, seyahat ve taşıma işletmeleri, dayanıklı 
tüketim malları üretimi ve pazarlaması yapan girişimciler bireysel sözleşmenin kurulmasından önce 
soyut ve tek yanlı olarak kaleme alınmış sözleşme koşullannı hazırlamakta, bunlarla gelecekte kuru
lacak belirsiz sayıda ancak aynı şekil ve tipteki hukuki işlemleri düzenlemektedirler. 

Bir başka ifadeyle, bireyin önüne konulan metin karşısında sadece "evet" ya da "hayır" demesi 
mümkün olmakta, buna karşılık "evet ama" seçeneğinden yoksun olmaktadır. Hizmet, ya edimden hiç 
yararlanmamanın söz konusu olmaması ve "evet ama" deme olanağı bulunmaması karşısında bireyin 
bu tür sözleşmelerin uygulanmasında kanunla korunmasının zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Tasarıda öncelikle genel işlem koşulları tanımlanmıştır. Buna göre genel işlem koşulları bir söz
leşme yapılırken ileride çok sayıdaki sözleşmelerde kullanma amacıyla taraflardan birinin tek başına ön
ceden hazırlayıp diğer tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Maddenin ikinci fıkrasında da genel işlem 
koşulu olma bakımından diğer tarafa sunuluş biçiminin önemli olmadığı, bu koşulların sözleşme met
ninde veya ekinde yer alabileceği, kapsamının, yazı türünün ve şeklinin önem taşımadığı açıklanmıştır. 
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Yapılan düzenlemeyle sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen 
izinle yürütmekte olan kişi ve kurumların hazırladıkları sözleşmeler her durumda tip sözleşme ola
rak kabul edilmekte ve böylece mutlak surette genel işlem koşullarının emredici düzenlemesine bağlı 
tutulmuş olmaktadır. Genel işlem koşullarının tabi olduğu emredici düzenleme açısından sözleşme 
ve koşullarını hazırlayan tarafın kamu tüzel kişisi olması uygulama farklılığını doğurmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu genel işlem koşullan üzerinde ilgili bölümde daha çok durmamız ge
rektiğini, milletimizin, vatandaşlarımızın getirilen bu düzenlemeden önemli oranda istifade edecek
lerinin şimdiden bilinmesi gerektiğini ifade ediyorum. 

Tasarımızın daha birçok vaktim elvermediği için değinemediğim yenilikleri var. İlgili bölümlerde 
diğer konuşmacı arkadaşlarım bunlardan bahsedecekler. 

Bu tasarının on iki yıla yakın bir süreden beri hazırlanmasında emeği geçen bütün herkese te
şekkür etmekle beraber, Adalet Komisyonunda ve adalet alt komisyonunda bizlerle birlikte, iktidar 
muhalefet ayrımı yapmadan sadece hukuk ekseninde kalarak bu tasarının oluşmasına katkı veren 
milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak bir hususu da, az önce Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun sözcüsü Ordu Milletvekilimizin eleştirilerine kısaca cevap vererek huzurlarınız
dan ayrılacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü milletvekilimiz, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ol
madığını, hâkimlerin bağımsız olmadığını, etki altında karar verdiklerini ve hâkim atamalarında ge
rekli niteliklerin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kaynak, konuşmanızı tamamlayınız. 

Buyurun. 

VEYSİ KAYNAK (Devamla) - Teşekkür ederim. 

...aranmadan atamaların yapıldığını, kabaca böyle özetleyebileceğimiz eleştiriler yöneltti. 

Biz AK PARTİ olarak, AK PARTİ Grubu olarak hukukun üstünlüğüne tarafız ancak üstünlerin 
hukukuna taraf değiliz. Biz hukukun siyasallaştırmasına karşıyız, siyasetin de hukuksuzlaştırılma-
sına karşıyız. Türkiye'de görev yapan çok değerli hâkimler, savcılar, yargıçlar var. Bu hâkimler, sav
cılar kararlarını verirken tamamen hukuk çerçevesinde, tamamen kanun çerçevesinde ve bir etki 
altında kalmadan vicdanlarıyla hareket eden hâkimler, savcılardır. Tamamını itham etmek, tamamına 
"etki altında karar veriyorlar" demek, bu hâkimlere, savcılara en büyük saygısızlıktır. Ancak şunu da 
ifade etmemiz lazım: Partimiz ve Hükümetimiz, Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde yargı refor
muna taraftardır ve yargı reformu yüce Meclisimizin gündemine gelecektir. 

Şunu da ilave etmem gerekir ki Türkiye'de artık 1 tane, 2 tane, 3 tane değil, 54 tane hukuk fa
kültesi var ve bu 54 hukuk fakültesi her yıl binlerce mezun vermektedir. Bu mezunlardan hâkim, savcı 
olmak isteyenlerin girdikleri sınavda en başarılıları ancak atanabilmekte ve Türkiye'de gerçekten 
hukuk kalitesi bakımından, kararların isabet kalitesi bakımından önemli mesafeler alınmaktadır. 

Ben bu duygularla tasarının hayırlı olmasını ve yüce Meclisimizde kısa sürede görüşülerek kanun
laşmasını temenni ediyor, hepinize bir kez daha saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kaynak, teşekkür ediyorum. 

Komisyon adına, Komisyon Başkanı, Ankara Milletvekili Sayın Ahmet İyimaya. 

Buyurun Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Çok değerli Başkanım, 
yüksek Parlamentonun değerli üyeleri; yasamamızın bu döneminin de verimli ve hayırlı olmasını di
leyerek sözlerime başlıyorum. 

Yüce Meclis, bugün bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, aslında tarihî bir gün yaşıyor. Düzenleme
nin konusu, kapsamı ve sınırlan itibanyla özel hukukun anayasasını yeniden gözden geçiriyoruz. Bütün 
sistemlerin odağında yer alan insanın iradesinin kurallarını yeniden belirliyoruz. Şu anda yaptığımız gi
rişim özgürlüğü ve diğer özgürlüklerin anayasal pratiğidir, sınırlarıdır, yasaklamalandır. Aslında ne öğ
retide ne de yargıda borçlar hukukuna bu bağlamda, anayasal temel haklann sınırlanması bağlamında 
yaklaşılmamış ve Türk borçlar hukuku Avrupa'daki derinliğine, genişliğine bu sebeple kavuşamamıştır. 

Ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Türk uygarlığının son asrında borçlar hukukunda iki kuşak 
önemli değişiklikler yaptık. Birinci kuşak Mecelle'dir, modernleşmenin büyük adımıdır. Konyalı 
Ebu Said Hadimi'yi, İbni Nüceymi'yi , Ahmed Cevdet Paşa'yı, bu vesileyle onların torunlarını 
Meclislerinde anmak herhalde onların ruhlarını şad eder. 

İkinci kuşak Türk Borçlar Kanunu veya Borçlar Kanunu bir devrim dönemi kanunudur. Anadolu 
işgal edilmiş, Lozan barışı yapılmış, kapitülasyonlardan kurtulmak için Borçlar Kanunu'nun, Medeni 
Kanun'un, yargılama hukuku kanunlarının kodifikasyonunun yapılması Lozan barışı şartı olarak ön
görülmüş, devrimin o dönemindeki verimi içerisinde Borçlar Kanunu ikinci evrede başarılı çeviri 
yoluyla önümüze gelmiştir. 

Partilerimizin sözcülerini dinledim, çok faydalandım, teşekkür ediyorum. Gerçekten "Büyük 
Meclis, yasama organı, siyasal iktidar veya siyaset kurumu böyle bir değişiklikle karşı karşıya mıdır?" 
sorusuna doğru cevap oluşturmak gerekir, doğru cevap oluşturmamız gerekir. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa'da borçlar hukukunun köklü oluşumunun başlangıcı 20'nci asrın ba
şıdır, 1911'lerdir. Eugene Hubert'in tanzimi o dönemdir. 1926'da bu kanunu kodifıye ettik, Büyük 
Meclis kabul etti. Kök kanuna göre iki yüz yıla, ulusal kanunumuza göre aşağı yukarı -Faruk Bey 
ifade ettiler- seksen, işte yüz yıla yakın bir dönem geçti. 

Arkadaşlar, dönüşümlerin, değişimlerin bilimsel olsun, teknolojik olsun, hukuk akademyasında 
olsun başka çağlarda olduğunun en az 10 katı, 20 katı büyük değişiklikler yaşanıyor. Avrupa birinci 
kuşak borçlar kanunlarını büyük ölçüde değiştirdi, kısmen değiştirdi, tamamen değiştirdi, genellikle 
kısmen değiştirdi. Biz 1900, işte şu ana kadar sanıyorum 8'e yakın doğrudan ve en azından 10-15 
tane de borçlar hukukunda dolaylı değişim etkisi doğuran düzenlemeler yaptık. Doğrudan etkiler: 1957 
Nakliye Sözleşmesi, Temerrüt Faizi Kanunu, Medenî Kanun'un değişimi 1, 4, 5'inci kitap, bunun par
çası ve 8'e yakın değişiklik. Dolaylı etki doğuran normlar: Koruyucu hukuk, tüketicinin hukuku, gay
rimenkul kiralan hakkında kiracının himayesine veya kira hukukunun tanzimine ilişkin kanun. 

Değerli arkadaşlar, teknolojik değişim, e-hukuk, Borçlar Kanunu'na müdahaleyi vazgeçilmez bir 
zaruret hâline getirmiştir. Borçlar hukukundaki küreselleşme veya uluslararasılaşma eğilimleri, 
Avrupa'da bu konuda yeknesak kuralların oluşturulması hem bilim adamları tarafından hem komis
yonlar ve çeşitli NGO'lar tarafından vurgulanarak ortaya konmaktadır. Bugün sosyoekonomik ge
lişmenin ve mağduru korumanın borçlar hukukundaki, şu andaki yürürlükte olan düzende yeterlik 
sınırlarının gerisinde kalmıştır. 

Bir hususa işaret edeyim: Tabii resepsiyon, iktibas yoluyla başka uygarlıklardan aktarma yo
luyla oluşturduğunuz hukuk, ister istemez millî koşullarınızla somut, konjonktürel çatışmalar içe
risinde olabilir. Yargıtayımızın İsviçre-Türkiye uygulaması çatışmaları sebebiyle oluşturulan tevhidi 
içtihatları veya bazı içtihatlar bağlamında, yasama organının bu çelişkileri gidermek bakımından 
müdahalesi de zaruriydi. 
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Değerli arkadaşım Komisyonun veya tasarının dil konusundaki -kendi iddialarına göre- zaafla
rına işaret ettiler. Arkadaşlar, bir milletvekili, dilsever bir insan olarak, Türkçeyi en güzel kullan
maya özen gösterdikten başka, aşağı yukarı şu anda Türk kültürünün elinde olmayan bir Türkçe 
sözlüğünü kendi kitabında saklayan ve ileride uygarlığa sunmak durumunda olan bir arkadaşınızım. 
Bu kanunda, dil konusunda, değerli arkadaşlar, gerçekten büyük hassasiyet gösterilmiştir. Tabii orta 
dili bulmak mümkün değil. Ben yarın da devam edeceğim. Bir anımı hatırlatayım: 1996 yılında par
lamenterim. Anayasa Komisyonu Başkanıyım. Şu sıralarınızda oylama çeşitleri yazarken "çekinser" 
yazıyordu. Rahmetli Ecevit 1973 iç tüzük kodifıkasyonunda "çekinser"i ısrarla savunmuştu. Bense, 
dilsel araştırmalarımla ortaya çıkardım ki Türçede "insa" takısı yok "imsa" takısı var, "gülümser", 
"sevimser" gibi "çekimser"dir. Türk Dil Kurumundan da rapor aldım ve İç Tüzük'teki o madde or
tadan kalktı. Yani dil önemli. Ha bizim burada işaret edilen dil zaafları var mı? Bakın arkadaşlar, 
avukatlığımda bir davayı yürütüyordum. Hâkim dedi ki: "Zaman aşımından davanızı reddettim." 
Zaman aşımı yoktu ama madde metninde "zıman" vardı "zımanı tazminaf'tır. Bugün -369'uncu mad
dede sanıyorum- "baliğan mabelağ" var. Ben Arapçayı çok iyi biliyorum, Osmanlıcayı da çok iyi bi
liyorum ama Türkçeliği gitmiş. 

Değerli arkadaşımın örnekseme yoluyla birkaç yollaması var, onlara işaret ediyorum. "Hata olur 
mu arkadaşlar?" dendi, yani "Yanılma olur mu, hatanın nesi var?" dendi. 2001 yılında aynı iktidar 
içerisinde, aynı kanun tasarısı içerisinde biz "hata"ya "yanılma" dedik, madde 149. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Medeni Kanun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Medeni Kanun tabii. 

Yine aynı yılda "hile"ye "aldatma" dedik, madde 150. Yine aynı kanunda "ikrâh"a "korkutma" 
dedik. Tabii ortayı bulmak mümkün değil ama güzel Türkçeyi kullanmaya mahkûmuz ve güzel Türk-
çeye özen göstermemiz lazım. Ben şahsen zamanımın yettiği ölçüde normların, kuralların Türk di
linin anlamını en iyi yansıtacak üslubu seçme gayreti içerisindeyim. O konuda bir sözüm var: 
Cümleler manaların vefalı hamallarıdır, neyi yüklerseniz onu taşırlar. Gerçekten de burada eğer dil 
yanlışlıkları varsa zevkle o konuda önergeleri müzakere ederek kabul edebiliriz. Bir dil cimriliği 
veya dil yanlışı direnci içerisinde hiçbir zaman olamayız. 

Değerli arkadaşlar, bu proje önümüze nasıl geldi? Bir defa bu proje 2000'lerin, 2004'lerin, 
2005'lerin projesi değil, ta 1974'lerin projesidir. Rahmetli Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Oğuzman o 
dönemlerde büyük emek gösterdiler. Uludağ'a gittiler, yayınlar yaptılar -İsmet Sungur Bey- büyük 
emek gösterdiler. Gerçekten o dönem müktesebatı elinde olmayan bir hukukçunun tam bir Türk hu
kukçusu olabileceğini, medeni hukukçusu olabileceğini varsayamıyorum. 

2001 yılında gerçekleştirilen Medeni Kanun projesinin bir devamıdır. 1998 yılında çalışmalara 
başlanmıştır. Bilim, hukuk bürokrasisi, yargı, Barolar Birliği, Noterler Birliği, değerli, huzurunuzda 
yer alan bilim adamları ve diğer bilim adamları... Ha bu arada, gerçekten, bu projeye büyük emek 
veren ve o projede, Medeni Kanun bölümünde, ben milletvekili değilken -sanıyorum 94 veya 95 yı
lında Barolar Birliğini temsilen çalışmıştım- Rahmetli Turgut Akıntürk'ü bu dönemde kaybettik, ara
mızdan ayrıldı ama eserleriyle, hatıralarıyla ve derinleştirici yorumlarıyla gönlümüzde yaşıyor. 
Tasarılaştı, komisyona geldi, 147 birime -bilim adamları olsun, özel otoriteler olsun, Barolar Birliği 
olsun- gönderildi. Komisyon üyelerimize huzurunuzda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten, 
zaman konusunda büyük fedakârlık göstererek, bütçe çalışmalarından vazgeçerek, Borçlar Kanunu 
Komisyonu, bu kanunu o şekilde, komisyon raporu şeklinde, Genel Kurula indirmiştir. 
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Şimdi, değerli arkadaşlar, yöntemde kusur var mı? Milliyetçi Hareket Partisi değerli sözcüsü 
arkadaşımızın önemli bir işareti var bu konuda. Veysi Bey de herhalde şey yapıyor... Yöntemde bir 
kusur var mı? 

Değerli arkadaşlar, bu kanunda, bu kanunun yönteminde bir kusur var. Nedir o? 1926 yılında, 
işte 2'nci Parlamentonun döneminde başarılan, sonuçlandırılan verim burada sağlanamamıştır. 1926, 
Borçlar Kanunu'nu ve Medeni Kanunu görüşmüş ve aynı anda yürürlüğe koymuştur. Hâlbuki cum
huriyetin devrim sonrası ulusallaştırmak, toplumsallaştırmak, dönüştürmek yükümlülüğü altında bu
lunan bizlerin bu dönüşümü 2001 yılında gerçekleştirmemiz lazımdı. İşte burada Türk siyaset 
kurumundaki uzlaşmazlık zaafı veya gerilim sorunu ister istemez engel olarak önümüzde görülüyor. 

Değerli arkadaşlar, peki, bu kanunu kısmen değiştirerek, değiştirilmesi gereken bölümlerini göz
den geçirerek olduğu gibi bırakabilir miyiz? 

FARUK BAL (Konya) - Evet. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Bir defa, değerli arka
daşlar, arz ediyorum. 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Doğrusu odur ama. Code Napoleon'da biliyorsun ha bire ekler 
vardır. Böyle değişiklik az. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu
rada gerçekten en iyi bir hukuk reformu, nihayet, bir bütünün, kodun yüzde 20'sini değiştirebilir, 
yüzde 60 tekrardır; doğru, fakat bizim geleneğimizde bunu deldik. Biz o zaman çağırdık 2000'lerde, 
2001'lerde, o dönemde, dönüşüm dönemlerinde "Medeni Kanun'u böyle yapmayalım." Bizzat 
939'uncu maddesine kadar ben bulundum o komisyonlarda. Madde hafızası gidiyor. 939'uncu madde 
olağanüstü iktisap, zaman aşımı ama 713'ü ezberlemek zorundayım. Tapu siciline güven ilkesini, şu 
anda -zayıf olmayan bir hukukçu olarak- maddesini bilmiyorum. Bir madde hafızası, bir madde kül
türü yok oluyor ama Medeni Kanun'da bu oldu. Atıflar sebebiyle burada -benim de kısmen gözden 
geçirmeyi kabul edebilecek- hafif yoğunluklu bir zaruretle karşı karşıyayız ama -o da olabilirdi tabii, 
öyle çalışmalar olabilirdi- 2001 yılında olmadı, olsaydı keşke. 

Bir başka yöntem, değerli arkadaşlar, bakın, işaret ediyorum, önemli konuşmalarda işaret edi
yorum, bazen televizyon programlarında işaret ediyorum: İçinde yaşadığımız gerilimden soyut ve 
kopmuş olarak bir yasama krizini yaşıyoruz. Bunu kabul etmeye mecburuz. Çeşitli arkadaşlarımız 
dünya parlamentolarında çalışma usullerini inceliyorlar. Dünya parlamentolarındaki görüşme yön
temleri zaten iki temel kod, örnekleme olarak da elimizde var. 

Şimdi, benim burada bir modelim var. Bütün partilerimin grup başkan vekillerine tek tek gön
derdim; DTP'ye gönderdim, MHP'ye gönderdim, CHP'ye gönderdim, AK PARTİ'ye gönderdim ve 
bu konuda ilgisi olan arkadaşlara gönderdim. Yapılacak şey şudur: Geçici bir iç tüzük. Atatürk'ün yo
ludur, kül hâlinde müzakeredir. Oluşum aşamasında maddeler görüşülmüştür, kül hâlinde müzake
redir. Geçici bir iç tüzük. Tüzüğün maddelerinde, bir defa tüm partiler maddelerinde ittifak edecekler. 
Diğer maddesinde oylama olacak, en son maddesinde de bu kanunlar -uygulama kanunu dâhil- yü
rürlüğe girdiği zaman bu geçici iç tüzük ortadan kalkmış olacak. Bu, hukuken mümkün mü, anaya
sal olarak mümkün mü? 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Bence mümkün değil. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) - Ben, kavas arkadaşa 
veriyorum, grup başkan vekili arkadaşlarıma bu metni göndermesini istiyorum. 

Mümkün olabilir. Ben... 
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ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Olmaz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYÎMAYA (Devamla) - Dikkat ederseniz, 
olabilir... 

ŞAHİN MENGÜ (Manisa) - Aynı anda iki tane iç tüzük olur mu İyimaya? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Devamla) -Efendim bakın, konu 
incelenmiştir. Ben size arz ediyorum, arkadaşlar getirecekler. 

Burada tabii, bu temel kanunlar, Borçlar Kanunu, Yargılama Usulü Kanunu ve Ticaret Kanunu, 
gerilimlerin kanunu değil, geleceğin hukuku, nesillerimizin hukuku, torunlarımızın hukuku. Bunu, 
israfçı, didişmeci bir yasama yöntemi yerine, Parlamentoda yasama krizine karşı anlamlı bir örnek 
vermek için rahat rahat gerçekleştirebiliriz. Ben, olabilirliğini düşünüyorum, olamaz görüşte olanlarla 
da her platformda tartışmaya hazırım. 

Ben, diğer maddelerde, bu kanun neyi getiriyor, komisyon ne yaptı, bunları anlatacağım ama bu 
kanuna emeği geçen bilim adamlarımızı, bakanlarımızı -farklı bakanlar var- komisyon üyelerimizi, 
komisyon uzman ve çalışanlarını, Yargıtay üyelerini, Barolar Birliğimizi, hasılı bir gram emeği olan
ları saygıyla selamlıyor, Komisyon adına şükran duygularımı sizlerle paylaşmayı bir görev biliyorum. 

Hürmetler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın İyimaya. 

Tümü üzerinde şahsı adına Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç, buyurun efendim. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

Sayın Tunç, süreniz on dakika. 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Borçlar Kanunu Tasarı-
sı'nın geneli üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Kanunlar birer sosyal varlık olarak, aynen canlı varlıklar gibi zamanla yaşlanmaktadır, kendi
lerinden beklenen işlevleri tam anlamıyla yerine getirmekte güçsüz kalmaktadırlar. Bu sebeple de 
günün şartlarına ve ihtiyaçlarına gereği gibi cevap verememektedirler. Bu gerçek, kanunların ve özel
likle hukuk hayatında büyük önemi olan temel kanunların baştan sona gözden geçirilerek o günün 
şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek hâle getirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

İşte bu ihtiyaçları gören AK PARTİ hükümetleri, geçen yasama döneminde temel ceza kanunla
rını elden geçirerek Meclise sevk etmiş ve yenilenmesini sağlamıştır, bu yasama döneminde de hukuk 
alanındaki temel kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşımıştır. Şu anda görüş
mekte olduğumuz Borçlar Kanunu Tasarısı da aynı ihtiyaç ve zorunluluk nedeniyle hazırlanmış. Ta
san, yasalaştığında, seksen üç yıldan bu yana uygulamakta olduğumuz Borçlar Kanunu'nun yerine 
geçecek, günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak reform diyebileceğimiz önemli yenilikler içermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; altı yüz kırk dokuz maddeden oluşan bu tasarının getirdiği 
yeniliklerin tamamına bu kısa süre içerisinde değinmek elbette ki mümkün olamayacaktır. Bölümler 
üzerinde yapılacak görüşmelerde getirilen yenilikleri hep birlikte göreceğiz. Ancak ben, önemli gör
düğüm ve hukuk sistemimize yeni giren, günümüzde ortaya çıkan birtakım yeni ihtiyaçlara cevap ver
mek amacıyla yer verilen yeni hükümlerin bir kısmına değinmek istiyorum. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Yeni Borçlar Kanunu'muzu her okuyan anlayabilecektir. Dili 
sadeleştirilmiş, yerleşmiş bazı hukuki terimler korunmuş, Anayasa'mız ve Türk Medeni Ka-
nunu'muza paralel bir şekilde, halkımızın da kolayca anlayabileceği bir kanun hazırlanmıştır. 
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Teknolojik gelişmeler nedeniyle ihtiyaç duyulan önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Yeni Borçlar Kanunu'muzun en önemli özelliği, genellikle sözleşmenin zayıf tarafı olan tüke
ticiyi, kefili, kiracıyı ve işçiyi koruyucu hükümler içermesidir. 

Tasarının en önemli yeniliklerinden biri genel işlem koşullarıyla ilgili düzenlemelerdir. Banka
lar başta olmak üzere, sigorta şirketleri, seyahat ve taşıma işletmeleri, dayanıklı tüketim malları üre
timi ve pazarlaması yapan müteşebbislerin bireysel sözleşmenin kurulmasından önce tek taraflı olarak 
hazırladıkları, bireylerin hizmet ya da edimden yararlanabilmek için imzalamaktan başka çarelerinin 
olmadığı tip sözleşmelerin uygulamada yol açtığı mağduriyetler giderilecektir. Tip sözleşmelerin 
içerdikleri genel işlem koşullarının tabi olduğu geçerlilik kurallarıyla bunlara aykırılığın yaptırımı ve 
genel işlem koşullarının yorumlanması gibi konular Borçlar Kanunu'muza tüketiciyi koruyan yeni 
bir müessese olarak girmiştir. 

Sorumluluk hukukuyla ilgili olarak da çağdaş gelişmeler göz önünde tutularak önemli değişik
likler yapılmıştır. Müteselsil sorumluluk, kusursuz sorumluluk ve tehlike sorumluluğuyla ilgili yeni dü
zenlemeler getirilmiştir. Sorumluluk hukukunda hak kayıplarının önüne geçmek için haksız fiillerde 
ve sebepsiz zenginleşmeden doğan davalarda kısa zaman aşımı süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmıştır. 

Hâkimin, sadece ölüm hâlinde değil, ağır bedensel zararlarda da zarar görenin yakınlarına man
evi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebileceği yönündeki hüküm hu
kukumuza ilk kez giren önemli bir düzenlemedir. 

Yine borçlar hukukumuza ilk kez giren müesseselerden bir tanesi de dava sırasında geçici öde
meye karar verilebilmesidir. Bu düzenlemeyle de zarar gören, haklılığını gösteren inandırıcı deliller 
sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde, mesela hiçbir sosyal güvenceden yararlana
mayacak durumda bulunmakla birlikte, somut olayda uğradığı zararın giderilmesi için acilen para
sal bir desteğe ihtiyaç duyması gibi durumlarda, hâkime, davalının zarar görene geçici ödeme 
yapmasına karar verebilmesi imkânı getirilmiştir. 

Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağan
üstü bir durum ortaya çıkmış olması ve bu durumun şartları borçlu aleyhine önemli şekilde değiştir
miş olması hâlinde gerekli koşullar gerçekleşmişse, borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara 
uyarlanmasını isteyebilecektir. Bunun mümkün olmaması hâlinde, borçlu, sözleşmeden dönebile
cek, sürekli edimli sözleşmelerde ise kural olarak, fesih hakkını kullanabilecektir. 

Satış sözleşmesiyle ilgili olarak uygulamada tüketicilerin mağduriyetlerine neden olan birçok hu
susun önüne geçilmesini amaçlayan tüketiciyi korumaya yönelik değişiklikler toplumun bizden bek
lediği olumlu değişikliklerdir. 

Tasarı, kira hukukumuzda yeni bir dönemin kapılarını açmaktadır. 6570 sayılı Gayrimenkul Ki
raları Hakkında Kanun, kiracı ve kiralayan arasındaki dengeyi bozan birtakım hükümler içermekteydi. 
Tasarıyla 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmakta, gayrimen
kul kiralarıyla ilgili hükümler Borçlar Kanunu'muzun içerisine alınmaktadır. 

Tasarıdaki yeni düzenlemelerle gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmeleri, ev sahiplerini de ko
ruyan ancak kiracı haklarından da ödün vermeyen bir sisteme dönüştürülmektedir. Uygulamada, 
özellikle kiracıların mağduriyetine neden olan hususların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni dü
zenlemeler yapılmıştır. 

Tasarının yürürlüğe girmesiyle kira sözleşmelerinde kiracılar için önemli bir sorun olan depo
zito üç aylık kira bedelini aşamayacaktır. 
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Kira sözleşmesinin uzaması durumunda yeni kira bedeli bir önceki kira yılının üretici fiyat en
deksindeki artış oranını geçemeyecektir. 

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyecektir. 

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde cezai şart uygulaması veya sonraki kira bedel
lerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar artık geçersiz olacaktır. 

Bu hükümler, uygulamada kiracıların mağduriyetine yol açan hususları ortadan kaldırmaya yö
nelik olumlu düzenlemelerdir. 

Tasarıda aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracının eşinin açık rı
zası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyeceği gibi önemli bir düzenleme getirilerek uygula
mada özellikle kadınlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Kefalet sözleşmesinin geçerlilik koşulları yeniden düzenlenerek getirilen sıkı şekil şartlarıyla ke
fili koruyan önemli hükümler getirilmiştir. 

Tasarı, hizmet sözleşmesine dayanan işçi ve işveren ilişkisi konusunda da önemli yenilikler ge
tirmektedir. İş Kanunu'muza paralel düzenlemelerin yanı sıra yürürlükteki Borçlar Kanunu'nda yer al
mayan yeni hükümlere yer verilen tasarıya göre, işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak 
ve saygı göstermekle yükümlü olacak, işçinin sağlığını da gözetecek, işçiyi hastalandığında çalışmaya 
zorlayamayacak, tedavi olması için izin verecek, iş yerinde de acil tedavi imkânlarını sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmelerine başladığımız bu tasarının yasalaşmasıyla 
günlük hayatımızda önemli yer tutan birçok alanda mevzuatımız günümüz ihtiyaçlarına uygun hâle 
gelmiş olacaktır. 

Tasarının hazırlanmasında emeği geçen değerli hocalarımıza, Bilim Kurulu üyelerimize, Ada
let Bakanlığımıza, tasarının Komisyonda görüşmeleri sırasında maddelerin tek tek inşa edilmesini 
sağlayan Adalet Komisyonumuzun Değerli Başkanı ve değerli iktidarıyla muhalefetiyle tüm Ko
misyon üyelerimize teşekkür ediyor, tasarının milletimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, 
yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tunç, teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sayın grup başkan vekili arkadaşlarım; şimdi konuşma sı
rası Hükümete gelmiştir ama süre için yirmi dakika gerekiyor. Sizin görüşünüzü alacağım. İsterse
niz yarına bırakıp yarın Hükümetin görüşmesini temin edeyim. 

Sizce de uygun mudur efendim? 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Yarın devam edelim efendim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yarın devam edelim. 

BAŞKAN - Tamam. 

Soru sormak için ekranda ismini gördüğüm, sisteme giren arkadaşlarımızın isimlerini arkadaş
larımız kaydettiler. Yarın soru sorma hakkı öncelikli olarak o arkadaşlarımıza verilecektir. 

Sizlere teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 8 Ekim 2009 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Sizlere ve bizleri izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati: 18.46 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, bazı tıbbi ürünlerin bedelinin karşılanmasına ilişkin 

sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/8488) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. / " ) 

1- Ortez, protez ve tıbbî iyileştirici malzemeleri ömür boyujçyllanmak 
mecburiyetinde olan bedensel engelliler ile herhangi İpir, kaza/yâ ' da hastalık 
sebebiyle bu malzemeleri kullanmak mecburiyetinde kalan vatandaşlardan; 5510 
Sayılı Kanun 'un 68 nci maddesinin 3 ncü bendinde belirtilen asgarî ücretin 
%75'ini ödeyemeyecek durumda olan 5510 Sayılı Kanujı kapsamındaki emekli, 
dul ve yetim aylığı alanlar ile asgarî ücretle çalışanlar ve'düşötymaaş alan devlet 
memurları için bu konuda bir iyileştirme düşünüyor musunuz?" 

2 - Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6) eki EK-5 /C 
deki protez ve ortez fiyatları ile Ulusal Bilgi Bankası 'ndaki tescilli ve ödenen 
ortez ve protezler ile fiyatları neden farklı? 

3- Ulusal Bilgi Bankas ında kayıtlı ve ödenen ithal ortez ve protezler 
(elektronik kontrollü protezler ve ortezler (C-Leg, E-MAG, Carbon ortezler, v.b 
gibi)) neden ve hangi amaçla Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra 
No:6) eki E K - 5 / C deki protez ve ortez listesinde de bulunmuyor? 

Mustafa ENÖZ 
Manisa Milletvekili 
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T.C, . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

: B.13.2.SGK.0.65.03.01/ 01-103-2 05 Ekim 2009 

Konu : Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ'e ait 
(7/8488) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 04//09/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8488-14142/30722 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ'e ait 7/8488 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇEft 
Bakan 

EKİ-Yazı 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA ENÖZ'E AİT 
7/8488 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 
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1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Katılım payı 
alınması" başlıklı 68 inci maddesinde; "63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden 
katılım payı alınacak olanlar şunlardır: 

a) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi. 
b) Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri. 
c) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar. 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin birinci fıkranın (b) 
bendi gereği ödeyecekleri katılım payının tutan, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgarî 
ücretin % 75'ini geçemez. 

1» 

• ' | 

hükmü öngörülmüş ise de, 10/07/2009 tarihli, 27284 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 5917 sayılı "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" un 40 ıncı maddesi ile yukanda 
kayıtlı 68 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi "Vücut dışı protez ve ortezler" şeklinde 
değiştirilerek katılım payı alınacak malzemeler ile ilgili olarak sigortalı lehine düzenleme 
yapılmıştır. 

2- Ulusal Bilgi Bankasınca Ülkemizde satışa sunulan tüm tıbbi malzemeler kayıt altına 
alınmış olup, fiyat içermemektedir. 

3- Sağlık sektöründe kullanılan bir milyonun üzerindeki tıbbi malzemelerin Sağlık 
Uygulama Tebliğ eki Ek 5/C ve diğer malzeme listesinde tanımlanarak fiyatlandınlması 
mümkün görülmemektedir. Ancak 5/C listesinde yer almayan tıbbi malzemeler de Sosyal 
Güvenlik Kurumu mevzuatı doğrultusunda ödenmektedir. 
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2.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, emeklilerin ekonomik sorunlarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/8899) 

Aşağıdaki sorulanının, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını dilerim. f \ / 

Türkiye tşçi Emeklileri Derneği Web sitesinde yer alan bir habere göre, tşçi 
emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili 2002 yılında çıkan, 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının emekli maaşlarına uygulanmaması nedeniyle, bir emekli işçimiz, Ankara 17. İş 
Mahkemesine dava açmış ve mahkeme 2003 yılı Ocak ayından bu yana kendisine eksik 
ödeme yapıldığına karar vermiştir. 

2002 yılındaki Bakanlar Kurulu Karan, memur aylıklanndaki artışın işçi 
emeklilerine de yansıtılmasını öngörmekte idi. Bu karar 31.12.2002 tarihinde yürürlükte 
olduğundan memur aylıklan ile işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan 3,25'lik farkın 
ödenmesi gerekiyordu. Diğer taraftan 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre işçi 
emeklilerine 2006 yılı Aralık ayı aylığına eklenmek üzere yüzde 3,58 oranında zam yapılması 
gerekirken, Bakanlar Kurulunca alman karar gereği, yüzde 1,33 oranında artış yapılması 
nedeniyle emekli aylıklannda yüzde 2,25'lik eksik bir ödeme durumu ortaya çıkmıştır. 

Bu yanlış uygulamalar nedeniyle açmış olduğu davada emekli işçimizi haklı bulan 
mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde, işçi emeklimizin 709,31 TL. olan aylığı, 
771,96 TL. olmuştur. Aynı zamanda 2003 yılından 2007 yılma kadar olan süre içerisinde 
1.837,07 TL. fark alacağı olduğuna da hükmedilmiştir. 

Bu nedenlerle; 

1-Yüce mahkeme işçi emeklimizin mağduriyeti konusunda karannı açık ve net bir 
şekilde vermiştir. Dolayısıyla yaklaşık 3 milyon işçi emeklisini ilgilendiren bu karamı 
şimdiye kadar uygulamasında geç kalınmasının nedenleri nelerdir? 

2-İşçi emeklilerimiz yıllarca yanlış hesaplamalar nedeniyle emekli aylıklarını eksik 
almışlar, açmış oldukları dava neticesinde eksik ödemeden kaynaklanan haklannı almaya hak 
kazanmışlardır. Emekli işçilerimizin kanuni hakkı olan, birikmiş alacakları hangi gerekçelerle 
verilmemektedir? Açlık ve Yoksulluk sınınnın altında geçim mücadelesi veren 
emeklilerimizin, yanlış uygulamalar neticesinde ödenmemiş hak alacaklarının bir an önce 
ödenebilmesi için bir çalışma başlatılmış mıdır? Veya başlatılması düşünülmekte midir? 

3-Yaşanmakta olan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, emeklilerimizi isyan noktasına 
getirmiş, yaşamlarını en güzel geçirecekleri dönemde sahipsiz kalmışlardır. Yapılan 
araştırmalara göre yüzde 95'i mutsuz olan emeklilerimiz; kömür, odun, doğalgaz, temel gıda 
maddesi, kira, elektrik, su parası, tüp, ilaç, ulaşım Ücretlerine yapılan zamlar vs. karşısında 
alım gücü iyice zayıflamış sadece kannlannı doyurabilme mücadelesiyle savaşır hale 
gelmiştir. Yerel Yönetim seçimleri öncesi emeklilere bir defaya mahsus, harcama amaçlı 
verilmesi düşünülen 300 TL.'lik ek ödeme vaadi de yalan çıkmıştır. Yapmış olduğunuz birçok 
konuşmanızda ben kimsesizlerin kimsesiyim demektesiniz. Şimdi; kimsesizlerin kimsesiyim 
sözünüzün arkasında durarak, emeklilerimizin kazanılmış haklannın en kısa süre içerisinde 
ödeneceğine ilişkin bir müjdeyi vermeyi düşünüyor musunuz? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NAj 
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T.C. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

•ayı : B.I3.2.SGK.0.65.03.01/01-13-7 5 Ekim 2009 

Konu : Bartın Milletvekili M. Rıza YALÇINKAYA'ya ait 
(7/8899) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13//08/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/8899/14981 /32462 sayılı yazınız. 

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza YALÇİNKAYA'ya ait 7/8899 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi, Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER 
Bakan 

EKİ-Yazı 
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BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA'YA AİT 
7/8899 ESAS NO'LU YAZILI SORU,ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uzun vadeli sigorta kollarından aylık 
bağlanmasına ilişkin maddeleri, 4447 sayılı Kanunla 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere 
değiştirilmiş, söz konusu düzenlemeyle 1978 yılından beri uygulanmakta olan katsayı esasına 
dayalı gösterge sistemi yürürlükten kaldırılmış, yerine tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve 
gelişme hızı (GH) oranlarına göre, sigortalıların emekli oldukları yıla göre güncellenen prime 
esas yıllık kazançlarının (PEK) esas alınması öngörülmüş ve aylık bağlama oranının 
belirlenmesine ilişkin hükümler de yeniden düzenlenmiştir. 

Bağlanan aylıkların artırılması ile ilgili olarak da 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı 
Kanuna eklenen ek 38 inci maddede; bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile geçici 76 
ncı maddeye göre yapılan telafi edici ödemelerin her ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları endeksi artış 
oranı kadar arttırılması öngörüldüğünden, 1/1/2003 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Kurumu 
emekli, dul ve yetimlerinin gelir ve aylıkları her ay bir önceki aya göre tüketici fiyatları 
endeksindeki artış oranı kadar artırılarak ödenmiş, anılan düzenlemeyle, Sosyal Sigortalar 
Kurumunca ödenen aylıkların enflasyon nedeniyle değer kaybetmesinin önlenmesi ve 
emeklinin reel satın alma gücünün korunması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde yer alan, "Kanunun 24 
üncü maddesinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Kanunun 16 ncı maddesi ile 506 sayılı 
Kanuna eklenen ek 38 inci maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir ve aylık 
almakta olanlara yapılan ödemeler ile 29 uncu maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinin son fıkrasına göre Bağ-Kur tarafından ödenen aylıklarda dönem sonuna 
kadar yapılan artış oranının, aynı dönemin başında memur aylıklarında yapılan ortalama artış 
oranının altında kalması halinde, söz konusu ödemeleri aradaki fark kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir." hükmüne istinaden Bakanlar Kurulu'nun 1/11/2002 tarihli ve 24923 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 30/10/2002 tarihli ve 2002/4847 sayılı Kararında, "4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 4 üncü maddesine göre; 506 sayılı Kanunun ek 38 inci 
maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir, emekli ve diğer aylık almakta olanlara 
yapılan ödemeler ve 1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre Bağ-Kur 
tarafından ödenen emekli ve diğer aylıklarda 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında yapılan 
artış oram ile aynı dönemde memur aylıklarında yapılan artış oranından kaynaklanacak fark 
Aralık ayında hesaplanarak, söz konusu aylık ve ödemelere yansıtılır." hükmü yer almaktadır. 

Yine, 4784 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya 
Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkındaki Kanun 15/01/2003 
tarihli ve 24994 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz 
konusu Kanun ile SSK emekli, dul ve yetimlerine genel bütçeden karşılanmak üzere 2003 
yılında ödenecek olan aylık ve gelirlere ilave olarak sosyal destek ödemesi (SDÖ) yapılması 
hüküm altına alınmış, sosyal destek ödemesinin miktarı ile usul ve esaslarını belirlemeye ve 
bu ödemeleri ilgili kanunlar uyarınca aylık ve gelir tutarlarına göre aylar itibarıyla 
farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış; buna göre, 17/1/2003 tarihli ve 24996 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Kararnamenin, 

- 1 inci maddesi ile 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre gelir ve aylık almakta olanlara, 
2003 yılında her ayın ödeme tarihlerinde 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre 2003 
yılı Ocak ayından itibaren almakta oldukları gelir, aylık ve telafi edici ödemelerde yapılan 
artış miktarları toplamını 75 liraya tamamlayacak şekilde sosyal destek ödemesi yapılması, 
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- 11 inci maddesi ile de 30/10/2002 tarihli've 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının yürürlükten kaldırıldığı, 

öngörülmüştür. 
2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılacak artış oranının çok düşük 

miktarda kalması nedeniyle; anılan Kararname gereği yapılacak artış oranı yerine, günün 
ekonomik koşulları ve bütçe dengeleri gözetilerek, 2002/4847 sayılı Kararnamenin 1 inci 
maddesi uyarınca, 2002/Aralık ayında Emekli Sandığı iştirakçileri ve SSK emeklileri aylıkları 
arasında oluşan % 2,6'lık artış yerine 2003/5146 sayılı Kararname ile SSK'dan gelir ve aylık 
almakta olanların 2002/Aralık aylıkları, 2003/Ocak ayında 75.000.000.-TL sosyal destek 
ödemesi ilave edilerek Ödenmiştir. 

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Milli Emlak Genel 
Müdürlüğüne gönderilen 7/1/2003 tarihli ve 124 sayılı yazıda; T.C. Emekli Sandığı 
iştirakçilerine 1/1/2002 - 31/12/2002 tarihleri arasında kümülatif bazda yapılan artış oranının 
% 35,3 olduğu belirtilmiş olup, aynı dönemde SSK emekli, dul ve yetimlerine yapılan 
kümülatif artış oranı da % 31,9 olarak gerçekleşmiştir. 
( l ,032xl,053xİ018xl,012xl,021xl,006xl,006xl,014xl,022xl,035x l,033x 1,029= 1,319) 

Buna göre, SSK emeklileri ile memur emeklileri maaş artış oranlan arasındaki fark 
%2,6 olarak gerçekleşmiş olup, (100 x 1,353 =135,30; 100 x 1,319=131,90; 135,30-131,90 = 
3,4; 3,4/131,90 = 2,6) söz konusu % 2,6'lık artış oranıyla ödenecek olan 263 TL asgari aylık 
yerine, günün ekonomik koşullan ve bütçe dengeleri gözetilerek, SSK'dan gelir ve aylık 
almakta olanlara Ocak/2003 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 4784 sayılı Kanunla 
75 TL sosyal destek ödemesi yapılması öngörüldüğünden, söz konusu ödemeyle asgari aylık 
tutan 327 TL'ye yükselmiştir. Böylece % 2,6'lık artış yerine % 29,7 oranında bir artış 
sağlanmıştır. (327 -252,3 = 75 / 252,3 = 0,297) 

31/12/1999 ile 31/3/2009 tarihleri arasında asgari düzeyde aylık ödenen SSK 
emeklilerine yapılan artış oranı ile memur emeklilerine yapılan artış oranının mukayesesinde; 
31/12/1999 tarihinde SSK emeklilerine 4.69 TL sosyal yardım zammı hariç olmak üzere 
ödenen 79.59 TL. asgari aylık tutannın bugün itibariyle değeri 592,48 TL, kümülatif bazda 
artış oranı ise % 644,42'dir. Bunun karşılığında 31/12/1999 tarihinde memur emeklilerine 
ödenen 107.87 TL asgari aylık tutannın bugün itibariyle değeri 777.50 TL, kümülatif bazda 
artış oranı ise % 620,78'dir. 

Dolayısıyla yukarıda belirtilen dönemler itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumu emekli 
aylıklarında yapılan artış oranı memur emekli aylıklannda yapılan artış oranından % 23,64 
daha yüksek gerçekleşmiştir. 

Bu itibarla, 2002/4847 sayılı Karara göre yapılacak artış oranının yerine 2003/Ocak 
ödeme döneminden geçerli olmak üzere SSK'dan gelir ve aylık almakta olanlara yapılan 
75.000.000 TL. sosyal destek ödemesi, SSK'dan gelir/aylık almakta olanlann yaklaşık 
%60'ının gelir ve aylıklarının asgari aylık olması nedeniyle SSK emeklilerinin büyük 
çoğunluğunun gelir ve aylığında 4847 sayılı Bakanlar Kurulu Karannda öngörülen artış 
oranından daha fazla bir artış yapılmasına yol açmıştır. 

Öte yandan, 8/2/2006 tarihli 5454 sayılı T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve 
Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde; 2006 yılı Ocak ayı ödeme dönemi ile 2007 yılı Ocak 
ayı ödeme dönemi arasında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tanm İşçileri 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre; 

a) Bağlanan gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre 
yapılan telafi edici ödemeler, 2006 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 3, 2006 yılı 
Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre % 3 oranında artınlarak ödenir. 

- 3 6 5 -
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b) 2006 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar 
ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve 
geçici 82 nci maddelerine göre 2006 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplaman aylık tutarları, 2006 
yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 3, 2006 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden 
itibaren de bir önceki aya göre % 3 oranında artırılarak ödenir." 

hükmü yer almış, 
29/12/2006 tarih, 26391 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5565 sayılı "2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanumfnun, 30'uncu maddesinin; 
-(6)'ncı fıkrası ile de 506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre emekli ve hak sahiplerinin 

ödenmekte olan gelir ve/veya aylık tutarlarında 2006 yılı için 08/02/2006 tarihli ve 5454 sayılı 
Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında 
katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek 
şekilde hesaplanacak fark tutarlarının 2006 yılı Temmuz-Aralık aylan ödeme dönemleriyle 
sınırlı olmak üzere bir defada aynca ödeneceği, 2006 yılı ikinci altı aylık döneminde altı 
aydan daha az süreyle gelir ve/veya aylık almış olanlara yapılacak ödemelerde fiilen 
yararlanılan gelir ve/veya aylık ödeme dönemi sayısının dikkate alınacağı ve bu şekilde 
yapılacak ödemenin bir aylık tutannın 2006 yılı Aralık ayı ödeme dönemi gelir ve/veya aylık 
tutanna ilave edilmesi sonucunda bulunacak tutann, 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminde 
yapılacak artışlara esas alınacağı, 

hüküm altına alınmıştır. 
Buna göre, Sosyal Sigortalar Kurumunca emekli sigortalılann aylıklanna, 2006/Ocak 

ödeme döneminde % 3, 2006 yılı Temmuz ödeme döneminde % 3 oranına Temmuz ödeme 
döneminden geçerli olmak üzere 1,033 artış oranı ilave edilerek 4,37 (1,03x1,0133= 1,0437) 
oranında (kümülatif artış oranı = 1,03x1,03x1,0133= 1,075), Emekli Sandığı iştirakçilerine ise 
aynı yılın en düşük aylığa Ocak ayında % 2,52 ve Temmuz ayında % 3,54 oranına Temmuz 
ödeme döneminden geçerli olmak üzere %l,3l oranı ilave edilerek (kümülatif artış oranı = 
1,0252x1,0354x1,0131= 1,075) en yüksek aylığa ise Ocak ayında % 2,51 ve Temmuz ayında 
% 2,91 oranına Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere % 1,94 oranı ilave edilerek 
(kümülatif artış oranı = 1,0251x1,0291x1,0194=) 1,075 oranında artış yapılmıştır. 

Emekli sigortalılara verilen fark aylıklar, yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde 
memur aylıklannda katsayılann yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı 
arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanmaktadır. Bu durumda, söz konusu dönemde 
memur emeklileri için hesaplanan kümülatif artış oranı (1,0252x1,0354x1,0131=) 1,075, 
emekli sigortalılar için de kümülatif artış oranı (1,03x1,03x1,0133=) 1,075 olmuştur. 

Yukandaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Sosyal Sigortalar Kurumunca emekli 
sigortalılara ödenen aylıklar, 2006/Ocak ödeme döneminde % 3, 2006 yılı Temmuz ödeme 
döneminde % 3 oranında yapılan artışın yanı sıra 2006 yılında 6,09 olan kümülatif artış oranı 
(1,03x1,03=) 1,0609 ile memur maaş katsayılannın yükseltilmesi suretiyle oluşan 7,5 
kümülatif artış oranı arasında gerçekleşen % 1,33'lük (1,0750-1,0609= 0,0141, 1,41/1,0609 = 
0,0133, 0,0133x100=1,33) farkla birlikte % 4,37 oranında, artınlarak kümülatif artış oranı 
memur aylıklan ile eşitlenmiştir. 

- 3 6 6 -
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3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8902) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

MHP Kütahya Milletvekili 

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle özellikle emekli vatandaşlarımızın yaşam şartları 
giderek kötüleşmiş ve bu vatandaşlarımız açlık sınırının da altında kalan emekli maaşları nedeniyle 
neredeyse hayatlarını sürdüremez hale gelmişlerdir. Diğer yandan aynı işlerde çalışmış fakat farklı 
zamanlarda emekli olmuş iki vatandaşımızdan eskiden emekli olanla yeni emekli olanın yaşlılık 
aylığı arasında önemli miktarda fark oluşmaktadır, örneğin, 1986 yılında emekli olmuş yüksekokul 
mezunu bir SSK emeklisinin günümüzde aldığı yaşlılık aylığı 620 TL dolayında iken aynı 
işyerinden yeni emekli olan diğer bir vatandaşımızın yaşlılık aylığı 950-1000 TL dolayındadır. Bu 
konuyla ilgili olarak; 

1. Eski ve yeni emeklilerimizin yaşlılık aylıklarındaki farklılığın giderilerek eski 
emeklilerimizin mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik olarak hükümetinizce yürütülen 
herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama planı nasıldır? 

2. Emekli maaşlarının yükseltilmesi ve 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde emeklilerimize 
yönelik olarak verilen sözlerin yerine getirilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Varsa 
bu çalışma ne aşamadadır? 

3. 2009 ve 2010 yıllarında emeklilerimizin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili olarak 
hükümetinizin çalışma planı nasıldır? 

- 3 6 7 -
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T.C. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kir umu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B. 13.2.SGK.0.65.03.01/01-54-11 

Konu : Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'a ait 0 5 Ekim 2flB9 
(7/8902) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13//08/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/8902/15004/32503 sayılı yazınız. 

Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'a ait 7/8902 Esas No'lu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÖmerDİNÇER 
Bakan 

EK 1-Yazı 

- 3 6 8 -
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KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ALİM IŞIK'A AİT 
7/8902 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

- 3 6 9 -

1- SSK emekli aylıklarının hesabında 1/07/1978- 31/12/1999 tarihleri arasında 
\atsayı esasına dayalı gösterge sistemi uygulanmış, göstergeleri işten ayrıldıkları tarihten 
önceki belli sayıdaki yılların primlendirilen kazançlarının ortalamasına göre hesaplanmış, 
aylıkların hesabında esas alınan aylık bağlama oranlan ise gösterge ve üst gösterge tespit 
tablolarından bağlanan aylıklara ve sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile yaşına göre 
farklılıklar göstermiştir. Bu durumda, gerek gösterge tablolanna üst gösterge tablolarının 
eklenmesi, gerek göstergelerin tespitine esas yıl sayılannın değiştirilmesi, gerekse aylık 
bağlama oranının hesaplanmasında yapılan değişiklikler farklı tarihlerde emekli olan 
sigortalılara bağlanan aylıklann miktarında da farklılıklara neden olmuştur. 

Yine, 4447 sayılı Kanunla aylık hesaplama sisteminde değişiklik yapılmış olup, 
1/1/2000 tarihi itibariyle aylık bağlama sistemi ile gelir/aylıklann artınlması yeniden 
düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeyle; katsayı esasına dayalı gösterge sistemi yürürlükten 
kaldmlmış, sigortalılann 2000 yılından sonraki tüm çalışmalarının aylık bağlama işlemlerinde 
güncellenerek dikkate alınması öngörülmüş ve aylık bağlama oranlannın hesaplanması 
değiştirilmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlüğe girdiği 1/3/1965 tarihinden itibaren 
değişik tarihlerde yürürlükte bulunan gösterge tablolanna göre hesaplanan aylıklar arasındaki 
farklılıklarla, 506 sayılı Kanunun aylıklann hesaplanmasına ilişkin maddesinin belirli 
tarihlerde kanunlarla değiştirilmesi nedeniyle, farklı sistemlere göre hesaplanan aylıklar 
arasında oluşan farklann giderilerek intibak işlemlerinin yapılması yeni bir yasal düzenleme 
gerektirmekte ve böyle bir yasal düzenlemenin yapılması halinde ek bir maliyet de gündeme 
gelmektedir. 

2 ve 3- 2008/Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun gelir ve aylıklann yükseltilmesinin düzenlendiği 55 inci 
maddesinde, bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklann, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme 
tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatlan genel indeksindeki değişim oranı 
kadar artınlarak belirleneceği öngörülmüştür. 

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu emekli, dul ve yetimlerinin gelir/aylıklan 5510 
sayılı Kanunda öngörülen hükümlere göre artınlmaktadır. 
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4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin Başba
kandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8912) 

Aşağıdaki sorular ımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı 

olarak cevaplandı r ı lmas ın ı a rz eder im. 

Saygı lar ımla 

T e m m u z ayı içer is inde işçi ve Bağ-Kur emekl i le r in in maaş la r ına yapılan zam oran lan , 
büyük bir tar t ışmayı da peşi sıra getirmiştir . E k o n o m i k kr iz in hat safhada yaşandığ ı , 
ekonomik sıkıntı lar nedeniy le intiharların her geçen gün arttığı ü lkemizde ; işçi emekl i le r ine 
11 T L civarı , B a ğ - K u r emekl i l e r ine ise 5 T L civarı z a m yap ı lmas ı , k a m u o y u n d a tepkiyle 
karşı lanmıştır . Bu b a ğ l a m d a : 

1. E k o n o m i k kriz nedeniy le her geçen gün artan yoksu l luk oranına rağmen, emekl i le re 
yapı lan bu zamlar ı yeterli buluyor musunuz? 

2. Bahsi geçen zamlar ı , sosyal devlet i lkesine uygun b u l u y o r m u s u n u z ? 
3. Enflasyon oran ında yapıldığı söylenen bu zamlar ın yapı lmas ı esnas ında , yetersiz 

o lduğu düşünü lüp ayr ıca bir uygulamaya gidi lmesi g ü n d e m e gelmiş midir? 
4. K a m u o y u n d a ye ters iz o lduğuna dair ne redeyse görüş birliği olan bu zamların yeniden 

düzen lenmes i söz. konusu mudur? 
5. Emekl i ler in mağdur iye t le r in in gideri lmesi için başka ne gibi uygulamalar yapı lması 

düşünü lmek ted i r ? 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N Ü ' Ğ T N A 

Dt. Şevket K Ö S E 
A d ı y a m a n Milletvekil i 
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T.C. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kırumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.O.65.03.01/ 01-28-10 /lOft5~3lS3 
Konu : Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'ye ait 

(7/8912) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 
05 Ekim2009 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13//08/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02—7/8912/15034/32583 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE'ye ait 7/8912 Esas No'lu yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER 
Bakan 

EK 1-Yazı 

- 3 7 1 -



TBMM 7 . 1 0 . 2009 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKET KÖSE'YE AİT 
7/8912 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

- 3 7 2 -

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sigortalı emeklilik 
mevzuatı yönünden 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanunun 
55 inci maddesinde, gelir ve aylıklann her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli 
olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar 
artınlarak belirleneceği öngörülmüştür. 

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir/aylık almakta olanlann gelir ve 
aylıkları, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilgili sosyal güvenlik kanunlan 
dışında gelir ve aylık artışlannı düzenleyen diğer kanunlarda öngörülen artış oranlanna göre 
artmlmakta olup, 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde gelir ve aylıklann her yılın Ocak 
ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatlan genel 
indeksindeki değişim oranı kadar artınlarak belirleneceği öngörüldüğünden sigortalı ve hak 
sahiplerinin gelir ve ayhklan; 

- 2008 yılı Temmuz - Aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranı TÜİK verilerine göre 
% 3,84 olarak gerçekleştiğinden, 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre 2009/Ocak 
ödeme döneminde % 3,84 oranında, 

- 2009 yılı Ocak - Haziran dönemine ilişkin TÜFE artış oranı TÜİK verilerine göre 
% 1,83 olarak gerçekleştiğinden, 5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre 2009/Temmuz 
ödeme döneminde i se% 1,83 oranında, 

artınlmıştır. 



TBMM B: 3 7 . 1 0 . 2009 

5.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya 'nın, huzurevi aidatlarına yapılan zamma ili 
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/8950) 

Aşağıdaki sorulanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Ömer DİNÇER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. f ) / 

Hizmet kalitesinin yüksek olması ve genel giderlerin yüksek oranlarda seyretmesi 
nedeniyle, huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın aidat ücretlerinin yüzde 35 oranında artırıldığı, 
bu nedenle yaşlılanmızın aidatlannı ödeyemez duruma geldiğini ve bu uygulamayla huzur evi 
aylık ücretlerinin maaşlanndan daha yüksek seviyeye geldiğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Bizleri bugünlere getiren ve yetiştiren, eli öpülesi ve başımızın tacı bu insanlarımızın 
birçoğu, çocuklanna yük olmamak için huzur evlerini tercih etmekte ve bir kısmı da 
çocuklan ve yakınları tarafından huzur evlerine yerleştirilmektedir. Huzur evinde yaşamını 
sürdüren yaşlılanmızın büyük bir çoğunluğu kendi maaşlanyla, bir kısmı da, ölen eşinin veya 
babasının emekli maaşıyla veya yakınlanrun yapüklan parasal yardımlarla huzur evi 
ücretlerini ödemektedirler. 

Yaşamlannı devletten aldıkları ayhklanyla bin bir zorluk içerisinde, kimseye muhtaç 
ve yük olmadan sürdürmeye çalışan bu insanlanmızın maaşlanna, her yıl ortalama yüzde 4 
oranında zam yapılırken, aidatlann yüzde 35 oranında artırılması, tüm huzur evi sakinlerini 
rahatsız etmiş, bazı yaşlılarımız durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna ileterek, bu yaştan sonra 
çocuklarımızdan veya yakınlanmızdan para ister duruma mı düşeceğiz diyerek tepkilerini dile 
getimıişlerdir. 

Anayasamızın 61. maddesin de; "Yaşlılar, devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı 
ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve 
tesisleri kurar veya kurdurur." Denmektedir. 

Anayasamızda da belirtildiği şekilde, devletin yaşlılarımıza ve hiçbir geliri olmayan 
vatandaşlarımıza bile yardım elini uzatması gerekirken, yıllarca devletine milletine hizmet 
etmiş, vergisini ödemiş ve emekli olmuş insanlann, aylıklarım vererek, adı üzerinde huzur 
içerisinde, huzur evinde son zamanlarını geçirecekleri dönemde, huzursuz edilmeleri sosyal 
devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. 

Bu nedenlerle; 
1-Huzur evlerinde hizmet kalitesinin yüksek olması ve kurumun mali yükünün çok 

ağır olması gibi sebeplerle, huzur evinde kalan yaşlılarımızın aidatlanna zam yapılmasını ve 
huzur evlerinin bir ticari işletmeymiş gibi düşünülerek, yapılan zammın savunulmasını doğru 
buluyor musunuz? 

2- Yaşlılarımızın bu şekilde huzursuz edilmesinin sebepleri nelerdir? Zarar ediyor 
gerekçesiyle yaşlılanmız huzur evlerinden çıkarılmaya mı zorlanmaktadır? Böylelikle huzur 
evlerinin boşaltılarak kapatılması mı kolaylaştınlmak istenmektedir? 

3-Huzur evi aidatlanna yapılan yüzde 35'lik zamdan sonra birçok huzur evi sakini 
maaşının tamamını aidat olarak verir duruma gelmiş, bannma dışındaki ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktan dolayı tedirgin olmuştur? Yaşlılanmızı oldukça huzursuz eden ve sosyal 
devlet anlayışıyla bağdaşmayan bu zammın, bir an önce geri alınması yönünde yeni kararlar 
alınması düşünülmekte midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA 

M.Rıza YALONKA YA 
CHP Bartın Milletvekili 

- 3 7 3 -



TBMM 7 . 1 0 . 2009 

T.C. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-13-8 

Konu : Bartın Milletvekili M. Rıza YALÇINKAYA'ya ait 0 5 Ekim 2089 
(7/8950) Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13//08/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazınız. 

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza YALÇuNKAYA'ya ait 7/8950 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi, Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÖmerDİNÇER 
Bakan 

EK 1 - Yazı 

- 3 7 4 -



T B M M B : 3 7 . 1 0 . 2 0 0 9 

1- Halen Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan 
İstanbul, İzmir/Narlıdere, Ankara/75.Yıl ve Manisa/Salihli Huzurevleri olmak üzere 4 
huzurevimiz vardır. Huzurevlerindeki hizmet kalitesinin çok yüksek olması ve Sosyal 
Güvenlik Kurumunun mali yükünün ağır olması gibi sebeplerle huzurevlerinde kalan 
yaşlılarımızın aidatlarına, ticari işletme gibi düşünülerek değil, ülkemizde bu alanda verilen 
en kaliteli hizmetin yaşlılarımıza layık oldukları en üst düzeyde sunulması amacıyla 
ekonomik zorunluluklardan dolayı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 
11/06/2009 tarihli ve 2009/238 sayılı Kararı gereğince zam yapılmıştır. 

2- Hiçbir sakinimiz ödeme güçlüğü nedeniyle huzurevinden çıkartılmamış olup, hiçbir 
zamanda bu gerekçelerle huzurevlerinin boşaltılarak kapatılması gibi bir durum söz konusu 
değildir. 

3- Bu güne kadar oda/bakım ücreti artışları memur maaş katsayısındaki artışlara 
paralel olarak yapılmış, zaman zaman memur emeklilerine verilen seyyanen zamlar, katsayıya 
yansıtılmadığı için bu artışlar oda ücretlerine yansıtılmamış, bu durum zaman içerisinde oda 
ücreti artışlarının memur emekli maaş artışlarından az gerçekleşmesine sebep olmuştur. 
Huzurevi oda/bakım ücretlerine yapılan artışın geri alınması gündemde bulunmayıp, ödeme 
güçlüğü çeken sakinlerimize yönelik mevcut Yönetmeliğimizde de yer alan maddeler 
işletilerek en düşük oda ücretini karşılayamayan sakinlerimizin, karşılayamadıkları oda ücreti 
tutarları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır, 

- 3 7 5 -

BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA'YA AİT 
7/8950 ESAS NO'LU YAZILI SORU. ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 



TBMM B: 3 7 . 10 .2009 

6- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emekli maaşları arasındaki farklılıklara iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8953) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DıNÇER 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.07.03.2009 

Bağ-Kur , SSK ve Emekli Sandığının hukuki yapıları sona erdirilerek Sosyal Güvenlik çatısı al

tında birleştirildi. Yaklaşık olarak 1 yıl önce gerçekleştirilen bu birleşmede amaç; vatandaşlarımızın 

yararlandığı sosyal güvenlik kurumlarının aynı standartlara kavuşturularak adil ve birbirleriyle 

uyumlu hale getirilmesiydi. 

Aynı hizmet yılı görev yaparak emekli olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı iştirakçileri ara

sında emekli aylıkları açısından büyük farklılıklar görülmektedir. 

1. Aynı hizmet yılı çalışarak emekliye ayrılan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı iştirakçilerinin 

taban aylık miktarları ne kadardır? 

2. Aynı hizmet süresi ve aynı basamaktan ancak farklı güvenlik kurumundan emekli olan işti

rakçilerin maaşları eşitlenecek midir? Bu işlemi ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 

- 3 7 6 -



TBMM B:3 7 . 1 0 . 2009 

T.C. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

âayı : B.13.2.SGK.0.65.03.0T/ 01-36-7 

05 Ekim 2009 
Konu : Balıkesir Milletvekili A.Duran BULUT'a ait 

(7/8953) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13//08/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/8953 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇER-' 
Bakan 

EKİ-Yazı 

- 3 7 7 -



TBMM 7 . 1 0 . 2009 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AfeMET DURAN BULUT'A AİT 
7/8953 ESAS NO'LU YAZILI SORLJ ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin; 

- (a) bendine (SSK) tabi olarak aylık alanlar için 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde 
hesaplanan asgari yaşlılık aylığı tutan 590,7-TL, 

- (b) bendine (BAG-KUR) tabi olarak aylık alanlar için 2009 yılı Ocak-Haziran 
döneminde hesaplanan yaşlılık aylığı; 

1 inci basamak için 462,79-TL, 
.12 nci basamak için 1436,7-TL, 
- (b) bendinin 4 numaralı alt bendine tabi olarak (TARIM BAĞ-KUR'u) aylık alanlar 

için 2009 Ocak-Haziran döneminde hesaplanan yaşlılık aylığı; 
1 inci basamak için 311,05-TL, 
12 nci basamak için 866,7-TL, 

- (c) bendine (EMEKLİ SANDIĞI) tab'i olarak aylık alanlar için 2009 yılı Ocak-
Haziran döneminde hesaplanan asgari yaşlılık aylığı 777,5-TL'dir. 

2) Aynı hizmet süresi ve aynı basamaktan ancak farklı sosyal güvenlik kurumundan 
emekli olan kişilerin maaşlannın eşitlenmesi ile ilgi olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun 
aktüeryal dengeleri de dikkate alınarak şu an itibariyle yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. 

- 3 7 8 -



TBMM 7 . 1 0 . 2 0 0 9 

7.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez 'in, huzurevi aidatlarına yapılan zamma ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 'in cevabı (7/8954) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Anayasanın 98. ve T B M M . İçtüzüğünün 99.maddeleri 

uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak 

yanıtlandırılmasını arz ederim. 

F. Murat Sönmez 
Eskişehir Milletvekili 

Kurumun mali yükünün ağırlığı gibi nedenlerle, huzur evinde kalanların aidatlarına 

zam yapıldığı basına yansımıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın kararı huzur evi 

sakinlerini mağdur etmektedir. 

1. Sizce Huzur evi aidatlarına yapılan %35'lik zamdan sonra huzur evi sakinleri 

barınma dışındaki diğer ihtiyaçlarını nasıl ve hangi kanalla karşılayabileceklerdir? Bu 

zammı karşılayamayacağı için huzur evini terk etmek zorunda kalacak sakinleri bir 

anlamda sokağa atmakla aynı anlamına gelen kaderlerine terk mi edilecektir ? 

2. Huzur evi sakinleri açısından bir mağduriyetin oluşması durumunda ne tür bir 

düzenleme yapılacaktır? 

3. Hükümetiniz döneminde ödeme yapamadığı gerekçesiyle huzur evlerinden 

çıkarılmaya zorlanan huzur evi sakinlerinin sayısı nedir? 

4. Maaşlarının neredeyse tümünü aidat olarak vermek zorunda kalacak yaşlılarımızı 

ilgilendiren huzur evlerine yapılan zammın geri alınması konusunda herhangi bir 

girişiniz olacak mıdır? 

5. Hükümetiniz memur ve emekli maaşlarına 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 

%4.5 zam yaparken, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın, dinlenme ve 

huzurevleri ücretlerine %35 oranında zam yapmasını sosyal devlet anlayışıyla 

bağdaştırıyor musunuz? 

- 3 7 9 -



TBMM 7 . 1 0 . 2009 

T.C. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.01/ 01-90-3 / J L O f t ^ frffi 

Konu : Eskişehir Milletvekili F. Murat SÖNMEZ'e ait 
(7/8954) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13//08/2009 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat SÖNMEZ'e ait 7/8954 Esas No'lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımız ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ömer DİNÇEJL 
Bakan 

EKİ-Yazı 

- 3 8 0 -



TBMM 7 . 1 0 . 2 0 0 9 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN FEHMİ MURAT SÖNMEZ'E AİT 
7/8954 ESAS NO'LU YAZILI SORLJ ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

1- Halen Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan 
İstanbul, İzmir/Narlıdere, Ankara/75Yıl ve Manisa/Salihli olmak üzere 4 Dinlenme ve 
Bakımevi (Huzurevi) vardır. Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olduğu emekli aylığından 
başka hiçbir geliri olmayan sakinlerimizin emekli aylıklarının %75'i bakım/oda ücreti olarak 
tahsil edilmekte ve dolayısıyla %25'i diğer ihtiyaçları için kendilerine kalmaktadır. 

2- Dinlenme ve bakımevinde kalmakta olan sakinlerimizin mağduriyet yaşaması söz 
konusu olmadığı gibi, sakinlerimizin rahatlığı için Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli 
tedbirler alınmaktadır. 

3- Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bulunan 4 Dinlenme ve Bakımevinden hiçbir 
sakinimiz, ödeme güçlüğü nedeniyle dinlenme ve bakımevinden çıkartılmamıştır. 

4- Bu güne kadar oda/bakım ücreti artışları memur maaş katsayısındaki artışlara 
paralel olarak yapılmış, zaman zaman memur emeklilerine verilen seyyanen zamlar, katsayıya 
yansıtılmadığı için bu artışlar oda ücretlerine yansıtılmamış, bu durum zaman içerisinde oda 
ücreti artışlarının memur emekli maaş artışlarından az gerçekleşmesine sebep olmuştur. 
Dinlenme ve bakımevi oda/bakım ücretlerine yapılan %30'luk artışın geri alınması gündemde 
bulunmayıp, ödeme güçlüğü çeken sakinlerimize yönelik, mevcut Yönetmeliğimizde de yer 
alan maddeler işletilerek en düşük oda ücretini karşılayamayan sakinlerimizin, 
karşılayamadıkları oda ücreti tutarları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. 

5- Dinlenme ve Bakımevlerimizdeki hizmet kalitesinin çok yüksek olması ve Sosyal 
Güvenlik Kurumunun mali yükünün ağır olması gibi sebeplerle dinlenme ve 
bakımevlerimizde kalan yaşlılanmızın aidatlanna; Ülkemizde bu alanda verilen en kaliteli 
hizmetin yaşlılanmıza layık olduklan en üst düzeyde sunulması amacıyla ve ekonomik 
zorunluluklardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 11 /06/2009 tarihli ve 
2009/238 sayılı Karan gereğince zam yapılmıştır. 

- 3 8 1 -



TBMM 7 . 1 0 . 2009 

8.- istanbul Milletvekili Sebahat Tuncel 'in, iş kazası raporu alan bir kişinin durumuna ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/8957) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIGPNA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından 
Anayasanın 96. ve İçtüzüğün 98. Maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla 
arz ederim. 15.07.2009 

Sebahat TUNCEL 
İstanbul Milletvekili 

Bugün Türkiye'de emek sektöründe en sorunlu ve can yakıcı alanlardan biri olan kot 
kumlama işini daha önce de pek çok defa meclis gündemine taşıdık. En son kot kumlama iş 
kolu ile ilgili verdiğimiz araştırma önergesi de hükümet tarafından reddedilmiş ve Türkiye'de 
her gün başka canlar yakan, hayatları solduran bu sorun üzerine gerekli hassasiyet 
gösterilmemiştir. Son günlerde yine kot kumlamadaki kimyasal madde kullanımı ve işverenin 
ihmal ve baskıları sonucu kolunu kaybetmek üzere olan genç bir kadının dramına tanık 
olmaktayız. 

Bundan yaklaşık 4 yıl önce çalıştığı Torbalı Mesaç Tekstil Fabrikası'nda eline sıçrayan 
kimyasal maddeler nedeniyle Lenf Ödemi hastalığına yakalanan 39 yaşındaki Akile 
Karaduman, işverenin ilk müdahaleyi yaptırmaması yüzünden bugün kolunu kaybetmek ile 
yüz yüzedir. İlk müdahalesi yapılmayan ve aynı gün elinde morluklar oluşan genç kadın, 
işverenin ertesi sabah kadar çalışması gerektiği yönündeki baskısı yüzünden elindeki 
yanıklarla çalışmaya devam etmiştir. İşverenin iş kazası olduğunu söylememesi yönünde 
ısrar etmesine rağmen Karaduman 'iş kazası' raporu tutturmuş fakat aradan geçen yaklaşık 4 
yıllık zamana rağmen halen malulen emekli olamamıştır. Bunca zamandır hem 
çalışamamakta, hem ekonomik sorunlar ile boğuşmakta hem de bir sosyal güvenlik hakkı olan 
malulen emeklilik hakkından yoksun bırakılmaktadır. 

Her gün hastaneye gidip gelen ve yine her gün rapor için heyetlere giden 
Karaduman'ın en son 14 Temmuz 2009 Salı günü heyete gireceği ve ödem yapmış olan 
kolunun kesileceği kendisi tarafından belirtilmiştir. 

1. Aradan geçen yaklaş ık 4 yıl l ık bu süre içer is inde Aki l e K a r a d u m a n ' m iş kazası ve 

ma lu len emekl i l ik hakkı ile ilgili Bakanl ığ ın ıza herhangi bir yazı veya başvuru 

ge lmiş mid i r ? G e l m i ş ise Bakanl ık olarak neler yap ı lmış t ı r? 
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2. Söz konusu Mesaç Fabrikası hakkında bugüne kadar herhangi bir soruşturma 
yapıldı mı? Aradan geçen uzun yıllar göz önünde bulundurulduğunda Mesaç 
Tekstil Fabrikasının şu andaki, konumu ve güncel çalışma koşulları Bakanlığınızca 
biliniyor mu? 

3. "İş Kazası Raporu"na rağmen Akile Karaduman'm malulen emekliliğinin önünde 
ne gibi engeller vardır? Türkiye'de malulen emeklilik ile ilgili mevzuat ve yasa 
maddeleri neye göre düzenlenmektedir? 

4. Türkiye'nin emek sektöründe en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri olan kot 
kumlama atölyelerindeki çalışma koşulları ve bu sektörün mağdurları ile ilgili ne 
yapacaksınız? Acil bir eylem planınız var mı? Yoksa ne zaman bir eylem planı 
çıkaracaksınız? 

T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.GT/01-47-3 / J . 0 ^ H O ^ 

Konu : İstanbul Milletvekili SebahatTUNCEL'eait n e FUim901)3 
(7/8957) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi U W 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13//08/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sebahat TUNCEL'e ait 7/8957 Esas No'lu yazılı soru önergesi 
Bakanlığımız ve ilgili birimlerince incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve 
değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

ÖmerDİNÇEjî^ 
Bakan 

EK 1-Yazı 

- 3 8 3 -
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN SEBAHAT TUNCEL'EAİT 
7/8957 ESAS N O T U YAZILI SORLJ ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 

- 3 8 4 -

1) 3501200307665 sigorta sicil numaralı Akile KARADUMAN ile ilgili Kurum 
kayıtlarının incelenmesinde; 

Adı geçenin 9/3/2006 tarihinde ME-SAÇ Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı 
işyerinde geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle istirahatlı olduğu 9/3/2006 - 11/10/2006 
süresinde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmiş olduğu, 

İş kazası sonrası İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Sağlık Kurulunca adı geçen için 
12/10/2006 tarihli çalışamaz raporunun düzenlenmiş olduğu, ancak, iş göremezlik derecesi 
veya maluliyete Kurum Sağlık Kurulunca karar verildiğinden, bu raporun adı geçenin 
geçirmiş olduğu iş kazası ile ilgili Kurumumuzca yapılan soruşturma sonucu düzenlenen İş 
Kazası Denetim Raporu ile birlikte Kurum Sağlık Kuruluna gönderildiği, 

Kurum Sağlık Kurulunca, ek raporlar istenmesi ve bu raporların değerlendirilmesi 
sonucunda, iş göremezlik derecesi "% 0" olarak karar verildiği ve dosyasının işlemi yürüten 
Kurum ünitesine iade edildiği, 

İlgili Kurum ünitesince konu ile ilgili adı geçene 4/5/2009 tarihinde bilgi verilmesi 
üzerine, adı geçenin şahsen Kurumumuz İzmir İl Müdürlüğüne başvurarak "% 0" kararına 
karşı ne yapabileceği konusunda bilgi verildiği ve adı geçenden iş göremezlik derecesine 
ilişkin itiraz dilekçesinin alındığı, 

Adı geçenin dilekçesine istinaden adı geçenin İzmir Tepecik Eğitim Hastanesine 
tekrar şevkinin yapılması sonucunda adı geçen hastane tarafından düzenlenen raporun 
değerlendirilmek üzere 25/8/2009 tarihi itibarıyla Kurum Sağlık Kuruluna intikal ettirildiği, 

Anlaşılmış olup, adı geçenin itirazı ile konu tekraren değerlendirmeye alınmıştır. 
2) Bakanlığımız İzmir Bölge Müdürlüğünde 2.2431.157728.35 sicil sayılı dosyada 

işlem gören ME-SAÇ Tekstil San. ve Tic.Ltd. Şti. işyerinin 01/01/2006 tarihinden bu yana; iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden 2006 yılında bir genel, iki inceleme, 2008 yılında bir genel, bir 
inceleme olmak üzere toplam beş kez teftişi yapılmıştır. 

Tekstil işinin yurt dışına (Tayland) taşınması nedeniyle işyerinde tekstil üretimine 
yaklaşık bir sene önce son verilmiş olup, şu anda ayakkabı imalatı yapılmaktadır. Ayrıca 
işyerinin yaklaşık 30.000 metrekarelik büyük bir bölümü mamul madde deposu olarak 
kullanılmaktadır. 

3) İş kazası sonucu sigortalıya sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanabilmesi için iş 
göremezlik derecesinin en az "% 10 " olması gerekmektedir. 

Ayrıca iş kazası geçiren kişiye malûllük aylığı bağlanabilmesi için de en az 10 yıllık 
sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme gün şartının yanı sıra meslekte kazanma gücü 
kaybının asgari "% 60" olması şartlan aranmaktadır. 

Sürekli iş göremezlik geliri veya malûllük aylığı bağlanmasında alınan sağlık 
raporlannın Kurum Sağlık Kurulunca onaylanması, daha doğrusu iş göremezlik derecesi veya 
meslekte kazanma gücü kayıp oranlan Kurum Sağlık Kurulunca belirlenmektedir. 

4) Kot kumlama işlerinin yapıldığı işyerleri Bakanlığımız İş Müfettişleri tarafından, iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak gerek 
programlı, gerekse de programsız olarak denetlenmektedir. 

Denetimlerin amacı, uygun ve yeterli havalandırma sistemleri, uygun nitelikte maske, 
gözlük vb. kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı, yeterli eğitimlerin verilmesi vb. iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin aldmlarak zararlı kimyasal maddeye maruziyetin minimuma 
indirilmesidir. Bunun sağlanamadığı durumlarda, 4857 sayılı İş Kanununda yukanda 
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve yapılan denetimlerdeki uyanlara rağmen 
gerekli düzenlemeleri yapmayan işveren veya işveren vekillerine mevzuatımızla belirlenen 



TBMM B: 3 7 . 10 .2009 

kurallar çerçevesinde, idari para cezası, işin durdurulması ve işyerinin kapatılması* 
i müeyyideleri uygulanmaktadır. 

Bakanlığımız İş Müfettişlerince, 2007 yılında 38 adet, 2008' yılında ise 50 adet kot 
imalatı yapan işyerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişi yapılmıştır. Teftişi yapılan bu 

işyerlerinden sadece 14 iş yerinde kot kumlama işlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan 
denetimler sonucunda bir işyeri için kapatılma karan verilmiş 13 işyerine de idari para cezası 
uygulanmıştır. 

Gelen şikayet ve ihbarlar dikkate alarak 2009 yılında 97 işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden teftiş yapılmıştır. Teftiş yapılması programlanan 60 işyerinin ise kapalı 
olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığının 27/03/2009 tarih ve 2009/24 sayılı Genelgesi ile 
kot giysilerine uygulanan püskürtme işleminde kum kullanımı yasaklanmıştır. 

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt un, Batman 'daki mayınların temizlenmesine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/9030) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.02.07.2009 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Batman ilimiz, Batman Bölgesinde Petrol kuyularının etrafına güvenlik gerekçesiyle 
döşenen mayınların yağan yağmur sulan ve çeşitli nedenlerden dolayı fünyeleri toprak 
üzerine çıkmıştır. Bu durum yöredeki vatandaş açısından çok tehlikeli olmaya başlamıştır. 

1- Batman Kozluk Şelmo Petrol sahasında özellikle 103 nolu kuyunun etrafında döşenen 
mayınlar çok tehlikeli duruma gelmiştir. Can ve mal güvenliği kalmamıştır. Gerek bu 
bölgede çalışanlar gerekse vatandaşlarımız mağdur durumdadır. Mayın temizlenmesi ne 
zaman yapılacaktır? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
ANKARA 

GN.PL.P. : 5000-3îf^SB-09/Pl.ve Koor.D.PI. ve Koor.Ş. 

KONU : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGl: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve 
Kararlar Müdürlüğünün 13 Ağustos 2009 tarihli, Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02/14725 sayılı 
ve "Yazılı Soru Önergesi" konulu yazısı. 

Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, TBMM Başkanlığına verdiği (7/9030) numaralı soru 
önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenmiştir. 

Batman Kozluk Şelmo petrol bölgesi olarak tabir edilen alanda, 1997-2009 yılları arasında 
toplam (5) defa mayın arama çalışması yapılmış ve bu çalışmalar esnasında değişik miktarlarda 
mayın bulunarak imha edilmiştir. Söz konusu bölgenin bir kısmı Batman Baraj suyu altında 
kalmasından dolayı mayın çalışmaları teknik olarak gerçekleştirilememektedir. 

Ayrıca, anılan bölgede döşeli mayınların temizlemesi için yetkili Komutanlıklardan talepte 
bulunulmuş faaliyete başlanılması takip edilmektedir. 

Arz ederim. 

Beşir AT ALAY 
içişleri Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 4 

3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
7 EKİM 2009 ÇARŞAMBA 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R A L A C A K I Ş L E R 

S E Ç I M 

O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E M E C L Î S A R A Ş T I R M A S I 
Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

8 
K A N U N T A S A R I V E TEKLİFLERİ İ L E 

K O M I S Y O N L A R D A N G E L E N D I Ğ E R I Ş L E R 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü somların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 239, 126, 131, 321 ve 383 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine 

göre Temel Kanun olarak görüşülmesi, 
383 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü

münün Çerçeve 18 inci maddedeki 1, 2, 3, 3/a, 3/b, 4, 5 ilâ Geçici 1 ve 2 nci maddeler dahil olmak 
üzere 16 ilâ 20 nci maddelerden oluşması, 

321 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının ilk 21 bölümünün 30'ar maddeden, 22 nci bölümünün 631 
ilâ 649 uncu maddelerden oluşması, 

131 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 19 uncu maddelerden, ikinci bölü
münün 20 ilâ 40 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Çerçeve 41 inci maddedeki 1, 2, 2/alt bent
leri ilâ 3 ve 4 üncü fıkralar dahil olmak üzere 41 ilâ 44 üncü maddelerden oluşması, 

126 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 15 inci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 22 nci maddedeki 1 ,2 ,3 ,4 üncü fıkralar ilâ Geçici 1,2, 3 ve 4 üncü maddeler dahil 
olmak üzere 16 ilâ 24 üncü maddelerden oluşması, 

239 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ilâ 12 nci maddelerden, ikinci bölü
münün Çerçeve 17 nci maddedeki Ek madde 7 ve 8 dahil olmak üzere 13 ilâ 25 inci maddelerden 
oluşması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 28.5.2009 tarihli 95 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİSİ 
1.- 96 Sıra Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 

Kanun olarak görüşülmesi; 
önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 
(Genel Kumlun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
15.10.2009 Perşembe - Saat: 15.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
3 Ü N C Ü B I R L E Ş I M 7 E K I M 2 0 0 9 Ç A R Ş A M B A S A A T : 1 5 . 0 0 

1 - B A Ş K A N L ı Ğ ı N G E N E L K U R U L A S U N U Ş L A R ı 

2 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İ Ş L E R 

5qS 

3 - SEÇİM 

4 - O Y L A M A S ı Y A P ı L A C A K I Ş L E R 

5 - M E C L I S S O R U Ş T U R M A S ı R A P O R L A R ı 

6 - G E N E L G Ö R Ü Ş M E V E MECLİS A R A Ş T I R M A S I 

Y A P ı L M A S ı N A D A I R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 



7 - SÖZLÜ SORULAR 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
3 ÜNCÜ BİRLEŞİM - 4 -

1. - Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, kendisinden haber alınamayan bir üsteğmene 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

2. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, dövizli askerlik hizmeti uygulamasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

3. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, SHÇEK yurtlarında yaşanan bazı olaylara ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/536) 

4. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonuna yapılan 
müracaatlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/544) 

5. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker ithalatına ve kaçakçılığına ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü som önergesi (6/568) 

6. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, engellilerin ağız ve diş sağlığı sorunlarına ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/576) 

7. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/618) 

8. - Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Milli Takım Teknik Direktörünün ücretinin 
vergilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanmdan (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/621) 

9. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'nin teşkilat yapısı ve yayınlarıyla ilgili iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/633) 

10. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, inşaat sektöründeki durgunluğa ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/634) 

11. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, dünya zenginleri listesindeki kişilerin vergi borcu 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

12. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, çiftçilerin ekonomik durumuna ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/649) 

13. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğrudan gelir desteğine ve ürün destek
lemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

14. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, TRT'deki personel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/660) 

15. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda yaşanan bir olaya ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/661) 

16. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun yapımı ile ilgili bir 
iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/666) 

17. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir ilköğretim okulunun programdan 
çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/667) 

18. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğml'un, bir ilköğretim okulunun yapılacağı köyün 
seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/669) 

19. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sulama birliklerinin elektrik borçlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/674) 

20. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma üreticilerinin kayıt usulüne ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/676) 
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21. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, muz fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

22. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, bir ders kitabında Ağrı Dağının farklı bir adla yer 
aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

23. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu'da dondan zarar gören fındık üreticilerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

24. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

25. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıktan etkilenen üreticilerin 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

26. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara 
alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

27. - Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Gönen'de kurulması planlanan çimento 
fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

28. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

29. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

30. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin 
azaltılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

31. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

32. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

33. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

34. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, Pendik Veteriner Araştırma 
Enstitüsündeki ilaç kontrollerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

35. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

36. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van Belediyesine İller Bankasından kredi verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

37. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt İlçesinin ortaöğretim 
kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

38. - Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, "Sınırlar Arasında" Programının sonlandırılmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/780) 

39. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, "Sınırlar Arasında" programının yayından 
kaldırılmasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Armç) sözlü soru 
önergesi(6/781) 

40. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te Kültür Parkı alanındaki 
uygulamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 
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41. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

42. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, çocuk nörologu olmayan ilimize ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/789) 

43. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/807) 

44. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa'ya geçici fındık alım merkezi açılmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 

45. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, patates üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/809) 

46. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü som önergesi (6/810) 

47. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Erzurum'da OKS sınavında yaşanan bir aksaklığa 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/815) 

48. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı bir firmanın teşvikten yararlanarak 
yatırım yapmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

49. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, faiz oranlarındaki artışın etkilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

50. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı televizyon programlarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/823) 

51. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ithalatta koruma önlemlerine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/824) 

52. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yerel gazetelerde ilan yayımına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/825) 

53. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Oyak Sigortanın yabancı bir sigorta şirketine 
satışına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü som önergesi (6/828) 

54. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancı bankalardan ipotek karşılığı zirai kredi 
kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/830) 

55. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, girdi desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/833) 

56. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, halkın beslenme biçim ve alışkanlıklarının 
araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/834) 

57. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, açılan hipermarket ve süpermarket sayısına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/835) 

58. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeme-içme yerlerinin denetimlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

59. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/843) 

60. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hayvancılıkta kaba yem sıkıntısı riskine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/844) 

61. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som 
önergesi (6/847) 

62. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KİT'lerin ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/849) 
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63. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihraç edilmek üzere ithal edilen çayın iç piyasaya 

sürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

64. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, yüksekokul mezunu genç işsizlere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

65. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kırmızı et tüketimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/853) 

66. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TMO yönetiminin ödüllendirilmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) 

67. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/855) 

68. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

69. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/861) 
70. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sabah Gazetesi ve ATV'nin bazı ödemelerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/862) 
71. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin Hükümet üyeleri ile birlikte 

katıldığı yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 
72. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar OSB'deki tapu sorununa ilişkin Sanayi ve 

Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 
73. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığından 

hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
74. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 

bilinçlendirmeye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 
75. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı 

uluslararası çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 
76. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı 

geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) 
77. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin 

Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 
78. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal proje hibelerinin kullanımına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) 
79. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, veteriner hekimlerin mali haklarının 

iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 
80. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sektörlerdeki iş güvenliğine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/879) 
81. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi 

uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 
82. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, standart dışı mallara karşı alınan ithalat tedbirlerine 

ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/884) 
83. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/885) 
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84. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik 
yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

85. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü som önergesi (6/887) 

86. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

87. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/892) 

88. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde Üniversitesinde Hukuk Fakültesi açılmasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/893) 

89. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ikili ticaret anlaşması yapılan ülkelere ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/894) 

90. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, tüketiciyi mağdur eden ithal mallara karşı tedbir 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/895) 

91. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dahilde işleme rejiminin denetimine ilişkin Devlet 
Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/896) 

92. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, ihracatçıların karşılaştıkları bürokratik işlemlere 
ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü som önergesi (6/897) 

93. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

94. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuraklıktan etkilenen illere mazot ve gübre 
desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/901) 

95. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, enflasyondaki düşüşe ve esnafın sıkıntılarına 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/902) 

96. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründeki olumsuz gelişmelere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/904) 

97. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, beyaz eşya fiyatlarındaki artışın evliliklere 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/905) 

98. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/906) 

99. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Merkez Bankasının kara listesine giren esnafa 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/907) 

100. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/908) 

101. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak kol saatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/909) 

102. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sağlık kurumlarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

103. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'e alınan personele ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Armç) sözlü soru önergesi (6/914) 

104. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/915) 

105. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aydınspor hakkında verilen cezanın zamanlamasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/916) 
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106. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayısı Festivalindeki yemek duasına 
ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/918) 

107. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Türk bayrağının indirildiği bazı olaylara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) 

108. - Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'm, bazı yol yapımı projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 

109. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulama suyunda kullandıkları 
elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

110.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK'ün radyo ve televizyon yayın izni 
verdiği bir kuruluşa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/923) 

111 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ 
arasındaki kaçak yapı sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

112.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kaçak etlere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) 

113. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, keneye karşı bazı önlemlere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 

114.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, şehit aileleri yardımlaşma derneklerine yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/929) 

115. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, esnaf ve KOBİTerin kredi kullanımında sicil affına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

116. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) 

117.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin Güngören'deki terör olayıyla ilgili 
yayınma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 

118.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'in eğitimdeki başarı düzeyine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) 

119. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ hakkında düzenlenen YDK raporlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 

120. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/944) 

121. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

122. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, esnafın ekonomik durumunun iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 

123. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

124. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 

125. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

126. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'te böbrek nakli merkezi kurulmasına 
ilişkin Sağlık: Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 
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127. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin arsa değerlendirmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/957) 

128. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/959) 

129.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

130.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/962) 

131 . - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Kastamonu'daki yol yapım 
çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/964) 

132.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir demekle ilgili dava 
çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

133. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin 
denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/967) 

134. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Almanya'daki bir demekle ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 

135.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir demeğin reklamlarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/970) 

136.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Silopi'deki öğretmenlere banka promosyonu 
ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/973) 

137. - Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şımak'daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

138.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Şımak'da öğretmen ve idarecilerin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

139.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir demeğin incelenmesine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü som önergesi (6/976) 

140. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/977) 

141. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/978) 

142. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/979) 

143. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, TMO'nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı 
üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 

144. - Gaziantep Mlletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir siyasi parti ilçe kongresinin TRT'de yayınlanmasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/981) 

145. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) 

146. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki domates üreticilerinin mağduriyetine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) 

147. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/986) 

148. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/987) 
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149. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

150. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına 
ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989) 

151. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, DSİ'nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre 
ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

152. - Van Milletvekili Özdal Üçer'in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) 

153. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) 

154.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan demek ve vakıflara 
yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

155.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) 

156.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya 
seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) 

157.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'm, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının 
ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

158.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin 
kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 

159.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten 
çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) 

160. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, TRT Antalya Radyosunun kapatılacağı iddiasına 
ve TRT'nin arazilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü 
soru önergesi (6/1007) 

161 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir şirketin bazı iş ve işlemlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) 

162. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir raporuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) 

163. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, ihracattan sağlanan dövize ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1011) 

164.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TAEK'e personel alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) 

165.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Avrupa Konseyinin yolsuzlukla ilgili bir 
raporuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1013) 

166. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 

167.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin sulama birliklerine 
devrettiği su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) 

168. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İETT'nin VIP otobüsü kiralamasıyla ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) 

169. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TRT'de Türk Dünyasına yönelik dil programları 
yapılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Armç) sözlü soru 
önergesi (6/1022) 
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170. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, aile kurumunun korunması ile ilgili çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1025) 

171. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim 
veren okulların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1026) 

172.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, çocuklara yönelik yayınların denetimine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) 

173. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, anaokullarında Türkçe ile ilgili çalışmalara ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) 

174. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kuraklıkla ilgili kararnamenin uygulamasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) 

175. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1034) 

176. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen 
ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

177. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları 
arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 

178. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki okulların spor salonu ihtiyacına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 

179. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1038) 

180.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin 
alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1039) 

181. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Topkapı Sarayındaki personel durumuna ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1040) 

182. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ulaşımda akaryakıt desteği sağlanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

183. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kuraklık tespit çalışmalarına ve ödemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

184. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, çiftçilerin kuraklık zararlarının 
ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

185. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1045) 

186.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, RTÜK Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1046) 

187.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'deki çağrı merkezlerinde çalışanlara 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

188. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planı değişikliklerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1048) 

189. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TV dizilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1049) 

190. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1050) 
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191. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, yağlı tohum ithalatına ve yağlı tohumların 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

192. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KÖYDEŞ Projeleri için aktarılan ödeneğe ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

193. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, biyogüvenlik ve biyoçeşitlilik çalışmalarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

194. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

195. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni bal üretiminin denetimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

196. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Türk Gıda Kodeksi hazırlanıp hazırlanmadığına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

197. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

198.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

199. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Büyük Tarabya Otelinin özelleştirilme ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1060) 

200. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Karaman'daki elma üreticilerinin desteklenmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

201. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

202. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1063) 

203. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, doğalgaz zammının nedenlerine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) 

204. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kuruyemiş ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 

205. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, rehabilitasyon merkezleri ve yetiştirme 

yurtlarının hizmet kalitesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi 

(6/1067) 
206. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Niğde kapalı yüzme havuzu inşaatına ilişkin Devlet 

Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1068) 
207. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kefaletinden dolayı icra takibine uğrayan, 

kooperatif üyesi çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 
208. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik ekonomik ve sosyal 

projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1072) 
209. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
210.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, dikey geçiş yapan üniversite öğrencilerinin sınıf 

geçme prosedürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) 
2 1 1 . - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Bolu Valisinin Cumhuriyet Bayramı 

kutlamalarındaki konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 
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212. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, soruşturma açılan bir demekle ilgili televizyon 
yayınma ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Annç) sözlü soru önergesi (6/1078) 

213. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, bazı et ürünlerinin ve ithal gıdaların denetimine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

214. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, TÜTK'in bazı verileri üzerindeki tartışmalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) 

215. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yabancılara satılan ve ipotek edilen tarım arazilerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

216 . - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, sözleşmeli ve geçici personelin tayinlerdeki 
sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1084) 

217. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, yeni desteklemelerin planlamasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

218 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Karkamış Sınır Kapısına ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1087) 

219 . - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, havadan müdahale yapılmayan bir orman 
yangınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

220. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme 
ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

221. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, Batman'daki su sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1090) 

222. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik 
borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1091) 

223. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin 
Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1092) 

224. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da kilim dokumacılığının 
canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 

225. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 

226. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

227. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Projesine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 

228. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 

229. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, madencilik sektörünün desteklenmesine ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) 

230. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, jeoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) 

231. - Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın, liselerde bazı derslerin verilmesine ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

232. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Gümrük Kapısındaki araç kuyruğuna 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1105) 
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233. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lerin çevre denetimine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1106) 

234. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'daki OSB'lerde çevre birimi kurulmasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1107) 

235. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, suçluluğun önlenmesine yönelik sosyal 
projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1108) 

236. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, okulların ödeneğine ve katkı payı taleplerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1109) 

237. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, imalat sanayine yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

238. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, arabuluculuk girişimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1111) 

239. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil sanayinin desteklenmesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 

240. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1113) 

241. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, şoför ve nakliyecilerden istenen belgelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 

242. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, hazır kıyma satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1115) 

243. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardıma konu kömürlerin torba alımına 
ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1117) 

244. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Alevi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından 
(Faruk Çelik) sözlü som önergesi (6/1118) 

245. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan 
sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

246. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin 
Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1120) 

247. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar planında cem evlerine yer verilmesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1121) 

248. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, otomotiv sektöründeki daralmaya ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) 

249. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, tarım sektöründe istihdamın artırılmasına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1123) 

250. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'm, üreticilerin kredi sorununa ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) 

251. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili bazı hususlara 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1125) 

252. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1126) 

253. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın, ÇATAK kapsamına alınmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1127) 
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254. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini 
düşüren bir Tebliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

255. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki yönetici atamalarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) 

256. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat 
sektörünün canlandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1131) 

257. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, hipermarketlere yönelik tasarı taslağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) 

258. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ'ın limit içi teminat mektubu 
istemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1135) 

259. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'deki bazı personel hareketlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1136) 

260. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, branş öğretmenliklerine yapılan bazı atamalara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

261. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, doğalgaz satışında taksit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) 

262. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TOKİ'nin "Yoksula Konut" Projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 

263. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı 
harcamalarına ve BOTAŞ'a borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) 

264. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Bakırköy ve Bahçelievler'deki asayiş 
olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

265. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

266. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) 

267. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in; Gaziantep'in rekabetçilik endeksindeki 
yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1144) 

268. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, kamudaki tasarruf çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1146) 

269. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) 

270. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği muayene 
ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) 

271. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

272. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, kapanan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1151) 

273. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, can suyu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

274. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki bir rehabilitasyon merkezine 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1154) 
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275. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan baraja 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1155) 

276. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1159) 

277. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1160) 

278. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak 
yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) 

279. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi 
ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1163) 

280. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 

2 8 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Niksar'daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1165) 

282. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Turhal ve Niksar'da arıtma tesisi kurulmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1166) 

283. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin 
Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü som önergesi (6/1168) 

284. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti 
etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1169) 

285. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1170) 

286. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 
bir merkeze ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

287. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in sağlık hizmetlerindeki bazı 
ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 

288. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, sözleşmeli personele ilişkin Devlet 
Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü som önergesi (6/1176) 

289. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2008 yılında tahsil edilen tapu suret harçlarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü som önergesi (6/1177) 

290. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Mersin'deki kırsal kalkınma hibe ödemelerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

291. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TÜRKSOY'un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1179) 

292. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/1180) 

293. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1181) 

294. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor 
eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1182) 

295. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, reel sektörün kredi ihtiyacına ve banka borçlarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1184) 

296. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, bazı sektörlerin canlandırılmasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1185) 

- 17 - 3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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297. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) 

298. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sebze ve meyve üretimine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

299. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta orman köylülerine kullandırılan kredilere 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

300. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki soğuk hava depolarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) 

3 0 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, görev şehitlerinin yakınlarına kamu görevi 
verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) 

302. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, terör ve görev şehidi ayırımına ilişkin Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) 

303. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) 

304. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, tarımsal planlamaya ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 

305. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1199) 

306. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) 

307. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı 
taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) 

308. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin 
soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

309. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) 

310. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

311. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, EBK'ya yönelik hacıların kurban 
kesimi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) 

312. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle 
yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) 

313 . - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

314.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) 

315 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki bir bina inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) 

316 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Milli Prodüktivite Merkezinin çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) 

317. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, memurlardan alınan tedavi katılım payına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

318. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, doğum vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1214) 
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319. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1215) 

320. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Eleşkirt'teki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1216) 

3 2 1 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Doğubeyazıt'taki içme suyu şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) 

322. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağn-Diyadin'deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1218) 

323. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı-Taşlıçay'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) 

324. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te PTT dağıtıcısı yetersizliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1221) 

325. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te engelli raporlarının çabuklaştınlmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

326. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1223) 

327. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Davos'taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) 

328. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, besi kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1225) 

329. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa 
uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1227) 

330. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1229) 

331. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'm, Ankara'da şebekeye verilen Kızılırmak suyunun kombi 
arızalarına neden olduğu iddiasma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakarandan sözlü som önergesi (6/1230) 

332. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir 
ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 

333. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanede 
soruşturma açılmamasına ve memuriyetine son verilen bazı sendikacılara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1232) 

334. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, Çin malı tekstil ürünlerinin terzileri mağdur 
etmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1233) 

335. - Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1234) 

336. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki bir yolun durumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1235) 

337. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman-Kahta yoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1236) 

338. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kamu idarelerinin bütçelerinden Adıyaman'daki 
sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1237) 

339. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Divriği yolundaki asfalt 
çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
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340. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya çiftçisine ödenecek fidan 
destek primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 

3 4 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Hekimhan-Kuluncak yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 

342. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Arapgir-Arguvan yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 

343. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Çelikhan-Yeşilyurt yolunun 
tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1245) 

344. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kuluncak-Darende yolunun 
genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1246) 

345. - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1247) 

346. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, GAP'a ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet 
Yılmaz) sözlü som önergesi (6/1248) 

347. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 

348. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hastanelerdeki yanık ünitelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1250) 

349. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, onkoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1251) 

350. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1252) 

3 5 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sağlıktaki yabancı yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1253) 

352. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden 
yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1254) 

353. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'da kamu hizmetine ayrılan alanların imar 
değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) 

354. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, elma ihracatının desteklenmesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) 

355. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, okullarda Gazze'ye yardım toplanmasına, 
öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü som önergesi (6/1258) 

356. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, PTT'nin anonim şirket statüsüne alınarak 
özelleştirileceği haberlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1259) 

357. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, sözleşmeli sağlık personeline kadro verilmesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 

358. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma 
hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1262) 

359. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 

360. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan uçak 
kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1264) 
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361. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, orman yangınları için yapılan 
helikopter ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 

362. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'm, hematoloji ünitelerine ve uzmanlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

363. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) 

364. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Eskil'deki içme suyu şebekelerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) 

365. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Güzelyurt'taki yatırımlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) 

366. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray Merkez'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

367. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Ortaköy'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) 

368. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Aksaray-Sarıyahşi'deki okulların bazı sorunlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) 

369. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, belediyelerin seçim öncesi imar 
değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) 

370. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1274) 

3 7 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Karabağ'ın işgaliyle yurtlarından ayrılanlara 
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) 

372. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

373. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı 
iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

374. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara'nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) 

375. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) 

376. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) 

377. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve 
meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) 

378. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1283) 

379. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) 

380. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

381. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1286) 

382. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Aydın'da seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun 
hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

- 21 - 3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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383. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali 
işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) 

384. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kredi borçluları kayıtlarıyla ilgili kanunun 
uygulanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) 

385. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) 

386. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

387. - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren 
taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) 

388. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

389. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) 

390. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İller Bankasınca Gaziantep Büyükşehir ve 
Şahinbey Belediyelerine verilen kredilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1295) 

3 9 1 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su 
parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) 

392. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, RTÜK Başkanının gayrimenkullerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) 

393. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz 
satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) 

394. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
(Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1299) 

395. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) 

396. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

397. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

398. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Sason'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) 

399. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Hasankeyf teki köylerin su şebekelerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 

400. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman-Beşiri'deki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 

401. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1306) 

402. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1307) 

403. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, taksi sürücülerinin sosyal 
güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 
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404. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya katı atık tesisine ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1309) 

405. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 

406. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanına 
ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1311) 

407. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1312) 

408. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te eğitimdeki fiziki sorunlara 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1314) 

409. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, deterjanların sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1315) 

410. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1316) 

4 1 1 . - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep-Şanlıurfa karayoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 

412. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1318) 

413. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, ABD Başkanının bir ifadesine ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1319) 

414. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir demekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına el 
konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) 

415. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların 
durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) 

416. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, trafik cezaları tahsilatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1325) 

417 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç 
maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) 

418 . - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, ekonomik kriz nedeniyle alınacak tedbirlere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/1327) 

419. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/1329) 

420. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarının geri 
ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/1330) 

421. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1331) 

422. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün projelerine 
ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü som önergesi (6/1333) 

423. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, tarımsal sulama amaçlı elektrik abonelerinin 
borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1334) 

424. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) 
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425. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 

426. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1337) 

427. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) 

428. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir kasabanın yolunun asfaltlanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 

429. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, terör eylemlerinde kullanılan çocukların 
korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1340) 

430. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Konya-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) 

4 3 1 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Kulu-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) 

432. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula 
gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) 

433. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, TRT'nin iki yeni radyo kanalı kurma 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru 
önergesi (6/1345) 

434. - Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, İsviçre'nin Türkiye-Ermenistan görüşmelerindeki 
arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) 

435. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, fizyoterapistlerin yetki ve sorumluluklarının 
düzenlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 

436. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) 

437. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 

438. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, belediye işçilerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1350) 

439. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, düşük nüfuslu belediyelerin mali durumlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 

440. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yurt dışında yüksek öğrenim yapan öğrencilere 
öğrenim kredisi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) 

441. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te hayvancılıktaki sorunlara ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 

442. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya-Nemrut yoluna ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) 

443. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, tarım ürünlerinin mevsimsel 
özellikler dikkate alınarak sigortalanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1358) 

444. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, yangın söndürmek amacıyla uçak ve 
helikopter alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359) 

445. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İddaa oyunundan kulüplere ayrılan 
paya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1360) 
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446. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Ağın Köprüsü ve feribot yoluna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

447. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) 

448. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, KPSS sonuçlarına göre 
yerleştirmedeki sisteme ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1363) 

449. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bir sulama projesine ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

450. - Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir köyün su sıkıntısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1365) 

451. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1409) 

452. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Meclis TV'nin bir yayınma ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

453. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık 
sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1366) 

454. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

455. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün 
oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/1369) 

456. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki tarımsal desteklemelere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1372) 

457. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te Kırsal Kalkınma Programı 
çerçevesindeki projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

458. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki okul açığına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1374) 

459. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te kamu yatırımlarındaki azalmaya 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü som önergesi (6/1375) 

460. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'ın Göksu Çayından yararlanmasına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) 

461. - Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Adıyaman'daki hidroelektrik santrallere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1377) 

462. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin kampanya ve projelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) 

463. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Seyhan Nehrinin taşmasından zarar gören çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1379) 

464. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, barajlardan kontrolsüz su bırakılmasına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü som önergesi (6/1380) 

465. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TMO'nun hububat alımına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1381) 

466. - Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı'nm, bir mahalleye sağlık ocağı yapılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) 

467. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray-Ortaköy-Kırşehir bölünmüş yol 
yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 
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468. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, TMO Aksaray tahıl silolarının şehir dışına 
taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) 

469. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, Aksaray bağlantılı demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) 

470. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1387) 

4 7 1 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Ege Bölgesinde pamuk ve tekstil sektörünün 
desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) 

472. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Cansuyu Kredisine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) 

473. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tekstil sektörünün desteklenmesine ve borçlu 
üreticilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi 
(6/1390) 

474. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, üzüm ihracatındaki teşviklere ilişkin Devlet 
Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1391) 

475. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, asgari geçim ve yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) 

476. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mardin-Mazıdağı'ndaki olayın mağdurlarına ve 
koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 

477. - Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/1394) 

478. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) 

479. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1396) 

480. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1397) 

4 8 1 . - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Atak helikopter ihalesindeki ödemelere ilişkin 
Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 

482. - Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Aydın'daki bazı ulaşım sorunlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 

483. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'in köylerindeki alt yapı 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) 

484. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki turizm yatırımlarına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) 

485. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki bazı sağlık verilerine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) 

486. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki kayıt dışı istihdama ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) 

487. - Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'teki çiftçilerin borçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) 

488. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) 
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489. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Adilcevaz'daki sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) 

490. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Hizan'daki köylerin içme sularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1407) 

4 9 1 . - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis-Mutki'deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) 

492. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, sinema sanatçılarının desteklenmesine ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1411) 

493. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep'teki eğitim sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1412) 

494. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, iptal edilen öğretim programlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1413) 

495. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, polislerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/1414) 

496. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, il emniyet müdürlerinin özlük haklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü som önergesi (6/1415) 

497. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1417) 

498. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli sağlık personeline ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1418) 

499. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1419) 

500. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın iki ilçesindeki sağlık kuruluşlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) 

5 0 1 . - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Teknik Eğitim Fakültelerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1421) 

502. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İl müdürlükleri personeline ilişkin Bayındırlık ve 
İskan Bakanmdan sözlü som önergesi (6/1422) 

503. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1423) 

504. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, esnafın primlerine ve emeklilerden kesintilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/1424) 

505. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar'da sit alanındaki mahallelere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü som önergesi (6/1425) 

506. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okul eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1426) 

507. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Tarım İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1427) 

508. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdamına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1428) 

509. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/1429) 

510. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bazı yayınlarına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1430) 
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5 1 1 . - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Sakarya-Akyazı ilçe kongresinde yaptığı 
konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1432) 

512 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özelleştirme yolu ile gayrimenkul ve tesis 
satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1433) 

513. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, uçak ve helikopter kiralama ihalesine 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 

514. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, DSİ'nin Malatya'daki baraj ve gölet 
yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 

515 . - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, bazı yasa çalışmalarına ve OSBTerin 
desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 

516 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, TMO'nun kayısı alımı yapıp 
yapmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) 

517. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, suni tohumlamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) 

518 . - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, sebze ve meyvelerde hormon kullanımının 
denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) 

519. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, tarım ilaçları ve hormon kullanımına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440) 

520. - Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul'un, hormonlu gıdaların sağlığa etkisine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) 

5 2 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1442) 

522. - Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'm, Başbakanın Bingöl ziyaretine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1443) 

523. - Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, güreş sporuna yönelik çalışmalara ilişkin Devlet 
Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1444) 

524. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kesilen 
ağaçlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) 

525. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefinin görev 
yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) 

526. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, çeteler konusundaki bir açıklamasına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1447) 

527. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT'nin bir ajanstan hizmet alımına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Armç) sözlü soru önergesi (6/1448) 

528. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, işçi emeklileri için intibak düzenlemesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1449) 

529. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1450) 

530. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, uzman erbaşların memurluğa yatay geçişine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1451) 

531. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

532. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) 
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533. - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) 

534. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) 

535. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bireysel kredilerin geri ödemesindeki sıkıntılara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1456) 

536. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 
yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1457) 

537. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ve özelleştirilen sigara fabrikaları 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1458) 

538. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, kaçak ve sahte tütün mamulleriyle mücadeleye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1459) 

539. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tütün sektörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1460) 

540. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, hububat fiyatlarına ve TMO alım merkezlerine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) 

541. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Şahinbey Belediyesiyle ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

542. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 98. Uluslararası Çalışma Konferansına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

543. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kadına yönelik şiddet konusunda alınan 
önlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1464) 

544. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, kıyı şeritlerindeki belediyelerin imar 
yetkilerinin alınmasına yönelik kanun teklifine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1465) 

545. - İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, sigortalı çocuklarının ilaç alımlarındaki bir soruna 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

546. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Nurdağı-Araban'daki TMO alımlarındaki 
yığılmaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) 

547. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın bazı ilçelerindeki toplu konut 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1468) 

548. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1469) 

549. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki kömür dağıtımına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

550. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

551. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 
açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) 

552. - Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bilgisayar öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1473) 

553. - Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, Altm Koza ve Altın Portakal film festivallerine 
kaynak tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 
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554. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya'dan yapılan yaş sebze ve meyve 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1477) 

555. - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinin 
kapatılacağı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 

556. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, KESK'e yönelik bazı uygulamalara ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) 

557. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, il özel idarelerine aktarılan kamu 
paylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1480) 

558. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir 
belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) 

559. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki kapalı veya personel eksikliği bulunan 
sağlık ocaklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1482) 

560. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil-Dargeçit yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1483) 

5 6 1 . - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere-Uzungeçit yolunun yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) 

562. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şırnak-Kasrik-Cizre yolunun yapımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485) 

563. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'ta havalimanı yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1486) 

564. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Trabzon-Zaho-Basra demiryolu çalışmalarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü som önergesi (6/1487) 

565. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'ye çevre yolu yapımına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1488) 

566. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kumçatı Beldesindeki kapalı sağlık ocağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) 

567. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, sağlık personeline görev yerine göre ek ücret 
teşvikine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

568. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Sımak Üniversitesinde Tıp Fakültesi açılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) 

569. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Bolu valisinin bir sempozyuma katılımına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

570. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulama birliklerinin elektrik 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü som 
önergesi(6/1493) 

5 7 1 . - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1494) 

572. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmenlerin ek ödenek ve lojman 
sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1495) 

573. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Şımak'taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1496) 

574. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Güçlükonak-Fındık Beldesindeki okul ihtiyacına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1497) 
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575. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Beytüşşebap'taki okul ihtiyacına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

576. - Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizre'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1499) 

577. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İdil'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1500) 

578. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1501) 

579. - Sımak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Silopi'deki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1502) 

580. - Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş'ın, bir sendika şube başkanı hakkında 
soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) 

5 8 1 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, çiftçilerin tarımsal üretim amaçlı elektrik 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1504) 

582. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlıkta görevli müşavirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1505) 

583. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Gaziantep Çocuk Hastanesinin bir ihalesine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/1506) 

584. - Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Antalya çevre düzeni planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 

585. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TRT çalışanlarına baskı yapıldığı iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü som önergesi (6/1508) 

586. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/1509) 

587. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ihsu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1510) 

588. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

589. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli'deki yüksek öğrenim yurdu sorununa 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/1512) 

590. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, alkollü içecek reklamlarını düzenleyen tebliğe 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1513) 

5 9 1 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, akaryakıttaki tavan fiyat uygulamasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1514) 

592. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki sulama yapamayan çiftçilerin borçlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1515) 

593. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki çiftçi birliklerinin elektrik borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) 

594. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir beldenin yol sorununa ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/1517) 

595. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir beldedeki KKKA vakalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1518) 

596. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Reşadiye'deki bir sulama sorununa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/1519) 

- 3 1 - 3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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597. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Giresun'un afet bölgesi ilan edilmemesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1520) 

598. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) 

599. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) 

600. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) 

601. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, ücretlilerin ve emeklilerin ekonomik durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524) 

602. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir hükümlünün sağlık durumuna ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

603. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni 
verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

604. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir 
iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

605. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sakarya Emniyet Müdürü hakkındaki bazı 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

606. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık 
ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

607. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir 
soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) 

608. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

609. - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, TOKİ'nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) 

610. - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, demokratik açılım söylemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1533) 

6 1 1 . - Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) 

612. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) 



8 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERI İ L E KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İ Ş L E R 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 

- 3 3 - 3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

1. - (S. Sayısı: 96) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - (S. Sayısı: 397) İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat^ ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/713) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

3. - (S. Sayısı: 395) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un; Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (2/340) (Dağıtma tarihi: 9.6.2009) 

4. X - (S. Sayısı: 383) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (**) 

5. - (S. Sayısı: 228) Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

6. - (S. Sayısı: 321) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) (**) 

7. - (S. Sayısı: 375) Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

8. X - (S. Sayısı: 351) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/669) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

9. X - (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam 
Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği 
Gençlik Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

10. - (S. Sayısı: 99) Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

11. - (S. Sayısı: 121) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

12. X - (S. Sayısı: 126) Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) (**) 

13. - (S. Sayısı: 131) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) (**) 

14. X - (S. Sayısı: 250) Dopingle Mücadele Kanunu Tasansı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 
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15. - (S. Sayısı: 260) İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/477) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

16. - (S. Sayısı: 279) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

17. - (S. Sayısı: 294) Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlan Raporlan (1/613) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

18. - (S. Sayısı: 382) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

19. X - (S. Sayısı: 338) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

20. X - (S. Sayısı: 339) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık 
Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: 
26.2.2009) 

21. X - (S. Sayısı: 340) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

22. X - (S. Sayısı: 341) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/614) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

23. X - (S. Sayısı: 342) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/615) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) 

24. X - (S. Sayısı: 345) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/493) ((Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

25. X - (S. Sayısı: 346) Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) 

26. X - (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/408) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

27. X - (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün 
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Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/547) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

28. X - (S. Sayısı: 349) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/634) (Dağıtma tarihi: 20.3.2009) 

29. X - (S. Sayısı: 350) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (Dağıtma tarihi: 
20.3.2009) 

30. - (S. Sayısı: 100) Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/496) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

31. - (S. Sayısı: 239) Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/569) (Dağıtma tarihi: 5.6.2008) (**) 

32. X - (S. Sayısı: 306) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo 
Komünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

33. X - (S. Sayısı: 114) Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/367) (Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

34. X - (S. Sayısı: 22) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

35. X - (S. Sayısı: 78) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan 
Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/295) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

36. X - (S. Sayısı: 80) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/302) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

37. X - (S. Sayısı: 62) Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/339) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

38. X - (S. Sayısı: 73) Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında 
Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

39. X - (S. Sayısı: 136) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik 
Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (Dağıtma tarihi: 
15.4.2008) 

40. X - (S. Sayısı: 38) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/284) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

41. X - (S. Sayısı: 39) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel 
Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

42. X - (S. Sayısı: 59) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/304) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

43. X - (S. Sayısı: 66) Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

44. X - (S. Sayısı: 79) Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/299) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

45. - (S. Sayısı: 86) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydm'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 
Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (Dağıtma 
tarihi: 27.12.2007) 

46. - (S. Sayısı: 92) Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; 
Muhtar Ödenelderinin Arttınlmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

47. - (S. Sayısı: 106) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

48. - (S. Sayısı: 107) Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/122) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

49. - (S. Sayısı: 122) İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

50. - (S. Sayısı: 132) Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/116) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

51. X - (S. Sayısı: 235) Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
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Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/240) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

52. X - (S. Sayısı: 245) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen 
Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/488) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

53. X - (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

54. - (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

55. - (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

56. - (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

57. - (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

58. - (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

59. - (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/107) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

60. - (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

61. - (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/109) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

62. - (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

63. - (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/111) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 
19.6.2008) 

64. - (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

65. - (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

66. - (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/114) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 

19.6.2008) 
67. - (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci Ek) Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman 

Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/115) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

68. - (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

69. - (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

70. - (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

71. - (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008,20.6.2008) 

72. - (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) Trabzon Milletvekili Asım Aykan'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

73. - (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 
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74. - (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

75. - (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/124) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

76. - (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit 
Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

77. - (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/126) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 
20.6.2008) 

78. - (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'm 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

79. - (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/128) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

80. - (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/129) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

81. - (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (Dağıtma tarihleri: 
20.5.2008, 20.6.2008) 

82. - (S. Sayısı: 168 ve 168'e 1 inci Ek) Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun 
Milletvekili Ali Temür'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazları (3/131) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

83. - (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris 
Naim Şahin, Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazlan (3/132) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 20.6.2008) 

84. - (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

85. - (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,23.6.2008) 

86. - (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili Abdunahman Müfit 
Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatmm Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse 
ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

87. - (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlan Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/136) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,23.6.2008) 

88. - (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm 
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İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

89. - (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin 
Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/138) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

90. - (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

91. - (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

92. - (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci Ek) Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait 
Açba'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/141) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

93. - (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/142) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

94. - (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

95. - (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 
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96. - (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

97. - (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

98. - (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama 
Dokunulmazlığmın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/147) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

99. - (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

100. - (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

101. - (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

102. - (S. Sayısı: 262) Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/274, 2/272) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

103. - (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/151) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 9.7.2008) 

104. - (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci Ek) Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver 
Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara 
İtirazları (3/152) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

105. - (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/153) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

106. - (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/155) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008,9.7.2008) 

107. - (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) izmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve izmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/156) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

108. - (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/157) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

109. - (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

110.- (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nm Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanm Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/159) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

111 . - (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/160) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 
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112. - (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/161) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

113. - (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/162) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

114. - (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/163) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

115.- (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Edime Milletvekili Rasim Çakır'ın İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/164) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

116.- (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/165) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

117. - (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama 
Dokunulmazlığınnı Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/166) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008,9.7.2008) 

118.- (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye 
Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

119.- (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

120. - (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama 
Dokunuhnazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
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Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/188) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

121. - (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona 
Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/189) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

122. - (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/209) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

123. - (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/215) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

124. - (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

125. - (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

126. - (S. Sayısı: 211 ve 211'e 1 inci Ek) Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008,9.7.2008) 

127. - (S. Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama 
Dokunulmazlığmm Kaldınlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/221) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

128. - (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kumlu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 
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Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (Dağıtma tarihleri: 
12.6.2008, 9.7.2008) 

129. - (S. Sayısı: 278) Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Haklan 
Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

130. - (S. Sayısı: 285) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 
Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın 
"Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubat'm "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul 
Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/148) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

131. X - (S. Sayısı: 356) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) 

132. X - (S. Sayısı: 355) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/325) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

133. X - (S. Sayısı: 358) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

134. X - (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında 
Yatınmlann Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

135. X - (S. Sayısı: 360) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Felaketin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandınlması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/639) 
(Dağıtma tarihi: 24.4.2009) 

136. X - (S. Sayısı: 363) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: 27.4.2009) 

137. X - (S. Sayısı: 365) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/471) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

138. X - (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) 

139. X - (S. Sayısı: 368) Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine 
Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/667) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

140. X - (S. Sayısı: 369) Karadenize Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları 
Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/665) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

141. X - (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/565) (Dağıtma tarihi: 4.5.2009) 

142.X - (S. Sayısı: 371) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

- 47 - 3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
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143. X - (S. Sayısı: 372) Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

144. X - (S. Sayısı: 373) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/601) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) 

145. - (S. Sayısı: 374) Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlannm Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/401) (Dağıtma tarihi: 7.5.2009) 

146.X - (S. Sayısı: 376) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet 
Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: 20.5.2009) 

147. X - (S. Sayısı: 377) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici 
Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

148. X - (S. Sayısı: 378) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır 
Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/419) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

149.X - (S. Sayısı: 379) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/687) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

150. X - (S. Sayısı: 380) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/531) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

151. X - (S. Sayısı: 381) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/527) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) 

152. X - (S. Sayısı: 388) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

153. X - (S. Sayısı: 389) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında 
Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

154. X - (S. Sayısı: 390) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

155. X - (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUS Arasında Bir Serbest Ticaret 
Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

156. X - (S. Sayısı: 392) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (Dağıtma tarihi: 3.6.2009) 

157. - (S. Sayısı : 393) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/574) (Dağıtma tarihi: 10.6.2009) 
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158.- (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/712) (Dağıtma tarihi: 11.6.2009) 

159.X - (S. Sayısı: 398) Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/369) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

160.X - (S. Sayısı: 399) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, 
Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

161. X - (S. Sayısı: 400) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/376) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

162.X - (S. Sayısı: 401) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar 
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

163. X - (S. Sayısı: 402) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/401) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

164.X - (S. Sayısı: 403) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin 
Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/485) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

165. X - (S. Sayısı: 404) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/495) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

166. X - (S. Sayısı: 405) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/555) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

167. X - (S. Sayısı: 406) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti 
Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (Dağıtma tarihi: 12.6.2009) 

168.X - (S. Sayısı: 407) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/706) (Dağıtma tarihi: 18.6.2009) 

169. X - (S. Sayısı: 416) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Türkiye'de Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/672) (Dağıtma tarihi: 30.6.2009) 

170.- (S. Sayısı: 417) Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun; 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlan 
Raporları (2/325) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 

171.X - (S. Sayısı: 418) Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/715) (Dağıtma tarihi: 4.8.2009) 



Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 

TBMM (S. Sayısı: 321) 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/499) 

T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B. 02.0.KKG. 0.10/101-1075/293 

22/1/2008 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24/12/2007 
tarihinde kararlaştırılan "Türk Borçlar Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

I. Genel Olarak 

Türk Hukuk devriminin temel taşlarının en büyüğü olan "Türk Kanunu Medenîsi"nin tamam
layıcısı ve âdeta beşinci kitabı olarak bilinen 818 sayılı "Borçlar Kanunu"; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından 22 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş, 8 Mayıs 1926 tarihli ve 366 sayılı Resmî 
Ceride'de yayımlanmış ve 4 Ekim 1926 tarihinde, 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi ile birlikte yürür
lüğe girmiştir. 

Yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen 80 yıllık süreçte, Borçlar Kanununun içeriğinde 
bazı değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, bunlar köklü ve önemli değişiklikler değildir. Kanunların 
birer sosyal varlık olarak, aynen canlı varlıklar gibi zamanla yaşlanmaları, kendilerinden beklenen 
işlevleri tam anlamıyla yerine getirmekte güçsüz kalmaları, bu sebeple de günün şartlarına ve 
ihtiyaçlarına gereği gibi cevap vermemeleri, herkesçe kabul edilebilecek bir gerçektir. 

Bu gerçek, kanunların ve özellikle hukuk hayatında büyük önemi olan temel kanunların baştan 
sona gözden geçirilerek, o günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek hâle getirilmesini 
zorunlu kılar. Nitekim, aynı ihtiyaç ve zorunluluk, daha önce Türk Kanunu Medenîsi için de söz 
konusu olmuş, bu ihtiyaç, uzun çalışmalar sonucunda hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul edilen 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe konulmasıyla 
karşılanmıştır. 

Aynı ihtiyaç ve zorunluluk, temel kanunlardan birisi olan, 818 sayılı Borçlar Kanunumuz için 
de söz konusudur. Bu nedenle, Adalet Bakanlığı'nca, yürürlükteki Kanunu baştan sona gözden 
geçirmek, tamamlayıcısı ve aynlmaz bir parçası niteliği ile beşinci kitabını oluşturduğu Türk Medenî 
Kanunu ile uyumunu sağlamak ve özellikle günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir tasarı 
hazırlamak üzere, akademisyenlerden ve uygulayıcılardan oluşan bir "Borçlar Kanunu Komisyonu" 
kurulmuştur. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 



- 2 -

Borçlar Kanunu Komisyonu, yaklaşık sekiz yıllık bir çalışma sonucunda hazırladığı "Türk 
Borçlar Kanunu Tasarısı"nda, yürürlükteki Borçlar Kanununun genel yapısının ve sistematiğinin 
bozulmaması için gerekli özen ve gayreti göstermiştir. 

Tasarının birinci ve ikinci kısmında, yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanununa göre hüküm fark
lılığı bulunmayan birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bununla birlikte, hüküm farklılığı bulunmayan 
düzenlenmelerle ilgili maddelerin bir kısmının sadece metinleri anlaştırılmış; bir kısmının metinleri 
düzeltilmiş ve anlaştırılmış, nihayet bir kısmının da, hem sistematik yapıları değiştirilmiş, hem de 
metinleri düzeltilmiş ve arılaştırılmıştır. 

Tasarıda, ayrıntıları aşağıda (VI, 3, d altında) belirtilen ve yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Ka
nununda yer verilmeyen birçok yeni düzenleme de yapılmıştır. Ancak, yasalaşması durumunda, temel 
bir kanun niteliği kazanması söz konusu olacak bir metin hazırladığı bilinciyle hareket eden Borçlar 
Kanunu Komisyonu, Tasarının amacına ve özüne uygun bulmadığı bazı düzenlemeleri, bunlara ulusal 
veya uluslararası mevzuatta yer verilmiş olsa bile, Tasan metnine almamayı tercih etmiştir. Aynı şekilde, 
uygulamada sıkça karşılaşılmakla birlikte, kendisine özgü yapısı olan sözleşmelerin de, gerektiğinde 
özel kanunlarla düzenlenmesinin daha isabetli olacağı düşüncesiyle, Tasarı metnine alınması uygun 
görülmemiştir. Ayrıca, öğretide tartışmalı olan bazı konularda da, uygulamada karşılaşılan hukukî 
problemlerin çözümlenmesi bakımından zorunluluk olmadıkça, bu konularda düzenleme yapıl
masından veya bazı yazarlarca kullanılması önerilen terimlerin veya ifadelerin, Tasarı metnine yan
sıtılmasından kaçınılmıştır. 

Ayrıca belirtilmelidir ki, günümüzde, borçlar hukukunun "uluslararası ve/veya uluslar üstü" 
kılınması çalışmaları sözkonusudur. Meselâ, Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Unidroit (International 
Institute for the Unifıcation of Private Law) ve Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş olan Uncitral 
(United Nations Commission on International Trade Law) gibi kuruluşların, bu alanda önemli çalış
maları bulunmaktadır. Ayrıca, uzun yıllardan beri, Avrupa Birliği içinde de ortak bir borçlar kanunu 
yaratma düşüncesi varlığını sürdürmektedir. Bu amaçla, bütün Avrupa Birliği ülkelerinden bilim 
adamları, Avrupa borçlar hukukunun ortak mirasını tespit etmek için çalışmakta ve teklifler yayın
lamaktadırlar. Avrupa Birliği Komisyonu da, 2003 yılında "Daha Uyumlu bir Avrupa Sözleşme 
Hukuku için Faaliyet Planı"; 2004 Ekim ayında da "Avrupa Sözleşme Hukuku ve Topluluk Mevzu
atının Gözden Geçirilmesi - İleriye Dönük Adımlar" başlıklı Bildirimleri yayınlamak suretiyle bu 
çalışmaları yönlendirme konumunda olmuştur. Anılan bütün bu faaliyetlerin en önemli ürünleri 
olarak, Milletlerarası Ticarî Sözleşmelere İlişkin İlkeler (Principles of International Commercial Contracts), 
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), Avrupa Sözleşme Hukukunun 
Temel İlkeleri (Principles of European Contract Law) ve Avrupa Haksız Fiil Hukukunun Temel 
İlkeleri (Principles of European Tort Law) isimli metinler sayılabilir. Borçlar hukuku alanında çalış
maları olan İsviçre hukukçularınca da, bu çalışmalar, borçlar hukukunun uluslararası kaynaklan 
olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu çalışmaların varlığı ve hattâ bazılannın sonuçlanmış olması, 
ulusal nitelikli borçlar kanununa sahip olmayı gereksiz kılmadığı gibi, ulusal nitelikli borçlar ka
nununun, bu metinlerin bir ürünü olarak ortaya çıkması gerektiği düşüncesinin savunulmasını da 
gerektirmemektedir. Borçlar Kanunu Tasarısı hazırlığında da, bu metinlerin esas alınması değil, bu 
metinlerden yararlanılması söz konusu olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Son yıllarda, önemli borçlar kanunu revizyonlarının gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bunların 
başında, Alman Medenî Kanunu ve Hollanda Medenî Kanunu gelmektedir. Tasarı çalışmalarında, 
anılan Tasarı çalışmalarında gözönünde tutulmuş; ancak bu çalışmalardan, 818 sayılı Borçlar Ka-
nunu'nun yapısını ve özünü etkileyecek biçimde yararlanılması söz konusu olmamıştır. 

II. Tasarının Sistematik Yapısı 

Tasarı, yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanununda olduğu gibi, iki kısımdan oluşmaktadır. 
Birinci Kısım "Genel hükümler", İkinci Kısım "Özel Borç İlişkileri" başlığını taşımaktadır. Kısım
lar, bölümlere; bölümler, ayırımlara ayrılmıştır. 

Kısımların, bölümlerin ve ayırımların kendilerine özgü başlıkları mevcuttur. Ancak, bölümlere 
numara verilirken, aynen Türk Medenî Kanununda yapıldığı gibi, yürürlükteki Kanundan farklı bir 
yol izlenmiştir. Yürürlükteki Kanunda, bölümlerin (bapların) numaraları her kısmı için birden başla
narak ayrı ayrı verilmediği, numaralama, Kanunun sonuna kadar devam ettirildiği için, Kanun "yirmi 
üç" bölümden (baptan) oluşmuştur. Oysa Tasarıda, her kısımda yer alan bölümlere yeni baştan nu
mara verilmiş, böylece her kısmın kaç bölümden oluştuğu belirtilmek istenmiştir. Meselâ, "Genel 
Hükümler" başlığını taşıyan Birinci Kısımda beş bölüm mevcuttur. Bu kısmı izleyen ve "Özel Borç 
İlişkileri" başlığını taşıyan İkinci Kısmının ilk bölümünün başlığı "Altıncı Bölüm" değil, "Birinci 
Bölüm" olarak isimlendirilmiştir. Oysa, Yürürlükteki Kanunda, aynı bölüm "Altıncı Bap" olarak nu
maralandırılmıştır. Tasanda, her kısmın ilk bölümünün, bir önceki bölümden gelen numarayı izleye
cek yerde, yeniden birden başlanarak numaralandırılması, sistematiğe daha uygun görülmüştür. 
Böylece, her kısma ait bölümler bir bütün olarak ele alınmış ve her kısmın kaç bölümden oluştuğu 
belirlenmiş olmaktadır. 

Alışılmış olması bakımından, yürürlükteki Kanunun madde numaralarının aynen korunması, yeni 
maddelere a, b ve c gibi harfler verilmesi düşünülmüş ise de, zorunluluk karşısında, bu düşüncenin 
gerçekleştirilmesi maalesef mümkün olamamıştır. Böylece, madde numaralandırılması, yürürlükteki 
Kanundan farklı olarak yapılmıştır. Aynı zorunluluk, daha önce Türk Medenî Kanunu için de söz 
konusu olmuştur. Bu yolun seçilmesindeki zorunluluk, Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmesindeki yöntemle ilgilidir. Tasan "Borçlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ka
nuna Bazı Yeni Maddeler Eklenmesi" şeklinde ve bu isim altında düzenlenecek olursa, Tasannın bölüm 
bölüm görüşülerek oylanması mümkün olmayacak, her madde tek tek görüşülerek oya sunulacaktır. 
Bu ise, verilecek çeşitli değişiklik önergeleriyle Tasannın bütünlüğünü ve sistematiğini bozabilecektir. 

Maddelerin konu ve kenar başlıkları, genellikle, yürürlükteki Kanunda olduğu gibi aynen ko
runmuştur. Ancak, madde metinleri, kaynak İsviçre Borçlar Kanununa uydurulmak ve ifadeler, 
günümüzde geçerli Türkçe'ye uygun şekilde anlaştırılmak suretiyle, maddelerin daha kolay anlaşılır 
hâle gelmesi sağlanmıştır. Aynca, yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanununun, tek fıkra hâlinde kaleme 
alınmış olan bazı maddeleri, fıkrada birbirinden farklı konuların düzenlendiği göz önünde tutularak, 
Tasanda iki fıkraya veya bentlere dönüştürülmüştür. Aynı şekilde, 818 sayılı Borçlar Kanununun, iki 
fıkra hâlinde kaleme alınmış olan bazı maddeleri ise, aynı konuya ilişkin bu fıkraların birbiriyle sıkı 
bir bağlantı içinde olmaları nedeniyle, Tasarıda tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

III. Madde Gerekçeleri 

Tasannın büyük bir bölümü, yaklaşık 80 yıldan beri uygulanan, birçok genel eserin, monografinin 
ve makalenin konusu olan 818 sayılı Borçlar Kanunundaki maddelerden oluştuğu için, Tasarının her 
maddesi ilk kez düzenleniyormuşçasına, ayrıntılı gerekçe yazılmasından özellikle kaçınılmıştır. 
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Hüküm değişikliği yapılmayan maddelere de ayrıntılı gerekçe yazma çabasının, bazı maddelerin, 
sadece belirli bir görüşe göre yorumlanmasının bir sonucu olarak, yeni tartışmalara sebep olabileceği 
düşünülmüştür. Mevcut hükümlerin yorumlanıp uygulanma biçiminin nasıl olması gerektiği konusu 
da, bu yüzden, öğretiye ve uygulamaya bırakılmıştır. 

Tasannın yasalaşması hâlinde, ilk kez uygulanmaları söz konusu olacağı için, 818 sayılı Borçlar 
Kanununda yer verilmeyen, yeni hükümlerin düzenlendiği maddelerin gerekçelerinin, daha ayrıntılı 
biçimde yazılmasına özen gösterilmiştir. 

Tasarıdaki maddelerde, 818 sayılı Borçlar Kanununun maddelerine göre, sistematik yapısı ile met
ninde yapılan anlaştırma ve düzeltme dışında bir değişiklik yoksa, bu durum, madde gerekçesinin so
nunda belirtilmiş ve maddede bir hüküm değişikliğinin bulunmadığı açıklanmasına yer verilmiştir. 
"Maddenin sistematik yapısı" sözcükleriyle, 818 sayılı Borçlar Kanununda aynı fıkrada düzenlenen 
bir konunun, Tasanda ayrı bir fıkrada veya ilişkili olduğu başka bir maddede ya da tek fıkra iken ayrı 
fıkralar hâlinde düzenlenmesi kastedilmektedir. Buna karşılık, Tasarıdaki maddelerde, 818 sayılı 
Borçlar Kanununun maddelerine göre, bir hüküm değişikliği varsa, böyle maddelerin sonuna, diğer 
maddelerin sonunda kullanılan "şablon cümle" yazılmamıştır. 

Tasarının, kaynak İsviçre Borçlar Kanununda da yer verilen maddelerine ait gerekçelerinin so
nunda, "Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun ... maddesi göz önünde tu
tulmuştur." şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Ancak, bu cümlede kullanılan ". . .göz önünde tutul
muştur." şeklinde ibare, Tasarıdaki maddenin, kaynak Kanundaki metnine tam bir uygunluğu ifade 
etmediği için, sadece o metinden yararlanıldığı şeklinde anlaşılmalıdır. Tasarıda, kaynak Kanundaki 
metinden aynen veya farklı bir şekilde kaleme alınan ya da aynı madde ile ilgili olduğu hâlde, Tasanya 
alınmasına gerek görülmeyen maddelerin bulunduğu göz önünde tutulmalıdır. 

IV. Tasarının, 818 Sayılı Borçlar Kanununa Göre Hüküm Farklılığı Bulunmayan Düzenlemeleri 

1. Tasarının Birinci Kısmında 

Tasarının "Genel Hükümler" başlıklı olup, beş bölüme ayrılan Birinci Kısmının Dördüncü 
Bölümünde, "Borç İlişkilerinde Özel Durumlar", 161 ilâ 181 inci maddelerde düzenlenmiştir. Söz 
konusu düzenlemeler ile yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanunu arasında bir hüküm farklılığı bu
lunmamaktadır. 

2. Tasarının İkinci Kısmında 

Tasarının "Özel Borç İlişkileri" başlıklı olup, onsekiz bölüme ayrılan İkinci Kısmında, 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre hüküm farklılığı bulunmayan bölümler, bunların düzenleme konulan ve kap
sadığı maddeler şunlardır: 

Beşinci Bölüm: Bu bölümde, "Ödünç Sözleşmeleri" başlığı altında, "Kullanım Ödüncü" 378 ilâ 
384 üncü maddelerde, "Tüketim Ödüncü" ise, 385 ilâ 391 inci maddelerde düzenlenmiştir. 

Yedinci Bölüm: "Eser Sözleşmesi"nin düzenlendiği bu bölüm, 470 ilâ 486 ncı maddelerden oluş
maktadır. 

Dokuzuncu Bölüm: Bu bölümde "Vekâlet İlişkileri", 502 ilâ 525 inci maddelerde, üç ayırım 
hâlinde düzenlenmiştir. Birinci Ayırımda "Vekâlet Sözleşmesi", İkinci Ayırımda "Kredi Mektubu ve 
Kredi Emri", Üçüncü Ayırımda da "Simsarlık Sözleşmesi" yer almıştır. 

Onuncu Bölüm: "Vekâletsiz İşgörme"nin düzenlendiği bu bölüm, 526 ilâ 531 inci maddeleri kap

samaktadır. 
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Onbirinci Bölüm: Bu bölümde "Komisyon Sözleşmesi", 532 ilâ 546 ncı maddelerde düzenlenmiştir. 

Onikinci Bölüm: "Ticari Temsilciler ve Diğer Tacir Yardımcıları"nın düzenlendiği bu bölüm, 
547 ilâ 554 üncü maddelerinden oluşmaktadır. 

Onüçüncü Bölüm: Bu bölümde "Havale", 555 ilâ 560 ıncı maddelerde düzenlenmiştir. 

Ondördüncü Bölüm: "Saklama Sözleşmeleri"nin düzenlendiği bu bölüm, 561 ilâ 580 inci mad
deleri kapsamaktadır. Bu bölümde "Genel saklama sözleşmesi"nden başka, "Mislî şeylerin saklan
ması", "Ardiyeciye bırakma" ve "Konaklama yeri, ahır, garaj ve otopark işletenlere bırakma" 
sözleşmeleri de düzenlenmiştir. 

Onaltıncı Bölüm: Bu bölümde "Kumar ve Bahis", 604 ilâ 606 ncı maddelerde düzenlenmiştir. 

Onyedinci Bölüm: "Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri"nin düzenlendiği 
bu bölümün Birinci Ayınmında "Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi"ne, 607 ilâ 610 uncu maddelerde; İkinci 
Aymmında ise, "Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi"ne, 611 ilâ 619 uncu maddelerde yer verilmiştir. 

V. Tasanda Aynen Korunmak Zorunda Kalınan Terimler 

Gösterilen bütün çabalara karşın, aşağıdaki bazı terimlere uygun düşebilen arı Türkçe karşılık
lar bulunamamış, bunları aynen kullanmak zorunda kalınmıştır. 

Feragat, tasarruf, rnuacceliyet, menfaat, muvazaa, müteselsil, halefıyet, rücu, mahsup, takip, fer'i, 
miktar, tahsil, tazminat, ifa, ibra, kısmî ifa, iradî devir, bedel, zilyetlik, def i , müdahale, şerh, mislî 
şey, fesih, hasar. Ayrıca, Tasarıda kullanılan terimlerin, Türk Medenî Kanunu'nun terminolojisi ile 
uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. 

VI. Tasarının, 818 sayılı Borçlar Kanununa Göre Değişiklikleri ve Yenilikleri 

1. Genel Olarak 

Tasanda, yürürlükteki Kanunda düzenlenmiş olan bazı kurumlarda önemli sayılabilecek değişiklikler 
yapılırken, Kanunda düzenlenmiş olmayan bazı konularda yeni kurum ve hükümlere de yer verilmiştir. 
Bu değişiklikler, günümüzde ortaya çıkan bir takım yeni ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yapılırken, 
yenilikler yabancı hukuk sistemlerinde, özellikle İsviçre ve Alman hukuklannda son zamanlarda gerçek
leşmiş olan değişiklik ve gelişmelerden esinlenmek suretiyle Tasarı metnine yansıtılmıştır. 

2. Şekil ve İfadeye İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler 

Şekil olarak, yürürlükteki Kanunun bölüm ve madde numaralarından ayrılmmış, bölüm ve 
maddelere birbirini izleyen yeni numaralar verilmiştir. 

Tasarıda kullanılan dil oldukça anlaştırılmış, yürürlükteki Kanunun günümüzde geçerli olan dile 
oranla eskimiş olan ifadeleri, kolay anlaşılabilir bir ifadeye dönüştürülmüştür. Tasarıda, genellikle T.C. 
Anayasasında kullanılan dil esas alınmıştır. 

Kanunda kullanılan kavram, deyim ve terimler, imkânlar ölçüsünde anlaştırılmış ve Tasarının 
tümünde "terim birliğinin sağlanmasına" büyük çaba harcanmıştır. Birçok kavram, deyim ve terim
ler günümüzde yerleşmiş veya kullanılmaya başlanmış olan ve Türk Medenî Kanununda da yer almış 
bulunan yeni karşılıkları ile değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin başlıcalannı aşağıdaki kavram, terim 
ve deyimler oluşturmaktadır: 

Akit: Sözleşme; Akdin in'ikadı: Sözleşmenin kurulması; Borç münasebeti: Borç ilişkisi; İcap: 
Öneri; Gaipler arasında: Hazır olmayanlar arasında; Zımnî kabul: Örtülü kabul; İltizamsız icap: 
Bağlayıcı olmayan öneri; İlân suretiyle vaat: İlân yoluyla ödül sözü verme; Rükunlar: Unsurlar; Tahrirî 
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şekil: Yazılı şekil; Mutlak butlan: Kesin hükümsüzlük; Batıl: Hükümsüz; Rızadaki fesat: İrade 
bozukluğu; Gabin: Aşırı yararlanma; Hata: Yanılma; Hile: Aldatma; İkrah: Korkutma; Salâhiyeti natık 
vesika: Yetki belgesi; İcazet: Onama; Haksız muamele: Haksız fiil; İlliyet: Nedensellik; Iztırar hâli: 
Zorunluluk hâli; Ağır Kusur: Kast veya ağır ihmal; Tazminata mahsup: Tazminattan indirme; Tak
simi kabil olmayan borç: Bölünemeyen borç; Borç ödemeden aciz: İfa güçsüzlüğü; Tediye: Ödeme; 
Munzam zarar: Aşkın zarar; Tecdit: Yenileme; Muayyen zamanlarda verilen ivazlar: Dönemsel edimler; 
Müruruzaman: Zamanaşımı; Müruruzamanın kat'ı: Zamanaşımının kesilmesi; Müruruzamanın tatili: 
Zamanaşımının durması; Talikî şart: Geciktirici koşul; İnfisahı şart: Bozucu koşul; Pey akçesi: 
Bağlanma parası; Zamanı rücu: Cayma parası; Cezaî şart: Ceza koşulu; Alacağın temliki: Alacağın 
devri; Borcun nakli: Borcun üstlenilmesi; Nef i: Yarar; Semen: Satış bedeli; Ayıba karşı tekeffül: Ayıp
tan sorumluluk; Zapta karşı teminat:.Zapttan sorumluluk; Bey'i bilvefa: Geri alım hakkı; Şuf a hakkı: 
Onalım hakkı; İştira hakkı: Alım hakkı; Tecrübe ve muayene şartıyla satım: Beğenme koşuluyla satış; 
Muayene: Gözden geçirme; Müzayede: Artırma yoluyla satış; Tazmin etme: Giderim; Trampa: Mal 
değişim sözleşmesi; Mükellefıyetli bağışlama: Yüklemeli bağışlama; Hâsılat kirası: Ürün kirası; 
Ariyet: Kullanım ödüncü; Karz: Tüketim ödüncü; İstisna akdi: Eser sözleşmesi; Müteahhit: Yüklenici; 
Neşir mukavelesi: Yayım sözleşmesi; Naşir: Yayımcı; Müvekkil: Vekâlet veren; Tellâllık: Simsarlık 
sözleşmesi; Vekâleti olmadan başkası hesabına tasarruf: Vekâletsiz işgörme; Komisyon: Komisyon 
sözleşmesi; Muhanülaleyh: Havale ödeyicisi; Muhalünleh: Havale alıcısı; Muhil: Havale eden; 
Vedia akdi: Saklama sözleşmesi; Mudi: Saklatan; Müstevdi: Saklayan; İstirdat: Geri alma; Yediemine 
tevdi: Güvenilir kişiye bırakma; Kaydı hayat ile irat: Ömür boyu gelir; Âdi şirket: Âdi ortaklık. 

3. Esasa İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler 

a) Kanunun Adı Bakımından 

Esasa ilişkin en büyük ve en anlamlı değişiklik, Kanunun adında gerçekleştirilmiştir. Bilindiği 
üzere, yürürlükteki Kanunun adı "Borçlar Kanunu"dur. Oysa, Medenî Kanun ve hattâ Ticaret Kanunu, 
Ceza Kanunu gibi temel kanunlann adlannın başında "Türk" sözcüğü yer aldığı ve bu kanunlar "Türk 
Medenî Kanunu", "Türk Ticaret Kanunu" ve "Türk Ceza Kanunu" olarak anıldıkları hâlde, yine bir 
temel kanun olan Borçlar Kanununun adının başında "Türk" sözcüğünün yer almamış olmasının se
bebi açıklanamaz. Bu nedenle, Tasarıda Kanunun adı, "Türk Borçlar Kanunu" olarak ifade edilmiştir. 

b) Madde Sayısı Bakımından 

Tasarı, 649 maddeden oluşmaktadır. Yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanununun 544 maddeden 
ibaret olduğu göz önünde tutulduğunda, Tasarı maddelerinin sayısında, 105 maddelik bir artış olduğu 
görülmektedir. Bu artış, Tasarıya yeni bazı hükümler eklenmesinden ve yürürlükteki Kanunda da mev
cut olan bazı hükümlerin, aynı maddede düzenlenmesi yerine, ayrı bir maddede düzenlenmesinin, sis
tematik bakımdan daha uygun görülmesinden ileri gelmiştir. 

c) Madde Metinlerinde Yapılan Düzeltmeler Bakımından 

Esasa ilişkin değişikliklerden biri, kaynak İsviçre Borçlar Kanunundan çeviri yapılırken, yürür
lükteki Kanunda kullanılmış olan bazı terimlerin gerçek anlamı ifade etmemesi sebebiyle, 
düzeltilmeleri olmuştur. 

Yürürlükteki Kanunda, gerek başlıklarda, gerek madde metinlerinde daima "borç" terimi kul
lanılmaktadır. Nitekim, Birinci Bap: Borçlann Teşekkülü, Birinci Fasıl: Akitten Doğan Borçlar, İkinci 
Fasıl: Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar ve Üçüncü Fasıl: Haksız Bir Fiil ile Mal İktisabından 
Doğan Borçlar başlığını taşımaktadır. Aynı şekilde, İkinci Bap: Borçların Hükmü, Üçüncü Bap: 
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Borçların Sükûtu, Dördüncü Bap: Borçların Nev'ileri başlığı altında düzenlenmiştir. Yürürlükteki Ka
nunda kullanılan "borç" terimi ile, taraflar arasındaki ilişkiden doğan dar anlamdaki borçlardan (dette) 
her biri değil, geniş anlamdaki borç, yani taraflar arasında kurulmuş olan hukukî ilişki; gerçek adıyla 
"borç ilişkisi" (obligation) ifade edilmek istenmektedir. Nitekim, kaynak İsviçre Borçlar Kanununda 
da borç ilişkisi (obligation) sözcüğü kullanılmıştır. Alman Medenî Kanununda da, aynı şekilde borç 
ilişkisi (Schuldverhaeltnis) terimi kullanılmaktadır. Bu sebeple, yürürlükteki Kanunda kullanılmış olan 
bu terim yanlışlıkları düzeltilmiş ve "Borçların Teşekkülü" yerine, "Borç İlişkisinin Kay-
nakları'7'Akitten Doğan Borçlar" yerine, "Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri", "Haksız Muameleler
den Doğan Borçlar" yerine, "Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri", "Haksız bir Fiil ile Mal İkti
sabından Doğan Borçlar" yerine, "Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri","Borçların 
Hükmü" yerine, "Borç İlişkisinin Hükümleri" şeklindeki ifadelere yer verilmiş, "Borçların Sukutu" 
ifadesi ise, "Borçlann ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi" şeklinde arılaştınlmıştır. Aynı şekilde, yürür
lükteki Kanunun 182 ilâ 541 inci maddelerini kapsayan İkinci Kısmının başlığında kullanılan "Akdin 
Muhtelif Nevileri" ibaresi, bu kısımda düzenlenen ilişkilerin hepsinin akit (sözleşme) olmaması se
bebiyle doğru olmadığından, bu başlık, Tasarıda "Özel Borç İlişkileri" olarak ifade edilmiştir. 

d) Yeni Hükümlere Yer Verilmesi Bakımından 

aa) Genel Hükümlerde 

Tasarının "Genel Hükümler" başlıklı olup, beş bölüme ayrılan Birinci Kısmındaki yeni hüküm
ler ve içerikleri, her bir bölüm itibarıyla, aşağıda özetlenmiştir. Ancak, Tasarının Birinci Kısmının 
Dördüncü Bölümünde, yukarıda (IV altında) da belirtildiği gibi, yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Ka
nununda mevcut olmayan yeni bir hükme yer verilmemiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Borç İlişkisinin Kaynakları 

Madde 7 (4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi) 

"Genel Hükümler" başlıklı Birinci Kısmın "Borç İlişkisinin Kaynaklan" başlığını taşıyan Birinci 
Bölümünün Birinci Ayırımında "Sözleşmenin Kurulması" konusunda yeni bir hüküm, "Ismarlan
mayan şeyin gönderilmesi" kenar başlığını taşıyan 7 nci maddedir. Yürürlükteki Kanunda bulunmayan 
bu yeni hükümle, ısmarlanmadığı hâlde bir mal göndermenin öneri sayılmayacağı yasal bir tercih 
olarak kabul edilmiş, böyle bir şeyi alan kişinin, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü ol
mayacağı açıkça ifade edilmiş ve ısmarlanmayan şeyin yanlışlıkla gönderildiğinin anlaşılması duru
munda, onu alana, uygun bir sürede gönderene haber verme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu maddeyle, 
kişilerin, arzu etmedikleri hâlde kendilerine gönderilmiş olan bir şeyi geri göndermek veya saklamak 
zorunda bırakılmaları önlenmek istenmiştir. 

Madde 14 ve 15 (Yazılı şeklin unsurları ve imza) 

Tasarıdaki yeniliklerden biri, yazılı şekil konusunda Tasarının 14 ve 15 inci maddelerinde yer 
almaktadır. 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile uyumlu olarak, 
güvenli elektronik imzayla veya teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim 
araçlan ile gönderilip saklanabilen metinlerin de yazılı şekil yerine geçeceği hükmü eklenmiştir. Buna 
bağlı bir diğer yenilik ise, 15 inci maddenin birinci fıkrasına eklenen "güvenli elektronik imzanın da 
el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukukî sonuçlannı doğuracağına" ilişkin hükümdür. Aynı maddede, 
"açığa atılan imza'yla ilgili yeni bir hükme de yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 20 ilâ Madde 25 (Genel işlem koşullan) 

Tasarıyla getirilen çok önemli yeniliklerden biri de "Genel İşlem Koşulları"dır. Yürürlükteki Ka
nunda bulunmayan, fakat günümüzde ihtiyacı şiddetle hissedilen ve yabancı hukuk sistemlerinde, 
meselâ, Alman hukukunda "Genel İşlem Şartları Hakkında Kanun" adıyla özel bir kanun tarafından 
ayillltili d i L y ı y ı n ı \ a w uu/.vıuvn̂ u u u ı v u ı u n ı , l a j u ı ı u u ı ı a z.^ ı ı ı v ı ı ı ı a u u L i L i a ı a a ı ı ı u a , a ı t ı iiıauueyıe 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapılırken, yabancı kaynaklardan yararlanılmış ve bu konuda bilim
sel çalışma yapanların da görüşleri alınmıştır. 

Borçlar Kanunumuz, bireysel sözleşme modeline dayanmaktadır. Bireysel sözleşme denilince, 
Borçlar Kanununun 1 inci ve devamı maddeleri anlamında öneri, öneriye karşı öneri ve kabul gibi 
aşamaların sonunda, irade açıklamalarının uygunluğu ve uyuşması sağlanıncaya kadar, sözleşmenin 
her hükmünün tartışma ve pazarlık konusu yapıldığı sözleşmeler anlaşılır. Ancak, çağımızın sosyal 
ve ekonomik gelişmeleri, kitlelere yönelik hizmet gereksinimini yaratmış ve yığınlar için üretim zorun
luluğu doğurmuştur. Buna bağlı olarak bireysel sözleşme modeli yanında, kitle sözleşmesi veya for
müler sözleşme denilen, yeni bir sözleşme modeli ortaya çıkmıştır. Bankalar, sigorta şirketleri, seya
hat ve taşıma işletmeleri, dayanıklı tüketim malları üretimi ve pazarlaması yapan teşebbüsler, bireysel 
sözleşmelerin kurulmasından önce, soyut olarak tek yanlı kaleme alınmış sözleşme koşulları hazır
lamakta ve bunlarla gelecekte kurulacak belirsiz sayıda, fakat aynı şekil ve tipteki hukukî işlemleri 
düzenlemektedirler. İşte, önceden hazırlanan tipik sözleşme koşulları için genel işlem koşulları terimi 
kullanılmakta; bu tip sözleşmelere "kitle sözleşme", "katılmalı sözleşme" ya da "formüler sözleşme" 
denilmektedir. Kitlelere, yığınlara yönelik bu sözleşmelerde, sözleşmenin kurulması ile ilgili 
görüşmeler ve pazarlıklar yapılması söz konusu değildir. Hattâ, çoğu zaman fiyat konusu bile, tarifelerle 
belirlenmekte ve pazarlık dışı bırakılmaktadır. Girişimci karşısında diğer sözleşen, ya karşı tarafın 
koşullan içinde sözleşmeyi kuracak ya da söz konusu sözleşmenin içerdiği edim ya da hizmetten yarar
lanmayacaktır. Başka bir ifadeyle, sözleşmenin diğer tarafını oluşturan birey, önüne hazır getirilen 
metin karşısında "evet" ya da "hayır" diyebilecek, "evet, ama" seçeneğinden yoksun olacaktır. 
Hizmet ya da edimden hiç yararlanmama söz konusu olamayacağına göre, "evet, ama" deme 
imkânının olmaması karşısında, bireyin, bu türden sözleşmeler uygulamasında yasalarla korunması 
gereği ve zorunluluğu ortadadır. İşte, Borçlar Kanunumuzun tümüyle değiştirilmesine ilişkin olarak 
hazırlanan Tasanda, genel işlem koşullannm tâbi olduğu geçerlilik kurallan ile bunlara aykınlığın yap
tırımları ve genel işlem koşullarının yorumlanması gibi konular açıklığa kavuşturulmuş ve tüm 
sözleşmeleri kapsayacak şekilde, genel hükümler kısmında emredici biçimde düzenlenmiştir. 

"Borç İlişkisinin Kaynakları" bölümünün "Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri" başlığını 
taşıyan İkinci Ayırımında, yürürlükte bulunan Kanundaki hükümlerden pek çoğu aynen alınmış ol
makla birlikte, bazı yeni düzenlemelere de yer verilmiştir. 

Madde 59 (V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu / 1. Sebeplerin yarışması) 

Tasarının 59 uncu maddesinde, "Sorumluluk sebeplerinin çokluğu" başlığı altında, sorumluluk 
sebeplerinin yarışması konusunda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile, öğreti ve uygu
lamadaki çağdaş gelişmeler göz önünde tutularak, bir kişinin sorumluluğunun birden çok hukukî se
bebe dayandırılabilmesi durumunda, hâkimin, kanunda aksine bir hüküm yoksa, zarar görene en iyi 
giderim olanağı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar vermesi öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 60 ve 61 (Müteselsil sorumluluk) 

818 sayılı Borçlar Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hâl için "eksik teselsül", 
aynı Kanunun 50 nci maddesindeki hâl için de "tam teselsül" şeklinde yapılan ayınmın öğretide eleştirildiği 
göz önünde tutulmuş ve Tasarıda bu ayırıma yer verilmemiştir. Buna bağlı olarak, 818 sayılı Borçlar 
Kanununun ikili teselsül sistemi terkedilmiş ve her iki teselsül durumu bir bütün olarak değer
lendirilip, aynı hükümlere tâbi tutulmuştur. 

Müteselsil sorumluların yükümlü tutulacakları tazminat miktarının üst sınırına ilişkin Tasarının 
60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen yeni bir hükümdür. 
Söz konusu hükme göre, her bir müteselsil sorumlunun yükümlü tutulacağı tazminat miktarı, tek 
başına sorumlu olması durumunda yükümlü tutulacağı tazminat miktarından fazla olamaz. Bu yeni 
düzenlemeyle, müteselsil sorumlulardan her birinin, kendisi yönünden tazminatın azaltılmasını gerek
tiren nedenlerin, dış ilişkide göz önünde tutulmasının hakkaniyete uygun olacağı kabul edilmiştir. 

Madde 64 (B. Kusursuz sorumluluk / 1 . Hakkaniyet sorumluluğu) 

Tasarının 64 üncü maddesindeki "Hakkaniyet sorumluluğu", Tasarıda kusursuz sorumluluk 
hâllerinin ilki olarak, 818 sayılı Borçlar Kanunundan kısmen farklı biçimde düzenlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, tarafların ekonomik durumları göz önünde tutulduğunda, hakkaniyet 
gerektiriyorsa, hâkimin, zarar verenin kuşum olmasa bile, sebep olduğu zararın uygun şekilde giderilme
sine karar verebileceği öngörülmektedir. Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanununun 54 üncü maddesinde 
sadece ayırt etme gücünden yoksun olanların (yani kusurlu olmaları söz konusu edilemeyecek kişi
lerin) hakkaniyet sorumluluğuna tâbi oldukları şeklindeki düzenlemenin kapsamı genişletilmiştir. Ayırt 
etme gücüne sahip olmakla birlikte kuşum olmaksızın başkalanna zarar verenlerin de, taraflann ekonomik 
durumları göz önünde tutulduğunda, hakkaniyet gerektiriyorsa sorumlu tutulmaları zorunlu görülmüştür. 

Madde 70 (III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme) 

Borçlar Kanunumuzun kaynağını oluşturan İsviçre hukukunda, tehlike sorumluluğunun 
öngörüldüğü birçok özel kanun bulunduğu hâlde, Hukukumuzda bu konuya ilişkin yeterli sayılabilecek 
yasal düzenlemelerin olmaması karşısında, söz konusu maddede tehlike sorumluluğunun genel 
ilkesinin ve koşullarının düzenlenmesi uygun görülmüştür. Yürürlükteki Kanunda, genel hükümler 
arasında böyle bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, Tasarıda, kusursuz sorumluluk hâlleri ile 
ilgili sistematik bütünlüğün sağlanması ve özel kanunî düzenleme yapılması beklenmeksizin, gerek
tiğinde mahkeme kararlarıyla, tehlike sorumluluğunun kabulünün mümkün kılınması amaçlanmıştır. 

Madde 71 (c. Zamanaşımı / 1 . Kural) 

818 sayılı Borçlar Kanununun 60 ıncı maddesinde, on yıllık uzun zamanaşımı süresi için kul
lanılan "zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren" şeklindeki ibarenin, haksız fiilin "zarar" unsuru 
gerçekleşmedikçe, fiilin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl geçerse geçsin, haksız fiil nedeniyle 
tazminat isteminin zamanaşımına uğramayacağı şeklinde yorumlanmasını önlemek amacıyla, bu ibare 
Tasarının 71 inci maddesinde, "her hâlde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak" şeklinde değiştirilmiş 
ve bu değişiklik göz önünde tutularak 818 sayılı Borçlar Kanunundaki on yıllık uzun zamanaşımı 
süresinin de, yirmi yıla çıkarılması öngörülmüştür. Nitekim, haksız fiil zamanaşımı süreleri olarak Al
man Medenî Kanununun (BGB) 852 nci maddesinde on ve otuz yıllık süreler öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 1 0 -

Madde 72 (II. Rücu isteminde zamanaşımı) 

Yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Bu hüküm ile, 
tazminat yükümlüsünün zarar görenin uğradığı zararı tamamen ödedikten sonra diğer sorumlulara rücu 
hakkının tâbi olduğu zamanaşımı süresine ilişkin düzenleme boşluğunun doldurulması ve bu konuda 
özellikle uygulamada duyulan bir ihtiyacın karşılanması amaçlanmıştır. 

Madde 75 (III. Geçici ödemeler) 

Bu yeni düzenlemeyle, meselâ, hiçbir sosyal güvenceden yararlanamayacak dummda bulunmakla 
birlikte, somut olayda uğradığı zararın giderilmesi için acilen parasal bir desteğe ihtiyaç duyan ve 
tazminat yükümlüsünün, uğradığı zarardan sorumluluğunu hâkime sunduğu inandırıcı kanıtlarla or
taya koyan zarar görenlerin korunması amaçlanmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, zarar görenin iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sun
ması ve ekonomik durumunun da gerektirmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 
hâkime, istem üzerine tazminat yükümlüsünün zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verme yetkisi 
tanınmıştır. Ancak, bu düzenlemeyle, geçici ödeme kararıyla, kesin hüküm sonucunun, eda amaçlı 
bir ihtiyatî tedbir aracılığıyla elde edilmesinin amaçlanmadığı belirtilmelidir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca zarar görene yapılan geçici 
ödemelerin nihaî kararda hükmedilmiş olan tazminata mahsup edileceği; zarar görenin açtığı davanın 
reddine karar verilmesi durumunda ise, hâkim tarafından, aynı davada, davacının aldığı geçici 
ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesine hükmedileceği öngörülmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Borç İlişkisinin Hükümleri 

Madde 87 (Faiz) ve Madde 119 (Temerrüt faizi) 

"Borç İlişkisinin Hükümleri" başlığını taşıyan İkinci Bölümde, "Faiz" kenar başlığını taşıyan 
87 nci maddenin içeriği ile "Temerrüt faizi" kenar başlığını taşıyan 119 uncu maddenin düzenlen
mesinde, 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda yapılan son değişiklik dikkate 
alınarak, faiz oranının belirlenmesi, yürürlükteki mevzuata bırakılmıştır. 

Madde 125 (Sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü) 

Borçlunun temerrüdünün sürekli edimli sözleşmelere ilişkin sonucu, yeni bir madde olarak, 
Tasarının 125 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı 

Madde 131 (B. İbra) 

818 sayılı Borçlar Kanununun kaynağını oluşturan İsviçre Borçlar Kanununun 115 inci mad
desinde ibra düzenlenmiştir. Borçlar Kanunumuza her nasılsa alınmayan ibranın, öğreti ve uygula
mada borcu sona erdiren sebeplerden biri olduğunda duraksama bulunmamaktadır. Sistematik bir ek
sikliği gidermek amacıyla, ibranın yeni bir madde olarak Tasarıya alınması uygun görülmüştür. 

Madde 136 (II. Kısmî ifa imkânsızlığı) 

818 sayılı Borçlar Kanununun 117 nci maddesinde borcu sona erdiren sebepler arasında sadece 
tam imkânsızlığın düzenlenmesi nedeniyle, borcun ifasının kısmen imkânsızlaşmasının sonuçlarının 
ayrı bir maddede düzenlenmesi zorunlu görülmüştür. ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 1 1 -

Madde 137 (III. Aşırı ifa güçlüğü) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasannın 137 nci maddesinde, aşırı ifa güçlüğü konusundaki bu yeni düzenleme, öğreti ve uygu
lamada sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesinin istisnalarından biri olarak kabul edilen, "işlem 
temelinin çökmesi"ne ilişkindir. İmkânsızlık kavramından farklı olan aşırı ifa güçlüğüne dayanan 
uyarlama isteminin temeli, Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen dürüstlük kurallarıdır. 
Ancak, aşın ifa güçlüğü hâlinde, sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ya da dönme hakkının 
kullanılması, maddede ve gerekçesinde belirtilen dört koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlanmıştır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 

Bazı hukuk düzenlerinde, meselâ İtalyan Medenî Kanununun 1406 ilâ 1410 uncu maddelerinde, 
sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 66 ncı maddesi ile 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 ncı maddesinde ise, sözleşmenin devri düzenlenmiştir. 
Bu hukukî yapıların, Türk öğreti ve uygulamasında da açıkça kabul edildiği göz önünde tutularak, 
Tasarının Beşinci Bölümünde, borca katılma yanında, sözleşmenin devri ile sözleşmeye katılmanın 
da düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 200 (E. Borca katılma) 

Bilindiği gibi, borcun üstlenilmesi sonucunda eski borçlu borcundan kurtulmakta, onun yerini 
yeni borçlu almaktadır. Borca katılmada ise, borçlu borcundan kurtulmamakta, "katılan" da borçlu 
ile birlikte aynı borçtan müteselsilen sorumlu olmaktadır. Uygulamada sıkça karşılaşılan borca katıl
manın, "Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri" başlığını taşıyan Beşinci Bölümünün 200 üncü mad
desinde, yasal bir düzenlemeye kavuşturulması yerinde görülmüştür. 

Madde 204 (A. Sözleşmenin devri) 

"Sözleşmenin devri", Tasarının 204 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "sözleşmeyi devralan 
ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma 
sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlannı devralana geçiren bir anlaşma" olarak tanımlanmaktadır. 

Madde 205 (B. Sözleşmeye katılma) 

"Sözleşmeye katılma", Tasarının 205 inci maddesinin birinci fıkrasında, "mevcut bir sözleşmeye 
taraflardan birinin yanında yer almak üzere, katılan ile bu sözleşmenin tarafları arasında yapılan ve 
katılanın, yanında yer aldığı tarafla birlikte, onun hak ve borçlarına sahip olması sonucunu doğuran 
bir anlaşma" olarak tanımlanmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında, sözleşmeye katılmanın hukukî 
sonuçları, son fıkrasında ise, şekli düzenlenmektedir. 

bb) Özel borç ilişkilerinde 

Tasarının "Özel Borç İlişkileri" başlıklı olup, onsekiz bölüme ayrılan İkinci Kısmındaki yeni 
hükümler ve içerikleri, her bir bölüm itibanyla, aşağıda özetlenmiştir. Ancak, yukarıda (IV altında) 
da belirtildiği gibi, Tasarının İkinci Kısmının Üçüncü, Beşinci, Yedinci, Dokuzuncu ilâ Ondördüncü, 
Onaltıncı ve Onyedinci Bölümlerinde, yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanununda mevcut olmayan 
yeni bir hükme yer verilmemiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Satış Sözleşmesi 

"Özel Borç İlişkileri" başlıklı İkinci Kısmın "Satış Sözleşmesi" başlığını taşıyan Birinci 
Bölümün Üçüncü Ayırımında "Satış İlişkisini Doğuran Haklar" başlığı altındaki 237, 238, 239, 240 
ve 241 inci maddelerde, yürürlükteki Kanunda yer almayan yeni düzenlemeler yapılmış, özellikle 
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"sözleşmeden doğan onalım hakkı" düzenlenmiştir. Aynı Bölümün Dördüncü Ayırımında, yürürlük
teki Kanunda tanımlanmayan "Tecrübe ve muayene şartıyla satım", bu kez "Beğenme koşuluyla satış" 
adı altında, 248 inci maddede tanımlanmıştır. "Kısmî Ödemeli Satışlar" başlığı altında yer verilen 
"Taksitle satış", yürürlükteki Kanundan farklı biçimde ve oldukça ayrıntılı olarak, 252 ilâ 262 nci mad
delerde düzenlenmiştir. Aynı şekilde, yürürlükteki Kanunda yer verilmeyen "Önödemeli Taksitle 
Satış", Tasarının 263 ilâ 271 inci maddelerinde düzenlenmiş yeni bir satış türüdür. 

"Kısmî ödemeli satışlar" hakkında düzenleme yapılırken, İsviçre Borçlar Kanununun 23 Mart 
2001 tarihli "Tüketici Kredilerine İlişkin Federal Kanun"dan önceki düzenlemesi ile hukukumuzdaki 
4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"daki düzenleme göz önünde tutulmuştur. 

Yapılan değişikliklerin bazılarının gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: 

Madde 207 (B. Yarar ve hasar) 

818 sayılı Borçlar Kanununun 183 üncü maddesinin birinci fıkrasında, parça borçlarında yarar 
ve hasarın, kural olarak sözleşmenin kurulduğu anda alıcıya geçtiği kabul edilmektedir. Türk-İsviçre 
Borçlar Kanununda, satılanın mülkiyetinin, borçlandırıcı işlem niteliğindeki satış sözleşmesinin ku
rulduğu anda değil, tasarruf işlemi niteliğindeki zilyetliğin devri veya tescil işleminin gerçekleştiği 
anda alıcıya geçtiği hâlde, onun, henüz malik olmadığı bir malın hasarına katlanmak ve bedeli öde
mek zorunda bırakılması, hakkaniyete aykırı görülerek, öğretide haklı olarak eleştirilmektedir. Ulus
lararası taşınır malların satışına ilişkin sözleşmelere uygulanacak kurallarda da, hasann teslim anında 
alıcıya geçmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, Tasarıda 818 sayılı Borçlar Kanununda 
yapılan düzenlemeden farklı olarak, satış sözleşmesinde hasarın, taşınırlarda zilyetliğin devri, taşın
mazlarda ise tescil anma kadar satıcıya ait olduğu, istisnasız bir kural hâline getirilmiştir. Bu değişik
liğe ve yeniliğe bağlı olarak, 818 sayılı Borçlar Kanununun, çeşit (cins) borçlarında hasarın alıcıya 
geçmesinin koşullarına ilişkin ikinci fıkrası ile geciktirici koşula bağlı satış sözleşmesinde hasarın 
alıcıya geçtiği ana ilişkin son fıkra hükümleri, Tasarının 207 nci maddesine alınmamıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Fıkraya göre, taşınır satışlarında, alıcı, satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düştüğü takdirde 
taşınırın yarar ve hasarı, zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine alıcıya geçecektir. Buna benzer bir 
düzenleme, Alman Medenî Kanununun taşınır ve taşınmaz satışı ayrımı yapılmaksızın, yarar ve 
hasann geçişine ilişkin 446 nci paragrafında da yer almaktadır. Ancak, taşınmaz satışlannda teslimin 
tescil tarihinden sonra gerçekleştirilmesine ilişkin bir sözleşmenin varlığı hâlinde, yarar ve hasarın hangi 
anda alıcıya geçeceğine ilişkin düzenleme, Tasarının 244 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılmıştır. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Bu 
hüküm uyarınca satıcı, alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderdiği takdirde, 
yarar ve hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçecektir. Buna benzer bir düzenleme, 
11/04/1980 tarihli "Milletlerarası Menkul Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler (Viyana) 
Sözleşmesi"nin 67 nci maddesinde ve Alman Medenî Kanununun (BGB) 447 nci maddesinin birinci 
fıkrasında da bulunmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununda, satılanın yarar ve hasarının hangi anda alıcıya geçeceği düzen
lendiği hâlde, Tasarıda, yarar ve hasarın hangi âna kadar satıcıya ait olacağı düzenlenmiştir. 

Madde 237 (B. Satış ilişkisi doğuran haklar / I. Süresi ve şerhi) 

Maddeye göre, onalım ve geri alım hakları en çok yirmibeş yıllık, alım hakkı ise en çok on yıl
lık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süre ile tapu siciline şerh edilebilir. 
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Kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 216a maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmekle bir
likte, bu hakların tapu siciline şerhin süresi bakımından bir farklılık bulunmaktadır. Gerçekten, kay
nak Kanunda söz konusu hakların tapu siciline şerhi bir süreyle sınırlanmadığı hâlde, Tasarının 
237 nci maddesinde, "kanunlarda belirlenen süreyle" tapu siciline şerh edilebileceği öngörülmüştür. 

Böylece, madde, sözleşmeden doğan onalım hakkı ile alım ve geri alım haklarının şerhinin, her 
durumda on yıllık süre için etkisini göstereceğine ilişkin 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 735 inci 
ve 736 ncı maddelerinin ikinci fıkralarındaki düzenlemelerle uyumlu olacak biçimde kaleme alınmıştır. 

Madde 238 (II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi) 

Maddenin birinci fıkrasında, aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan onalım, alım ve geri 
alım haklarının devredilemeyeceği, ancak miras yoluyla geçeceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, bu hakların devrine ilişkin sözleşmelerin geçerliliğinin, hakkın 
kurulması için öngörülen şekilde yapılmasına bağlı olduğu ifade edilmektedir. 

Madde 239 (III. Onalım hakkı II. tleri sürülmesi) 

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "taşınmazın satışı ya da ekonomik bakımdan satışa 
eşdeğer her türlü işlem" şeklindeki ibare, satış ve onunla eşdeğerli bütün hukukî işlemleri kap
samaktadır. Böylece, onalım hakkı taşınmaz satışında ve ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlem
ler yapılması hâlinde kullanılabilecektir. Meselâ, bir gayrimenkul yatırım ortaklığına ait hisselerin 
bütünüyle devri hâlinde bu işlem, fıkra anlamında ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlem niteliğinde 
sayılabilecektir. Ancak, bir taşınmazın anonim veya limited şirkete aynî sermaye olarak konulmasında 
onalım hakkı kullanılamayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise taşınmazın, mirasın paylaşılması kapsamında mirasçılardan 
birine özgülenmesi, cebrî artırma yoluyla satışı ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
amacıyla kazanılması hâllerinde, onalım hakkının kullanılamayacağı düzenlenmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 216c maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 240 (2. Koşulları ve hükümleri) 

Maddenin birinci fıkrasında, satıcının veya alıcının taşınmaz satış sözleşmesinin yapıldığını ve 
içeriğini, noter aracılığıyla onalım hakkı sahibine bildirmek zorunda olduğu belirtilmektedir. Gerçek
ten, Türk Medenî Kanununun 73 5 inci maddesinin son fıkrasına göre de, yasal onalım hakkının kul
lanılmasına ilişkin hükümler sözleşmeden doğan onalım hakkında da uygulanır. Yine Türk Medenî 
Kanununun 733 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, yapılan satış, satıcı veya alıcı tarafından 
onalım hakkı sahibine noter aracılığıyla bildirilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında kullanılan "satış sözleşmesi ... alıcının şahsından kaynaklanan se
beplerle onaylanmazsa" şeklindeki ibareyle, sınırlı ehliyetsiz olan alıcı tarafından tek başına hareket 
edilerek yapılan satış sözleşmesine Türk Medenî Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, yasal temsil
cisinin rıza göstermemesi yanında, ayırt etme gücüne sahip kısıtlı olan alıcı tarafından, tek başına 
hareket edilerek yapılan taşınmaz satış sözleşmesine, Türk Medenî Kanununun 462 nci maddesinin 
(1) numaralı bendi uyarınca vesayet makamının izin vermemesi de kastedilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, aksi kararlaştırılmadıkça onalım hakkı sahibi, taşınmazı 
satıcının üçüncü kişiyle yaptığı satışın koşulları çerçevesinde kazanır. 

Maddenin son fıkrasında sözü edilen satışa eşdeğer işlemlerin başlıca örneğini, İsviçre Federal 
Mahkemesinin bazı kararlarında da kabul edildiği gibi, taşınmazın tamamı üzerinde üst hakkı ku
rulması oluşturmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kira Sözleşmesi 

"Kira Sözleşmesi" başlığını taşıyan Dördüncü Bölüm, üç ayırıma bölünerek, Birinci Ayırımda 
"Genel Hükümler"e, İkinci Ayırımda "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları"na ve Üçüncü Ayırımda da 
"Ürün Kirası"na yer verilmiştir. Birinci Ayırımda, 299 uncu maddede yer alan "Kira süresi" yeni bir 
düzenlemedir. Aynı şekilde, "Üçüncü kişinin sınırlı aynî hak sahibi olması" kenar başlığını taşıyan 
310 uncu madde, "Kiralananda kiracı tarafından değişiklik yapılması"nı düzenleyen 320 nci madde, 
"Kiranın devri" kenar başlığını taşıyan 322 nci madde, "Takastan feragat yasağı" kenar başlıklı 325 inci 
madde, "Kiralananın geri verilmesinde gözden geçirme ve bildirme" konusundaki 334 üncü madde, 
yürürlükteki Kanunda mevcut olmayan yeni hükümlerdir. Dördüncü Bölümün İkinci Ayırımı 338 ilâ 
355 inci maddelerden oluşmakta ve "Konut ve Çatılı İşyeri Kiralan" başlığını taşımaktadır. 6570 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri, Tasarıda kira sözleşmesi düzenlenmesine dâhil 
edildiği içindir ki, bu özel Kanuna tâbi kira sözleşmelerinin konusunu oluşturan taşınmazlar, bu ayınm 
altında düzenlenmiştir. Bu nedenle, Tasarının yasalaşması durumunda, 6570 sayılı Kanunun da 
yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. Bu ayırımda yer verilen hükümlerin pek çoğu, 6570 sayılı 
Kanunda bulunduğu hâlde, yürürlükteki Kanunda mevcut olmayan hükümlerdir. Meselâ, "Uygulama 
alanı", "Kiracının güvence vermesi", "Kira bedeli", "Kira bedelinin belirlenmesi", "Sözleşmenin sona 
ermesi", "Yeniden kiralama yasağı", "Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi" kenar başlık-
lannı taşıyan 338, 341, 342, 343, 346 vd., 354 ve 355 inci maddeler böyledir. Buna karşılık; "Bağlan
tılı sözleşme", "Dava açma süresi ve kararın etkisi", "Kiracı aleyhine düzenleme yasağı" ve "Aile 
konutu" kenar başlıklı 339, 344, 345 ve 348 inci maddeler, yürürlükteki Kanunda ve 6570 sayılı Ka
nunda bulunmayan, yeni hükümlerdir. Kira sözleşmelerinin düzenlenmesinde de, Tasannm bütününde 
olduğu gibi, Yargıtay kararları ve Avrupa mevzuatı göz önünde tutulmuştur. 

Yapılan değişikliklerin bazılarının gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: 

Madde 299 (B. Kira süresi) 

Maddenin birinci fıkrasında, kira sözleşmesinin bir unsurunu oluşturmamakla birlikte, kira 
sözleşmesinin sona ermesi bakımından önemli olan kira süresinin düzenlenmesi zorunlu görülmüştür. 
Böylece, türü ne olursa olsun, tüm kira sözleşmelerinin, belirli veya belirli olmayan bir süre için yapıla
bileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre: "Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle her hangi bir bildirim ol
maksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre 
için yapılmış sayılır". 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 255 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 320 (2. Kiracı tarafından) 

Maddenin birinci fıkrasında, kiracının kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve 
değişiklikler yapabileceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kiraya verenin bu yenilik ve değişikliklere rıza göstermesi duru
munda, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteye-
meyeceği öngörülmektedir. Böylece, kiracının kiralananı sözleşme sonunda, ne durumda teslim 
almışsa, o durumda geri verme borcuna ilişkin Tasarının 333 üncü maddesinin bir istisnasına yer 
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verilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde, kiracının, kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilmesi için 
kiraya verenin yazılı rızasını alması koşulu aranmış ve bu rızayı alan kiracının, aksi yazılı olarak karar-
laştmlmadıkça, kiralananı eski durumuyla geri verme sorumluluğundan kurtulacağı esası benimsenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiracının, sözleşmenin sona er
mesinden sonra da, bu yenilik ve değişikliklerin kiralananda meydana getirdiği önemli değer artışının 
karşılığını kiraya verenden isteyebileceği esası benimsenerek, bu konudaki tartışmalar sona erdirilmek 
istenmiştir. Bu konuda kiracının korunması amacıyla, göreceli (nisbî) bir emredici kural getirilmiştir. 
Kiracının önemli değer artışı yaratmış değişiklikler ve iyileştirmeler için karşılık isteme hakkının an
laşma ile kaldırılması veya sınırlandırılmasına imkân tanınmamış; buna karşılık, yazılı anlaşmada, 
daha fazla bir giderim talebine yer verilebileceği kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 260a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 322 (III. Kira ilişkisinin devri) 

Maddenin birinci fıkrasında, kiracının kira ilişkisini başkasına devredebilmesi, kiraya verenin 
yazılı rızasına bağlanmış; ancak, kiraya verenin işyeri kiralarında haklı sebep olmadan bu rızayı ver
mekten kaçınamayacağı öngörülmüştür. "Haklı sebep", somut olaydaki durum ve koşullar göz 
önünde tutularak, hâkim tarafından belirlenecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kira ilişkisinin devrinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını değiştirdiği 
açıkça ifade edilmiştir. Devir ile birlikte devreden kiracı, kiraya verene karşı tüm borçlanndan kur
tulacak ve devralan, devredenin yerine geçerek, kiraya verene karşı sorumlu olacaktır. Bu devir, ki
raya verenin rızasıyla gerçekleşebileceği için, borçlunun değişmesinin kiraya verenin sözleşmedeki 
durumunu olumsuz yönde etkilediği söylenemeyecektir. 

Maddenin son fıkrasında, işyeri kiralarında, devreden kiracının, devir konusu kira sözleşmesi 
süresinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olacağı 
belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 263 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. Bununla birlikte, kaynak Kanunda sadece işyeri kira ilişkisinin devri düzenlendiği 
hâlde, Tasanda 818 sayılı Borçlar Kanunundaki konut ve işyeri aynmı yapılmaksızın buna imkân veren 
düzenlemesi korunmuştur. 

Madde 325 (V. Takastan feragat yasağı) 

Maddede, takastan önceden feragat edilebileceğine ilişkin Tasarının 144 üncü maddesindeki ku
rala, kira ilişkisinden doğan alacaklar bakımından emredici bir istisna getirilmiştir. Özellikle, uygu
lamada sıkça görüldüğü gibi, kira sözleşmelerinde kiraya veren lehine olarak, kiracının, meselâ ki
ralananın ayıplı olması sebebiyle sahip olduğu alacağının takas edilemeyeceğine ilişkin düzenleme 
yapılması engellenerek, bu konuda kiraya veren ile kiracı arasında, menfaat dengesi sağlanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 265 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 334 (II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme) 

Madde ile, kiracının kiralananı geri verme borcunu gereği gibi ifası konusunda kiraya verenin 
sonradan ortaya çıkarabileceği çekişmelerin önlenmesi amaçlanmıştır. Kiraya veren, kiralananı tes
lim aldığında kiralananın durumunu gözden geçirecek; kiracının sorumluluğuna yol açacak nitelikte 
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bir eksikliğin ve ayıbın varlığı hâlinde, bunu hemen, kiracıya yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirimin 
yapılmaması, kiracıyı her türlü sorumluluktan kurtaracaktır. Öte yandan, teslim alma sırasında 
yapılacak olağan inceleme ile belirlenemeyecek nitelikteki eksikliklerden ve ayıplardan, kiracının so
rumluluğu devam edecektir. Ancak, kiraya veren, bu nitelikteki eksiklik ve ayıplan sonradan belirlediği 
takdirde, durumu hemen kiracıya bildirecektir. Bu bildirim yükünün yerine getirilmemesi de, kiracının 
sorumluluktan kurtulması sonucunu doğuracaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 267a maddesi göz önünde tutulmuştur. 

Madde 339 (B. Bağlantılı sözleşme) 

Maddede, kiracıyı koruma amacıyla, kiracının yararı olmaksızın, konut ve çatılı işyeri kirasına 
ilişkin sözleşmenin kurulması veya devamının bir başka sözleşmeyle kiracılık ile ilişkisi olmayan bir 
borç altına girmesine bağlanması hâlinde, kira ile bağlantılı bu sözleşmenin geçersiz olduğu hükme 
bağlanmıştır. Burada 818 sayılı Borçlar Kanununun 20 nci maddesi anlamında her zaman ileri 
sürülebilen ve hâkim tarafından re'sen nazara alınması gereken kesin hükümsüzlük söz konusudur, 
burada geçersiz olan bağlantı sözleşmesidir. Kira sözleşmesi geçerliliğini korur; yani kısmî geçersiz
lik söz konusudur. 

Kiracı, bu madde ile kiraya verenin kiracı karşısında güçlü olma konumunu kullanarak kiracılıkla 
ilgisi olmayan başkaca borçları kendisine yüklemesine karşı korunmuştur. Meselâ, kiracının, ki
ralayana karşı kiralananı satın alma yükümlülüğü altına girmesi veya önceki kiracının bıraktığı 
eşyayı satın almayı borçlanması ya da kiralananla ilgili bir sigorta sözleşmesi yapmayı üstlenmesi 
geçersiz olacaktır. 

Öte yandan kiracılıkla bağlantısı bulunmayan, borç altına girmenin geçersiz olması bakımından, 
bu borçlanmanın kiraya verene veya üçüncü kişiye karşı olmasında fark yoktur. Her iki durumda da 
geçersizlik söz konusu olacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 254 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 344 (III. Dava açma süresi) 

Maddenin birinci fıkrasında uygulamada da kabul edilen esaslara uygun olarak, kira bedelinin 
belirlenmesine ilişkin davanın (uygulamadaki adıyla kira tespit davasının), her zaman açılabileceği 
belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında belirli süreli kira sözleşmelerinde, mahkemece belirlenen kira be
delinin, kiracıyı hangi tarihten geçerli olmak üzere bağlayacağı düzenlenmektedir. Buna göre, dava, 
dava dilekçesinin yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte kiracıya tebliğ 
edilmiş olması koşuluna uyularak açılmışsa, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döne
minin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayacaktır. Aynı sonuç, kiraya veren tarafından bu süre içinde, 
kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluna uyularak, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 
davanın, izleyen yeni kira döneminin sonuna kadar açılması durumunda da geçerli olacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artınlacağı hakkında bir 
hükmün bulunması koşuluyla, kiraya veren kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davayı yeni kira döne
minin sonuna kadar açtığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedelinin, bu yeni dönemin 
başlangıcından itibaren geçerli olacağı kabul edilmiştir. Nitekim, yerleşmiş uygulama da aynı yöndedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 345 (IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Kiracının kira borcu bakımından korunmaması yönünde, uygulamada ortaya çıkan görüşler benim-
senmediği için, madde ile, kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü 
getirilmesi önlenmiş; kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda, sözleşme cezası (ceza koşulu) 
ödenmesi veya sonraki kira bedellerinin muaccel olması şeklindeki anlaşmalar da geçersiz kılınmıştır. 

Madde 347 (2. Bildirimin geçerliliği/a. Şekil) 

Maddede, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmenin sona ermesine ilişkin bildirimlerin 
geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlanmış ve böylece 6570 sayılı Kanunun 11 inci maddesin
deki geçerlilik şekli aynen korunmuştur. Madde kapsamından anlaşılacağı üzere, geçerlilik için 
yazılı şekil zorunluluğu, kiraya verenin, Tasarının 346 ncı maddesinde öngörülen fesih bildirimi için 
de aranacaktır. 

Madde 348 (b. Aile konutu) 

Madde, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 194 üncü maddesinin birinci, ikinci ve son 
fıkralarında yapılan düzenleme ile uyumlu olarak kaleme alınmıştır. Bu düzenlemede, aile konutu 
olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracının, eşinin açık rızası olmadıkça kira 
sözleşmesini feshedemeyeceği; bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın 
rızasını vermekten kaçınırsa kiracının, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebileceği ve 
sözleşmenin tarafı olmayan eşin, kiralayana (kiraya verene) yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı 
hâline geleceği öngörülmektedir. Tasarıda da, aynı esaslar korunmuş, buna bağlı olarak, maddenin 
son fıkrasında, kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sı
fatını kazanması hâlinde, kiraya verenin, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini 
kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Böylece, bu durumda, evlilik bir
liğinin korunması amacıyla, eşlerden birinin, kiracı sıfatıyla, tek başına hareket ederek, diğer eşin açık 
rızası olmaksızın sözleşmeyi sona erdirmesi önlenmek istenmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Hizmet Sözleşmeleri 

Altıncı Bölüm, "Hizmet Sözleşmeleri" başlığı altında üç ayırımdan oluşmaktadır. Hizmet 
sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanununun kapsamı dışında kalan işçileri kapsamaktadır. Bu işçiler ile 
İş Kanununun kapsamına giren işçiler arasında çok büyük farklılık yaratılmamaya çalışılmıştır. Bu 
düzenlemelerde, İş Kanunu Tasarısını hazırlamış olan akademisyenlerden oluşan bir heyetin hazır
ladığı rapordan geniş ölçüde yararlanılmıştır. Birinci Ayırımda "Genel Hizmet Sözleşmesi", İkinci 
Ayırımda "Pazarlamacılık Sözleşmesi" ve Üçüncü Ayırımda "Evde Hizmet Sözleşmesi" düzenlen
miştir. Birinci Ayırımda, genel hizmet sözleşmesinin kunılmasını düzenleyen 393 üncü maddenin son 
fıkrasına, "Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya 
kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur." hükmü eklenerek, işçi
lerin menfaati korunmuştur. Yürürlükteki Kanunda yer almayan "Teslim ve hesap verme borcu", 396 ncı 
maddede düzenlenmiş yeni bir hükümdür. Aynı şekilde, "Düzenlemelere ve talimata uyma borcu" da 
398 inci maddede düzenlenmiş yeni bir hükümdür. Yeni hükümlerden biri de, 403 üncü maddede yer 
verilen "Aracılık ücreti"dir. Aynı şekilde "İkramiye'yi düzenleyen 404 üncü madde, "Ücret alacağının 
haczi, devri ve rehnedilmesi" konusunu düzenleyen 409 uncu madde, "Birim ücreti" düzenleyen 
411 inci madde, "Giderler" kenar başlığını taşıyan 413 üncü madde, "Taşıma araçları" kenar başlıklı 
414 üncü madde, "Giderlerin ödenmesi" konusunu düzenleyen 415 inci madde, "İşçinin kişiliğinin 
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korurıması" ile ilgili 418 ve ibraya ilişkin 419 uncu maddeler, "Yıllık izin" ile ilgili 421 ilâ 424 üncü 
maddeler ile "Hizmet ilişkisinin devri", "Sözleşmenin devri", "Feshe karşı koruma", "Haklı sebebe 
dayanmayan feshin sonuçları", "İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması", "Sözleş
menin sona ermesinin sonuçları", "Geri verme yükümlülüğü" ile "Makbuz hükmünde sayılmama" 
konularını düzenleyen 427,428,433,437, 438,441,442 ve 447 nci maddeler, yürürlükteki Kanunda 
mevcut olmayan yeni hükümlerdir. 

İkinci Ayırımda düzenlenen "Pazarlamacılık Sözleşmesi", 818 sayılı Borçlar Kanununda yer al
mamış olmakla birlikte, uygulamada çok sık karşılaşılan, hizmet sözleşmesinin özel bir türüdür. Bu 
ayırımın içerdiği hükümlerin yer aldığı 448 ilâ 460 ıncı maddeler, tamamen yeni düzenlemelerdir. 
Üçüncü Ayırımda yer verilen "Evde Hizmet Sözleşmesi"ne ilişkin 461 ilâ 469 uncu maddeler de yeni 
düzenlemeler arasındadır. 

Yapılan değişikliklerin bazılarının gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: 

Madde 398 (V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu) 

Maddede, işverenin işin görülmesi ve işyerinde işçilerin davranışlarına ilişkin olarak genel 
düzenlemeler yapabilmesi ve ayrıca özel talimat verebilmesi kabul edilmiştir. İşverenin koyduğu genel 
düzenlemeler bütün işçiler ve işyeri için bağlayıcı düzenlemeler olduğu hâlde, özel talimat, ancak işin 
özelliği gerektirdiği ölçüde konulabilen ve sadece muhataplarının bilgisine ulaştırıldığı takdirde 
bağlayıcı olabilen düzenlemelerdir. Bununla birlikte, söz konusu özel talimatın bağlayıcı olması için, 
818 sayılı Borçlar Kanununun 315 inci maddesindeki düzenlemeden farklı olarak, mutlaka önceden 
yazılı biçimde belirlenmesi koşulunun aranmasından vazgeçilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 32İd maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 403 (d. Aracılık ücreti) 

Maddenin birinci fıkrasında, işçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret 
ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, işçinin istem hakkının, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile 
geçerli olarak kurulduğu anda doğacağı belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, "borçların kısım kısım ifa edileceği sözleşmeler ile sigorta 
sözleşmelerinde, her kısma ilişkin ücret isteminin, bu kısma ilişkin borcun muaccel olmasıyla veya 
yerine getirilmesiyle doğacağı yazılı olarak kararlaştırılabilir." 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, işçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında ku
mlan sözleşme işverence kuşum olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi borçlarını yerine ge
tirmezse, ücret istemine yönelik hak sona erer; sadece kısmî ifa hâlinde ise, ücretten orantılı olarak 
indirim yapılır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin 
hesabını tutma yükümlülüğü getirilmemişse, işverenin işçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için 
bu ücrete tâbi işlemleri de içeren yazılı şekilde hesap vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasına göre, "hesabı gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkarsa işveren, işçiye veya 
onun yerine birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin 
dayanağını oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri onun incelemesine sunmak zorundadır." 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 322b ve 322c maddesi göz 
önünde tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 404 (e. İkramiye) 

Maddenin birinci fıkrasına göre, işveren, bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi belirli günler 
dolayısıyla işçilerine özel ikramiye verebilir; işçilerin bu ikramiyeye ilişkin istem hakları, bu konuda 
anlaşma olması hâlinde doğacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, hizmet sözleşmesinin ikramiyenin verildiği dönemden önce sona er
mesi durumunda, işçinin ikramiyeden çalıştığı süreyle orantılı bir bölümünü isteme hakkının, yine 
bu konuda anlaşma olması hâlinde doğacağı açıklanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 322d maddesi göz önünde tutulmuştur. 

Madde 409 (Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi) 

Maddenin birinci fıkrasına göre, işçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya 
başkasına devredilemez ve rehnedilemez; ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için 
hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu orana dâhil değildir; nafaka alacaklılarının hakları sak
lıdır. Nitekim, aynı düzenlemeye, 4857 sayılı İş Kanununun "Ücretin saklı kısmı" kenar başlıklı 
35 inci maddesinde de yer verilmiştir. Tasarının 409 uncu maddesi, "Ücretin korunması" kenar başlıklı 
406 ncı maddesinin tamamlayıcısı niteliğindedir. 

Aynı fıkraya göre, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir 
edilecek miktar bu orana dâhil değildir. Yani, aile hukukundan doğan bakım ve yardım yüküm-
lülüğüyle ilgili olarak, mahkemece hükmedilecek nafaka borçlarında, ücretin sınırlı olarak 
haczedilebileceği ileri sürülemeyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, gelecekteki ücret alacaklarının, devredilmesi veya rehnedilmesine 
ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 325 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 413 (III. Giderler/l. Genel olarak) 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin, işin görülmesinin gerektirdiği her türlü gideri ve işçiyi işyeri 
dışında çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu harcamaları ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, yazılı olarak yapılmış bir hizmet sözleşmesinde veya toplu iş 
sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması kararlaştırılan harcamaların, kendisine götürü 
biçimde, günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesinin öngörülebileceği ifade edilmiştir. Söz 
konusu yazılı anlaşmada, böyle bir ödeme kararlaştırılmışsa, işçi tarafından meselâ, işyerine gidiş-
dönüş, yemek, konaklama ve buna benzer amaçlarla yapılmış olan harcamalann, işverence, duruma 
göre her gün, her hafta veya her ay itibanyla hesaplanacak tutannın da ödenmesi gerekecektir. Ancak, 
fıkra uyannca işveren, "götürü biçimde" ödemeyi üstlendiği bu tür harcamaların, işçi tarafından fiilen 
yapılmadığını ileri sürerek bunlan ödemekten kaçınamayacaktır. Fıkranın son cümlesine göre, işveren 
tarafından yapılacak ödeme, işçinin bu tür harcamalannın zorunlu kıldığı miktardan az olamayacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, işçiyi korumaya yönelik emredici bir kural getirilmiştir. Buna göre, 
zorunlu harcamaların tamamen veya kısmen işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin anlaş
maların yapılamayacağı, aksi hâlde bunların geçersiz olduğu kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 327a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 414 (2. Taşıma araçları) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin, işin görülmesi için işverenle anlaşarak işverenin veya ken
disinin sağladığı bir taşıma aracı kullanması durumunda, taşıtın işletilmesinin ve bakımının gerek
tirdiği olağan giderlerin, hizmet için kullanıldığı ölçüde işverence karşılanacağı belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin işverenle anlaşarak işin görülmesinde kendi motorlu aracını kul
lanması durumunda, işverenin sadece motorlu aracın işletilmesinin ve bakımının gerektirdiği olağan 
giderlerden değil, aynı zamanda bunlann vergi, zorunlu malî sorumluluk sigortası primlerini ve aracın 
yıpranması karşılığında uygun bir tazminatı da ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir. Ancak, işveren 
tarafından karşılanacak olan bu giderler, "hizmet için kullanıldığı ölçüde" sınırlamasına tâbi tutulmuştur. 

Maddenin son fıkrasında, işçinin işverenle anlaşarak, hizmetin görülmesinde kendisine ait diğer 
taşıma araçlarını ve hayvanlarını kullanması dummunda, işverenin, bunların kullanımının ve 
bakımının gerektirdiği olağan giderleri, yine hizmet için kullanıldığı ölçüde karşılamakla yükümlü 
olduğu ifade edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 327b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 415 (3. Giderlerin ödenmesi) 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağının, daha kısa bir 
süre kararlaştırılmamışsa veya yerel âdet yoksa, her defasında ücretle birlikte ödeneceği belir
tilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin hizmetinin ifasının gerektirdiği giderler için avans alacağı 
düzenlenmiştir. İşçinin avans alacağı, hizmetin ifası için "düzenli olarak yapılması gerekli masraflar" 
için söz konusu olacaktır. Bu koşulun gerçekleşmesi hâlinde, işçiye en az ayda bir olmak üzere, be
lirli aralıklarla avans verilmesi zorunluluğu öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 327c maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 418 (3. Kişisel verilerin kullanılmasında) 

Maddenin birinci fıkrasında, teknolojik gelişmeler sonucu günlük yaşantının bir parçası hâline 
gelen ve bilgisayar ortamında saklanabilen verilerin kullanılması konusunda işçinin korunması 
amacıyla bazı sınırlamalar yapılmıştır. Buna göre, işveren, işçiye ait kişisel verileri ancak işçinin işe 
yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, özel kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 328b maddesi göz önünde tu
tulmak suretiyle kaleme alınmıştır. 

Madde 419 (V. Ceza koşulu ve ibra) 

Maddenin birinci fıkrasına göre, hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulacak ceza 
koşulu geçersizdir. Buna karşılık hizmet sözleşmelerine işçi lehine ceza koşulu konulabilir. Böylece 
fıkra hükmü nispi emredici bir nitelik taşımaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin işverenden olan alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin geçerliliği 
şu iki koşulun birlikte gerçekleşmiş olmasına bağlanmıştır: 

1. İbra sözleşmesi yazılı şekilde yapılmış olmalıdır. 

2. Sözleşmede ibra konusu alacağın türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalıdır. 
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Maddenin üçüncü fıkrasında, hizmet sözleşmesinin devam ettiği sırada veya sona ermesinden başla
yarak bir ay geçmeden, işçi aleyhine yapılan ibra sözleşmelerinin hükümsüz olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında ise, ibra sözleşmesinin iptalinin istenebilmesinin koşulları düzenlen
mektedir. Buna göre, ibra sözleşmesi işçinin haklarını yeterince korumuyor veya aşın ölçüde sınır
lıyorsa ve bu durumlar açıkça belli ise işçi, böyle bir ibra sözleşmesinin, hizmet ilişkisinin sona erdiği 
tarihten başlayarak iki yıl içinde iptalini isteyebilecektir. 

Madde 421 (2. Yıllık izin /a. Süresi) 

Maddede, işverenin, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve onsekiz yaşından 
küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin verme zorunda olduğu 
belirtilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329a maddesi göz önünde tu
tulmak suretiyle kaleme alınmıştır. 

Madde 422 (b. İndirimi) 

Maddenin birinci fıkrasına göre, işçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuruyla toplam bir aydan daha 
uzun bir süreyle hizmeti yerine getirmezse işveren, çalışılmayan her tam ay için, yıllık ücretli izin 
süresinden bir gün indirim yapabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin, bir hizmet yılı içinde kendi kusuru olmaksızın hastalık, kaza, 
yasal bir yükümlülüğün veya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebeplerle en çok 
üç ay süreyle işgörme edimini yerine getirememesi durumunda, işverenin yıllık ücretli izin süresin
den indirim yapamayacağı belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, işveren, kadın işçinin gebelik ve doğum yapma sebebiyle 
işgörme edimini yerine getirememesinin üç ayı geçmemesi durumunda, yıllık ücretli izin süresin
den indirim yapamayacaktır. 

Maddenin son fıkrasında ise, hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle, işçinin aleyhine hüküm doğu
racak şekilde, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine aykırı düzenleme yapılamayacağı öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 423 (c. Kullanılması) 

Maddenin birinci fıkrasında, yıllık ücretli izinlerin kural olarak aralıksız biçimde verileceği; an
cak tarafların anlaşmasıyla ikiye bölünerek de kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işveren yıllık ücretli izin tarihlerini, iş yerinin veya ev düzeninin 
çıkarlarıyla bağdaştığı ölçüde, işçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329c maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 424 (d. Ücreti) 

Maddenin birinci fıkrasına göre, "işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli 
izin süresine ilişkin ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans 
olarak vermekle yükümlüdür." Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı İş Kanununun 57 nci maddesinin 
birinci fıkrasında "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücre
tini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır." 
şeklinde yer almaktadır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para 
ve başka menfaatler karşılığında, yıllık ücretli izin hakkından feragat edemeyeceği belirtilmiştir. Yine, 
4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, yıllık ücretli izin hakkından 
vazgeçilemeyeceği ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, hizmet sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde 
işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki 
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenecektir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımının 
başlangıcı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihtir. Bu fıkra, 4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu mad
desinin birinci fıkrasından aynen alınmıştır. 

Maddenin son fıkrasında ise, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin bu süre içinde ücret 
karşılığı bir işte çalıştığının anlaşılması durumunda, işverenin izin süresi için ödediği ücreti geri ala
bileceği belirtilmiştir. Bu fıkra da, 4857 sayılı İş Kanununun 58 inci maddesinden aynen alınmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329d maddesi de göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 427 (F. Hizmet ilişkisinin devri / 1 . İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri) 

Maddenin birinci fıkrasında, bir işletmenin kısmen ya da tamamen bir üçüncü kişiye devri hâlinde, 
hizmet ilişkisinin bütün haklan ve borçlan ile birlikte devir tarihinden itibaren, kendiliğinden devralana 
geçeceği hükme bağlanmıştır. Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı İş Kanununun 6 nci maddesinin 
birinci fıkrasında da bulunmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin hizmet süresine bağlı hakları bakımından, işçinin devreden 
işveren yanında işe başladığı tarihin esas alınacağı belirtilmektedir. Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı 
İş Kanununun 6 nci maddesinin ikinci fıkrasında da bulunmaktadır. 

Maddenin son fıkrasına göre: "Yukarıdaki hükümlere göre devir hâlinde, devirden önce doğmuş 
olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren müteselsilen so
rumludurlar. Ancak, bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu, devir tarihinden itibaren 
iki yıl ile sınırlıdır." Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı İş Kanununun 6 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında da bulunmaktadır. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 333 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 428 (II. Sözleşmenin devri) 

Maddenin birinci fıkrasında, hizmet sözleşmesinin, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle 
sürekli olarak başka bir işverene devredilebileceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, devir işlemiyle devralanın, bütün hak ve borçlan ile birlikte hizmet 
sözleşmesinin işveren tarafını oluşturacağı ifade edilmektedir. Gerçekten, hizmet sözleşmesinin 
devralınmasıyla, hizmet ilişkisi sona ermemekte, devralan, sözleşmenin işveren tarafı hâline gelmek
tedir. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işverenin yanında işe 
başladığı tarih esas alınacaktır. Benzer bir düzenleme, geçici iş ilişkisi bakımından 4857 sayılı İş Ka
nununun 7 nci maddesinde de yapılmıştır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yayım Sözleşmesi 

Tasarının 488 inci maddesi, yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir 
hüküm içermektedir. Bu hüküm ile, yayım sözleşmesinin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka
nununun 51 inci maddesinde olduğu gibi, geçerlilik şekline bağlanması uygun görülmüştür. Bu 
değişikliğin gerekçesi, aşağıda açıklanmıştır: 

Madde 488 (B. Şekli) 

Maddeye göre, yayım sözleşmesinin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 51 inci mad
desinde olduğu gibi, geçerlilik şekline bağlanması uygun görülmüştür. Söz konusu maddeye göre de: 
"Malî haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gös
terilmesi şarttır." 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

Kefalet Sözleşmesi 

Onbeşinci Bölümde "Kefalet Sözleşmesi", 581 ilâ 603 üncü maddelerde düzenlenmiştir. Bu 
bölümde getirilen yeniliklerden biri "Eşin rızası" kenar başlığını taşıyan 584 üncü maddedir. Diğer 
yeni bir hüküm "Kefaletten dönme" kenar başlığını taşıyan 599 uncu maddedir. Nihayet, "Uygulama 
alanı" kenar başlıklı 603 üncü madde hükmü de, ne yürürlükteki Kanunda, ne de kaynak İsviçre 
Borçlar Kanununda mevcuttur. Tek fıkradan oluşan bu yeni hükümle, kefalet hükümlerinin uygulama 
alanının genişletilmesi düzenlenmiştir. Madde, kefili koruyucu hükümlerden kurtulmak amacıyla, 
başka adlar altında yapılan sözleşmelere de kefalet hükümlerinin uygulanacağını hüküm altına al
maktadır. Yapılan değişikliklerin bazılarının gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: 

Madde 584 (III. Eşin rızası) 

Maddenin birinci fıkrasına göre, kefalet sözleşmesinde eşin nzasının, sözleşmenin kurulmasın
dan önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. Ancak, fıkrada bu kuralın iki istis
nasına yer verilmiştir. Birinci istisna, mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olması, ikincisi eşlerden 
birinin yasal olarak ayrı yaşama hakkının doğmuş olmasıdır. Söz konusu istisnalardan birinin varlığı 
durumunda, eşin rızası aranmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, eşin nzasının aranmadığı diğer bir istisnalara yer verilmiştir. Buna 
göre, kefalet sözleşmesinde somadan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya âdi 
kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde 
azalmasına sebep olmayan değişiklikler için de kefilin eşinin rızası aranmayacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 494 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 599 (II. Ortak hükümler/l. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki / a. Sorumluluğun kapsamı) 

Maddenin birinci fıkrasında, gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğu
mundan önceki malî dummunun, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozul
ması veya malî dummunun kefalet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu
nun ortaya çıkması hâlinde, kefilin alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak, borç doğmadığı sürece 
her zaman kefalet sözleşmesinden dönebileceği belirtilmiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, kefilin, kefaletten dönmesi sonucunda, alacaklının kefalete güven
mesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlü olacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 603 (E. Uygulama alanı) 

Maddede, kefili koruyucu hükümlerden kurtulmak amacıyla, başka adlar altında yaptıkları 
sözleşmelere de kefalet hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Böylece, meselâ kefalet 
sözleşmesi yerine, üçüncü kişinin fiilini üstlenme sözleşmesi yapılmasında olduğu gibi, alacaklıların 
kefili koruyucu hükümlerden kurtulmalarının ve bunları dolanmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Adi Ortaklık Sözleşmesi 

Özel borç ilişkilerinin düzenlendiği İkinci Kısmın son bölümü olan Onsekizinci Bölümde "Âdi 
Ortaklık" düzenlenmiştir. Esas itibarıyla, ticaret hukukunu ilgilendiren bu ortaklık türünün, Türk 
Ticaret Kanununda yer alması gerekirse de, tüzel kişiliğinin bulunmamasından olsa gerek, Borçlar 
Kanununda yer alması yadırganmamaktadır. Tasarının 620 ilâ 645 inci maddelerinde düzenlenmiş olan 
âdi ortaklıkta ortakların koyacakları "sermaye" yerine, daha doğru olan "katılım payı" terimi kul
lanılmıştır. Ayrıca, "ortaklıktan çıkma ve çıkarılma" konulan da düzenlenmiştir (m.633-636). Yapılan 
değişikliklerin bazılarının gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır: 

Madde 633 (2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma / a. Genel olarak) 

Maddeye göre, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm bu
lunması koşuluyla, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiği takdirde ilgili ortağın veya temsilcisinin 
ya da ölen ortağın mirasçısının ortaklıktan çıkabileceği veya diğer ortaklar tarafından, yazılı olarak 
yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabileceği belirtilmektedir: 

1. Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, 

2. Kısıtlanması, 

3. İflâsı, 

4. Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi, 

5. Ölmesi. 

Böylece, âdi ortaklıktan çıkma ve çıkarılma konusundaki önemli bir ihtiyacın giderilmesine yöne
lik çağdaş bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin amacı, ortaklardan birinin ortaklıktan ayrıl
mak istediği veya ortaklıktan ayrılmasını gerektirecek yasal bir durum ortaya çıktığı takdirde, diğer 
ortaklara, ortaklığın sürdürülmesi konusunda, henüz ortaklığın kurulması aşamasında irade açıkla
masında bulunma olanağını vermek ve bu suretle işleyen bir ortaklık sisteminin sona ermesini önle
mektir. Ayrıca bu düzenleme, ölen ortağın mirasçılarıyla ortaklığı sürdürmek istemeyen diğer ortak
ları, ortaklığı tasfiye edip yeni bir ortaklık kurma zahmetinden kurtaracaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, Alman Medenî Kanununun (BGB) 736 ve 737 nci maddeleri göz 
önünde tutulmuştur. 

Madde 634 (b. Ortaklık payının tasfiyesi) 

Maddenin birinci fıkrasında, bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkanlması durumunda payının 
diğer ortaklara ortaklıktaki payları oranında kendiliğinden geçeceği belirtilmektedir. 
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Maddenin ikinci fıkrasına göre, diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kullanımını 
ortaklığa bıraktığı eşyayı geri vermekle yükümlü olacaklar; ayrıca, kendisini ortaklığın muaccel 
borçlarından doğan müteselsil sorumluluktan kurtarmak suretiyle, ortak sıfatının sona erdiği tarihte 
ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi gereken tasfiye payını ödemek zorunda kalacaklardır. Bu 
durumda, fıkrada kullanılan "ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı" şeklindeki ibare karşısında, tasfiye 
usulüne ilişkin Tasarının 644 üncü maddesinin göz önünde tutulması gerektiği açıktır. Buna karşılık, 
ortaklığın henüz muaccel olmayan borçlan için diğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı borçtan kur
tarma yerine kendisine bir güvence verebileceklerdir. 

Maddenin son fıkrasında ise, çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payının, ortaklık sıfatının sona 
erdiği tarih itibanyla, malî işlerde uzman bir kişiye hesaplattırılacağı ve tarafların uzman kişi üzerinde 
anlaşamamaları durumunda bu kişinin, hâkim tarafından atanacağı öngörülmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, Alman Medenî Kanununun (BGB) 738 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 635 (c. Malvarlığının yetersizliği) 

Maddeye göre, ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, borçlarını karşılamaya 
yetmediği takdirde, çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç rutannı, zarara katılmaya ilişkin 
düzenlemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlüdür. 

Maddenin düzenlenmesinde, Alman Medenî Kanununun (BGB) 739 uncu maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 636 (d. Tamamlanmamış işler) 

Maddenin birinci fıkrasına göre, çıkan veya çıkarılan ortak, ortak olduğu dönemde henüz 
sonuçlanmamış işlerden doğan kâra veya zarara katılacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, ortaklık sıfatı sona eren kişinin, o hesap yılı sonu itibarıyla, tamam
lanmış olan işler sebebiyle varsa ortaklıktan kendisine düşecek kâr payının ödenmesini; devam eden 
işler hakkında da gerekli bilginin verilmesini isteyebileceği belirtilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, Alman Medenî Kanununun (BGB) 740 ıncı maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda "Birinci Kısım / Umumî Hükümler" şeklin
deki üst başlık, Tasarıda "Birinci Kısım / Genel Hükümler" şeklinde değiştirilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Borç İlişkisinin Kaynakları 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Birinci Bap / Borçların Teşekkülü" şeklindeki üst başlık, bu 

bölümde borç ilişkisini doğuran olgular düzenlendiğinden, Tasanda "Birinci Bölüm / Borç İlişkisinin 

Kaynakları" şekline dönüştürülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 2 6 -

BİRİNCİ AYIRIM 

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 

818 sayılı Borçlar Kanununun 1 inci maddesiyle başlayan "Birinci Fasıl / Akitten doğan borçlar" şek

lindeki alt başlık, Tasanda "Birinci Ayınm / Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri" şeklinde düzenlenmiştir. 

M a d d e l - 818 sayılı Borçlar Kanununun 1 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 1 inci maddesinde, sözleşmenin kurulması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 1 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Akdin İnikadı / 
I. İki tarafın muvafakati / 1 . Umumî şartlar" şeklindeki ibareler, Tasanda "A. Sözleşmenin kurulması 
/ 1 . İrade açıklaması / 1. Genel olarak" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 2-818 sayılı Borçlar Kanununun 2 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 2 nci maddesinde, sözleşmenin ikinci derecedeki noktaları düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 2 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2 . İkinci derecedeki 
noktaların meskût kalması" şeklindeki ibare, "2. İkinci derecedeki noktalar" şeklinde kısaltılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "üzerinde durulmamış olsa bile" şeklindeki ibare ile, 
tarafların sözleşmenin ikinci derecedeki noktalarını hiç ele almamış veya ele almakla birlikte 
çözümünü ileriye bırakmış olmaları kastedilmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 3-818 sayılı Borçlar Kanununun 3 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 3 üncü maddesinde, süreli öneride bulunanın, bu önerisiyle bağlılık 
süresi ve önerisiyle bağlı olmaktan kurtulacağı an düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun "II. İcap ve kabul" şeklindeki 3 üncü maddesinin kenar başlığında 
kullanılan "icap" şeklindeki ibare, Tasarıda "öneri" olarak; " 1 . Kabul için müddet tayini" şeklindeki 
ibare ise, madde içeriğiyle uyumlu hâle getirilmek amacıyla, " 1 . Süreli öneri" olarak değiştirilmiştir. 

Maddede, önerenin önerisiyle bağlılık süresinin düzenlendiği göz önünde tutularak, 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 3 üncü maddesinde kullanılan "icabından dönemez." şeklindeki ibare, "önerisiyle 
bağlıdır." şeklinde ve "icap ile bağlı kalmaz." şeklindeki ibare de, "önerisiyle bağlılıktan kurtulur." 
şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 4-818 sayılı Borçlar Kanununun 4 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 4 üncü maddesinde, hazır olanlar arasında yapılan süresiz öneride, 
önerenin önerisiyle bağlı olmaktan kurtulacağı an ile hangi önerilerin, hazır olanlar arasında yapılmış 
sayılacağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 4 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kabul için müd
det tayin olunmaksızın icap" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Süresiz öneri"; "a. Hazırlar beyninde" şek
lindeki ibare de "a. Hazır olanlar arasında" şekline dönüştürülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen telefon yanında, 
teknolojik gelişmeler göz önünde tutularak, Tasanda "bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğru
dan iletişim sırasında yapılan öneri"nin de, hazır olanlar arasında yapılmış sayılması öngörülmüştür. An
cak, bu sonucun, önerenin sadece "doğrudan iletişim" sağlayabilen araçlarla yaptığı, yani muhatabın da 
aynı anda içeriğini öğrenebildiği bir öneri bakımından geçerli olduğu kabul edilmiştir. 

Madde 5-818 sayılı Borçlar Kanununun 5 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 5 inci maddesinde, önerenin hazır olmayanlar arasında yaptığı süre
siz önerisiyle bağlılık süresi, önerene tanınan, önerisini muhataba zamanında ulaşmış sayma yetkisi 
ve zamanında gönderilen kabul açıklamasının önerene geç ulaşması durumunda, onunla bağlı olmak 
istemeyen önerenden beklenen davranış biçimi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 5 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Gaipler arasında" 
ibaresi, "b. Hazır olmayanlar arasında" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 6-818 sayılı Borçlar Kanununun 6 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 6 ncı maddesinde, hangi koşullar gerçekleşince, sözleşmenin 
örtülü kabul açıklamasıyla kurulmuş sayılacağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 6 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Zımnî kabul" 
şeklindeki ibare, Tasarıda " 3 . Örtülü kabul" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 7-818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "Ismarlanmayan bir şeyin gönderilmesi" 
kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 7 nci maddesinde, ısmarlanmayan şeyin gönderilmesi düzenlen
mektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, ısmarlanmamış bir şeyin gönderilmesinin öneri sayılmadığı ve bu 
şeyi alan kişinin, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü olmadığı belirtilmektedir. Böylece, 
bu tür taşımdan posta kutusunda veya kapısının önünde bulan ya da başka bir yolla alan kişilerin, bun
ları geri göndermemesi, saklamaması hattâ kullanması sebebiyle, taraflar arasında örtülü irade açık
laması sonucunda bir sözleşme ilişkisinin doğmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, ısmarlanmamış bir şeyin yanlışlıkla gönderildiği açıkça anlaşıldığı 
takdirde, onu alan kişinin, dürüstlük kurallarının bir sonucu olarak, uygun bir sürede, durumu gön
derene haber vermesi gerektiği öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde 5 Ekim 1990 tarihli Federal Kanunla kaynak İsviçre Borçlar Ka
nununa 6a maddesi olarak eklenmiş olup, 1 Temmuz 1991 tarihinden beri yürürlükte olan düzen
lemeler göz önünde tutulmuştur. Kaynak İsviçre Borçlar Kanununda üç fıkradan oluşan söz konusu 
maddenin, ilk iki fıkrası birleştirilerek, iki fıkra hâlinde Tasarıya alınması uygun görülmüştür. 

Madde 8-818 sayılı Borçlar Kanununun 7 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 8 inci maddesinde, bir önerinin hangi durumlarda önereni bağla
mayacağı; öneri niteliğinde olan ve olmayan davranışlar düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 7 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. İltizamsız icap ve 
alenî icap" ibaresi, Tasanda "4. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri" şeklinde değiştirilmiştir. 

Ülkemizde giderek yoğunlaşan bir biçimde ticarî kuruluşların reklâm ve pazarlama faaliyetleri 
sırasında kişilerin posta kutularına varıncaya kadar sattıkları ürünlere veya sundukları hizmetlere 
ilişkin tarife, fiyat listesi ya da benzerlerini ulaştırdıkları görülmektedir. Bu tür belgeler kendilerine 
ulaşanlar, belgelerde yer alan ürünlerden veya hizmetlerden yararlanma amacıyla söz konusu ticari 
kuruluşlara başvurduklarında, belirtilen fîyatlann veya niteliklerin değiştirildiği ya da belgede basım 
hatası olduğu gibi açıklamalarla karşılaşmaktadırlar. Bu olgunun göz önünde tutulması sonucunda, 
818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, Tasanda "aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça", bu 
tür belgelerdeki açıklamaların öneri sayılacağı kabul edilmiştir. 

Madde 9-818 sayılı Borçlar Kanununun 8 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 9 uncu maddesinde, ilân yoluyla ödül sözü verenin yükümlülüğü 
ve tazminat sorumluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 8 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "5 . İlân suretiyle 
vuku bulan vaatler" şeklindeki ibare, Tasarıda "5 . İlân yoluyla ödül sözü verme"; metninde kullanılan 
"bedel" sözcüğü ise, "ödül" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde, ödül sözü 
verenin, sadece sonucun gerçekleşmesinden önceki cayması göz önünde tutulduğu hâlde, Tasarının 
9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde, ödül sözü verenin, cayması yanında, sonucun 
gerçekleşmesini engellemesi dunımunda da, bundan doğan zararlan düriistlük kuralları çerçevesinde 
kalınarak yapılan giderlerle sınırlı olmak üzere karşılamakla yükümlü olduğu kabul edilmiştir. 
Ayrıca, Tasarının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, ödül sözüne güvendiği için bazı giderler yap
ması sebebiyle zarar gören bir ya da birden çok kişinin isteyebileceği toplam tazminatın, söz verilen 
ödülün değerini aşamayacağı belirtilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde kullanılan 
"Fakat umulan muvaffakiyetin elde edilemeyeceğini vaadi yapan kimse ispat ettiği surette, bu 
mecburiyete mahal kalmaz." şeklindeki hüküm, Tasarının 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 
şöylece ifade edilmiştir: "Ödül sözü veren, giderlerinin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu 
gerçekleştiremeyeceklerini ispat ederse, giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtulur." Bu hükümle, 
ödül sözüne güvenerek bazı giderler yaptıklarını ileri sürenlerin, ödül sözü veren tarafından, bekle
nen sonucu gerçekleştiremeyeceklerinin ispat edilmesi durumunda, Tasarının 9 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasından yararlanmaları önlenmek istenmiştir. 

Madde 10- 818 sayılı Borçlar Kanununun 9 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 10 uncu maddesinde, öneri ve kabul açıklamalarının hangi du
rumlarda yapılmamış sayılacağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 9 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "6. İcap ve kabulün 
geri alınması" şeklindeki ibare, Tasarıda "7. Önerinin ve kabulün geri alınması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonunda kullanılan "icap keen-
lemyekün addolunur." şeklindeki ibare, Tasarıda, "öneri yapılmamış sayılır." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 11- 818 sayılı Borçlar Kanununun 10 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasannın iki fıkradan oluşan 11 inci maddesinde, hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmelerde 
ve taraflar arasında, süregelen bir iş ilişkisinin varlığında olduğu gibi, açık bir kabule gerek bulunmayan 
durumlarda, sözleşmenin hangi andan başlayarak hükümlerini doğuracağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun söz konusu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Gaipler 
arasında vuku bulan bir akdin hangi zamana istinat ettiği" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Hazır ol
mayanlar arasında kumlan sözleşmenin hüküm anı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 

değişikliği yoktur. 

Madde 12- 818 sayılı Borçlar Kanununun 11 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 12 nci maddesinde, sözleşmelerin şekle bağlı olmaması ilkesi ile 
kural olarak geçerlilik şekli niteliğinde olmak üzere Kanunda öngörülen şekle uyulmaksızın yapılan 
sözleşmelerin geçersizliği düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 11 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Akitlerin Şekli" 
ibaresi yerine, Tasarıda "B. Sözleşmelerin şekli" ibaresi kullanılmıştır. Yine aynı kenar başlıkta kul
lanılan "I. Umumî kaide ve emrolunan şekillerin şümulü" ibaresi, Tasarıda "I. Genel kural" şeklinde 
kısaltılmış; madde metni de arılaştırılmıştır. 

Tasarının 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ilk cümle hükmüyle, Kanunda sözleşmeler 
için öngörülen şeklin, kural olarak geçerlilik şekli olduğu belirtilerek, bu konudaki duraksamalar or
tadan kaldırılmak istenmiştir. Aynı fıkranın son cümlesinde de, öngörülen şekle uyulmadan kumlan 
sözleşmelerin kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlı olduğu açıklanmıştır. 

Madde 13- 818 sayılı Borçlar Kanununun 12 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 13 üncü maddesinde, yasal yazılı şekle bağlanan bir sözleşmenin 

değiştirilmesinde uyulacak şekil düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 12 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Tahrirî şekil" 
ibaresi, Tasarıda "II. Yazılı şekil" olarak; " 1 . Kanunen muayyen olan şekil" ibaresi, " 1 . Yasal şekil" 
olarak, "a. Şümulü" ibaresi de "a. Kapsamı" olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin ilk fıkrasının son 
cümlesinde, sözleşmeye ters düşmeyen, özellikle (ifa yeri ve zamanında değişiklik yapılmasında 
olduğu gibi) üstlenilen edimlerin kapsamını genişletmeyen, tamamlayıcı yan hükümler için yazılı şekle 
uyulması zomnluluğunun bulunmadığı belirtilmiş ve madde metni arılaştırılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, Tasarının 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hük
müyle, birinci fıkrada öngörülen kuralın, yazılı şekil dışında kalan diğer geçerlilik şekilleri hakkında 
da uygulanması öngöriilmüştür. Kanunda yazılı şekilden söz edildiğinde, bundan âdi yazılı şekil an
laşılır. Oysa, âdi yazılı şekil dışında, resmî senet düzenleme ve imzaların noterce onaylanmasının 
zorunlu olduğu başka geçerlilik şekilleri de bulunmaktadır. Fıkraya göre, yazılı şekil dışındaki 
geçerlilik şekline tâbi sözleşmelerin değiştirilmesi hakkında da Kanunda öngörülen şekle uyulması 
zorunludur. Ancak, bu dummda da sözleşme ile çelişmeyen değişiklikler, tamamlayıcı yan hüküm
ler niteliğinde ise, bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi, kanunda öngörülen şekle uyulmasına bağlı 
olmayacaktır. 
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Madde 14- 818 sayılı Borçlar Kanununun 13 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 14 üncü maddesinde, yazılı şekilde yapılması öngörülen 
sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunluluğu ve yazılı şekil yerine geçen 
belgeler düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 13 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Rükünleri" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Unsurları" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kanunda aksine bir hüküm 
yoksa, imzalı bir mektup ile aslı borç altına girenlerce imzalanmış bir telgrafnamenin, yazılı şekil 
yerine geçmesi kabul edildiği hâlde, Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, iletişim teknolo
jisinde ortaya çıkan yeni gelişmeler göz önünde tutularak, bunlara teyit edilmiş olmaları kaydıyla, faks 
veya buna benzer iletişim araçları ile güvenli elektronik imzayla gönderilip saklanabilen metinler de 
eklenmiş ve hükmün kapsamı genişletilmiştir. Ancak, söz konusu iletişim araçlarıyla gönderilen 
metinlerin yazılı şekil yerine geçmesi için, bunları alanlar tarafından teyit edilmiş olması şarttır. 
Güvenli elektronik imzayla gönderilen metinlerin ise, yazılı şekil yerine geçmesi için, 5070 sayılı Elek
tronik İmza Kanununa uygun olarak gönderilmesi ve alanlar tarafından bilgisayar ortamında kaydedilerek 
saklanabilmesi gerekir. 

Madde 15- 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 15 inci maddesinde, imza düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
olduğu gibi, imzanın borç altına girenin el yazısıyla atılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bununla 
birlikte, aynı fıkraya, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde güvenli elektronik 
imzanın tanımlandığı göz önünde tutularak, güvenli elektronik imzanın da el yazısıyla atılmış 
imzanın bütün hukukî sonuçlarını doğurduğunu belirten yeni bir hüküm eklenmiştir. Nitekim, 5070 
sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre de: "Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî 
sonucu doğurur." Yine aynı Kanunun 22 nci maddesiyle, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Ka
nununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir: "Güvenli elektronik imza 
elle atılan imza ile aynı ispat gücünü hâizdir." Bu durum karşısında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 
14 üncü maddesinin birinci fıkrasında olduğu gibi, Tasarının 15 inci maddesinin birinci fıkrası iki 
cümle hâlinde kaleme alınarak fıkranın, güvenli elektronik imzayı da kapsayacak biçimde düzen
lenmesinde zorunluluk görülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında, imzanın el yazısı dışında bir araçla atılmasının yeterli olduğu du
rumlar belirtilmiştir. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında körlerin imzalarının, onları bağlamayacağı kuralı ile bu ku
ralın istisnası düzenlenmiştir. "Görme özürlülerin imzaları" şeklindeki nitelendirmenm, "görme 
yeteneğinin tam olarak kaybı"nı ifade etmekte yetersiz kaldığı düşüncesiyle, "körlerin imzaları" 
ifadesinin kullanılması zorunlu görülmüştür. Ayrıca, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi ile, 
818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının, 
görme yeteneğinden tamamen yoksun kişilerin, imzaladıkları sırada içeriğini bildiklerinin ispat 
edilmesine gerek olmaksızın, kendilerini borç altına sokan hukukî işlemler karşısında korumasız 
bırakılmaları sonucunu doğuracağı için, bu fıkranın Tasan metninden çıkarılması uygun görülmemiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununda mevcut olmadığı için yeni bir hüküm niteliğindeki Tasarının 
15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise, açığa atılan imzanın hükmü ile açığa atılan imzanın üstün
deki metnin, anlaşmaya aykırı olarak yazıldığı iddiasında ispat yükü düzenlenmektedir. Bu yeni 
hükümle, aslında bir ispat hukuku sorunu olmakla birlikte, uygulamada sıkça karşılaşılan, doktrinde 
ve mahkeme kararlarında "açığa imza" veya "beyaza imza" olarak nitelendirilen hukukî olguyla il
gili bir düzenleme yapılması yararlı görülmüştür. Boş bir kâğıda (veya buna benzer diğer maddelere) 
atılan imzaların üstünün, sonradan doldurulup borç senedine dönüştürülmesi durumunda, sonradan 
yazılan metnin, o metindeki imzayı atanın iradesine uygun olduğu, bir âdi karine olarak kabul 
edilmiştir. Buna göre, durumun özelliği aksini göstermedikçe, açığa imza atan, sonradan yazılan met
nin anlaşmaya aykırılığını ispat yükü altında olacaktır. 

Madde 16- 818 sayılı Borçlar Kanununun 15 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 16 ncı maddesinde, imza yerine geçen işaretler düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 15 inci maddenin kenar başlığında kullanılan "d. İmza makamına 
kaim olacak işaretler" ibaresi, Tasarıda, "d. İmza yerine geçen işaretler" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesinde, imza yerine geçen işaretler düzenlenmekle birlikte, kambiyo 
senetlerine ilişkin hükümler saklı tutulmaktadır. Nitekim, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
poliçelere ilişkin 668 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre: "El yazısı ile olan imza yerine, mihaniki 
herhangi bir vasıta veya el ile yapılan veyahut tasdik edilmiş olan bir işaret yahut resmî bir şahadet
name kullanılamaz." Bu hüküm, aynı Kanunun 690 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan yol
lama uyannca, bonolar hakkında da uygulanır. Yine aynı Kanunun 730 uncu maddesinin (19) numaralı 
bendinde, poliçelere ilişkin 668 inci maddeye yapılan yollama uyarınca, çeklerde de imzanın keşideci 
tarafından elle atılması yasal bir zomnluluktur. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 15 inci maddesinde, imza atamayan kişilerin "usulen tasdik 
olunmuş ve el ile yapılmış bir alâmet vazetmeye yahut resmî bir şahadetname kullanmaya mezun" 
oldukları belirtildiği hâlde, Tasarının 16 ncı maddesinde, imza atamayanların "imza yerine, parmak 
izi veya usulüne göre onaylanmış olması koşuluyla, el ile yapılmış bir işaret veya mühür" kullan
abilecekleri öngörülerek, söz konusu maddenin, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunumuzun 297 nci maddesindeki düzenlemeyle uyumlu bir hâle gelmesi sağlanmıştır. 

Madde 17-818 sayılı Borçlar Kanununun 16 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 17 nci maddesinde, iradî şekle uyulmamasının hukukî sonucu ve her
hangi bir belirleme olmaksızın kararlaştınlan yazılı şekle uygulanacak hükümler düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 16 ncı maddesinin kenar başlığmda kullanılan "2. Akitte mahfuz kalan 
şekil" ibaresi yerine, Tasarının 17 nci maddesinin kenar başlığında, "2. İradî şekil" ibaresi kullanılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında, iradî şekle uyulmaması du
rumunda, tarafların, o sözleşmeyle bağlı olmadıkları mutlak bir ifadeyle belirtildiği hâlde, Tasarının 
17 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu sonuç bir âdi karine olarak kabul edilmiştir. 

Tasannın 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında, tarafların, âdi veya resmî yazılı şekil gibi herhangi 
bir belirleme yapmaksızın iradî şekil olarak, sadece yazılı şekli kararlaştırmaları durumunda, bu şekle 
uymamalarının yaptınmı da belirtilmiştir. Gerçekten, 818 sayılı Borçlar Kanununun 16 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasında, "iki tarafın ona riayet etmesi lâzımdır." şeklinde ve niteliği pek de açık olmayan bir 
ibare kullanıldığı hâlde, Tasarının 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında, bu durumda "yasal yazılı şekle 
ilişkin hükümler uygulanır." şeklinde bir ibarenin kullanılması tercih edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 18- 818 sayılı Borçlar Kanununun 17 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının tek fıkradan oluşan 18 inci maddesinde, borcun sebebini içermeyen borç tanıması 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 17 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Borcun sebebi" 
şeklindeki ibare, madde içeriğiyle uyumlu hâle getirilerek, "C. Borç tanıması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 17 nci maddesinde kullanılan ". . .borç ikrarı muteberdir." şek
lindeki ibare yerine, Tasarının 18 inci maddesinde, "Borç tanıması... geçerlidir." şeklindeki ibarenin 
kullanılması, teorik esaslara daha uygun görülmüştür. Gerçekten, söz konusu maddeyle, medenî 
yargılama usulünde, davanın tarafları arasında bir çekişmenin varlığını gerektiren bir borç ikrarının 
düzenlenmesi amaçlanmamıştır. Tasarının 18 inci maddesinde, borcun sebebi (ifa sebebi, alacak se
bebi, bağışlama sebebi veya rücu alacağına sahip olma sebebi) belirtilmemiş olsa bile, böyle bir borç 
tanımasının geçerli olduğu kabul edilmektedir. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
236 nci ve onu izleyen maddelerinde düzenlenen "ikrar" terimiyle karıştırılmaması için, "borç ikrarı" 
yerine, "borç tanıması" teriminin kullanılması tercih edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 19-818 sayılı Borçlar Kanununun 18 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannm iki fıkradan oluşan 19 uncu maddesinde, sözleşmelerin yorumunda göz önünde tutula
cak ilke ile işlemin muvazaalı olduğu savunmasının ileri sürülemeyeceği durum düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 18 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "d. Akitlerin tef
siri, muvazaa" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenip yorumlan
masında, taraflann yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcükler değil, on
ların gerçek ve ortak iradeleri esas alınacağı düzenlenmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, Tasarının 17 nci maddesinin gerekçesinde de açıklandığı gibi, 
yazılı bir "borç tanımasf'na güvenerek alacağı kazanmış üçüncü kişiye karşı, işlemin muvazaalı olduğu 
savunmasında bulunulamayacağı belirtilmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 20 -818 sayılı Borçlar kanununda yer verilmeyen, "E. Genel işlem koşulları / 1 . Genel 
olarak" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 20 nci maddesinde, genel olarak genel işlem koşulları düzenlen
mektedir. 

Borçlar hukukunun temelini bireysel sözleşme modeli oluşturmaktadır. Bireysel sözleşme de
nilince, Borçlar Kanununun 1 inci ve devamı maddeleri anlamında öneri, karşı öneri ve kabul gibi 
en sonunda irade açıklamalarının uygunluğu ve uyuşması sağlanıncaya kadar, sözleşmenin her hük
münün tartışma ve pazarlık konusu yapıldığı sözleşmeler anlaşılır. Ancak, çağımızın sosyal ve 
ekonomik gelişimleri, kitlelere yönelik hizmet gereksinimini yaratmış ve bunlar için üretim zorunlu
luğu doğurmuştur. Buna bağlı olarak, bireysel sözleşme modeli yanında, yeni bir sözleşme modeli or-
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taya çıkmıştır. Bankalar, sigorta şirketleri, seyahat ve taşıma işletmeleri, dayanıklı tüketim mallan üre
timi ve pazarlaması yapan girişimciler, bireysel sözleşmenin kurulmasından önce soyut ve tek yanlı 
olarak kaleme alınmış sözleşme koşulları hazırlamakta, bunlarla gelecekte kurulacak belirsiz sayıda, 
ancak aynı şekil ve tipteki hukukî işlemleri düzenlemektedirler. Önceden hazırlanan tipik sözleşme 
koşulları için genel işlem koşullan terimi kullanılmakta; bu tür sözleşmelere, "tip sözleşme", "kitle 
sözleşme", "katılmalı sözleşme" ya da "formüler sözleşme" denilmektedir. Kitlelere yönelik bu 
sözleşmelerde, sözleşmenin kurulmasına ilişkin görüşmeler ve pazarlıklar yapılması söz konusu 
değildir. Hattâ, çoğu zaman fiyat konusu bile tarifelerle belirlenmekte ve pazarlık dışı bırakılmaktadır. 
Girişimci karşısında sözleşmenin diğer tarafı, ya kendisine dayatılan koşullarla sözleşmeyi kuracak 
ya da söz konusu sözleşmenin içerdiği edim veya hizmetten vazgeçmek zorunda kalacaktır. Başka 
bir ifadeyle, birey önüne konulan metin karşısında, sadece "evet" ya da "hayır" diyebilecek, buna 
karşılık, "evet, ama" seçeneğinden yoksun olacaktır. Hizmet ya da edimden hiç yararlanmamanın söz 
konusu olmaması ve "evet, ama" deme olanağı bulunmaması karşısında, bireyin bu tür sözleşmelerin 
uygulanmasında kanunla korunması zorunluluğu ortadadır. Tasarıda, genel işlem koşullarının tâbi 
olduğu geçerlilik kuralları, bunlara aykırılığın yaptınmları ve genel işlem koşullarının yorumlanması 
gibi konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla, bütün sözleşmeleri kapsayacak emredici genel 
hükümler şeklinde düzenlenmesi zorunlu görülmüştür. Nitekim, Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında 
olmak üzere, 5 Nisan 1993 tarihli ve 93/13/EVVG sayılı "Tüketici Sözleşmelerindeki Kötüye Kul
lanılabilecek Şartlara İlişkin Direktifte ve Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosuna 
sunulan Avrupa Sözleşme Hukukuna yönelik 2003/C 63/01 sayılı Eylem Plânının 4.2 maddesinde 
genel işlem koşullarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler öngörülmüştür. Alman hukukunda daha önce 
özel bir kanunla düzenlenmiş olan genel işlem koşulları, belirtilen hükümler de göz önünde tutularak, 
Alman Medenî Kanununun (BGB) 305 ve devamı maddelerinde genel hüküm niteliği kazandınlarak 
yeniden düzenlenmiştir. Böylece, söz konusu hükümlerin uygulama alanının sadece tüketicilerle sınırlı 
kalması önlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, öncelikle genel işlem koşulları tanımlanmıştır. Buna göre, genel 
işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken, ileride çok sayıdaki sözleşmelerde kullanma amacıyla 
taraflardan birinin tek başına önceden hazırlayıp diğer tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Aynı 
fıkranın ikinci cümlesinde, genel işlem koşulu olma bakımından, diğer tarafa sunuluş biçiminin önemli 
olmadığı, bu koşulların sözleşme metninde veya ekinde yer alabileceği, kapsamının, yazı türünün ve 
şeklinin, nitelendirmede önem taşımadığı açıklanmıştır. Bu düzenleme kapsamında, genel işlem 
koşullarının tamamının veya bir kısmının sözleşme metninde ya da ekinde değişik karakterlerle yazıl
mak suretiyle, bunlann emredici yasal düzenleme kapsamı dışında bırakılması önlenmek istenmiştir. Aynı 
şekilde, hangi konudaki hükümlerin genel işlem koşulu sayılacağı yönünde bir liste verme yerine, her tür
den sözleşme hükmü, bu tanım kapsamına girdiği takdirde, genel işlem koşulu olarak kabul edilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, sözleşme koşullannı dayatma konumunda olan 
tarafın, hazırladığı tip sözleşmelerde çağımızın teknolojik imkânlarından da yararlanarak, farklı 
yöntemler kullanarak, bunların tip sözleşme olmaktan çıktığını ve bu sözleşmelerin bireysel sözleşme 
olduğunu ileri sürmesi engellenmiştir. Kısacası, sözleşme metinlerindeki farklılıklar, birinci fıkradaki 
tanım kapsamında olmalan kaydıyla, sözleşme hükümlerinin genel işlem koşulu hükümlerine tâbi ol
ması bakımından önemsiz sayılmıştır. Meselâ, delil sözleşmelerine ilişkin bir genel işlem koşulunun 
bu sözleşmenin asıl metnine alınması, bu sözleşmelerin ekinde yer alması veya sözleşme metni ya 
da ekinde yer almakla birlikte yerinin değiştirilmesi, uygulama farklılığı doğurmayacaktır. Aynı 
şekilde, tip sözleşme yöntemine başvuran tarafın, çok sayıda farklı tipte sözleşme hazırlayarak, müş
terileri ile ilişkilerinde, genel işlem koşulları hükümlerini dolanması yolu da kapatılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemede, uygulamada sıkça rastlanan bir olgu göz 
önünde tutulmuştur. Gerçekten, çok sayıda tip sözleşmede, metinde sözleşmenin tüm hükümlerinin 
her birinin okunduğu, tartışıldığı ve bu şekilde kabul edildiğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 
Hattâ, sözleşme sırasında imza ile birlikte ek düzenleme yapılarak, sözleşme metninin ve/veya genel 
işlem koşullarının okunduğuna, anlaşıldığına ve bu yolla kabul edildiğine ilişkin açıklamaları içeren 
tutanaklar düzenlenebilmektedir. Aynı şekilde, çok sayfalı tip sözleşmelerde sayfalardan her birine 
katılanın yalnızca imza atması ya da bu türden açıklamalarla birlikte imza atması farklı bir uygula
maya yol açmayacaktır. Hattâ, her maddenin ayrı ayn ya da bu tür açıklamalarla imzalanması da genel 
işlem koşullarına ilişkin emredici hükümleri dolanmaya yetmeyecektir. Çünkü, fıkra hükmüyle, 
böyle kayıtların tek başına genel işlem koşullarına ilişkin emredici düzenlemenin uygulanmasını 
önleyemeyeceği kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen 
izinle yürütmekte olan kişi ve kurumların hazırladıkları sözleşmeler, her durumda tip sözleşme 
olarak kabul edilmekte, böylece mutlak surette genel işlem koşullarının emredici düzenlemesine bağlı 
tutulmuş olmaktadır. Genel işlem koşullarının tâbi olduğu emredici düzenleme açısından sözleşme 
ve koşullarını hazırlayan tarafın kamu tüzel kişisi olması, uygulama farklılığı doğurmayacaktır. 

Madde 21- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Kapsamı / 1. Yazılmamış 
sayılma" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannm iki fıkradan oluşan 21 inci maddesinde, genel işlem koşullannın sözleşme metnine yazıl
mamış sayılacağı durumlar düzenlenmektedir. 

Sözleşme metninde genel işlem koşullarına yollama yapılmakla yetinilmesi, uygulamada sıkça 
karşılaşılan bir durumdur. 

Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında kullanılan "yazılmamış sayılır." şeklindeki ibareye, 
İsviçre Borçlar Kanununun 995 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 999 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında, 1002 ve 1006 nci maddelerinin birinci fıkralarında, 1104 üncü, 1106 nci mad
delerinde, 1109 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 1110 uncu maddesinde yer verildiği görülmek
tedir. Alman Medenî Kanununun (BGB) genel işlem koşullarına ilişkin 305c maddesinde de, aynı 
hukukî etkiye sahip benzer bir ifade kullanılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, 
düzenleyenin sözleşmenin yapılması sırasında diğer tarafa, bu koşullann varlığı hakkında açıkça bilgi 
vermesi, bunların içeriğini öğrenme olanağını sağlaması ve onun da söz konusu koşulları kabul etme
sine bağlı kılınmıştır. Aksi takdirde, böyle genel işlem koşulları yazılmamış sayılacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı genel işlem 
koşullarının da yazılmamış sayılacağı belirtilmiştir. Bu nitelikteki genel işlem koşullarının, 
düzenleyence, bunlar hakkında açıkça bilgi verilip, içeriğini öğrenme olanağının sağlanması ve 
diğer tarafın da bunu kabul etmesi, yazılmamış sayılma yaptırımının uygulanmasını engellemez. 
Böylece, Alman Medenî Kanununun (BGB) 305c maddesinde olduğu gibi, şaşırtıcı kuralların 
sözleşmenin içeriğinden sayılmaması ilkesi benimsenmiştir. Meselâ, uygulamada döviz tevdiat 
hesabı sözleşmelerinde, yatırılan yabancı paradan farklı bir yabancı para ya da Türk Lirası ile hesap
taki meblâğın ödenebileceği genel işlem koşuluna sıkça rastlanmaktadır. Döviz hesabını belli bir ya
bancı para cinsinden açtıran kişiye, hesabın bulunduğu kurumca farklı bir yabancı para ya da Türk 
Lirası ile ödeme yapılması, olağan dışı sayılacağı için, bu tür bir genel işlem koşulu yazılmamış sayılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Nitekim, İsviçre Federal Mahkemesinin bir kararında da, carî hesap şeklinde işleyen bir kredi işle
minde, ipoteğe ilişkin metnin içine örtülü olarak konulmuş olan bir kefalet yüklenimi olağan dışı bu
lunmuştur (BGE 49 II 185). Ayrıca kredi sözleşmelerinde, neredeyse ayrıksız olarak yer verilen, kredi 
kurumunun dilediği anda hiçbir gerekçe göstermeksizin hesabı kat edeceği, ilişkiye son vereceğine 
ilişkin hükümler de olağan dışı olduklarından yazılmamış sayılacaktır. 

Madde 22- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Yazılmamış sayılmanın 
sözleşmeye etkisi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 22 nci maddesinde, yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi düzen
lenmektedir. 

Maddeye göre, yazılmamış sayılan genel işlem koşullannı içeren bir sözleşmenin, bu genel işlem 
koşullan dışındaki diğer hükümleri geçerli olmaya devam edecektir. Nitekim, aynı konuyu düzenleyen 
Alman Medenî Kanununun (BGB) 306 ncı maddesinde yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi ile 
ilgili olarak geçerlilik ilkesi benimsenmiş ve oluşabilecek sözleşme boşluklarının kanun hükümleriyle 
doldurulacağı ifade edilmiştir. Bu sonuç, Hukukumuza yabancı değildir. Meselâ, 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 1266 ncı maddesinin son fıkrasında, sigorta poliçelerinde okunamayan genel işlem 
koşulları yerine kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekle, sözleşmelerin geçerli kalacağı esası 
benimsenmiş bulunmaktadır. Tasarının 22 nci maddesinin ikinci cümlesinde ise, düzenleyen tarafın
dan, yazılmamış sayılan genel işlem koşulları olmasaydı asıl sözleşmenin yapılmayacağı ve bu 
sözleşmeyle bağlı olunmayacağının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, Alman 
Medenî Kanununun (BGB) 306 ncı maddesinin üçüncü fıkrasından aynlınmıştır. Böylece sözleşmeyi 
düzenleyenin Tasarının 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmünden kıyas yoluyla 
yararlanması önlenmiş bulunmaktadır. Sözleşmenin diğer tarafının ise, söz konusu hükümden yarar
lanabileceğinde duraksama yoktur. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1466 ncı maddesinde de özdeş 
bir düzenlemeye yer verilmiştir. Gerçekten bu düzenlemede, kanun ya da yetkili makamlarca belir
lenen en yüksek bedeli aşan sözleşmelerin bu bedel üzerinden yapılmış sayılacağı ve bu bedelden 
fazla olarak yerine getirilmiş edimlerin iadesinin gerekeceği, bu durumlarda 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Madde 23- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Yorumlanması" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 23 üncü maddesinde, genel işlem koşullarının yorumlanması 
düzenlenmektedir. 

Maddeye göre, açık ve anlaşılır olmayan veya birden çok anlama gelen genel işlem koşulları, 
düzenleyenin aleyhine ve diğer tarafın lehine yorumlanır. Bu esaslar, 4721 sayılı Türk Medenî Ka
nununun 2 nci maddesinde öngörülen dürüstlük kurallarının, genel işlem koşullarının yorumlanması 
bakımından özel bir uygulama alanı oluşturur. Gerçekten, düzenleyenden, sözleşme koşullarını 
dürüstlük kurallarının gerektirdiği önemi vererek hazırlaması beklenir. Sözleşmede açık olmayan veya 
duraksamaya sebep olan noktalar, düzenleyen aleyhine yorumlanacaktır. Sözleşme hükümlerinin 
düzenleyen aleyhine yorumlanması için, düzenleyenin o sözleşme bakımından uzman olması da gerek
mez. Aksine bir çözüm tarzı, bir genel hukuk ilkesi olan, "çelişkili davranma yasağı"na (nemo au-
diatur propriam turpitudinem allegans) aykırı düşer. Sonuç olarak, bu tür genel işlem koşulları daima 
diğer taraf lehine yorumlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 3 6 -

Nitekim, Roma hukukundan gelen "in dubio contra stipulatorem" (Sözleşme, şüphe hâlinde 
düzenleyen aleyhine yorumlanır) genel ilkesinden de aynı sonuç çıkmaktadır. Bu genel ilke ve buna 
uygun olan madde, sözleşmeyi veya sözleşmedeki bir hükmü ya da bir sözcüğü kaleme alanın, onu 
istediği gibi ifade etme olanağına sahip bulunması sebebiyle, kaleme aldığı metnin kendi aleyhine yo
rumlanmasına katlanması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Aynı şekilde, bir hükmü düşündüğü 
gibi yazmamış olan kişinin, "bu hüküm şöyle anlaşılmalıdır." şeklinde, sonradan yapacağı yorum haklı 
sayılamaz. Alman Medenî Kanunun (BGB) 305c maddesinin ikinci fıkrasında benzer bir düzenlemeye 
yer verilmiştir. 

Madde 24- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "IV. Değiştirme yasağı" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 24 üncü maddesinde, genel işlem koşullarını değiştirme yasağı 
düzenlenmektedir. 

Maddede, tip sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı 
taraf aleyhine genel işlem koşullan içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme 
yapma yetkisi veren kayıtlara yer verilemeyeceği belirtilmektedir. Bir tip sözleşmede veya ayn bir 
sözleşmede yer verilen bu tür kayıtlar, Tasarının 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi 
anlamında kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlı olacaktır. Başka bir ifadeyle, burada aynı fıkranın 
ikinci cümlesinin uygulanması söz konusu değildir. 

Genel işlem koşullarının, düzenleyen tarafından tek yanlı ve önceden hazırlanmış olması, bun
ların Tasarının 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sözleşmenin kapsamına girmesi, bu 
sözleşmenin düzenleyen tarafından tek yanlı olarak değiştirebileceği anlamına gelmez. Ancak, uygu
lamada genel işlem koşulları içinde, bu koşulların tamamının veya bir kısmının değiştirilmesi 
konusunda düzenleyene yetki verildiği görülmektedir. Maddede, kendisinde böyle bir yetkiyi saklı 
tutmuş olsa bile, düzenleyenin bu yetkisine dayanarak, sözleşmeyi tek yanlı, yani dilediği gibi 
değiştirme ya da yeni düzenleme yapma yolu kapatılmış ve bu tür kayıtların yazılmamış sayılacağı 
öngörülmüştür. 

Bu tür düzenlemeler de, Hukukumuza yabancı değildir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 6 ve 6/A maddelerinde de sözleşmedeki haksız şartlara ilişkin düzenlemeyle 
tüketicileri koruyucu nitelikte benzer hükümlere yer verilmiştir. Aynı Kanunun tüketici kredisine 
ilişkin 10 uncu maddesinde, sözleşmede öngörülen kredi koşullarının sözleşme süresi içinde tüketici 
aleyhine değiştirilemeyeceği öngörülmüştür. Uygulamada, hemen hemen bütün tip sözleşmelerde, 
düzenleyenlere, böyle bir yetkinin verilmiş olduğu ve uyuşmazlık hâlinde bu düzenlemelere geçerlilik 
tanındığı göz önünde tutulduğunda, bu madde hükmünün önemi kendiliğinden anlaşılır. 

Maddede söz konusu edilen kayıtlar, sadece düzenleyen lehine, diğer taraf aleyhine olan değişiklik 
ya da yeni düzenleme yapma yetkisi veren genel işlem koşullanna ilişkindir. Buna karşılık, diğer taraf 
lehine yapılacak değişikliklerin ya da yeni düzenlemelerin geçerli olduğu konusunda duraksama yoktur. 

Madde 25- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "V. İçerik denetimi" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. Aynı kenar başlık, Alman Medenî Kanununun (BGB) 307 nci maddesinde de kul
lanılmıştır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 25 inci maddesinde, genel işlem koşullarına ilişkin içerik denetimi 
düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddede, genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı taraf aleyhine veya 
onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağı belirtilmektedir. Maddede yapılan 
düzenleme ile, ahlâka aykırılık ölçüsünde olmasa bile, öğretide dürüstlüğe aykırı olarak nitelendirilen 
bu tür davranışların, genel işlem koşulları alanında da önlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu tür hükümlerin yaptırımı, Tasarının 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi an
lamında kesin hükümsüzlük olacaktır. Başka bir ifadeyle burada, aynı fıkranın ikinci cümlesinin uygu
lanması söz konusu değildir. Bu sebeple, sözleşmenin kapsamına dahil edilen hükümlerden genel işlem 
koşullarına konulması yasak olanlar dışındakiler, geçerliliklerini koruyacaktır. Tasarının 21 inci 
maddesinde genel işlem koşullannın bağlayıcılığı, bu maddede ise, söz konusu koşullann içerik dene
timi düzenlenmektedir. 

Buna benzer bir düzenlemeye, Alman Medenî Kanununun (BGB) 307 nci maddesinde de yer verilmiştir. 

Madde 26- 818 sayılı Borçlar Kanununun 19 uncu maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 26 nci maddesinde, sözleşme özgürlüğü ilkesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 19 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Akdin 
Mevzuu / 1. Erkânı" şeklindeki ibareler, maddenin içeriğine uygun olarak, Tasarının 26 nci mad
desinde, "F. Sözleşmenin içeriği / I. Sözleşme özgürlüğü" şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrası ise, 
birinci fıkrada öngörülen sözleşme özgürlüğü ilkesinin sınırlarını açıklamaktan ibaret olan bir hüküm 
niteliği taşıması sebebiyle gereksiz görülerek, metinden çıkanlmıştır. Gerçekten, sözleşme özgürlüğü 
ilkesinin sınırlarının aşılmasının yaptırımı niteliğindeki Tasarının 27 nci maddesinin birinci fıkrasın
dan, sözleşme özgürlüğünün sınırları belirlenebilmektedir. 

Madde 27- 818 sayılı Borçlar Kanununun 20 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 27 nci maddesinde, sözleşmenin kesin hükümsüzlük sebepleri ve 
sözleşmenin bazı hükümlerinin hükümsüz olması durumunda, kısmî hükümsüzlük yaptırımının 
uygulanacağı kuralı ile bu kuralın istisnası düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Butlan" şek
lindeki ibare, Tasarının 27 nci maddesinde, "II. Kesin hükümsüzlük" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde, kısmî butlan 
yaptırımı açıklanırken kullanılan "yalnız şart lağvolun" şeklindeki ibarenin yanıltıcı nitelikte olması 
nedeniyle, Tasarının 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında, "diğerlerinin geçerliliğini etkilemez." şek
lindeki ibarenin kullanılması uygun görülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 28- 818 sayılı Borçlar Kanununun 21 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 28 inci maddesinde, aşırı yararlanma koşullan, zarar görenin bu 
koşullar gerçekleşince, ifa ettiği edimi nasıl ve hangi süre içinde geri alabileceği ile söz konusu sürenin 
başlangıç ânı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 21 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Gabin" şek
lindeki ibare, Tasarının 28 inci maddesinde, "III. Aşırı yararlanma" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak maddenin birinci fıkrasında, aşırı yararlanma du
rumunda zarar görene, sözleşmeyle bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini 
isteme yanında, sözleşmeyle bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteme hakkı 
da tanınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 21 inci maddesinde öngörülen bir yıllık süre, Tasarının 28 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, aşırı yararlanmanın söz konusu 
olduğu bir sözleşmede zarar gören, sözleşmeyle bağlı olmaktan kurtulmak ya da oransızlığın giderilmesini 
sağlamak istiyorsa, bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada 
ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her iki durumda da sözleşmenin ku
rulduğu tarihten başlayarak on yıllık hak düşürücü süreler içinde kullanabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bir yıllık sürenin, sözleşmenin kurulduğu tarihten değil; öğrenme 
veya zor durumun ortadan kalktığı tarihten başlaması kabul edilmiştir. Ayrıca, zarar görenin 
sözleşmeyle bağlı olmama iradesini diğer tarafa açıklayabileceği on yıllık azamî (mutlak) bir süre 
öngörülmüş ve bu sürenin başlangıcı, bütün durumlarda sözleşmenin kurulduğu tarih olarak benim
senmiştir. Öte yandan, öğretide ileri sürülen görüşlere uygun olarak, aşırı yararlanmanın söz konusu 
olduğu bir sözleşmede zarar görenin, her zaman sadece sözleşmeyle bağlı olmaktan kurtulması yerine, 
oransızlığın giderilmesini istemek suretiyle sözleşmeyle bağlılığını sürdürmesi olanağı da tanınmıştır. 

Madde 29- 818 sayılı Borçlar Kanununun 22 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 29 uncu maddesinde, bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin 
sözleşmelerin geçerli olduğu belirtilmekte ve önsözleşmenin şekli düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 22 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Akit yapmak 
vaadi" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Önsözleşme" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 30- 818 sayılı Borçlar Kanununun 23 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 30 uncu maddesinde, sözleşmenin kurulduğu sırada esaslı yanıl
maya düşen tarafın, o sözleşmeyle bağlı olmayacağı düzenlenmektedir. Esaslı yanılma hâllerine 
ilişkin Tasarının 31 inci maddesinden de anlaşılacağı gibi, esaslı yanılma, sözleşmenin geçerliliğini 
etkileyebilen bir irade bozukluğudur. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 23 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "F. Rızadaki Fe
sat / I. Hata / 1. Hatanın hükümleri" şeklindeki ibareler, Tasarının 30 uncu maddesinde, "G. İrade 
bozuklukları / 1 . Yanılma / 1 . Yanılmanın hükümleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 31- 818 sayılı Borçlar Kanununun 24 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 31 inci maddesinde, açıklamada yanılmanın esaslı olduğu beş du
rum ile basit hesap yanlışlıklarının sözleşmenin geçerliliğine etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 24 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Hata hâl
leri" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Yanılma hâlleri" şeklinde değiştirilmiş ve "a. Açıklamada yanılma" 
şeklinde yeni bir alt başlık eklenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 24 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında kullanılan "Esaslı hatalar hassaten şunlardır:" şeklindeki ifade yerine, Tasarının 31 inci mad
desinde, özellikle bu maddede sayılan yanılma hâllerinin esaslı olduğunun belirtilmesi, yapılan 
sayımın sınırlayıcı (tahdidi) nitelikte olmayıp, örnekleyici (tadadî) nitelikte olduğu sonucunun 
çıkartılması bakımından daha elverişli görülmüştür. 
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Tasarının 31 inci maddesinde, irade açıklamasında yanılma (beyanda hata) hâlleri düzenlen
mektedir. Oysa, 818 sayılı Borçlar Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı 
bendi, saikte esaslı yanılmaya (mevsuf saik hatasına) ilişkin olduğu için, yeni bir madde numarası 
verilerek, bir sonraki maddede ayrıca düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 24 üncü mad
desinin birinci fıkrasında, dört bent hâlinde sayılan esaslı yanılma hâllerinde, yine de bir azalma değil, 
artış olmuştur. Bunun sebebi, 818 sayılı Borçlar Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(2) numaralı bendinde, sözleşmenin konusunda ve karşı tarafın şahsında yanılma, esaslı yanılma hâl
leri arasında sayıldığı hâlde, bunların, Tasarının 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (4) 
numaralı bentlerinde, ayrı ayrı sayılmış olmasıdır. 

Maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, sayılan esaslı yanılmada, yanılanın, sözleş
menin niteliğinde yanılması söz konusudur. Meselâ, (B)'nin evini satın almak isteyen (A)'nın, ona 
bu evi kiralamak istediğini açıklamasında olduğu gibi. 

Maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde öngörülen esaslı yanılma hâlinde ise, yandan, 
sözleşmenin konusunda yanılmaktadır. Meselâ, (B)'nin otomobilini satın almak isteyen (A)'nm, 
sözleşme yapma iradesini onun deniz motorunu satın almak için açıklamasında olduğu gibi. 

Maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, yanılanın, sözleşme yapma iradesini gerçekte 
sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına açıklaması söz konusudur. Gerçekte (B) ile sözleşme yap
mak isteyen (A)'nm, yanılarak, bu iradesini (C)'ye açıklamasında olduğu gibi. 

Maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde öngörülen esaslı yanılma hâlinde yanılan, 
sözleşmeyi yaparken belli bir kişiyi göz önünde tuttuğu hâlde, sözleşme yapma iradesini başka bir 
kişi için açıklamaktadır. Meselâ, belirli kişisel veya meslekî özellikleri olan (B) ile sözleşme yapmak 
isteyen (A)'nın, yanılarak, sözleşme yapma iradesini, bu özelliklerden yoksun olan ya da farklı özel
likleri bulunmakla birlikte, aynı adı taşıyan (B) isimli başka bir kişiye açıklamasında olduğu gibi. 

Maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde ise, yanılanın, gerçekte üstlenmek istediğin
den önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte istediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim için 
iradesini açıklaması durumu düzenlenmiştir. Meselâ, yanılanın iradesini bin birim ürün yerine onbin 
birim ürün olarak açıklamasında olduğu gibi. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 32- 818 sayılı Borçlar Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 32 nci maddesinde, saikte yanılma düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 24 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Hata halleri" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Saikte yanılma" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak saikte yanılmanın ayrı bir maddede düzenlenmesi 
uygun görülmüştür. Çünkü, "işlem iradesi" ile "açıklanan irade" arasındaki farklılığı ifade eden "açık
lamada yanılma"dan farklı olarak, saikte yanılmada, işlem iradesi ile açıklanan irade birbirine uygun 
olup, iradenin oluşumunu sağlayan etkenlerde yanılma söz konusudur. 

Maddede saikte yanılmanın esaslı yanılma niteliğinde olmadığı kuralı öngörülmekte ve bu ku
ralın istisnası niteliğinde olmak üzere, saikte yanılmanın esaslı yanılma sayılmasının koşulları düzen
lenmektedir. Saikte esaslı yanılmanın kabul edilebilmesi için, yanılanın, karşı tarafça bilinebilir 
biçimde yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük ku-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 4 0 -

rallarına uygun olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmıştır. Aksi takdirde, saikte esaslı 
yanılma değil, sözleşmenin geçerli olarak kurulmasını engellemeyen, saikte âdi yanılma (âdi saik 
hatası) söz konusu olur. Maddede kullanılan "iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük kuralları" şeklindeki 
ibare, geniş biçimde yorumlanmalıdır. Bu ibareden, iş hayatında sıkça karşılaşılan her türlü hukukî 
ilişkide geçerli olan dürüstlük kuralları anlaşılmalıdır. 

Madde 33- 818 sayılı Borçlar Kanununun 27 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 33 üncü maddesinde, irade açıklamasının yanlış iletilmesinin se
bep olduğu yanılma durumunda uygulanacak hükümler düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 27 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "5. Bir vasıtanın 
hatası" şeklindeki ibare, Tasannın 33 üncü maddesinde, "c. İletmede yanılma" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 27 nci maddesinden farklı olarak, taraflardan birinin iradesinin, 
haberci ve çevirmen gibi bir aracı yanında, bir iletişim aracı tarafından yanlış iletilmesi hâlinde de, 
yanılma hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 34- 818 sayılı Borçlar Kanununun 25 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 34 üncü maddesinde, yanılmada dürüstlük kurallarının etkisi ve 
işlevi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 25 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan " 3 . Hüsnüniyet 
kaidelerine muhalif hareket davası" şeklindeki ibare, Tasarının 34 üncü maddesinde "3 . Yanılmada 
dürüstlük kuralları" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre: "Bilhassa, yapmayı kas-
dettiği akdi diğer taraf icraya hazır olduğunu beyan ettiği takdirde, bu akit onun hakkında lüzum ifade 
eder." Bu fıkra, Tasarının 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "Özellikle diğer tarafın, sözleşmenin 
yanılanın kasdettiği anlamda kurulmasına razı olduğunu bildirmesi durumunda", sözleşmenin bu an
lamda kurulmuş sayıldığı şeklinde ve daha anlaşılır biçimde yazılmıştır. Gerçekten, meselâ, alıcı (A), 
bir kilogramı için iki lira ödemek istediği bir malı, yanılarak kilosu üç liraya satın almayı kabul et
tiğini ileri sürdüğü takdirde, satıcının aynı malı ona iki liraya satmaya hazır olduğunu açıklaması du
rumunda, (A)'nm esaslı yanılma hükümlerine dayanarak sözleşmenin kurulmadığı hakkındaki savun
ması, dürüstlük kurallarına aykırı düşer. Bu sebeple, bu örnekte satış sözleşmesi, söz konusu madde 
uyarınca, alıcının kasdettiği anlamda, yani kilosu iki lira üzerinden kurulmuş sayılır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 35- 818 sayılı Borçlar Kanununun 26 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 35 inci maddesinde, yanılmada kusurlu olan tarafın, tazminat so
rumluluğu ve kapsamı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun kenar başlığında kullanılan "4. İhmal yüzünden hata" şeklindeki 
ibare, Tasarıda "4. Yanılmada kusur" olarak değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 26 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan 
"mukavelenin bu suretle feshinden mütevellit zarar" şeklindeki ibare, Tasarıda "sözleşmenin hüküm
süzlüğünden doğan zarar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Tasarının 35 inci maddesinin birinci fıkrasına göre yandan, esaslı yanılmaya dayanarak sözleş
menin hükümsüz kalmasına sebep olursa, bunda kusurlu olması durumunda, kural olarak, diğer tarafın 
uğradığı olumsuz (menfi) zararı gidermekle yükümlüdür. Ancak, diğer taraf yanılmayı bildiği veya 
bilmesi gerektiği takdirde, yanılandan tazminat isteyemez. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, hâkimin, hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda, yanılanı diğer 
tarafın sözleşmenin hükümsüzlüğünden doğan olumsuz zararını aşabilmekle birlikte, onun ifadan bek
lenen yararını, yani olumlu zararını aşmaması kaydıyla, daha fazla tazminat ödemekle yükümlü kıla
cak bir tazminat kararı da verebileceği belirtilmiştir. Nitekim, uygulamada da durum bu yöndedir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 36- 818 sayılı Borçlar Kanununun 28 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 36 ncı maddesinde, taraflardan birinin ve üçüncü kişinin aldatması 
sonucunda kurulan sözleşmenin bağlayıcı olmadığı durumlar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 28 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Hile" ibaresi, 
Tasarının 36 ncı maddesinde, "II. Aldatma" şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında, üçüncü kişinin aldatması sonucunda kurulan sözleşmenin 
bağlayıcı olması ve olmaması olasılıklarının hukukî sonucu, iki cümle hâlinde belirtilmişse de, bu 
hukukî sonuç, Tasannın 36 ncı maddesinde, üçüncü kişinin aldatması sonucunda kumlan sözleşmenin 
bağlayıcı olmadığı olasılık göz önünde tutularak, tek cümlede açıklanmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 37- 818 sayılı Borçlar Kanununun 29 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 37 nci maddesinde, taraflardan birinin veya üçüncü kişinin 
korkutması sonucunda yapılan bir sözleşmenin hükmü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 29 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. İkrah / 1 . Akdin 
inkızası" şeklindeki ibare, Tasarının 37 nci maddesinde, "III. Korkutma / 1. Hükmü" olarak 
değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasında kullanılan "kendi hakkında lüzum ifade etmez" şek
lindeki ibare yerine, Tasarıda "o sözleşmeyle bağlı değildir." şeklinde, daha açık bir ibarenin kul
lanılması tercih edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 38- 818 sayılı Borçlar Kanununun 30 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 38 inci maddesinde, korkutmanın koşulları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 30 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İkrahın şart
ları" şeklindeki ibare, bir önceki maddenin kenar başlığının "III. Korkutma" şeklinde olduğu göz 
önünde tutularak, Tasarının 38 inci maddesinde, "2. Koşulları" şeklinde kısaltılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, iki cümleden oluştuğu hâlde, 
Tasarının 38 inci maddesinde, tek cümle olarak kaleme alınmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 4 2 -

Madde 39- 818 sayılı Borçlar Kanununun 31 inci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 39 uncu maddesinde, irade bozukluğu sonucunda bir sözleşme ya
pan tarafın, bu sözleşmenin onanmış sayılmasının koşullan ile aldatma sebebiyle veya korkutulma 
sonucunda sözleşme yapan tarafın tazminat hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 31 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Akde icazet 
ile rızanın fesadı (nın) bertaraf edilmesi" şeklindeki ibare, Tasarının 39 uncu maddesinde, "IV. İrade 
bozukluğunun giderilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 31 inci maddesinin 
birinci fıkrası, iki cümleden oluştuğu hâlde, Tasarıda tek cümleye dönüştüriilmüştür. Ayrıca, "akde 
icazet vermiş nazariyle bakılır." şeklindeki ibare yerine, Tasarıda "sözleşmeyi onamış sayılır."; "bir 
akde icazet" yerine de "bir sözleşmenin onanmış sayılması" şeklindeki ibareler kullanılmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında öngörülen bir yıllık süre, hak düşürücü niteliktedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 40- 818 sayılı Borçlar Kanununun 32 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 40 ıncı maddesinde, yetkili temsilde genel olarak temsilin hükmü 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 32 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "G. Salâhiyete 
müstenit temsil / 1 . Umumiyet itibariyle / 1 . Temsilin hükümleri" şeklindeki ibareler, Tasarının 40 ıncı 
maddesinde, "H. Temsil / 1 . Yetkili temsil / 1 . Genel olarak /a. Temsilin hükmü" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında, yetkili temsilcinin "diğer bir 
kimse nâmına" yaptığı sözleşmeden doğan alacak ve borçların, "o kimseye intikal edeceği" 
öngörülmüştür. Tasarıda, burada doğmdan doğruya temsilin söz konusu olduğu göz önünde tutularak, 
yetkili temsilci tarafından "bir başkası adına ve hesabına" yapılan hukukî işlemin sonuçlarının, 
doğmdan doğmya temsil olunana ait olduğu belirtilmiştir. 

Tasarının 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, öğretide "ilgili için örtülü işlem" olarak ad
landırılan, doğmdan doğmya temsilin özel bir görünümü düzenlenmektedir. 

Madde 41- 818 sayılı Borçlar Kanununun 33 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 41 inci maddesinde, temsil yetkisinin kapsamı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 33 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Salâhiyetin dere
cesi" şeklindeki ibare, Tasarının 41 inci maddesinde, "b. Temsil yetkisinin kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun iki cümleden oluşan 33 üncü maddesinin birinci fıkrası, Tasarıda 
tek cümleye dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "salâhiyetinin 
derecesi" şeklindeki ibare, fıkraya açıklık kazandırmak amacıyla, Tasarının 41 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında, "yetkinin varlığının ve kapsamının belirlenmesinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan değişiklik ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 42- 818 sayılı Borçlar Kanununun 34 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 42 nci maddesinde, temsil yetkisinin sınırlanması ve geri alınması 
düzenlenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 34 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Hukukî 
muameleden neşet eden salâhiyet / a. Salâhiyetin tahdidi ve ref i" şeklindeki ibareler, Tasarının 
42 nci maddesinde, "2. Hukukî işlemden doğan yetki / a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında kullanılan "üçüncü şahıs
lara karşı dermeyan edemez." şeklindeki ibare, öğretideki genel eğilim göz önünde tutularak, Tasarıda 
"iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez." şeklinde düzeltilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 43- 818 sayılı Borçlar Kanununun 35 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 43 üncü maddesinde, temsil olunanın veya temsilcinin ölümünün, 
ehliyetsizliğinin ve diğer durumların temsil ilişkisi üzerindeki etkileri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 35 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Ölüm ve ehliyet
sizliğin ve sairenin hükümleri" şeklindeki ibare, Tasarının 43 üncü maddesinde, "b. Ölüm, ehliyet
sizlik ve diğer durumlar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 44- 818 sayılı Borçlar Kanununun 36 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 44 üncü maddesinde, yetki belgesinin geri verilmesi düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 36 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Salâhiyeti havi 
olan senedin iadesi" şeklindeki ibare, Tasarının 44 üncü maddesinde, "c. Yetki belgesinin geri 
verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 36 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "mahkemeye" şek
lindeki ibare, yetki belgesinin bırakılacağı yerin hâkim tarafından belirlenmesi sebebiyle, Tasarının 
44 üncü maddesinin birinci fıkrasında "hâkimin" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 45- 818 sayılı Borçlar Kanununun 37 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 45 inci maddesinde, yetkinin sona erme ânı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 37 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "d. Salâhiyetin hangi 
zamandan itibaren nihayet bulacağı" şeklindeki ibare, Tasannın 45 inci maddesinde, "d. Yetkinin sona 
erdiğinin ileri sürülememesi" olarak değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 37 nci maddesinin 
birinci fıkrasında kullanılan "...onun muamelesi ile alacaklı veya borçlu olurlar." şeklindeki ibare ise, 
Tasarıda "temsilcinin yapmış olduğu hukukî işlemlerin sonuçları ile bağlıdırlar." şekline 
dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 46- 818 sayılı Borçlar Kanununun 38 inci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 46 nci maddesinde, yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemi, adına 
sözleşme yapılan kişi tarafından onanması durumu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 38 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Salâhiyetin 
fıkdanı / 1 . İcazet" şeklindeki ibareler, Tasannın 46 nci maddesinde, "II. Yetkisiz temsil / 1 . Onama 
hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda tek fıkradan oluşan madde, Tasarıda iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 38 inci maddesinde kullanılan "alacaklı veya borçlu olmaz." Şek
lindeki ibare, burada yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemin bağlayıcılığının söz konusu olduğu göz 
önünde tutularak, Tasannın 46 nci maddesinin birinci fıkrasında "temsil olunanı bağlar." şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 47- 818 sayılı Borçlar Kanununun 39 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 47 nci maddesinde, temsil olunan tarafından, yetkisiz temsilcinin 
yaptığı hukukî işlemlerin onanmamasının sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 39 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İcazetin bu
lunmaması" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Onamama hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde kullanılan 
".. .hâkim onu daha fazla zarar ve ziyan itasına mahkûm eder." şeklindeki ibare yerine, Tasarının 
47 nci maddesinin ikinci fıkrasında, "...kusurlu yetkisiz temsilciden diğer zararların giderilmesi de 
istenebilir." şeklindeki ibare kullanılmıştır. Tasarıda kullanılan "diğer zararlar" sözcükleri ile, üçüncü 
kişinin, kendisiyle hukukî işlem yapan yetkisiz temsilciden, ancak sözleşme geçerli olarak kumlmuş 
olsaydı istenebilecek olan olumlu zararlarının da, hakkaniyet gerektirdiği takdirde, giderilmesini 
isteyebileceği kastedilmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 48- 818 sayılı Borçlar Kanununun 40 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 48 inci maddesinde, temsil yetkisine ilişkin özel hükümlerin saklı 
olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda düzen
lenen çeşitli ortaklıkların temsilcilerinin, organlarının ve Türk Borçlar Kanununda düzenlenen ticarî 
vekillerin yetkisi hakkında, Tasarının temsile ilişkin genel hükümleri değil, öncelikle söz konusu özel 
hükümler uygulanacaktır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 40 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Mahfuz 
hükümler" şeklindeki ibare, Tasannın 48 inci maddesinde, "III. Saklı hükümler" şeklinde değiştirilmiştir. 
818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan "Şirket mümessil ve memurlarının ve tüccar vekillerinin" 
şeklindeki ibare yerine, Tasarıda "Ortaklık temsilcileri ile organlarının ve ticarî vekillerinin" şeklin
deki ibare kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 



- 4 5 -

İKİNCİ AYIRIM 

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 

818 sayılı Borçlar Kanununun 41 inci maddesiyle başlayan "İkinci Fasıl / Haksız muameleler
den doğan borçlar" şeklindeki alt başlık, burada hukukî işlemden (muameleden) doğan borçların değil, 
haksız fiilden doğan borçların söz konusu olduğu göz önünde tutularak, Tasanda "İkinci Ayırım / Hak
sız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri" şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 49- 818 sayılı Borçlar Kanununun 41 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 49 uncu maddesinde, haksız fiil sorumluluğunda, zarar verenin 
tazminat yükümlülüğüne ilişkin kural düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda, 41 inci maddeyle başlayan "İkinci Fasıl / Haksız muamelelerden 
doğan borçlar" şeklindeki üst başlık, burada hukuki işlemden (muameleden) doğan borçların değil, 
haksız fiilden doğan borçlann söz konusu olduğu göz önünde tutularak, Tasarıda "İkinci Ayırım / Hak
sız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri" şekline dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanununun 41 inci 
maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Umumî kaideler / 1. Mesuliyetin şartları" şeklindeki 
ibareler, Tasarıda "A. Sorumluluk / I. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, kasten veya ihmal sonu
cunda, "haksız bir surette", diğer bir kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararı tazmin etmek zorun
dadır. Tasarıda ise, kast ve ihmalin, kusurun çeşitlerinden olduğu göz önünde tutularak, söz konusu 
fıkra, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren kişinin, bu zararı gidermekle yükümlü 
olduğu şekline dönüştürülmüştür. 

Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasından farklı olarak, 
Tasarının 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının başına "Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı 
bulunmasa bile" şeklinde bir ibare eklenmiştir. Aynı fıkrada, 818 sayılı Borçlar Kanununda olduğu 
gibi, ahlâka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren kişinin de, bu zararı gidermekle yükümlü 
olduğu belirtilerek, bu kural açıklığa kavuşturulmuştur. 

Tasannın 49 uncu ve devamındaki maddelerinde, 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olan diğer 
bir düzenleme de, haksız fiil unsurlarının her birinin ayrı ayrı belirtilmiş olmasıdır. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırmalar dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 50- 818 sayılı Borçlar Kanununun 42 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 50 nci maddesinde, zararın ve kusurun ispatı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 42 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Zararın tayini" 
şeklindeki ibare, Tasarının 50 nci maddesinde, "II. Zarann ve kusurun ispatı" şeklinde değiştirilmiştir. 
Gerçekten, Tasarının 50 nci ve devamı maddelerinde haksız fiilin düzenlendiği ve kusurun da hak
sız fiilin unsurlarından biri olduğu göz önünde tutularak, zararın ispatına ilişkin düzenlemenin met
ninde ve dolayısıyla kenar başlığında bunu yansıtacak bir ibareye yer verilmesi zorunlu olmuştur. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 42 nci maddesinde kullanılan "zararın hakiki miktarını ispat et
mek mümkün olmadığı takdirde" şeklindeki ibare, Tasarının 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
"uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 51- 818 sayılı Borçlar Kanununun 43 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 51 inci maddesinde, tazminatın kapsamının ve ödenme biçiminin 
hâkim tarafından belirlenmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 43 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tazminat 
miktarının tayini" şeklindeki ibare, Tasarının 51 inci maddesinde, "III. Tazminat / 1 . Belirlenmesi" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 43 üncü maddesinde "hâkimin, tazminatın suretini ve şümulünün 
derecesini, hâl ve mevkiin icabına ve hatanın ağırlığına göre tayin eyleyeceği" öngörüldüğü hâlde, 
Tasarıda, hâkimin tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun 
ağırlığını göz önüne alarak belirleyeceği öngörülmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 43 üncü maddesinde yer verilmediği hâlde, Tasarının 51 inci mad
desinin birinci fıkrasında, haksız fiil sorumluluğunda kusurun özel bir önem taşıdığının belirtilmesi 
amacıyla, "özellikle" sözcüğü kullanılmıştır. 

Madde 52- 818 sayılı Borçlar Kanununun 44 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 52 nci maddesinde, tazminatın indirilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 44 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Tazminatın 
tenkisi" şeklindeki ibare, Tasarının 52 nci maddesinde, "2. İndirilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "zararı yapan şah
sın" şeklindeki ibare yerine, Tasarıda "tazminat yükümlüsü" ibaresi kullanılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "borçluyu müza
yakaya maruz bıraktığı takdirde" şeklindeki ibare, Tasarının 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
"tazminat yükümlüsü... yoksulluğa düşecek olur... ise" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 53- 818 sayılı Borçlar Kanununun 45 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkraya bağlı üç bentten oluşan 53 üncü maddesinde, ölüm hâlinde uğranılan zarar
lar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 45 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Hususî hâller 
/ 1 . Adam ölmesi ve cismanî zarar / a. Ölüm takdirinde zarar ve ziyan" şeklindeki ibareler, cismanî 
zararın, Tasarının "Bedensel bütünlüğün zedelenmesi" kenar başlıklı 53 üncü maddesinde ayrıca 
düzenlenmesi nedeniyle, Tasannın 53 üncü maddesinde "IV. Özel durumlar/1. Ölüm ve bedensel zarar 
/ a. Ölüm" şekline dönüştürülmüştür. İki fıkradan oluşan 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı 
olarak, haksız fiilin ölümle sonuçlanması durumunda istenebilecek zarar kalemleri, Tasarıda üç bent 
hâlinde sayılmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan değişiklik ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 54 -818 sayılı Borçlar Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkraya bağlı dört bentten oluşan 54 üncü maddesinde, bedensel zararlar düzen
lenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 46 nci maddesinde kullanılan "b. Cismanî zarar hâlinde lâzım ge
len zarar ve ziyan" şeklindeki kenar başlık, Tasarıda "b. Bedensel zarar" şekline dönüştürülmüş ve 
bedensel bütünlüğün zedelenmesi durumunda uğranılan zararlar, dört bent hâlinde sayılmıştır. 818 
sayılı Borçlar Kanununun 46 nci maddesinin ikinci fıkrası, Tasannın 74 üncü maddesinde düzenlendiği 
için, bu maddeye alınmamıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan değişiklik, düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 
sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 55- 818 sayılı Borçlar Kanununun 47 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 55 inci maddesinde, bedensel bütünlüğün zedelenmesi ve ölüm 
hâlinde manevî tazminatın belirlenmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 47 nci maddesinde, hâkimin, bir kimsenin hukuka aykırı olarak 
cismanî zarara uğraması veya ölmesi durumunda, zarar görene ya da ölenin ailesine "adalete muvafık 
tazminat verilmesine karar verebileceği" öngörülmüştür. Tasarının 55 inci maddesinin birinci 
fıkrasında ise, bedensel bütünlüğün zedelenmesi durumunda, hâkimin, "uygun bir miktar paranın 
manevî tazminat olarak ödenmesine karar verebileceği" belirtilmiştir. 

Tasarının 55 inci maddesinin ikinci fıkrası, bedensel zararlara ilişkin olmak üzere, 818 sayılı 
Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Öğreti ve uygulamadaki çağdaş gelişmeler 
göz önünde tutularak, hâkimin sadece ölüm hâlinde değil, ağır bedensel zararlarda da zarar görenin 
yakınlarına, manevî tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebileceği kabul 
edilmiştir. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununda, ölüm hâlinde, "ölünün ailesi" yararına olmak 
üzere manevî tazminata karar verilebileceği öngörüldüğü hâlde, Tasarıda "ölenin yakınları" yararına 
olmak üzere manevî tazminata karar verilebileceği belirtilerek, hükmün kapsamı genişletilmiştir. 

Madde 56- 818 sayılı Borçlar Kanununun 48 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 56 nci maddesinde, haksız rekabet düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "yanlış ilânlar" 
şeklindeki ibare, iletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler göz önünde tutularak, Tasarıda 
"gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilânların yapılması" şekline dönüştürülerek, hük
mün kapsamı genişletilmiştir. 

Madde 57- 818 sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 57 nci maddesinde, kişilik hakkının zedelenmesinde manevî tazmi
nat düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Şahsî men
faatlerin haleldar olması" şeklindeki ibare, Tasarının 57 nci maddesinde, "3 . Kişilik hakkının zede
lenmesi hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 49 uncu maddesine, 4/5/1988 tarih ve 3444 sayılı Kanunla ekle
nen ikinci fıkrası gereksiz görülerek, Tasarının 57 nci maddesine alınmamıştır. Gerçekten, 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 43 üncü ve Tasarının 51 inci maddeleri uyarınca, hâkim tazminat miktarını be
lirlerken, "hâl ve mevkiin icabını / dummun gereğini", yani saldırının kişilik hakkı zedelenen kişinin 
manevî kişilik değerlerinde sebep olduğu eksilmeyi göz önünde tutmalıdır. Bu eksilmenin ise, sıfatı 
ve makamı daha yüksek ve ekonomik dummu daha iyi olan taraf bakımından çok, diğer taraf için az 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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olduğu şeklinde bir kurala bağlanması yanlış olur. Bu nedenle, Tasannın 57 nci maddesinde, hâkimin 
manevî tazminat miktannı belirlerken, taraflann sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik 
durumlan da dikkate alması gerektiğinin belirtilmesinde bir zorunluluk yoktur. Aynca, bunlann maddede 
gereksiz yere tekrar edilmesi, herkesin kanun önünde eşit olduğu ilkesine de aykın görülmüştür. 

Madde 58- 818 sayılı Borçlar Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 58 inci maddesinde, ayırt etme gücünün geçici kaybı hâlinde 
verilen zarardan sorumluluk düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 54 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Temyiz 
kudretini haiz olmayanların mes'uliyeti" ibaresi, Tasarıda "4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı" şek
line dönüştürülmüştür. 

Maddede, ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişinin, bu sırada verdiği zararları gidermekle 
yükümlü olduğu öngörülmektedir. Bu hüküm uyarınca, meselâ ayırt etme gücünü geçici olarak 
kaybedecek ölçüde sarhoş olan veya uyuşturucu madde kullanan bir kişi, bu sırada sebep olduğu zarar
ları gidermekle yükümlüdür. Ancak, bu durumda bulunan kişi, ayırt etme gücünü geçici olarak kay
betmesinde kendi kusurunun bulunmadığını, meselâ; içeceğine uyuşturucu madde konulduğunu veya 
istemediği hâlde korkutularak içki içmeye zorlandığını ispat ettiği takdirde sorumluluktan kurtulur. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 59- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu / 
1. Sebeplerin yarışması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 59 uncu maddesinde, sorumluluk sebeplerinin yarışması düzen
lenmektedir. 

Maddede, öğreti ve uygulamadaki çağdaş gelişmeler göz önünde tutularak, bir kişinin sorum
luluğunun birden çok hukukî sebebe dayandırılabilmesi durumunda, hâkimin, kanunda aksine bir 
hüküm yoksa, zarar görene en iyi giderim olanağı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar vermesi 
öngörülmektedir. 

Madde 60- 818 sayılı Borçlar Kanununun 50 nci maddesi ile 51 inci maddesinin birinci fıkrasını 
karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 60 ıncı maddesinde, müteselsil sorumluluğun dış ilişki bakımından 
hükümleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 50 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Müteselsil 
mesuliyet / 1. Haksız fiil hâlinde" şeklindeki ibareler, Tasarının 60 ıncı maddesinde, "2. Müteselsil 
sorumluluk / a. Dış ilişkide" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hâl için "eksik teselsül", 
aynı Kanunun 50 nci maddesindeki hâl için de "tam teselsül" şeklinde yapılan ayınmın öğretide eleştirildiği 
göz önünde tutulmuş ve Tasarıda bu ayırıma yer verilmemiştir. Buna bağlı olarak, 818 sayılı Borçlar 
Kanununun ikili teselsül sistemi terkedilmiş ve her iki teselsül durumu bir bütün olarak değer
lendirilip, aynı hükümlere tâbi tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "müşevvik ile asıl 
fail ve fer'an methali olanlar, tefrik edilmeksizin" şeklindeki ibare, ceza hukuku kavramlarını içer
mesi nedeniyle, Tasarının 60 ıncı maddesine alınmamış; birden çok kişinin bir zarara birlikte sebep 
oldukları veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu bulundukları takdirde, haklarında 
müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Müteselsil sorumluların birbirlerine rücu haklarına ilişkin 818 sayılı Borçlar Kanununun 50 nci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, müteselsil sorumlular arasındaki iç ilişkiyi ilgilendiren 
bir hüküm olup, 61 inci maddede ayrıca düzenlendiği için, Tasannın 60 ıncı maddesine alınmamıştır. 
Aynı şekilde, yeni düzenleme karşısında gereksiz görülerek, yataklık eden kimsenin sorumluluğuna 
ilişkin 818 sayılı Borçlar Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasına, Tasarıda yer verilmemiştir. 

Müteselsil sorumluların yükümlü tutulacakları tazminat miktarının üst sınırına ilişkin Tasarının 
60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen yeni bir hükümdür. 
Söz konusu hükme göre, her bir müteselsil sorumlunun yükümlü tutulacağı tazminat miktarı, tek 
başına sorumlu olması durumunda yükümlü tutulacağı tazminat miktarından fazla olamaz. Bu yeni 
düzenlemeyle, müteselsil sorumlulardan her birinin, kendisi yönünden tazminatın azaltılmasını 
gerektiren nedenlerin, dış ilişkide göz önünde tutulmasının hakkaniyete uygun olacağı kabul edilmiştir. 
Böylece, her bir müteselsil sommlunun kendisi yönünden tazminatın azaltılmasını gerektiren ne
denleri, sadece iç ilişkide diğer sorumlulara karşı ileri sürmesi yerine, bunu dış ilişkide zarar görene 
karşı da ileri sürme olanağı sağlanmıştır. 

Madde 61- 818 sayılı Borçlar Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 
51 inci maddesinin ikinci fıkrasını kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 61 inci maddesinde, müteselsil sorumluluğun iç ilişki bakımından 
hükümleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 51 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Muhtelif se
beplerin içtimai hâlinde" şeklindeki ibare, Tasarının 61 inci maddesinde, "b. îç ilişkide" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Tasannın 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, tazminatın aynı zarardan sorumlu olan müteselsil 
borçlular arasında paylaştırılmasında, bütün durum ve koşulların, özellikle onlardan her birine yük
lenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğunun göz önünde tutulması 
öngörülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, aynı zarardan sorumlu olan bir müteselsil borçlunun, tazminatın 
birinci fıkraya göre belirlenecek olan kendi payına düşeninden fazlasını ödemesi durumunda, bu fazla 
ödemesi için diğer müteselsil sorumlulara karşı, zarar görenin haklarına halef olan kişi sıfatıyla rücu 
hakkının bulunduğu belirtilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında, aynı zarardan değişik 
hukukî sebeplerle (haksız fiil, sözleşme, kanun) sorumlu tutulan kişilerin sorumluluklannın, aynı zarara 
birden çok kişinin birlikte sebep olmasına ilişkin hükümlere göre belirleneceği düzenlenmiştir. An
cak, aynı düzenleme, Tasarının 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yapıldığı için, söz konusu fıkra, 
Tasarının 61 inci maddesine alınmamıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, aynı zarardan değişik 
hukukî sebeplerle sorumlu olan kişilerin, birbirlerine hangi sıraya göre rücu edebilecekleri düzen-
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lenmiştir. Tasarının 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, aynı zarara birlikte sebep olanlar veya aynı 
zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu bulunanlar arasında, tazminatın nasıl ve hangi esaslara 
göre paylaştırılacağı; müteselsil sorumluların birbirlerine ne zaman ve hangi ölçüde başvurma 
hakkına sahip olacakları düzenlendiği için, rücu sırasına ilişkin 818 sayılı Borçlar Kanununun 51 inci 
maddesinin ikinci fıkrası da, Tasarının 61 inci maddesine aynen alınmamıştır. 

Madde 62- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "VI. Hukuka aykınlığı kaldıran hâller / 
1. Genel olarak" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 62 nci maddesinde, hukuka aykırılığı kaldıran hâller düzenlen
mektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, öğreti ve uygulamada da kabul edildiği gibi, yasal bir yetkiye 
dayanan ve bu yetkinin sınırlan içinde kalan bir fiilin, zarara sebep olması durumunda bile, hukuka 
aykırı sayılmayacağı öngörülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında da, zarar görenin geçerli bir rızasının bulunması, daha üstün nitelikte 
özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının haklı savunma (meşru müdafaa) niteliği taşıması, 
yetkili kamu organlarının zamanında müdahalesini sağlayamayacak olan kişinin hakkını kendi 
gücüyle koruması ve zorunluluk hâllerinde de fiilin hukuka aykırı sayılmayacağı belirtilmektedir. 

Maddede sayılan hukuka aykırılığı kaldıran hâllerin sorumluluk doğurup doğurmadıkları, 
Tasarının 63 üncü maddesinde ayrıca düzenlenmiştir. 

Madde 63- 818 sayılı Borçlar Kanununun 52 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 63 üncü maddesinde, hukuka aykırılığı kaldıran hâllerde sorumlu
luk düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 52 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VII. Meşru 
müdafaa, ıztırar ve kendi hakkını vikaye için kuvvet kullanılması" ibaresi Tasarıda "3 . Sorumluluk" 
şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında, "kendisini veya diğerini zarar
dan yahut derhâl vukubulacak bir tehlikeden vikaye için" şeklindeki ibare, Tasarıda "kendisini veya 
bir başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için..." şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasında kullanılan "hükümetin mü
dahalesi" şeklindeki ibare, Tasarının 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "kolluk gücünün 
yardımını" şeklinde değiştirilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 64- 818 sayılı Borçlar Kanununun 54 üncü maddesini kısmen karşılayan "B. Kusursuz 
sorumluluk / 1 . Hakkaniyet sorumluluğu" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 64 üncü maddesinde, kusursuz sorumluluk hâllerinden biri olan 
hakkaniyet sorumluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 54 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Temyiz 
Kudretini Haiz Olmayanların Mesuliyeti" ibaresi, Tasarının 64 üncü maddesinde "B. Kusursuz so
rumluluk / 1 . Hakkaniyet sorumluluğu" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 41 inci ve devamındaki maddelerinde de kusura dayanan so
rumluluk (haksız fiil sorumluluğu) yanında kusursuz sorumluluk düzenlendiği hâlde, "kusursuz so
rumluluk" kenar başlığı kullanılmamıştır. Tasannın 64 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan 
"B. Kusursuz sorumluluk" ibaresiyle, bu sistematik eksiklik giderilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, taraflann ekonomik durumlan göz önünde tutulduğunda, hakkaniyet 
gerektiriyorsa, hâkimin, zarar verenin kusuru olmasa bile, sebep olduğu zarann uygun şekilde giderilme
sine karar verebileceği öngörülmektedir. Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanununun 54 üncü maddesinde 
sadece ayırt etme gücünden yoksun olanların (yani kusurlu olmaları söz konusu edilemeyecek kişi
lerin) hakkaniyet sorumluluğuna tâbi oldukları şeklindeki düzenlemenin kapsamı genişletilmiştir. Ayırt 
etme gücüne sahip olmakla birlikte kusuru olmaksızın başkalarına zarar verenlerin de, hakkaniyet 
gerektiriyorsa sorumlu tutulmaları zorunlu görülmüştür. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasını 
karşılamaktadır. Ayırt etme gücü olmayanların verdikleri zararlar için de, Tasarının hakkaniyet so
rumluluğuna ilişkin 64 üncü maddesinin ilk fıkrasının uygulanacağı belirtilmiştir. Buna karşılık, ayırt 
etme gücünün geçici olarak kaybedildiği sırada verilen zararlardan sorumluluğa ilişkin 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası, Tasarının 58 inci maddesinde, "4. Ayırt etme 
gücünün geçici kaybı" başlığı altında, ayrıca düzenlendiği için, bu maddeye alınmamıştır. 

Madde 65- 818 sayılı Borçlar Kanununun 55 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 65 inci maddesinde, adam çalıştıranın sorumluluğu düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 55 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. İstihdam eden
lerin mesuliyeti" ibaresi, Tasarıda "II. Özen sorumluluğu / 1. Adam çalıştıranın sorumluluğu" şek
line dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 55 inci maddesinde kullanılan "istihdam eden" şeklindeki ibare 
yerine, Tasarıda "adam çalıştıran"; "maiyetinde istihdam ettiği kimseler ve amele" şeklindeki ibare 
yerine de, "çalışan" terimi kullanılmıştır. 

Kusursuz sorumluluk türlerinden biri olan olağan sebep sorumluluğuna ilişkin 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 55 inci maddesi iki fıkra, Tasarının 65 inci maddesi ise, dört fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

Gözetimleri altındaki kişiler üzerinde, objektif özen gösterme borcuna aykırılıktan doğan so
rumluluğa ilişkin Tasarının 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında da, 818 sayılı Borçlar Kanununda 
olduğu gibi, sorumluluktan kurtuluş kanıtına yer verilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 55 inci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, ayrı bir kurtuluş kanıtı olarak düzenlenmiş görünen 
"yahut bu dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile zarann vukuuna mâni olamayacağını ispat ederse mesul 
olmaz." şeklindeki hüküm, nedensellik bağının kesilmesi ile ilgili olduğu göz önünde tutularak, madde 
metnine alınmamıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen üçüncü fıkrasında ise, sahibi olduğu işletmede adam 
çalıştıranın, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat ede
mezse, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlü olduğu 
öngörülmüştür. Böylece, işletmesinde zararın doğmasını önlemeye elverişli bir çalışma düzeni kur
duğunu ispat edemeyen adam çalıştıranların, Tasarının 65 inci maddesinin ikinci fıkrasından yarar
lanamayacakları kabul edilmiş olmaktadır. Bu yeni düzenleme, uygulama ve öğretide savunulan 
görüşü yansıtmış olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin son fıkrasında, çalıştıranın zararı vermiş olan çalışana rücu hakkı düzenlenmektedir. An
cak, rücu hakkının kapsamı zaran vermiş olan çalışanın bizzat sorumlu tutulacağı miktarla sınırlandınlmıştır. 

Madde 66- 818 sayılı Borçlar Kanununun 56 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 66 nci maddesinde, hayvan bulunduranın giderim yükümlülüğü 

düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 56 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Hayvanlar 
tarafından yapılan zarardan mesuliyet / 1. Zarar ve ziyan" şeklindeki ibareler, Tasarıda "2. Hayvan 
bulunduranın sorumluluğu / a. Giderim yükümlülüğü" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 56 nci maddesi, "bir hayvan tarafından yapılan zarar" ile "sorumlu
luktan kurtulma olanağı" birinci fıkrada ve birlikte düzenlendiği için, iki fıkradan oluştuğu hâlde, Tasarının 
66 nci maddesi, bu iki durumun ayn fıkralarda düzenlenmesi nedeniyle üç fıkradan oluşmaktadır. 

Tasarının 66 nci maddesinin birinci fıkrasında, bir hayvanın bakım ve yönetimini sürekli veya 
geçici olarak üstlenen kişinin, kural olarak hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlü olduğu 
öngörülmüştür. Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, "hayvan bulundurma" 
kavramına açıklık kazandırılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bir olağan sebep sorumluluğuna tâbi olan hayvan bulunduranın, ob
jektif özen borcunu yerine getirdiğini ispat ettiği takdirde, sorumluluktan kurtulabileceği kabul 
edilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 56 nci maddesinin birinci fıkrasında, ayrı bir kurtuluş kanıtı 
olarak düzenlenmiş görünen "yahut bu dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile zararın vukuuna mâni ola
mayacağını ispat etmedikçe tazmine mecburdur." şeklindeki hüküm, nedensellik bağının kesilmesi 
ile ilgili olduğu göz önünde tutularak, madde metnine alınmamıştır. 

Maddenin son fıkrasında da, bir başkası veya başkasına ait bir hayvan tarafından ürkütülmüş hayvanın 
verdiği zarardan sorumlu olan hayvan bulunduranın, bu kişilere rücu hakkının saklı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 67- 818 sayılı Borçlar Kanununun 57 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 67 nci maddesinde, bir taşınmazın zilyedinin, bu taşınmaz üzerinde 
zarar veren, başkasına ait bir hayvanı alıkoyma hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 57 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Hayvan üzerinde 
hapis hakkı" şeklindeki ibare, Tasarının 67 nci maddesinde "b. Alıkoyma hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda tek fıkradan oluşan madde, ayrı konulara ilişkin oldukları göz 
önünde tutularak, Tasanda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, Türk Medenî Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca, uyuşmazlık 
hâlinde, hâkimin takdir yetkisine dayanarak değerlendirmesi gereken, somut olaydaki durum ve 
koşullar haklı gösteriyorsa, taşınmazın zilyedinin, söz konusu hayvanı öldürme hakkına da sahip 
olduğu kabul edilmektedir. Maddede kullanılan "taşınmazı üzerinde bir zarar" ibaresinden anlaşılması 
gereken, hayvanın o taşınmaz üzerinde bulunan bitkiler, diğer hayvanlar, ürünler, geçici veya sabit 
yapı eserleri ve hatta insanlara verdiği zararlardır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre de, bu dummda taşınmazın zilyedinin hayvan sahibine hemen bilgi 
vermek ve sahibini bilmiyorsa, onun bulunması için (meselâ, kolluk güçlerine haber vermek gibi) 
gerekli girişimleri yapmak zorunda olduğu belirtilmektedir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 68- 818 sayılı Borçlar Kanununun 58 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 68 inci maddesinde, yapı malikinin, intifa ve oturma hakkı sahip
lerinin sorumluluğu ve bu sorumluluğun yaptırımı olan giderim yükümlülüğü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 58 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Bina ve diğer 
şeylerde mesuliyet / 1 . Zarar ve ziyan" şeklindeki ibareler, Tasarının 68 inci maddesinde, "3 . Yapı ma
likinin sorumluluğu / a. Giderim yükümlülüğü" şeklinde değiştirilmiştir. Her ne kadar, Tasarının 
68 inci maddesinde, yapı maliki yanında, intifa ve oturma hakkı sahiplerinin müteselsil sorumlu
luğundan da söz edilmekte ise de, maddenin kenar başlığının uzatılmaması düşüncesiyle, kısaca "Yapı 
malikinin sorumluluğu" ibaresinin kullanılmasıyla yetinilmiştir. Maddede, söz konusu edilen intifa 
ve oturma hakkı sahipleri terimleriyle kast edilen kişiler, Türk Medenî Kanununun 794 ve 823 üncü 
maddelerine göre belirlenecektir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan, "bir bina veya 
imal olunan herhangi bir şeyin maliki" şeklindeki ibare, Tasarının 68 inci maddesinde, "Bir binanın 
veya diğer yapı eserlerinin maliki" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, bir binanın veya taşınmazla bağlantılı diğer yapı eserlerinin ma
likinin, bunların yapım bozukluğundan veya bakım eksikliğinden doğan zararı gidermekle yükümlü 
olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hüküm olup, in
tifa ve oturma hakkı sahiplerinin, sadece binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, ma
likle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaları öngörülmektedir. Gerçekten, intifa ve oturma hakkı 
sahiplerinin de geniş yetkilere dayanarak binayı fiilen ellerinde bulundurdukları göz önünde tutularak, 
bakım eksikliğinden doğan zararlardan malikle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmaları uygun 
görülmüştür. Buna karşılık, intifa ve oturma hakkı sahiplerinin, binanın yapımındaki bozukluklardan, 
malikle birlikte müteselsilen sorumlulukları söz konusu değildir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Bu cihetten dolayı" 
şeklindeki ibare yerine, Tasarının 68 inci maddesinin son fıkrasında, maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarında değişik sebeplerle sorumlu olanlara ilişkin bir düzenleme yapıldığı göz önünde tutularak, 
"Sorumluların, bu sebeplerle" şeklinde bir ibare kullanılmıştır. 

Madde 69- 818 sayılı Borçlar Kanununun 59 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 69 uncu maddesinde, başkasına ait bir bina veya diğer yapı eser
lerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişinin, bu tehlikenin önlenmesini isteme hakkı düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 59 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Tedbirleri 
temin" şeklindeki ibare, Tasarının 69 uncu maddesinde, "b. Zarar tehlikesini önleme" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "zuhura gelecek bir zarara 
maruz olan kimsenin, tehlikeyi bertaraf etmek için" şeklindeki ibare yerine, Tasarıda, "zarar görme 
tehlikesiyle karşılaşan kişi" ibaresi kullanılarak, maddede öngörülen önlemlerin alınmasının is-
tenebilmesi için zararın doğmasının şart olduğu şeklindeki yanlış izlenimin ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır. 
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Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 70- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Tehlike sorumluluğu ve 
denkleştirme" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 70 inci maddesinde, kusursuz sorumluluk türlerinden biri olan 
tehlike sorumluluğunun genel ilkesi düzenlenmektedir. 

Borçlar Kanunumuzun kaynağını oluşturan İsviçre hukukunda, tehlike sorumluluğunun 
öngörüldüğü birçok özel kanun bulunduğu hâlde, Hukukumuzda bu konuya ilişkin yeterli sayılabilecek 
yasal düzenlemelerin olmaması karşısında, söz konusu maddede tehlike sorumluluğunun genel 
ilkesinin belirtilmesi uygun görülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilkeye göre: "Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin 
faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen so
rumludur." Bu nedenle, önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetlerini yürüten kişiler, bu 
faaliyetlerin gerektirdiği izni veya ruhsatı almış olsalar bile, tipik tehlike olgusunun doğurduğu tipik 
zarardan sorumlu olmaktan kurtulamazlar. 

Maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde, bir işletmenin, hangi durum ve koşullarda, "önemli 
ölçüde tehlike arzettiği"nin kabul edileceği düzenlenmiştir. Buna göre: "Bir işletmenin, mahiyeti veya 
faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir 
kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli 
olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletme olduğu kabul edilir." Bu 
hüküm uyarınca, önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin beklenmedik hâl sonucunda, sık 
olarak ya da zaman zaman ağır zararlar doğurmaya elverişli ise, söz konusu işletmeyi işleten kişiler 
hakkında, maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanabilir. Aynı fıkranın son cümlesinde de, özellikle 
herhangi bir kanunda, benzeri tehlikeler arzeden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğunun 
öngörülmüş olması durumunda, bu işletmenin de önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletme sayıla
cağı belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, tehlike sorumluluğu öngören özel kanun hükümlerinin saklı 
olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında ise, hukuk düzenince, önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin 
faaliyetine izin verilmiş olsa bile, zarar görenlerin, bu işletmenin faaliyetinden doğan zararlarının, uy
gun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilecekleri kabul edilmiştir. 

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden 
doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. 

Madde 71- 818 sayılı Borçlar Kanununun 60 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 71 inci maddesinde, haksız fiilden doğan tazminat isteminin za
manaşımı süresi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun söz konusu maddesinin kenar başlığında kullanılan "F. Müruruza
man" şeklindeki ibare, Tasannın 71 inci maddesinde, "C. Zamanaşımı / I. Kural" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü, Tasarının 71 inci mad
desinin birinci fıkrasıyla birleştirildiği için, 818 sayılı Borçlar Kanununda üç fıkradan oluşan madde, 
Tasarıda iki fıkraya dönüştürülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Zarar ve ziyan 
yahut manevî zarar namiyle nakdî bir meblâğ tediyesine müteallik dava" şeklindeki ibare yerine, 
Tasarının 71 inci maddesinin birinci fıkrasında, kısaca "Tazminat istemi" ibaresi kullanılmıştır. 
Gerçekten, tazminat isteminin mutlaka bir dava açılarak ileri sürülmesi şart olmayıp, bu istem dava 
dışında da ileri sürülebilir. Haksız fiil tazminatı için, 818 sayılı Borçlar Kanununda öngörülen bir yıl
lık kısa zamanaşımı süresinin, yetersiz bulunması nedeniyle, Tasarıda iki yıla çıkarılması 
öngörülmüştür. Nitekim, motorlu taşıt işletenlerin sebep oldukları maddî zararlar da, niteliği itibanyla 
bir haksız fiil oluşturduğu hâlde, bu tür zararlardan doğan sorumluluk, 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununda iki yıllık zamanaşımı süresine tâbi tutulmuştur. 

Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununda on yıllık uzun zamanaşımı süresi için kullanılan "zararı 
müstelzim fiilin vukuundan itibaren" şeklindeki ibarenin, haksız fiilin "zarar" unsuru gerçek
leşmedikçe, fiilin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl geçerse geçsin, haksız fiil nedeniyle tazminat is
teminin zamanaşımına uğramayacağı şeklinde yorumlanmasını önlemek amacıyla, bu ibare "her hâlde, 
fiilin işlendiği tarihten başlayarak" şeklinde değiştirilmiş ve 818 sayılı Borçlar Kanunundaki on yıl
lık uzun zamanaşımı süresinin de, bu değişiklik göz önünde tutularak yirmi yıla çıkarılması 
öngörülmüştür. Nitekim, haksız fiil zamanaşımı süreleri olarak Alman Medenî Kanununun (BGB) 852 
nci maddesinde on ve otuz yıllık süreler öngörülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 60 mcı maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Eğer haksız bir 
fiil, mutazamr olan taraf aleyhinde bir alacak tevlit etmiş olursa" şeklindeki ibare, "Haksız fiil 
dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 60 mcı maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "mutazarnr kendisinin tazminat talebi 
müruru zaman ile sakıt olsa bile o alacağı vermekten imtina edebilir" şeklindeki hüküm ise, Tasarının 
71 inci maddesinde "zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa 
bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir." şeklinde ifade edilmiştir. 

Madde 72- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Rücu isteminde" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 72 nci maddesinde rücu isteminin tâbi olduğu zamanaşımı süreleri 
ile bu sürelerin başlangıç anı düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu 
kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak yirmi 
yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır. Böylece, tazminat yükümlüsünün zarar görenin uğradığı 
zararı tamamen ödedikten sonra diğer sorumlulara rücu hakkının tâbi olduğu zamanaşımı süresine 
ilişkin düzenleme boşluğunun doldurulması ve bu konuda özellikle uygulamada duyulan bir ihtiyacın 
karşılanması amaçlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, kendisinden tazminat istenen kişinin, bu durumu birlikte sorumlu 
olduğu kişilere bildirim yükü altında olduğu; bildirmezse zamanaşımının, bu bildirimin dürüstlük ku
rallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlayacağı öngörülmektedir. Böylece, bu durumda, za
manaşımının başlangıç anı, maddenin birinci fıkrasında öngörülen tazminatın tamamının ödendiği tarih 
değil, bu bildirimin yapılması gereken tarih olacaktır. 

Madde 73- 818 sayılı Borçlar Kanununun 53 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 73 üncü maddesinde, sorumlu kişi hakkında ceza yargılaması sonu
cunda verilen kararların, tazminat davasına ilişkin medenî yargılama üzerindeki etkisi düzenlen
mektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 53 üncü maddesi, tek fıkradan oluşmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 53 üncü maddesinin "VIII. Ceza hukuku ile medenî hukuk 
arasında münasebet" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Yargılama / 1 . Ceza hukuku ile ilişkisi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 53 üncü maddesinde kullanılan "ceza mahkemesi" sözcükleri yerine, 
Tasannın 73 üncü maddesinin birinci ve ikinci fikralannda "ceza hâkimi" sözcükleri kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 74- 818 sayılı Borçlar Kanununun 46 nci maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 74 üncü maddesinde, hâkimin tazminat hükmünü değiştirme yetkisi 
ve bunun koşullan düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 46 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "hükmün tefhimi 
tarihinden itibaren iki sene zarfında, hâkimin, tetkik salâhiyetini muhafaza etmeğe hakkı vardır" şek
lindeki ibare, Tasarının 74 üncü maddesinde, "hâkim, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl 
içinde, tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilir." şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, söz 
konusu iki yıllık sürenin, hükmün kesinleşmesine kadar geçecek süre içinde sona ermesi tehlikesi or
tadan kaldırılmıştır. 

Madde 75- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Geçici ödemeler" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 75 inci maddesinde, geçici ödemeler düzenlenmektedir. Bu yeni 
düzenlemeyle, meselâ, hiçbir sosyal güvenceden yararlanamayacak durumda bulunmakla birlikte, so
mut olayda uğradığı zararın giderilmesi için acilen parasal bir desteğe ihtiyaç duyan ve tazminat 
yükümlüsünün, uğradığı zarardan sommluluğunu hâkime sunduğu inandırıcı kanıtlarla ortaya koyan 
zarar görenlerin korunması amaçlanmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, zarar görenin iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sun
ması ve ekonomik durumunun da gerektirmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 
hâkime, istem üzerine tazminat yükümlüsünün zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verme yetkisi 
tanınmıştır. Ancak, fıkrada yapılan düzenlemeyle, geçici ödeme kararıyla kesin hüküm sonucunun, 
eda amaçlı bir ihtiyati tedbir aracılığıyla elde edilmesi amaçlanmamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, aynı maddenin birinci fıkrası uyannca zarar görene yapılan geçici 
ödemelerin nihaî kararda hükmedilmiş olan tazminata mahsup edileceği; zarar görenin açtığı davanın 
reddine karar verilmesi durumunda ise hâkim tarafından, aynı davada, davacının aldığı geçici 
ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesine hükmedileceği öngörülmektedir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 

818 sayılı Borçlar Kanununun 61 inci maddesiyle başlayan "Üçüncü Fasıl / Haksız bir fiil ile mal 
iktisabından doğan borçlar" şeklindeki alt başlık, öğretideki eleştiriler göz önünde tutularak, Tasarıda 
"Üçüncü Ayırım / Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 76- 818 sayılı Borçlar Kanununun 61 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 76 nci maddesinde, sebepsiz zenginleşmenin koşulları düzenlen

mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununda, 61 inci maddeyle başlayan "Üçüncü Fasıl / Haksız bir fiil ile mal 
iktisabından doğan borçlar" şeklindeki üst başlığın öğretide eleştirildiği göz önünde tutularak, bu üst 
başlık, Tasarıda "Üçüncü Ayırım / Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri" şekline 
dönüştürülmüştür. 818 sayılı Borçlar Kanununun 61 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan 
"A. Şartlar / 1 . Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasanda "A. Koşulları / 1 . Genel olarak" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 61 inci maddesinde, "Haklı bir sebep olmaksızın aharın zararına 
mal iktisap eden kimse, onu iadeye mecburdur" denildiği hâlde, öğreti ve uygulamada ortaya çıkan 
yeni anlayışa uygun olarak Tasarının 76 nci maddesinin birinci fıkrasında "Haklı bir sebep olmak
sızın bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle 
yükümlüdür." denilmektedir. 

Tasarının 76 nci maddesinin ikinci fıkrasında, başlıca sebepsiz zenginleşme çeşitleri sayılmıştır. 

Madde 77- 818 sayılı Borçlar Kanununun 62 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 77 nci maddesinde, sebepsiz zenginleşmenin özel bir çeşidi olan 
borçlanılmamış edimin ifası düzenlenmektedir. 

Para borçlarının ifası için kullanılması uygun olan "tediye" teriminin, diğer borçların ifasını be
lirtmek amacıyla kullanılmasının yanlış olduğu göz önünde tutularak, Tasanda, maddenin kenar başlığı 
"II. Borçlanılmamış edimin ifası" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 62 nci maddesinin, yüklemi olumsuz fiil olan ilk cümlesi, 
Tasarıda yüklemi olumlu fiil olan bir cümleye dönüştürülmüştür. Aynı maddenin ikinci cümlesi ise, 
Tasarıda ikinci fıkra olarak düzenlenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasından alınmıştır. Bu fıkrada, borçlanılmamış edimin geri istenmesine ilişkin diğer kanun 
hükümlerinin saklı tutulduğu belirtilmektedir. 

Madde 78- 818 sayılı Borçlar Kanununun 63 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 78 inci maddesinde, sebepsiz zenginleşenin geri verme yükümlülüğü 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 63 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. İadenin Şü
mulü / 1 . Müddeaaleyhin borcu" şeklindeki ibareler, Tasarıda "B. Geri vermenin kapsamı / 1 . Zengin
leşenin yükümlülüğü" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan olumsuz ifade, 
Tasarının aynı maddesinin birinci fıkrasında olumlu şekilde ifade edilerek, daha kolay anlaşılması ve 
kenar başlığıyla uyumlu olması sağlanmıştır. 63 üncü maddenin ikinci fıkrasında kullanılan "kâbız 
o şeyi suiniyet ile elden çıkarmış" şeklindeki ibare, Tasarıda "zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli 
olmaksızın elden çıkarmışsa" şeklinde değiştirilmiştir. Gerçekten, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda 
"kötüniyetli" terimi yerine "iyiniyetli olmama" terimi kullanıldığı göz önünde tutularak, Tasarı da 
"iyiniyetli olmaksızın" ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 79- 818 sayılı Borçlar Kanununun 64 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 79 uncu maddesinde, sebepsiz zenginleşenin geri vermekle yükümlü 

olduğu şeylere yaptığı harcamalardan doğan hakkı düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 64 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Masraftan 
mütevellit haklar" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Giderleri isteme hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 64 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, farklı konuların 
düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasannın 79 uncu maddesinde üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 64 üncü maddesinin birinci ve ikinci'cümlelerinde kullanılan 
"müddeaaleyh" terimi yerine, zenginleşmenin geri verilmesinin her zaman dava yoluyla gerçek
leşmesinde bir zorunluluk bulunmadığı için, Tasarıda "zenginleşen" terimi kullanılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 64 üncü maddesinin birinci cümlesinde zorunlu veya faydalı mas-
raflannın geri verilmesini isteyebileceğinin belirtilmesi karşısında iyiniyetli sebepsiz zenginleşenden 
örtülü olarak söz edildiği anlaşıldığı hâlde, Tasarının 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında, bu kişinin 
iyiniyetli sebepsiz zenginleşen olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma ve düzeltme dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 80- 818 sayılı Borçlar Kanununun 65 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 80 inci maddesinde, hukuka veya ahlâka aykırı bir amaca ulaşmak 
için verilen şeyin geri istenememesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 65 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. İstirdadın Caiz 
Olmaması" şeklindeki ibare, Tasannın 80 inci maddesinde "C. Geri istenememe" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci cümlesi, 818 sayılı Borçlar Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasını 
karşılamaktadır. Metninde yapılan anlaştırma dışında, cümlede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir 
hüküm değişikliği yoktur. 

Maddenin ikinci cümlesinde ise, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hüküm 
öngörülmektedir. Buna göre, hukuka veya ahlâka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey 
geri istenememekle birlikte, bu konuda bir dava açılmışsa, davanın reddine karar veren hâkim, dava 
konusu şeyin davalıda bırakılmasını uygun görmezse, bunun Devlete mal edilmesine de karar verebilir. 

Madde 81- 818 sayılı Borçlar Kanununun 66 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 81 inci maddesinde, sebepsiz zenginleşme nedeniyle açılacak da
vanın tâbi olduğu zamanaşımı süresi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 66 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Müruruzaman" 
şeklindeki ibare, Tasarının 81 inci maddesinde "D. Zamanaşımı" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 66 ncı maddesinin birinci cümlesinde kullanılan "mutazarnr olan taraf aleyhinde" 
ibaresi de, Tasarıda geri verme borcunun alacaklısını ifade etmek üzere, "diğer t a ra f şeklinde 
değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 66 ncı maddesinin son cümlesinde kullanılan ".. .borç 
teşkilinden ibaret ise" şeklindeki ifade, Tasarının 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında "zengin
leşenin bir alacak hakkı kazanması" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 66 ncı maddesinde öngörülen bir yıllık kısa zamanaşımı süresi, 
Tasanda iki yıla çıkanlmıştır. Bununla birlikte, aynı maddede öngörülen on yıllık zamanaşımı süresi ko
runmuştur. Sebepsiz zenginleşmenin kanunda düzenlenmesinin amacı, iki mal varlığı arasındaki sebepsiz 
değer kaymasının geri verilmesinin sağlanmasıdır. Zenginleşenin geri verme borcunun doğumu için 
kusurlu olması şartının aranmaması nedeniyle, meselâ doğal bir olay olan rüzgârın etkisiyle komşu tar
laya sürüklenen ekinleri, bu tarla malikinin geri vermekle yükümlü olduğu göz önünde tutularak 
maddede, haksız fiil zamanaşımına ilişkin yirmi yıllık süreyle paralellik sağlanması uygun görülmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasında, geri verme borcunun alacaklısı durumundaki diğer tarafa "daimî 
def î hakkı" tanınmaktadır. Bu hükme göre, sebepsiz zenginleşmenin nedeni, diğer tarafın zenginleşene 
karşı bir borç tanımasında bulunması ise, diğer taraf, borç tanımasının geçersiz bir hukukî sebebe 
dayandığı iddiasıyla sebepsiz zenginleşme davası açma hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her 
zaman, geçersiz hukukî sebebe dayanan borcu ifadan kaçınabilir. Meselâ, (B)'nin, (A)'ya sebebini 
belirtmeksizin, bin lira borçlu olduğunu kabul etmekle birlikte, borç tanımasının sebebini oluşturan 
borçlandırıcı işlemin (meselâ, konusu taşınır bir mal olan satış sözleşmesinin), (B)'nin ehliyetsizliği 
nedeniyle geçersiz olduğunu varsayalım. Borç tanıması hakkında sebebe bağlı olmama ilkesinin 
geçerli olduğu, yani temel borçlandırıcı işlemin geçersizliğinden etkilenmeyeceği kabul edilirse 
(A), bu borç tanımasına dayanarak bin liranın ödenmesi istemiyle (B)'ye karşı alacak davası açtığı 
takdirde, (B) temel borçlandırıcı işlemin, ehliyetsizlik nedeniyle geçersizliğini, bir def î olarak ileri 
sürüp ispat ederse, sebepsiz zenginleşme davası için öngörülen iki ve on yıllık zamanaşımı süreleri 
dolmuş olsa bile, (A)'ya karşı sebepsiz zenginleşme def i ileri sürerek, her zaman bin liralık borcu 
ifadan kaçınabilir. 

Öğretide tartışmalı olmakla birlikte, (B) tarafından yapılan bin liralık borç tanımasının, (A)'ya 
alacak hakkı kazandırmasının sebebe bağlı olduğu (yani, temel borçlandıncı işlemin geçerliliğine bağlı 
bulunduğu) kabul edilirse, (B)'nin sebepsiz zenginleşme de f i ileri sürmesine de gerek olmaksızın, 
hâkimin, dosyadaki bilgi ve belgelerden, (B)'nin taşınır satış sözleşmesini yaptığı sırada ehliyetsizliği 
sonucuna varması durumunda, ehliyetsizlik bir itiraz niteliğinde olduğu için, bunu kendiliğinden göz 
önünde tutarak, davanın reddine karar vermesi gerektiği ileri sürülmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Borç İlişkisinin Hükümleri 

818 sayılı Borçlar Kanununda "İkinci Bap / Borçlann Hükmü" şeklindeki üst başlık, Tasarıda 
"İkinci Bölüm / Borç İlişkisinin Hükümleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Borçların İfası 

818 sayılı Borçlar Kanununun 67 nci maddesiyle başlayan "Birinci Fasıl / Borçların ifası" şek
lindeki alt başlık, Tasarıda "Birinci Ayırım / Borçların İfası" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 82- 818 sayılı Borçlar Kanununun 67 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 82 nci maddesinde, hangi durumda borcun, borçlu tarafından şah
sen ifasının zorunlu olmadığı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 67 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Umumî 
Esaslar / I. Bizzat borçlu tarafından ifa" şeklindeki ibareler, Tasarıda "A. Genel olarak / 1 . Şahsen 
ifa zorunluluğunun olmaması" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 83- 818 sayılı Borçlar Kanununun 68 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 83 üncü maddesinde, kısmen ifa düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 68 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. İfanın mevzuu / 
1. Kısmen tediye" şeklindeki ibareler, tediyenin sadece para borçlannın ifası için kullanılabileceği göz 
önünde tutularak, Tasarıda "II. İfanın konusu / 1 . Kısmen ifa" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 84- 818 sayılı Borçlar Kanununun 69 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 84 üncü maddesinde, bölünemeyen borç düzenlenmektedir. 

8 i 8 sayılı Borçlar Kanununun 69 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Taksimi ka
bil olmayan borç" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Bölünemeyen borç" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında, bölünemeyen bir borcun alacaklılarından her 
birinin, ancak, borcun alacaklılardan birine değil, tamamına ifasını isteyebileceği, borçlunun da, an
cak alacaklıların tamamına ifada bulunarak borcundan kurtulabileceği ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü cümlesi, Tasarının 84 üncü mad
desinin ikinci fıkrasına alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 85- 818 sayılı Borçlar Kanununun 70 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 85 inci maddesinde, çeşit borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 70 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Muayyen ol
mayan bir şeye taallûk eden borç" şeklindeki ibare, Tasarının 85 inci maddesinde "3 . Çeşit borcu" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 70 inci maddesinin ilk cümlesinde, sadece "işin mahiyetinden hilafı 
anlaşılmadıkça" ibaresi kullanıldığı hâlde, Tasarının 85 inci maddesinin ilk cümlesinde, "hukukî 
ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça" ibaresinin kullanılması uygun görülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 86- 818 sayılı Borçlar Kanununun 71 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 86 ncı maddesinde, seçimlik borç düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 71 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Birden ziyade 
şeylere taallûk eden borç" şeklindeki ibare, Tasarıda "4. Seçimlik borç" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 71 inci maddesinde kullanılan "Borç birden ziyade şeylerin 
yapılmasını veya verilmesini şâmil olup da..." şeklindeki ibare, Tasarıda "Seçimlik borçlarda" şek
linde; "işin mahiyetinden hilafı anlaşılmadıkça" şeklindeki ibare de "hukukî ilişkiden ve işin özel
liğinden aksi anlaşılmadıkça" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 87- 818 sayılı Borçlar Kanununun 72 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 87 nci maddesinde, yasal faiz düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 72 nci maddesinde yer verilmeyen, yeni 
bir hükümdür. Fıkrada, faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranının sözleşmede karar-
laştırılmaması dummunda, bu oranın faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hüküm
lerine göre belirleneceği öngörülmektedir. Faiz oranının, zaman içinde sıkça değiştirilebildiği göz 
önünde tutularak, temel bir kanun olan Türk Borçlar Kanununda sabit bir oranın belirtilmesi uygun 
görülmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 6 1 -

Maddenin ikinci fıkrasında, sözleşmede kararlaştırılacak yıllık faiz oranının, birinci fıkra 
uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamayacağı öngörülerek, bu emredici 
hükümle, uygulamada örnekleri sıkça görülen olağanüstü faiz oranları karşısında, borçluların ko
runması amaçlanmıştır. 

Madde 88- 818 sayılı Borçlar Kanununun 73 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 88 inci maddesinde, borcun ifa yeri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 73 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Borcun İfa 
Edileceği Mahal" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. İfa yeri" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde kul
lanılan "alacaklının verme zamanında mukim bulunduğu yerde" şeklindeki ibare, Tasarıda "alacak
lının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde" şeklinde; 818 sayılı Borçlar Kanununun aynı mad
desinin (2) numaralı bendinde kullanılan "Borç muayyen bir şeye taallûk ediyorsa" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "Parça borçları" şeklinde; nihayet 818 sayılı Borçlar Kanununun yine aynı maddesinin (3) 
numaralı bendinde kullanılan "borçlunun mukim bulunduğu yerde" şeklindeki ibare de, Tasarıda 
"borçlunun yerleşim yerinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 89- 818 sayılı Borçlar Kanununun 74 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 89 uncu maddesinde, süreye bağlanmamış borçta ifa zamanı 
düzeni enmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 74 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. İfanın Za
manı / 1 . Muaccel borç" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. İfa zamanı / 1 . Süreye bağlanmamış borç" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 74 üncü maddesinde kullanılan "Ecel meşrut olduğu veya işin 
mahiyetinden anlaşılmadıkça" şeklindeki ibare, Tasarıda "İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça 
veya hukukî ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 90- 818 sayılı Borçlar Kanununun 75 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 90 ıncı maddesinde, aya ilişkin sürelerde vade düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 75 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Müeccel borç / 
1. Ay üzerine ecel" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Süreye bağlı borç / 1. Aya ilişkin sürelerde vade" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 75 inci maddesi iki cümleden oluştuğu hâlde, Tasarının 90 ıncı 
maddesinin birinci fıkrası, tek cümle hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 75 inci maddesinde yer verilmeyen, yeni 
bir hükümdür. Buna göre, sözleşmede borcun ifa günü (vade) belirtilmeden, sadece ifanın gerçek
leştirileceği ay belirlenmişse, bundan o ayın son günü anlaşılacaktır. Böylece, yürürlükteki Kanunda 
düzenlenmeyen bu olasılık, yasal bir düzenlemeye kavuştumlmuştur. 
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Madde 91- 818 sayılı Borçlar Kanununun 76 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 91 inci maddesinde, diğer sürelerde vade düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 76 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Diğer eceller" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Diğer sürelerde vade" şeklinde değiştirilmiştir. 

8 i 8 sayılı Borçlar Kanununun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "veya sair herhangi 
bir tasarruf şeklindeki ibare, Tasarıda "veya taraflardan birine düşen her hangi bir yükümlülüğün" 
şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca 818 sayılı Borçlar Kanununun 76 ncı maddesinin son fıkrasının 
ikinci cümlesi, Tasarının 91 inci maddesinin son fıkrası olarak düzenlenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 92- 818 sayılı Borçlar Kanununun 77 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 92 nci maddesinde, tatil günlerinin ifaya etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 77 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Pazar ve tatil 

günleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Tatil günleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 93- 818 sayılı Borçlar Kanununun 78 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 93 üncü maddesinde, iş saatlerinde ifa düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 78 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. İşlere tah
sis olunan saatlerde ifa" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. İş saatlerinde ifa" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 94- 818 sayılı Borçlar Kanununun 79 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 94 üncü maddesinde, sürenin uzatılması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 79 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Ecelin uza

tılması" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV Sürenin uzatılması" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 95- 818 sayılı Borçlar Kanununun 80 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 95 inci maddesinde, erken ifa düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 80 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Vaktinden evvel 

ifa" şeklindeki ibare, Tasarıda "V. Erken ifa" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 80 inci maddesinin son cümlesinde kullanılan "bir miktar tenzilât 
icrasına hakkı yoktur." şeklindeki ibare, Tasarıda "indirim yapamaz." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 96-818 sayılı Borçlar Kanununun 81 inci maddesini karşılamaktadır. 
Tasarının tek fıkradan oluşan 96 ncı maddesinde, ifada sıra düzenlenmektedir. Öğreti ve uygu

lamada maddenin, "ödemezlik def i"ne ilişkin olduğu bilinmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 81 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Mütekabil 
taahhüdatı ihtiva eden akitte / 1 . İfanın tarzı" şeklindeki ibare, maddede ifa sırasının düzenlendiği göz 
önünde tutularak "VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde / 1 . İfada sıra" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede kullanılan "karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme" şeklindeki terim ile, tarafların 
edimlerinin karşılıklılık (sinallagma) ilişkisi içinde bulunduğu borçlar hukuku sözleşmeleri kaste
dilmektedir. Aynı terim, öğretide "tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme" olarak da ifade edilmek
tedir. Meselâ, satış, kira, hizmet, eser ve ölünceye kadar bakma, Tasannın 96 nci maddesi anlamında, 
karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerdendir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 97- 818 sayılı Borçlar Kanununun 82 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 97 nci maddesinde, ifa güçsüzlüğüne düşen borçlu karşısında ala
caklının sahip olduğu haklar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 82 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Borcunu öde
mekten aciz hâlinde bir tarafın fesih hakkı" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. İfa güçsüzlüğü" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

81 8 sayılı Borçlar Kanununun 82 nci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, Tasarıda iki fıkraya 
bölünerek düzenlenmiştir. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununda "akdi feshedebilir." şeklindeki 
ibare, "sözleşmeden dönebilir." şeklinde ifade edilmiştir. Çünkü, kural olarak; sürekli borç ilişkilerinin 
ileriye etkili olacak şekilde ortadan kaldırılmasını ifade etmek için "fesih" teriminin kullanılmasına 
karşılık, ani edimli borç ilişkilerinin geriye etkili olacak şekilde ortadan kaldırılmasını ifade etmek 
için "dönme" teriminin kullanılması yerinde olur. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 98- 818 sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 98 inci maddesinde, para borçlarının ödenmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Tediye / 1 . 
Memleket parasıyla" şeklindeki ibare, Tasanda "D. Ödeme / 1 . Ülke parası ile" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Mevzuu para olan borç 
memleket parasıyla ödenir." denildiği hâlde, Tasanda aynı hüküm şöyle ifade edilmiştir: "Konusu para 
olan borç, Ülke parasıyla ödenir." 

818 sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Akit tediye ma
hallinde kanunî rayici olmayan bir para üzerine varit olmuş ise" şeklindeki ibare, Tasarıda "Ülke parası 
dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa," şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü maddesinin son fıkrasında kullanılan "yabancı para bor
cunun" şeklindeki ibare, Tasarının 98 inci maddesinin son fıkrasında "Ülke parası dışında başka bir 
para birimi", şekline dönüştürülmüş ve fıkraya "sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir 
ifade de bulunmadıkça" şeklinde bir ibare eklenmiştir. Böylece fıkra, aynı maddenin ikinci fıkrasıyla 
uyumlu hâle getirilmiştir. 
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Metninde yapdan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 99- 818 sayılı Borçlar Kanununun 84 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 99 uncu maddesinde, para borcunun kısmen ödenmesinde mahsup 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 84 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mahsup / 
1. Kısmen tediye hâlinde" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Mahsup / 1. Kısmen ödemede" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasından farklı olarak, Tasarının 
99 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bir cümle ile, bu hükmün emredici nitelikte olduğu kabul 
edilmiştir. 

Madde 100- 818 sayılı Borçlar Kanununun 85 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 100 üncü maddesinde, birden çok borçta ödemenin hangi borç için 
yapıldığı veya yapılmış sayılacağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 85 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Birden fazla 
borçlar olduğu surette borçlu veya alacaklının beyanı üzerine mahsup" şeklindeki ibare, Tasarıda 
"2. Birden çok borçta / a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 101- 818 sayılı Borçlar Kanununun 86 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 101 inci maddesinde, birden çok borcu bulunan borçlunun yaptığı 
ödemenin, hangi borcu için olduğunu bildirmemesi ve bu konuda makbuzda da bir açıklık bulun
maması durumunda, ödemenin kanunen hangi borç için yapılmış sayılacağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 86 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Kanunen mah
sup" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Kanuna göre" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 102- 818 sayılı Borçlar Kanununun 87 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 102 nci maddesinde, borcunu tamamen veya kısmen ödeyen 
borçlunun, makbuz ve senetlerin geri verilmesini veya iptalini ya da ödemenin borç senedine işlen
mesini isteme hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 87 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Makbuz ve 
senetlerin iadesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 87 nci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddede iki ayn ko
nunun düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasannın 102 nci maddesi iki fıkraya bölünerek düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, borcun tamamının ödenmemiş olması hâlinde veya borç tamamen 
ödenmiş olmasına karşın, senette aynca alacaklıya bir takım haklar tanınmışsa, senedin geri verilmesinin 
istenemeyeceği; ancak, makbuz verilmesi ve borç senedine işlenmesinin istenebileceği öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 6 5 -

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 103- 818 sayılı Borçlar Kanununun 88 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 103 üncü maddesinde, makbuz ve senetlerin geri verilmesinin 
hükümleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 88 inci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddede bir
birinden ayrı üç karineye yer verildiği göz önünde tutularak, Tasarının 103 üncü maddesi üç fıkra 
hâlinde düzenlenmiştir. 

Maddede, faiz veya kira bedeli gibi dönemsel edimlerde, alacaklı tarafından, bir döneme ilişkin 
yaptığı ödeme veya anaparanın tamamı için borçluya makbuz vermesinin, önceki dönemlere ilişkin 
olmak üzere ortaya çıkardığı karineler düzenlenmektedir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 104- 818 sayılı Borçlar Kanununun 89 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 104 üncü maddesinde, borcu ödemek isteyen borçluya, alacaklının 
borç senedini geri verememesi durumunda, borçlunun istem haklan düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 89 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Senedin 
iadesinin mümkün olamaması" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Senedin geri verilememesi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 89 uncu maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddede iki ayrı 
konunun düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarının 104 üncü maddesi iki fıkraya bölünerek 
düzenlenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 105- 818 sayılı Borçlar Kanununun 90 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 105 inci maddesinde, alacaklının temerrüdünün koşulları düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 90 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Alacaklının 
Temerrüdünün / 1 . Şartları" şeklindeki ibare, Tasarıda "E. Alacaklının temerrüdü / 1 . Koşulları" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 90 ıncı maddesinde kullanılan "Yapılacak veya verilecek şey" şek
lindeki ibare, Tasanda "Yapma veya verme edimi" şeklinde; "tekaddümen kendi tarafından yapılması 
lâzım gelen muameleleri icradan imtina eder ise, mütememt addolunur." şeklindeki ibare ise, 
Tasarıda "kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınırsa, temerrüde 
düşmüş olur." şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Fıkraya göre, alacaklının müteselsil borçlulardan birine karşı temerrüde düşmesi, diğerlerine karşı da 
temerrüde düşmüş olması sonucunu doğurur. Böylece, müteselsil borçlulardan birinin usulüne uygun 
bir ifa önerisi, haklı bir sebep olmaksızın alacaklı tarafından reddedilirse, diğer müteselsil borçlulann 
da aynı edimi alacaklıya yeniden ifa önerisinde bulunmaktan kurtarılmaları amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 106- 818 sayılı Borçlar Kanununun 91 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 106 ncı maddesinde, verme edimlerinde borçlunun tevdi hakkı 

düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 91 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan " 1 . Borcun 
mevzuu bir şey olduğu surette" şeklindeki ibare, Tasarıda " 1 . Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 91 inci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddede iki ayn ko
nunun düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasannın 106 ncı maddesi iki fıkraya bölünerek düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 91 inci maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan "tevdi edilecek 
yeri tediye yerindeki hâkim tayin eder." şeklindeki ibare, yanıltıcı olduğu için Tasanda "Tevdi yerini 
ifa yerindeki hâkim belirler." şekline dönüştürülmüştür. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 107- 818 sayılı Borçlar Kanununun 92 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 107 nci maddesinde, alacaklının temerrüde düşmesi durumunda, 
tevdi edilmeye elverişli olmayan verme edimlerinde, borçlunun onu nasıl sattırıp bedelini tevdi et
mek suretiyle borcundan kurtulabileceği düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 92 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Satmak hakkı" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Satma hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 92 nci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddede iki ayrı 
konunun düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarının 107 nci maddesi iki fıkraya bölünerek düzen
lenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 108- 818 sayılı Borçlar Kanununun 93 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 108 inci maddesinde, borçlunun tevdi ettiği edimi aynı maddede 
öngörülen dummlarda, tevdi yerinden geri almasının hukukî sonucu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 93 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Tevdi edile
cek şeyin istirdadı" şeklindeki ibare, Tasarıda "c. Tevdi konusunu geri alma" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 93 üncü maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan "alacak bütün te
ferruatıyla yeniden tevellüt eder." şeklindeki ibare, Tasarıda "alacak, bütün yan haklarıyla birlikte var
lığını sürdürür." şekline dönüştürülmüştür. Gerçekten, bu durumda alacağın sona ermesi söz konusu 
olmadığı için, "alacak yeniden tevellüt eder (doğar)." denilmesi, hukuk tekniğine uygun değildir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 93 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddede iki ayrı 
konunun düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasannın 108 inci maddesi iki fıkraya bölünerek düzen
lenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 109- 818 saydı Borçlar Kanununun 94 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasannın tek fıkradan oluşan 109 uncu maddesinde, alacaklının temerrüde düşmesi durumunda, 
yapma edimi borçlusunun sözleşmeden dönmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 94 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Borcun mevzuu 
bir şey olmadığı surette" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Diğer edimlerde" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 94 üncü maddesinin sonunda kullanılan "akdi feshedebilir." şek
lindeki ibare, Tasarıda "sözleşmeden dönebilir." şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 110- 818 sayılı Borçlar Kanununun 95 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 110 uncu maddesinde, borçlunun kusuru olmaksızın, alacağın kime 
ait olduğunda veya alacaklının kimliğinde duraksama sebebiyle ya da alacaklıdan kaynaklanan diğer 
kişisel bir sebeple ifa engelinin ortaya çıkması durumunda, borçlunun sahip olduğu haklar düzen
lenmektedir. Bu hüküm, niteliği gereği, yapma ve verme edimlerini kapsamaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 95 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "F. Borcun İfasına 
Mani Diğer Sebepler" şeklindeki ibare, Tasarıda "F. Diğer ifa engelleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 95 inci maddesinin sonunda kullanılan "veya akdi fesheylemek 
hakkını hâizdir." şeklindeki ibare, Tasarıda "ya da sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir." şekline 
dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

İKİNCİ AYIRIM 

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları 

818 sayılı Borçlar Kanununun 96 nci maddesiyle başlayan "İkinci Fasıl / Borçların öden-
memesinin neticeleri" şeklindeki alt başlık, Tasarıda "İkinci Ayırım / Borçların İfa Edilmemesinin 
Sonuçları" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 111- 818 sayılı Borçlar Kanununun 96 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 111 inci maddesinde, borcun ifa edilmemesi durumunda, genel 
olarak giderim borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 96 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Borcun İfa 
Edilmemesi / 1 . Borçlunun mesuliyeti / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Bor
cun ifa edilmemesi / 1 . Giderim borcu / 1 . Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 96 nci maddesinde kullanılan "Alacaklı, hakkını kısmen veya 
tamamen istifa edemediği takdirde" şeklindeki ibare, Tasarıda "Borç hiç veya gereği gibi ifa 
edilmezse" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddede, borçlunun borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi durumunda, alacaklının ifaya olan 
menfaatinin (olumlu zarannın) karşılanması amaçlanmıştır. 

Maddede borçlunun, "kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe" borca 
aykırılık nedeniyle alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlü olduğu belirtilmektedir. Burada, 
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borca aykırı davranış söz konusu olduğu için, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 6 ncı maddesinde 
öngörülen genel ispat kuralından farklı olarak kusursuzluğunu ispat yükü, tazminat sorumluluğun
dan kurtulmak isteyen borçluya yükletilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 112- 818 sayılı Borçlar Kanununun 97 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 112 nci maddesinde, yapma ve yapmama borcunun ifa 
edilmemesinin sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 97 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bir şeyin yapıl
ması veya yapılmaması borçları" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Yapma ve yapmama borçlarında" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "borcun kendisi 
tarafından ifasına izin verilmesini talep edebilir." şeklindeki ibare, öğreti ve uygulamada benimse
nen görüşe uygun olarak, Tasarıda "edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini 
isteyebilir." şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 97 nci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesinde kullanılan 
"taahhüde muhalif olarak yapılan şeyin ref ini" şeklindeki ibare, Tasarıda "borca aykırı durumun or
tadan kaldırılmasını" şeklinde; 818 sayılı Borçlar Kanununun aynı fıkrasının son cümlesinde kullanılan 
"kendisi tarafından ref e izin verilmesini de isteyebilir." şeklindeki ibare ise, Tasanda "kendisinin yetkili 
kılınmasını isteyebilir." şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin son fıkrası, ilk iki fıkradaki durumlarda uygulanabilecek bir hüküm içermektedir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 113- 818 sayılı Borçlar Kanununun 98 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 113 üncü maddesinde, borcun ifa edilmemesi durumunda, borçlu
nun sorumluluğunun ölçüsü ve giderim borcunun kapsamı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 98 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mesuliyetin 
vüs'ati / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "II. Sorumluluğun ölçüsü ve giderim 
borcunun kapsamı / 1 . Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde: "Bu 
mesuliyetin vüs'ati işin hususî mahiyetine göre çok veya az olabilir." denilmektedir. Bu cümle, 
Tasanda şöyle ifade edilmiştir: "Borçlunun sorumluluğunun ölçüsü, işin özel niteliğine göre belirlenir." 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 114- 818 sayılı Borçlar Kanununun 99 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 114 üncü maddesinde, sorumsuzluk anlaşması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 99 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Mesuliyet
ten beraet şartı" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Sorumsuzluk anlaşması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 99 uncu maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, üç ayrı konunun 
düzenlendiği göz önünde tutularak, madde, Tasarıda üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında "hile veya ağır kusur" ibaresi 
kullanılmışsa da, ağır kusurun, kastı ve ağır ihmali kapsadığı göz önünde tutularak, Tasanda "hile" 
ibaresinin de kullanılması gereksiz görülmüş ve madde metnine alınmamıştır. Aynı fıkrada kullanılan 
"batıldır." sözcüğü, Tasarının 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, yine Tasannın 27 nci maddesinin 
gerekçesinde açıklandığı gibi, "kesin olarak hükümsüzdür." sözcükleriyle ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında kullanılan "hafif kusur" şeklindeki ibare, "hafif ihmal"i ifade etmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 99 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "hükümet tarafın
dan imtiyaz suretiyle verilen bir sanatın icrasından tevellüt ediyorsa" şeklindeki ibare, Tasarının 114 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasında "Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san'at, ancak kanun ya 
da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, fıkra 
hükmünün, kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebilen her türlü faaliyet için 
değil, sadece uzmanlığı gerektiren hizmet, meslek veya san'atlar için uygulanması amaçlanmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 99 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemeden farklı olarak, 
kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülen hizmetlerde hafif kusurdan sorumlu 
olunamayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma, bu tür hizmetleri yürütenlerin hafif kusurlarının 
varlığı hâlinde de olsa, sorumsuzluk kaydına yer vermelerinin uygun görülmemesi nedeniyle, hâkime 
takdir yetkisi verilmeksizin, kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlanmıştır. 

Madde 115- 818 sayılı Borçlar Kanununun 100 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 115 inci maddesinde, yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 100 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Muavin şahıs
ların mesuliyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 100 üncü maddesinin son fıkrasında, sorumsuzluk anlaşması 
yapıldığı sırada alacaklının borçlunun hizmetinde olması veya sorumluluğun, hükümetçe imtiyaz 
suretiyle verilen bir meslek veya sanatın icrasından doğması durumunda, sorumsuzluk anlaşmasıyla, 
borçlunun yardımcı kişilerin sadece hafif kusurlarından sorumlu olmayacağının kararlaştırılabileceği 
öngöriilmüştür. Tasarının 115 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde öngörülen yeni 
hükme göre ise: "Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san'at, ancak, kanun veya yetkili 
makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu 
olmayacağına ilişkin yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür." Böylece, uzmanlığı gerektiren bir 
hizmet, meslek veya san'at, ancak, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebildiği 
takdirde, borçlunun, ifa yardımcılarının hafif kusurundan bile sorumluluktan kurtulması yolunun ka
patılması amaçlanmıştır. Gerçekten, bu dummda borçlunun değil, alacaklının korunması, menfaatler 
dengesine de uygun düşer. Bu nedenle, söz konusu hükme aykırı olarak yapılan bir anlaşma, Tasarının 
27 nci maddesinin birinci fıkrası anlamında, kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında, sorumsuzluk anlaşması yapıldığı sırada alacaklının borçlunun 
hizmetinde olması dummunda, borçlunun sadece hafif kuşum için geçerli bir sorumsuzluk anlaşması 
yapabileceği kabul edilmiştir. 

Madde 116- 818 sayılı Borçlar Kanununun 101 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 116 nci maddesinde, borçlunun temerrüdünün koşulları düzenlen
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 101 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Borçlunun 
Temerrüdü / 1 . Şartlar" şeklindeki ibareler, Tasarıda "B. Borçlunun temerrüdü / 1 . Koşullan" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 117- 818 sayılı Borçlar Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının gecikme 
tazminatına ilişkin kısmını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 117 nci maddesinde, gecikme tazminatı düzenlenmektedir. 
818 sayılı Borçlar Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası, Tasarının 118 inci maddesinde 

ayrıca düzenlendiği için, madde metnine alınmamıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 118- 818 sayılı Borçlar Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının beklenmedik 
hâlde sorumluluğa ilişkin kısmı ile ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 118 inci maddesinde, temerrüde düşen borçlunun beklenmedik hâlde 
sorumluluğu ve bu sorumluluktan nasıl kurtulabileceği düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 102 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan " 1 . Kaza hâlinde 
mesuliyet" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Beklenmedik hâlden sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "tediye olunacak 
şeye" şeklindeki ibare, Tasarının 118 inci maddesinde "ifa konusu şeye" şeklinde ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 119- 818 sayılı Borçlar Kanununun 103 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 119 uncu maddesinde, genel olarak temerrüt faizi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 103 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Geçmiş gün
ler faizi / a. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "2. Temerrüt faizi / a. Genel olarak" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun iki fıkradan oluşan 103 üncü maddesi, Tasarının 119 uncu mad
desinde üç fıkra hâlinde, tamamen farklı bir hüküm olarak düzenlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 103 üncü maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Fıkrada, faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranının 
sözleşmede kararlaştırılmaması dummunda, bu oranın, Tasansının 87 nci maddesinde olduğu gibi, 
faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirleneceği öngörülmek
tedir. Faiz oranının, ekonomik koşullara göre, zaman içinde sıkça değiştirilebildiği göz önünde tutu
larak, temel bir kanun olan Türk Borçlar Kanununda, sabit bir oranın belirtilmesi uygun görülmemiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, sözleşme ile kararlaştınlacak yıllık temerrüt faizi oranının, aynı mad
denin birinci fıkrası uyarınca belirlenen yıllık ortalama faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaya
cağı kabul edilmiştir. Bu emredici hükümle, temerrüde düşmüş olsa bile, Anayasanın 2 nci maddesinde 
ifadesini bulan sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak, uygulamada örnekleri sıkça görülen olağanüstü 
faiz oranları karşısında, borçluların korunmaları amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin son fıkrasına göre, taraflarca akdî faiz oranı kararlaştırıldığı hâlde sözleşmede temer
rüt faizi kararlaştırılmamış ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla 
ise, temerrüt faizi oranı olarak akdî faiz oranı uygulanır. Böylece, temerrüde düşen borçlunun, sözleşmede 
temerrüt faizi oranına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle, akdî faizden daha düşük bir 
temerrüt faizi ödemek suretiyle, temerrüdünden yarar sağlamasının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 120- 818 sayılı Borçlar Kanununun 104 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 120 nci maddesinde, faiz, irat ve bağışlamalarda temerrüt faizi düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Faizin, 
mütedahil taksitlerin, bağışladığı mebaliğin tediyesinde mütemenit olan borçlu" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 121- 818 sayılı Borçlar Kanununun 105 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 121 inci maddesinde, temerrüt faiziyle karşılanmayan zarar, yani 
aşkın zarar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 105 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Munzam 
zarar" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Aşkın zarar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan ". . .derhal takdir 
olunabilirse" şeklindeki ibare yerine, Tasarının 121 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "...görülmekte 
olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi üzerine" şeklindeki ibare kullanılmıştır. Böylece, 
uygulamaya uygun olarak, hâkimin, bu konuda, ayrıca ve özel bir soruşturmaya girişmeksizin, zarar 
miktarını belirleyebilmesi durumunda, davacının istemi üzerine, aynı davada, söz konusu zarar mik
tarına hükmedebileceği öngörülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 122- 818 sayılı Borçlar Kanununun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 122 nci maddesinde, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 
borçluya süre verilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 106 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Bir mehil tayini 
suretiyle / a. Fesih hakkı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde / 
a. Süre verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 106 ncı maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, Tasarının 122 nci 
maddesi tek fıkradan oluşmaktadır. Bunun sebebi, 818 sayılı Borçlar Kanununun aynı maddesinin 
ikinci fıkrasının, Tasarının 124 üncü maddesinde ayrıca düzenlenmiş olmasıdır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Karşılıklı taah
hütleri hâvi olan bir akitte" şeklindeki ibare, Tasarıda "Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde" şek
linde ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 7 2 -

Madde 123- 818 sayılı Borçlar Kanununun 107 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının tek fıkraya bağlı üç bentten oluşan 123 üncü maddesinde, süre verilmesini gerek
tirmeyen durumlar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 107 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Derhâl fesih" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 107 nci maddesinin (1) numaralı bendi, Tasanda "Borçlunun içinde 
bulunduğu durumdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı anlaşılıyorsa" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 107 nci maddesinin (3) numaralı bendi, Tasarıda "Borcun ifasının, 
belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi üzerine, ifanın artık kabul edilmeye
ceği sözleşmeden anlaşılıyorsa" şeklinde kaleme alınmıştır. Tasarıda kullanılan ".. . ifanın artık kabul 
edilmeyeceği" şeklindeki ibare, 818 sayılı Borçlar Kanununun 107 nci maddesinin (3) numaralı 
bendinde bulunmamakla birlikte, bu durumda kesin vadeli sözleşme söz konusu olduğu için, borçlu
nun ifa imkânsızlığıyla karşı karşıya kalacağı göz önünde tutulursa, alacaklının ifayı kabul etmesin
den de söz edilemez. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 124- 818 sayılı Borçlar Kanununun 106 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 108 inci mad
desini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 124 üncü maddesinde, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 
temerrüde düşen borçlu karşısındaki alacaklının seçimlik hakları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 108 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Feshin 
hükümleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "c. Seçimlik haklar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 106 nci maddesinin ikinci fıkrası, Tasarının 124 üncü mad
desinde, iki fıkraya bölünerek düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun söz konusu fıkrasında 
kullanılan "Bu mehil zarfında borç ifa edilmemiş bulunduğu surette" şeklindeki ibare, Tasarının 
124 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde borcunu ifa et
memişse" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 108 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Akitten rücu 
eden alacaklı" şeklindeki ibare, Tasarının aynı maddesinin üçüncü fıkrasında "Sözleşmeden dönme 
hâlinde taraflar" şeklinde değiştirilmiştir. Gerçekten, karşılıklı edimleri içeren bir sözleşmede 
tarafların, birbirlerine karşı, aynı zamanda hem alacaklı ve hem de borçlu oldukları göz önünde tu
tulursa, Tasarıda kullanılan "taraflar" şeklindeki ibare yerindedir. Çünkü, böyle bir sözleşmede, 
kendi edimini ifa eden taraf, bir yandan "borçlu" sıfatıyla hareket etmekte, diğer yandan karşı edim 
alacağı yönünden "alacaklı" sıfatını kazanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, borçlunun temerrüdü nedeniyle sözleşmeden dönen alacaklının uğradığı 
zararın giderilmesini isteyebileceği belirtilmektedir. Burada, alacaklının giderilmesini isteyebileceği 
zarar, olumsuz zarar, yani sözleşme yapılmamış olsaydı uğramayacak olduğu zarardan ibarettir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 
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Madde 125- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "d. Sürekli edimli sözleşmelerde" 
kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 125 inci maddesinde, ifasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde, 
borçlunun temerrüdü hâlinde, alacaklının seçimlik hakları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 106 ilâ 108 inci maddeleri ile Tasannın 124 üncü maddesinde, ani 
edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdünün hukukî sonuçlarının düzenlendiği göz önünde tutularak, 
ifasına başlanmış sürekli edimli sözleşmeler için de, bu konuda ayrı bir düzenleme yapılması zorunlu 
görülmüştür. Bu yeni düzenlemeyle, ifasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde, borçlunun 
temerrüdü hâlinde, alacaklının, ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği gibi, sözleşmeyi feshederek, 
sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini isteyebileceği kabul 
edilmiştir. Maddede, alacaklıya seçimlik bir hak olarak, sözleşmeyi feshederek, sözleşmenin süresin
den önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini isteme hakkının tanındığı ve bu 
zararın olumlu (müspet) zarar niteliği taşıdığı göz önünde tutulursa, ifasına başlanmış sürekli edimli 
sözleşmelerde borçlunun temerrüdü hâlinde, onun sahip olduğu seçimlik hakların kapsamında, ani 
edimli sözleşmelere göre herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 

818 sayılı Borçlar Kanununun 109 uncu maddesiyle başlayan "Üçüncü Fasıl / Borçların üçüncü 
şahıs hakkındaki tesiri" şeklindeki alt başlık, Tasarıda "Üçüncü Ayırım / Borç İlişkilerinin Üçüncü 
Kişilere Etkisi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 126- 818 sayılı Borçlar Kanununun 109 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 126 ncı maddesinde, borcu ifa eden üçüncü kişinin alacaklıya halef 
olması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 109 uncu maddesinde kullanılan "tediye eylediği miktar nis
petinde" şeklindeki ibare, Tasarıda "ifası ölçüsünde" şeklinde ifade edilmiştir. Tediyenin, para 
borçlannın ifasını belirtmek için kullanılabileceği; fakat diğer borçların ifasını belirtmek üzere kul
lanılmasının hatalı olduğu göz önünde tutulmuştur. Maddede sayılan durumlarda alacaklıya ifada bu
lunan kişinin ona kanun gereği halef olacağı açıkça anlaşıldığı için, madde metninde "kanunen" 
ibaresinin kullanılması gereksiz görülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 109 uncu maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Fıkra ile, diğer halefıyet hâllerinin öngörüldüğü kanun hükümleri saklı tutulmuştur. 

Madde 127- 818 sayılı Borçlar Kanununun 110 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 127 nci maddesinde, üçüncü kişinin fiilini üstlenme düzenlen

mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 110 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Başkasının 
Fiilini Taahhüt" şeklindeki ibare, Tasanda "B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 110 uncu maddesine, 8/7/1981 tarihli ve 2486 sayılı Kanunla ek
lenen ikinci fıkra hükmü aynen korunmuş, ancak fıkraya açıklık kazandınlmak amacıyla "edimini ifa 
etmesi için" ibaresi eklenmiştir. Ayrıca, fıkrada kullanılan "taahhüdün hükümsüz olacağına dair 
sözleşme muteberdir." şeklindeki ibare yerine, maddenin amacına uygun olarak, "üstlenenin sorum
luluğunun sona ereceği kararlaştınlabilir." şeklindeki ibare kullanılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 128- 818 sayılı Borçlar Kanununun 111 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 128 inci maddesinde, üçüncü kişi yararına sözleşme düzenlen

mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 111 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Başkası 
Lehine Şart / i. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasanda "C. Üçüncü kişi yararına sözleşme / 
I. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Üç fıkradan oluşan 818 sayılı Borçlar Kanununun 111 inci maddesi, Tasarıda iki fıkra hâlinde 

düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 111 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "üçüncü şahıs 
lehine bir borç şart etmiş ise" şeklindeki ibare, Tasarıda "üçüncü kişi yararına bir edim yükümlülüğü 
koydurmuşsa" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 111 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "alacaklının 
borçluyu ibraya hakkı kalmaz." şeklindeki ibare, "alacaklı borçluyu ibra edemeyeceği gibi, borcun 
nitelik ve kapsamını da değiştiremez." şeklinde yazılmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, 818 sayılı Borçlar Ka
nununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 129- 818 sayılı Borçlar Kanununun 112 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 129 uncu maddesinde, başkasını çalıştıran kişinin, çalıştırdığı 
kişiye karşı hukukî sommluluğunu sigorta ettirmesi durumunda, sigorta tazminatının kime ait olacağı 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 112 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Sigorta ile 
temin edilmiş hukukî mesuliyetler" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Sommluluk sigortalannda" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 112 nci maddesinden farklı olarak, yeni bir 
hüküm eklenmesi nedeniyle, Tasarının 129 uncu maddesi üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 112 nci maddesinde kullanılan "sigorta ücretinin en aşağı yansım 
tediyeye iştirak etmiş ise" şeklindeki ibare, Tasarıya alınmamıştır. Böylece çalıştıran, çalıştırdığı kişi 
yararına hukukî sommluluk sigortası yaptırmışsa, çalıştırılanın sigorta primlerinin en az yarısını 
ödemesi koşulu kaldırılarak, sigortadan doğan hakların, doğmdan doğmya çalışana ait olması kabul 
edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 112 nci maddesinde yer verilmeyen, Tasarının 129 uncu mad
desinin ikinci fıkrasında, çalışana ödenecek sigorta tazminatının genel hükümlere göre ödenecek tazmi
nattan indirilmesi öngörülmektedir. Böylece, borçlar hukukumuzda geçerli olan zarar görenin, zarar 
verici olay nedeniyle elde ettiği yararların, uğradığı zararlardan indirilmesini ifade eden denkleştirme 
(mahsup) ilkesi gözetilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 112 nci maddesinde yer verilmeyen, yeni 
bir hükümdür. Fıkra ile, diğer hukukî sommluluk sigortalarına ilişkin kanun hükümlerinin saklı olduğu 
belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Üçüncü Bap / Borçların sukutu" şeklindeki üst başlık, Tasarıda 
"Üçüncü Bölüm / Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı" şekline dönüştürülmüştür. 
Gerçekten, 818 sayılı Borçlar Kanununun 113 ve devamı maddelerinde, dar anlamda borçların sona 
erme sebeplerinin düzenlendiği, buna karşılık Tasannın aşın ifa güçlüğüne ilişkin 137 nci maddesinde 
geniş anlamda borcun, yani borç ilişkisinin sona erdirilmesinin de söz konusu olduğu göz önünde tu
tularak, Tasarının Üçüncü Bölümünün başlığında buna uygun değişiklik yapılmıştır. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Sona Erme Hâlleri 

Tasarının 130 uncu maddesiyle başlayan Birinci Ayınmında "Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona 
Erme Hâlleri" düzenlenmiştir. 

Madde 130- 818 sayılı Borçlar Kanununun 113 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 130 uncu maddesinde, asıl borca bağlı hak ve borçlann sona ermesi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 113 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Borçların 
Ferilerinin Sukutu" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "kefalet ve re
hin ve sair fer'î haklar dahi sakıt olur." şeklindeki ibare, Tasarıda "rehin, kefalet, faiz ve ceza koşulu 
gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur." şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan olumsuz ifade, 
olumluya çevrilmiş ve fıkra yeniden kaleme alınarak, "saklı tutma koşuhf'na açıklık kazandırılmıştır. 
Buna göre, asıl borcun ifasını kabul eden alacaklının, faizleri ve ceza koşulunu isteyebilmesi için, 
bu hakkını sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapacağı bir bildirimle saklı tutması veya durum ve 
koşullardan bunu saklı tuttuğunun anlaşılması gerekir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 131- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "B. İbra" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 131 inci maddesinde, ibra sözleşmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun kaynağını oluşturan İsviçre Borçlar Kanununun 115 inci mad
desinde ibra düzenlenmiştir. Borçlar Kanunumuza her nasılsa alınmayan ibranın, öğreti ve uygula
mada borcu sona erdiren sebeplerden biri olduğunda duraksama bulunmamaktadır. Sistematik bir ek
sikliği gidermek amacıyla, ibranın yeni bir madde olarak Tasarıya alınması uygun görülmüştür. 

Madde 132- 818 sayılı Borçlar Kanununun 114 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 132 nci maddesinde, yenileme düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 114 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Tecdit / 1 . Umu
miyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasanda "C. Yenileme / 1 . Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre: "Borcun tecdidi akit-
ten vazıh surette anlaşılmak lâzımdır." Bu hüküm, Tasarıda "Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona 
erdirilmesi, ancak tarafların bu yöndeki açık iradesi ile olur." şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 114 üncü maddesinin, "Bununla beraber, bu hükmün aksine dair 
akdolunan mukaveleler muteberdir." şeklindeki ikinci fıkrasının son cümlesi hükmü ise, Tasan met
nine alınmamıştır. Çünkü, Tasannın 132 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "tarafların açık 
yenileme iradeleri olmadıkça" şeklindeki ibareyle, bu hüküm korunmuş olmaktadır. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 133- 818 sayılı Borçlar Kanununun 115 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 133 üncü maddesinde, cari hesap ile yenileme arasındaki ilişki 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununu 115 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Cari hesap" 
ifadesi, Tasarın 133 üncü maddesinde "II. Cari hesaplarda" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 134- 818 sayılı Borçlar Kanununun 116 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 134 üncü maddesinde, alacaklı ve borçlu sıfatlannın aynı kişide bir
leşmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 116 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Alacaklı ve 
Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi" şeklindeki ibare, sona erme hâllerinin düzenlendiği Tasarının 130 ve 
devamı maddelerinin kenar başlıklarında kısa sözcüklerin kullanıldığı göz önünde tutularak uyum
luluğun sağlanması bakımından, Tasarıda kısaca "D. Birleşme" şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 116 nci maddesinin birinci fıkrası tek cümleden oluştuğu hâlde, 
Tasarıda aynı fıkraya, ikinci cümle olarak eklenen hüküm şöyledir: "Ancak, üçüncü kişilerin, alacak 
üzerinde önceden mevcut olan haklan birleşmeden etkilenmez." Bu hükümle, birleşme sonucunda, borç 
sona ereceği için, üçüncü kişilerin birleşmeden önce mevcut olan haklannm kaybı önlenmek istenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 116 nci maddesinin ikinci fıkrası, Tasarıda "Birleşme, geçmişe 
etkili olarak ortadan kalkarsa, borç varlığını sürdürür." şeklinde değiştirilerek, hükme açıklık 
kazandırılmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 135- 818 sayılı Borçlar Kanununun 117 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 135 inci maddesinde, borcun ifa imkânsızlığı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 117 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. İfanın 
Mümkün Olmaması" şeklindeki ibare, Tasarıda "E. İfa imkânsızlığı / I. Genel olarak" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 117 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "haksız iktisaplara 
müteallik hükümlere tevfikan" şeklindeki ibare, Tasanda "sebepsiz zenginleşme hükümleri uyannea" 
şeklinde düzeltilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun üç fıkradan oluşan 117 nci maddesi, Tasarının 135 inci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralanna alınmış ve maddeye bir üçüncü fıkra eklenmiştir. Bu yeni hükümle, ifanın 
imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmeyen ve zararın artmaması için gerekli önlemleri 
almayan borçlu, bundan doğan zararları gidermekle yükümlü tutulmuştur. Bu düzenleme dürüstlük 
kurallarının bir gereği olarak yapılmıştır. 

Madde 136- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Kısmî ifa imkânsızlığı" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 136 ncı maddesinde, kısmî ifa imkânsızlığı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 117 nci maddesinde borcu sona erdiren sebepler arasında sadece 
tam imkânsızlığın düzenlenmesi nedeniyle, borcun ifasının kısmen imkânsızlaşmasının sonuçlarının 
ayrı bir maddede düzenlenmesi zorunlu görülmüştür. 

Tasannın 136 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde, borcun ifasının borçlunun sorumlu tu
tulamayacağı sebeplerle kısmen imkânsızlaşması durumunda borçlunun, borcunun sadece ifası imkân-
sızlaşan kısmından kurtulacağı kuralı öngörülmektedir. Aynı fıkranın ikinci cümlesinde, bu kuralın istis
nasına yer verilmektedir. Buna göre, taraflann bu kısmî ifa imkânsızlığını önceden öngörebilselerdi, böyle 
bir sözleşme yapmayacakları açıkça anlaşılırsa, borcun tamamının sona ereceği kabul edilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde ise, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın 
borcunun ifasının kısmen imkânsızlaşması durumunda, alacaklının kısmî ifaya razı olması koşuluyla, 
karşı edimin de o oranda ifa edileceği öngörülmektedir. Yine aynı fıkranın son cümlesine göre ala
caklı, bu durumda kısmî ifaya razı olmazsa veya karşı edim bölünemez nitelikte olursa, tam imkân
sızlık hükümleri uygulanır. 

Madde 137- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Aşırı ifa güçlüğü" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 137 nci maddesinde, aşırı ifa güçlüğü düzenlenmektedir. 

Bu yeni düzenleme, öğreti ve uygulamada sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesinin istis
nalarından biri olarak kabul edilen, "işlem temelinin çökmesi"ne ilişkindir. İmkânsızlık kavramından 
farklı olan aşırı ifa güçlüğüne dayanan uyarlama isteminin temeli, Türk Medenî Kanununun 2 nci mad
desinde öngörülen dürüstlük kurallarıdır. Ancak, sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ya da 
dönme hakkının kullanılması, Tasarının 137 nci maddesinde belirtilen şu dört koşulun birlikte 
gerçekleşmesine bağlıdır: 

1. Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen 
olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalıdır. 

2. Bu durum borçludan kaynaklanmamış olmalıdır. 

3. Bu durum, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini 
dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmiş olmalıdır. 

4. Borçlu, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını 
saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır. 

Maddeye göre, uyarlamanın bütün koşulları gerçekleşmişse borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni 
koşullara uyarlanmasını isteyebilir. Bunun mümkün olmaması hâlinde borçlu, sözleşmeden dönebilir; 
sürekli edimli sözleşmelerde ise kural olarak, fesih hakkını kullanır. 
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Madde 138- 818 sayılı Borçlar Kanununun 118 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 138 inci maddesinde, takas düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 118 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Takas / 1 . Şart
ları / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasanda "F. Takas / I. Koşullan / 1 . Genel olarak" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 118 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "yekdiğerine mü
masil başka malları" şeklindeki ibare, Tasarıda "özdeş diğer edimleri" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 139- 818 sayılı Borçlar Kanununun 119 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 139 uncu maddesinde, asıl borçlunun alacaklıya karşı takas ileri 

sürme hakkı bulunduğu sürece, kefilin de ifadan kaçınabileceği düzenlenmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 140- 818 sayılı Borçlar Kanununun 120 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 140 ıncı maddesinde, üçüncü kişi yararına borçlanan kişinin, kendi 
borcu ile sözleşmenin diğer tarafından olan herhangi bir alacağını takas edemeyeceği öngörülmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 120 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Üçüncü şahıs 
lehine taahhüt hâlinde" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde" olarak 
değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 141- 818 sayılı Borçlar Kanununun 121 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 141 inci maddesinde, borçlunun iflâsı hâlinde takas düzenlen
mektedir. 

Maddede, Tasannın 138 inci maddesinde öngörülen koşullardan muacceliyetin aranmayacağı bir 
durum düzenlenmektedir. Böylece, takasın koşullarına ilişkin bir istisnaya yer verilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 142- 818 sayılı Borçlar Kanununun 122 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 142 nci maddesinde, takasın hükümleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun üç fıkradan oluşan 122 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 
birbiriyle bağlantılı iki konuya ilişkin olması nedeniyle, Tasarıda tek fıkrada birleştirildiği için 
madde iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 143- 818 sayılı Borçlar Kanununun 123 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkraya bağlı üç bentten oluşan 143 üncü maddesinde, alacaklının rızasıyla takas 
edilebilir alacaklar düzenlenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 123 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Takası ka
bil olmayan alacaklar" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacak
lar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 123 üncü maddesinin başlangıcında kullanılan "takas ile ıskat edile
mez." şeklindeki olumsuz ifade yerine, Tasanda "takas edilebilir." şeklinde ve olumlu ifade kullanılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 123 üncü maddesinin (1) numaralı bendi, Tasarıda iki bent 
hâlinde düzenlenmiş; 818 sayılı Borçlar Kanununun kamu hukuku tüzel kişilerinin borçlularının, bu 
tüzel kişilerden olan alacaklarını, ancak onların nzası ile takas edebileceklerine ilişkin aynı maddenin 
üçüncü bendi hükmü, yerinde olmadığı düşüncesiyle Tasan metnine alınmamıştır. 

Madde 144- 818 sayılı Borçlar Kanununun 124 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 144 üncü maddesinde, borçlunun takas hakkından önceden de 
feragat edebileceği düzenlenmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

İKİNCİ AYIRIM 

Zamanaşımı 

Tasarının 145 inci maddesiyle başlayan İkinci Ayırımında, zamanaşımı düzenlenmiştir. 

Madde 145- 818 sayılı Borçlar Kanununun 125 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 145 inci maddesinde, on yıllık genel zamanaşımı süresi düzen

lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 125 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "F. Müruruza
man / 1 . Müddetler / 1 . On senelik müruruzaman" şeklindeki ibareler, Tasarının "İkinci Ayırım / Za
manaşımı" şeklindeki üst başlığı altındaki 145 inci maddesinde, "A. Süreler / I. On yıllık za
manaşımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 125 inci maddesinde kullanılan "her dava" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "her alacak" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 146- 818 sayılı Borçlar Kanununun 126 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkraya bağlı altı bentten oluşan 146 nci maddesinde, beş yıllık zamanaşımı 
süresinin uygulanacağı hâller düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 126 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Beş senelik 
müruruzaman" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Beş yıllık zamanaşımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 126 nci maddesinin (1) numaralı bendinde kullanılan "Alelumum 
kiralar" ibaresi, Tasanda "Kira bedelleri" şeklinde; maddenin aynı bendinde kullanılan "muayyen za
manlarda meşrut aidat" şeklindeki ibare ise, Tasarıda ".. .ücret gibi diğer dönemsel edimler" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 126 nci maddesinin (2) numaralı bendi, Tasarıda "2. Otel, mo
tel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme 
içme bedelleri" şeklinde değiştirilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 126 ncı maddesinin (3) numaralı bendi, Tasarıda "3 . Küçük sanat 
işleri ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar" şeklinde kaleme alınmış; aynı maddenin 
(3) numaralı bendinde kullanılan "noterlerin meslekî hizmetleri karşılığı, başkalarının maiyetinde 
çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkın
daki davalar" şeklindeki ibareler, Tasarı metnine alınmamıştır. Gerçekten, kamu hizmeti yapmakta 
olan noterlerin, meslekî hizmetleri karşılığında hak ettikleri ücretleri, 1512 sayılı Noterlik Kanunu 
hükümleri çerçevesinde, genellikle peşin olarak tahsil edip ödeme makbuzlarını düzenledikleri göz 
önünde tutulursa, özel hukuk hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişilerin, birbirlerinden olan alacak
ları için öngörülen zamanaşımı süresine ilişkin maddede, noter ücretlerinin zamanaşımının düzen
lenmesi gereksiz görülmüştür. Hizmet sözleşmesi hükümlerine göre çalışanların "dönemsel edimler" 
niteliğindeki ücret alacakları, Tasarının 146 ncı maddesinin (1) numaralı bendinin kapsamına girdiği 
için, (3) numaralı bendinde yeniden düzenlenmemiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 126 ncı maddesinin (4) numaralı bendinde düzenlenen hâller, 
Tasarının 146 ncı maddesinin (4), (5) ve (6) numaralı bentlerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 126 ncı maddesinin (4) numaralı bendinde kullanılan "ticarî ol
sun olmasın, bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bu
lunan bütün davalar ile bir şirketin müdürleri, temsilcileri, murakıplarıyla şirket veya ortaklar arasın
daki dâvalar" şeklindeki ibare, Tasarının 146 ncı maddesinin (4) numaralı bendinde "Bir ortaklıkta, 
ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir or
taklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 126 ncı maddesinin (5) numaralı bendinde kullanılan "vekâlet 
akdinden, komisyon acentelik mukavelesinden, ticarî tellaklık ücreti davası hariç, tellallık akdinden 
doğan bütün davalar" şeklindeki ibare, Tasarının 146 ncı maddesinin (5) numaralı bendinde "Vekâlet, 
komisyon ve acentelik sözleşmelerinden, ticarî simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık 
sözleşmesinden doğan alacaklar" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 126 ncı maddesinin (4) numaralı bendinde kullanılan "müteah
hidin kasıt veya ağır kuşum ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı 
malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç ol
mak üzere, istisna akdinden doğan bütün davalar" şeklindeki ibare de, Tasarının 146 ncı maddesinin 
(6) numaralı bendinde "Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa et
memesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar." şekline dönüştürülmüştür. Bu hüküm uyannca, 
yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla (yani kasten ya da ağır ihmaliyle) hiç ya da gereği gibi 
ifa etmemesi dummunda, eserin taşınır veya taşınmaz eser niteliğine bakılmaksızın, sözleşmeden 
doğan alacaklar, Tasarının 145 inci maddesinde öngörülen on yıllık genel zamanaşımına tâbi olacaktır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 126 ncı maddesinin (4) numaralı bendinde söz konusu edilen "bil
hassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak 
davalar"ın tâbi olduğu zamanaşımı, Tasarının 478 inci maddesinde yeniden düzenlendiği için, (6) nu
maralı bende alınmamıştır. 

Madde 147- 818 sayılı Borçlar Kanununun 127 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 147 nci maddesinde, Tasarının İkinci Ayırımında belirlenen za

manaşımı sürelerinin, sözleşmeyle değiştirilemeyeceği öngörülmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 127 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Müruru zaman 
müddetlerinin katiyeti" şeklindeki ibare, Tasanda "III. Sürelerin kesinliği" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 148- 818 sayılı Borçlar Kanununun 128 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 148 inci maddesinde, zamanaşımının başlangıcı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 128 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Müruru za
manın başlangıcı / a. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasanda "IV. Zamanaşımının başlangıcı / 
1. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 128 inci maddesi, daha kolay anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla Tasarıda iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 149- 818 sayılı Borçlar Kanununun 129 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 149 uncu maddesinde, dönemsel edimlerde zamanaşımı düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 129 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Muayyen 
zamanlarda verilen ivazlarda" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Dönemsel edimlerde" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede, dönemsel edimlerde zamanaşımının başlangıcı ile alacağın tamamının zamanaşımına 
uğramasının, henüz ifa edilmemiş dönemsel edimler üzerindeki sonucu açıklanmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 129 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında kullanılan "Kaydı hayat şartiyle irat ve muayyen zamanlarda tediye olunan sair şey
lerin. . ." şeklindeki ibare yerine, Tasarının 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında, daha geniş bir terim 
olan "Ömür boyunca gelir ve benzeri dönemsel edimlerde..." şeklindeki ibarenin kullanılması ter
cih edilmiştir. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan 
"...müruruzaman ilk tediye edilmemiş olarak kalan taksitin muacceliyet kesbettiği günden başlar." 
şeklindeki ibare, Tasarının 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "zamanaşımı ifa edilmemiş ilk 
dönemsel edimin muaccel olduğu günde işlemeye başlar." şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "mütedahil tak
sitler" şeklindeki ibare, Tasarıda "ifa edilmemiş dönemsel edimler" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 150- 818 sayılı Borçlar Kanununun 130 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 150 nci maddesinde, zamanaşımı sürelerinin hesaplanması düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 130 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "5 . Müddetlerin 
hesabı" şeklindeki ibare, Tasanda "V. Sürelerin hesaplanması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "müddetin son 
günü kullanılmaksızın geçtiği" şeklindeki ibare, daha açık hâle getirilerek, "sürenin son günü de hak 
kullanılmaksızın geçince" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 151- 818 sayılı Borçlar Kanununun 131 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 151 inci maddesinde, bağlı alacaklarda zamanaşımı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 131 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Feriler 
hakkında müruru zaman" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 152- 818 sayılı Borçlar Kanununun 132 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 152 nci maddesinde, zamanaşımının durması ve durma sebepleri 

düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 132 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müruru za
manın cereyanına mani olan ve müruru zamanı tatil eden sebepler" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Za
manaşımının durması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 132 nci maddesinin (2) numaralı bendinde "Vesayet devam ettiği 
müddetçe vesayet altında bulunanların vasi veya Sulh Hâkimi ve Mahkemei Asliye Hâkimleri zim
metinde olan alacakları hakkında." ifadesi kullanıldığı hâlde, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 
467 nci ve 468 inci maddelerinde yapılan yeni düzenlemeye uygun olarak, Tasarının 152 nci mad
desinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde "Vesayet süresince vesayet altında bulunanlann vasi
den veya vesayet işlemleri nedeniyle Devletten olan alacakları için" şeklinde bir ifadenin kullanıl
ması zorunlu görülmüştür. Gerçekten, Türk Medenî Kanununun belirtilen maddeleri uyarınca, vesayet 
altında bulunanlann, dolayısıyla Tasannın 152 nci maddesinin (2) numaralı bendi anlamında alacaklı 
olanların, bu alacaklarının, vesayet işlemlerinden doğması gerekmektedir. Ayrıca, vesayet makam
larının sebep oldukları zararlardan Devletin doğrudan doğruya (birinci derecede) sorumluluğunun 
kabul edilmiş olması, açıklanan ifade değişikliğinin yapılması sonucunu doğurmuştur. 

Maddenin birinci fıkrasına, 818 sayılı Borçlar Kanununun 132 nci maddesinde yer verilmeyen 
(7) numaralı bent eklenmiştir. Buna göre, alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesi, ileride 
geçmişe etkili olarak ortadan kalktığı takdirde, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek süre içinde 
de zamanaşımı duracaktır. Çünkü, Tasarının 134 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, birleşmenin 
geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, borcun varlığını sürdüreceği kabul edilmiştir. 

Madde 153- 818 sayılı Borçlar Kanununun 133 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkraya bağlı iki bentten oluşan 153 üncü maddesinde, zamanaşımının kesilmesi 
ve kesilme sebepleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 133 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Müruru za
manın kat'ı / 1. Katı sebepleri" şeklindeki ibare, Tasarıda, "D. Zamanaşımının kesilmesi / 1 . Sebep
leri" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 133 üncü maddesinin (1) numaralı bendinde kullanılan ". . .mah
suben bir miktar para" şeklindeki ibare, Tasarının 153 üncü maddesinin (1) numaralı bendinde 
"...kısmen ifada bulunmuşsa" şeklinde ifade edilmiştir. Ancak, burada Tasarının 83 üncü mad
desinin ikinci fıkrası anlamında bir kısmen ifanın söz konusu olduğu göz önünde tutulmalıdır. 
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Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 154- 818 sayılı Borçlar Kanununun 134 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 154 üncü maddesinde, zamanaşımının kesilmesinin birlikte borçlu
lara etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 134 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Borçlulara 
karşı kat'ın neticeleri" şeklindeki ibare, Tasanda "II. Birlikte borçlulara etkisi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 155- 818 sayılı Borçlar Kanununun 135 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 155 inci maddesinde, borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması 
durumunda, yeni zamanaşımının işlemeye başlaması ve süresi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 135 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Yeni müd
detin mebdei / a. İkrar ve hüküm hâlinde" şeklindeki ibareler, Tasarıda "III. Yeni sürenin başlaması / 
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması durumunda" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 156- 818 sayılı Borçlar Kanununun 136 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 156 nci maddesinde, alacaklının dava açması, def i ileri sürmesi, 
icra takibi yapması ve iflâs masasına başvurması şeklindeki fiillerinden biriyle zamanaşımının ke
silmesi dummunda, yeni zamanaşımı süresinin hangi anda başlayacağı düzenlenmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 157- 818 sayılı Borçlar Kanununun 137 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 157 nci maddesinde, bir alacaklı tarafından açılan davanın, 
yetkisizlik veya görevsizlik nedeniyle reddedilmesi ve bu arada zamanaşımı süresinin dolması dum
munda, alacaklıya, borçluya karşı olan haklarını kullanabilmesi için tanınan ek süre düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 137 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Davanın reddi 
hâlinde munzam müddet" şeklindeki ibare, Tasanda "E. Davanın reddinde ek süre" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 137 nci maddesinin sonunda kullanılan "altmış günlük munzam 
bir müddetten istifade eder." şeklindeki ibare, Tasarıda "altmış günlük ek süre işlemeye başlar." şek
line dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 158- 818 sayılı Borçlar Kanununun 138 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 158 inci maddesinde, taşınır rehniyle güvenceye bağlanmanın, ala
cağın tâbi olduğu zamanaşımına etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 138 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Menkul rehni 
ile temin edilmiş alacak hâlinde" şeklindeki ibare, Tasarıda "F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlan
mış alacakta" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 159- 818 sayılı Borçlar Kanununun 139 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın dört fıkradan oluşan 159 uncu maddesinde, zamanaşımından feragat düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 139 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "VII. Müruru 
zamandan feragat" şeklindeki ibare, Tasarıda "G. Zamanaşımından feragat" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 139 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, daha kolay anlaşılmasını sağla
mak amacıyla, Tasannın 159 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralannda ayn ayn düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 139 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "...feragat 
batıldır." şeklindeki ibare yerine, Tasarının 159 uncu maddesinin birinci fıkrasında ".. .feragat edile
mez." şeklindeki ibare kullanılmıştır. Bunun sebebi, borçlunun zamanaşımı defini ileri sürmekten 
önceden feragat etmesi durumunda, Tasarının 27 nci maddesi anlamında, kanunun emredici nitelik
teki bir hükmüne aykırılığın söz konusu olmasıdır. Bu durumda uygulanacak yaptırımın, aynı mad
denin birinci fıkrası uyarınca kesin hükümsüzlükten ibaret olduğunda bir duraksama yoktur. Bundan 
dolayı, emredici nitelikteki bir kanun hükmüne aykırılığın söz konusu olduğu her durumda, kesin 
hükümsüzlük yaptırımının tekrar edilmesine gerek görülmemiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 160- 818 sayılı Borçlar Kanununun 140 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 160 ıncı maddesinde, zamanaşımının ileri sürülmesi düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 140 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "VIII. Müruru 
zamanın dermeyanı lüzumu" şeklindeki ibare, Tasarıda "H. İleri sürülmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 

818 sayılı Borçlar Kanununda, "Dördüncü Bap / Borçların nevileri" şeklindeki üst başlık, 
Tasarıda "Dördüncü Bölüm / Borç İlişkilerinde Özel Durumlar" şeklinde değiştirilmiştir. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Teselsül 

818 sayılı Borçlar Kanununun 141 inci maddesiyle başlayan "Birinci Fasıl / Müteselsil borçlar" 
şeklindeki alt başlık, Tasarıda "Birinci Ayırım / Teselsül" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 161- 818 sayılı Borçlar Kanununun 141 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 161 inci maddesinde, müteselsil borçluluğun doğuşu düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 141 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Borçlular 
Arasında Teselsül / 1 . Şartlan" şeklindeki ibareler, Tasarıda "A. Müteselsil borçluluk / 1 . Doğuşu" 
şeklinde değiştirilmiştir. 
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Mctninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 162- 818 sayılı Borçlar Kanununun 142 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 162 nci maddesinde, müteselsil borçluların, alacaklıya karşı so
rumlulukları ile bu sorumluluğun devam edeceği süre düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 142 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Alacaklı ve 
borçlu arasındaki münasebet / 1 . Hükümleri / a. Müşterek borçluların mesuliyeti" şeklindeki ibareler, 
Tasarıda "II. Dış ilişki / 1. Hükümleri / a. Borçluların sorumluluğu" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 163- 818 sayılı Borçlar Kanununun 143 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 163 üncü maddesinde, müteselsil borçluların savunmaları düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 143 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Müşterek 
borçlulara ait def iler" şeklindeki ibare, Tasanda "b. Borçluların savunmaları" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 143 üncü maddesinde iki ayrı konunun 
düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 164- 818 sayılı Borçlar Kanununun 144 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 164 üncü maddesinde, borçluların bireysel davranışlarının diğer 
müteselsil borçlulara etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 144 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Müşterek 
borçlulardan birinin şahsî fiili" şeklindeki ibare, Tasarıda " o Borçluların bireysel davranışı" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 165- 818 sayılı Borçlar Kanununun 145 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 165 inci maddesinde, borcun müteselsil borçlular bakımından 

sona ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 145 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Müteselsil 
borcun sukutu" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Borcun sona ermesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 145 inci maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, Tasarıda üç fıkra 
olarak düzenlenmiştir. 

Tasarının 165 inci maddesine eklenen ve 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen son 
fıkrasında, alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesinin, diğer borçluları da sınırlı olarak 
borçtan kurtaracağı kabul edilmiştir. Buna göre, bu dummda diğer borçlular, ibra edilen borçlunun 
iç ilişkideki borca katılma payı oranında borçtan kurtulacaklardır. Aslında, maddenin son fıkrasında 
öngörülen dummda da, alacaklının, müteselsil borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesi sonucunda, 
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o müteselsil borçlunun, aynı maddenin ikinci fıkrası anlamında, ifada bulunmaksızın borcundan kur
tulması söz konusu olmakla birlikte, ibranın diğer müteselsil borçlulara etkisinin öğretide de tartış
malı olduğu göz önünde tutularak, yasal bir çözüme bağlanması uygun görülmüştür. 

Madde 166- 818 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 166 ncı maddesinde, borcu ifa eden bir müteselsil borçlunun, ken
disi ile diğer müteselsil borçlular arasındaki iç ilişkide sorumluluklarının ve onlara karşı rücu 
hakkının kapsamı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müşterek 
borçlular arasındaki münasebetler / 1 . Taksim" şeklindeki ibareler, Tasarıda "III. İç ilişki / 1 . Paylaşım" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesinin birinci fıkrası, daha kolay anlaşılmasını sağla
mak amacıyla, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Borcun 
mahiyetinden hilafı istidlal olunmadıkça" şeklindeki ibare, Tasarıda "Aksi kararlaştırılmadıkça veya 
borçlular arasındaki hukukî ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 818 sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Fıkraya eklenen bu hüküm uyarınca, mütesel
sil borçlulardan birinin iç ilişkide kendisine düşen paydan fazlasını ödemesi durumunda, diğer müte
selsil borçlulara ancak payı oranında rücu edebilecektir. 

Madde 167- 818 sayılı Borçlar Kanununun 147 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 167 inci maddesinde, ifada bulunan müteselsil borçlunun alacak
lıya halef olması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun söz konusu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Halefıyet" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Alacaklıya halef olma" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 168- 818 sayılı Borçlar Kanununun 148 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının beş fıkradan oluşan 168 inci maddesinde, müteselsil alacaklılık düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 148 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Alacaklıların 
Arasında Teselsül" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Müteselsil alacaklılık" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 148 inci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, Tasarının 168 inci 
maddesi beş fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 148 inci maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Bu hükme göre, "aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukukî 
ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça," alacaklılardan her biri edim üzerinde eşit hak sahibidir. Buna 
benzer bir düzenleme, Alman Medenî Kanununun (BGB) 430 uncu maddesinde de bulunmaktadır. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 148 inci maddesinde yer verilmeyen, yeni 
bir hükümdür. Bu hüküm uyarınca, müteselsil alacaklılardan biri, kendisine düşen paydan fazlasını 
elde ettiği takdirde, bu fazlalığı, payını alamamış olan diğer müteselsil alacaklılara ödemekle yükümlü 
olacaktır. 
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İKİNCİ AYIRIM 

Koşullar 

818 sayılı Borçlar Kanununun 149 uncu maddesiyle başlayan "İkinci Fasıl / Şarta bağlı borçlar" 
şeklindeki alt başlık, Tasarıda "İkinci Ayırım / Koşullar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 169- 818 sayılı Borçlar Kanununun 149 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 169 uncu maddesinde, geciktirici koşul düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 149 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Taliki Şart / 
I. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "A. Geciktirici koşul / 1 . Genel olarak" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 170- 818 sayılı Borçlar Kanununun 150 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 170 inci maddesinde, koşulun askıda olduğu sıradaki durum düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 150 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Şartın mual
lâk olduğu sıradaki vaziyet" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durura" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 171- 818 sayılı Borçlar Kanununun 151 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 171 inci maddesinde, koşulun gerçekleşmesine kadar elde edilen 
yararların kime ait olacağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 151 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Fasıla es
nasında tahakkuk eden menfaatler" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde 
edilen yararlar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 151 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "elde ettiği 
menfaatleri ret ile mükelleftir." şeklindeki ibare, Tasarıda "elde ettiği yararları geri vermekle yüküm
lüdür." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 172- 818 sayılı Borçlar Kanununun 152 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 172 nci maddesinde, bozucu koşul düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 152 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. İnfisahı Şart
lar" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Bozucu koşul" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 152 nci maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, Tasarının 172 nci 
maddesine yeni bir fıkra eklenerek, madde üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. Eklenen birinci fıkrada, 
bozucu koşulun tanımlanması sistematik bakımdan uygun görülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 152 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "akit, şartın 
tahakkuku anından itibaren hüküm ifade etmez." şeklindeki ibare, Tasarıda "sözleşmenin hükümleri, 
koşulun gerçekleştiği anda ortadan kalkar." şeklinde ifade edilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 152 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Kaideten" şek
lindeki ibare, Tasarıda "Aksi kararlaştırılmadıkça veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Madde 173- 818 sayılı Borçlar Kanununun 153 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 173 üncü maddesinde, koşulun gerçekleşmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 153 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Müşterek 
Hükümler / 1 . Şartın Tahakkuku" şeklindeki ibareler, Tasarıda "C. Ortak hükümler / 1 . Koşulun gerçek
leşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 174- 818 sayılı Borçlar Kanununun 154 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 174 üncü maddesinde, taraflardan birinin, koşulun gerçekleşmesini, 
dürüstlük kurallarına aykın olarak önlemesinin ya da sağlamasının hukukî sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 154 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Hileli mü
manaat" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Dürüstlük kurallanna aykın engelleme" şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 154 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, eklenen yeni bir 
fıkrayla birlikte, Taşandaki madde iki fıkradan oluşmaktadır. Eklenen ikinci fıkrada, taraflardan birinin, 
koşulun gerçekleşmesini dürüstlük kurallarına aykın biçimde sağlaması durumunda, koşulun gerçek
leşmemiş sayılacağı öngörülmektedir. Gerçekten, dürüstlük kurallarına aykırılık sadece koşulun 
gerçekleşmesinin engellenmesinde değil, koşulun gerçekleşmesinin sağlanmasında da söz konusu olabilir. 

Madde 175- 818 sayılı Borçlar Kanununun 155 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 175 inci maddesinde, yasak koşullar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 155 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Memnu şart
lar" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Yasak koşullar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 155 inci maddesinde kullanılan "bir fiil veya ihmal" şeklindeki 
ibare, Tasarıda "bir yapma veya yapmama fiilini" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 155 inci maddesinde kullanılan ".. .bu şarta bağlı olan borç 
hükümsüz olur." şeklindeki ibare, Tasarının 175 inci maddesinde ". . .bu koşula bağlı hukukî işlem 
kesin olarak hükümsüzdür." şeklinde ifade edilmiştir. Gerçekten, hukuka veya ahlâka aykırı bir yapma 
ya da yapmama fiili, yapılan hukukî işlemin koşulu hâline getirilmişse, böyle bir koşulu içeren hukukî 
işlemin de kesin hükümsüzlük yaptırımına tâbi olacağında bir duraksama yoktur. Meselâ, bir kişi bir 
sözleşme ile, husumet duyduğu kişiyi öldürmesi koşuluyla bir miktar para vermeyi veya herhangi bir 
malını, bu fiili gerçekleştirecek olan kişiye devretmeyi üstlenmiş olsa, sözleşmeye konulan bu koşul 
hukuka aykırı olduğu için, sözleşmenin de kesin olarak hükümsüzlüğü sonucu doğacaktır. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu 

818 sayılı Borçlar Kanununun 156 ncı maddesiyle başlayan "Üçüncü Fasıl / Pey akçesi, zamanı 
rücu, ücret tevkifi ve cezaî şart" şeklindeki alt başlık, Tasarıda "Üçüncü Ayırım / Bağlanma Parası, 
Cayma Parası ve Ceza Koşulu" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Madde 176- 818 sayılı Borçlar Kanununun 156 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarını 
karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 176 nci maddesinde, bağlanma parası düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 156 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Pey Akçesi 
ve Zamanı Rücu" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Bağlanma parası" şeklinde kısaltılmış, "zamanı rücu" 
ise, bir sonraki maddede "cayma parası" olarak ayrıca düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 156 nci maddesinin ikinci fıkrasında, "pey akçesini alan, alacağına 
mahsup etmeyerek onu muhafaza eder." şeklindeki hüküm, iş hayatındaki uygulamalar göz önünde 
tutularak, Tasarıda "bağlanma parası esas alacaktan düşülür." şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 177- 818 sayılı Borçlar Kanununun 156 nci maddesinin üçüncü fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 177 nci maddesinde, cayma parası düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 156 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "Zamanı Rücu" 
şeklindeki ibare, Tasarının 177 nci maddesinde, "B. Cayma parası" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 156 nci maddesinin üçüncü fıkrasında kullanılan "akitten rücu 
salâhiyetini haiz addolunur." şeklindeki ibare, Tasanda "sözleşmeden caymaya yetkili sayılır." şek
line; 818 sayılı Borçlar Kanununun aynı fıkrasında kullanılan "rücu ederse" şeklindeki ibare ise, 
Tasarıda "cayarsa" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun "B. Ücret Tevkifi" kenar başlıklı 157 nci maddesi, işçinin ko
runması ilkesi gözetilerek, Tasarı metnine alınmamıştır. 

Madde 178- 818 sayılı Borçlar Kanununun 158 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 178 inci maddesinde, ceza koşulu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 158 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Cezaî Şart / 
I. Alacaklının hakları / 1 . İcra ile eda arasında münasebet" şeklindeki ibareler, Tasarıda "C. Ceza koşulu 
/ 1 . Alacaklının hakları / 1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi" şeklinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 158 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Akdin icra 
edilmemesi veya natamam olarak icrası hâlinde" şeklindeki ibare, Tasanda "Bir sözleşmenin hiç veya 
gereği gibi ifa edilmemesi durumu için"; 818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan "ya akdin icrasını 
veya cezanın tediyesini isteyebilir." şeklindeki ibare ise, Tasarıda "ya borcun ya da cezanın ifasını 
isteyebilir." şeklinde değiştirilmiştir. Burada düzenlenen ceza koşulu türüne öğretide "ifa yerine 
(seçimlik) ceza koşulu" denilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 158 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Akdin muayyen 
zamanda veya meşmt mahalde icra edilmemesi hâlinde tediye olunmak üzere cezaî şart kabul edilmiş 
ise" şeklindeki ibare, Tasarıda "Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu 
için kararlaştırılmışsa" şeklinde; 818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan "alacaklı hem akdin 
icrasını hem meşmt cezanın tediyesini talep edebilir." şeklindeki ibare ise, Tasarıda "alacaklı...asıl 
borçla birlikte cezanın ifasını da isteyebilir." şeklinde ifade edilmiştir. Burada düzenlenen ceza 
koşulu türüne öğretide "ifaya eklenen (kümülatif) ceza koşulu" denilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 158 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ise, Tasarının 
178 inci maddesinin ikinci fıkrasına "alacaklı hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz 
olarak kabul etmiş olmadıkça" şeklindeki ibareyle aktanlmıştır. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 158 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "akitten rücu etmek 
hakkını" şeklindeki ibare, Tasarıda "sözleşmeyi, dönme veya fesih suretiyle sona erdirmeye yetkili 
olduğunu" şeklinde değiştirilmiştir. Burada düzenlenen ceza koşulu türüne öğretide "dönme (veya fe
sih) cezası" denilmektedir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 179- 818 sayılı Borçlar Kanununun 159 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 179 uncu maddesinde, ceza koşulu ile zarar arasındaki ilişki 
düzeni enmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 159 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Ceza ile zarar 
arasındaki münasebet" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 180- 818 sayılı Borçlar Kanununun 160 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 180 inci maddesinde, kısmi ifanın yanması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 160 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Fesih hâlinde 
alacaklının kısmen vukubulan tediyeye müteallik hakları" şeklindeki ibare, Tasanda "3 . Kısmî ifanın 
yanması" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 181- 818 sayılı Borçlar Kanununun 161 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 181 inci maddesinde, ceza koşulunun miktarı, geçersizliği ve in
dirilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 161 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Cezanın but
lanı ve tenkisi" şeklindeki ibare, Tasanda "II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 161 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilmemekle birlikte, 
Tasannın 181 inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen bir cümleyle, ceza koşulunun geçersiz olmasının 
veya borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir sebeple sonradan imkânsız hâle gelmesinin, asıl borcun 
geçerliliğini etkilemeyeceği kabul edilmiştir. Gerçekten, 818 sayılı Borçlar Kanununun 161 inci mad
desinin ikinci fıkrasında sadece asıl borcun geçersiz olması veya imkânsız hâle gelmesi durumu göz 
önünde tutulduğu hâlde, bağlı borç niteliğindeki ceza koşulunun geçersizliği veya imkânsız hâle 
gelmesinin göz önünde tutulmaması bir eksiklik olarak görülmüştür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Beşinci Bap / Alacağın Temliki ve Borcun Nakli" şeklindeki üst 
başlık, Tasarıda "Beşinci Bölüm / Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri" şeklinde değiştirilmiştir. 
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BİRİNCİ AYIRIM 

Alacağın Devri 

Tasarının 182 nci maddesiyle başlayan Birinci Ayırımında "Alacağın Devri" düzenlenmiştir. 

Madde 182- 818 sayılı Borçlar Kanununun 162 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 182 nci maddesinde, alacağın iradî devrinin mümkün olduğu du
rumlar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 162 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Alacağın 
Temliki / 1 . Şartları / 1 . Rızaî temlik / a. Cevazı" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Koşulları / 1 . İradî de
vir / 1. Genel olarak" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 183- 818 sayılı Borçlar Kanununun 163 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 183 üncü maddesinde, alacağın devri sözleşmesinin şekli düzen

lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 163 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Akdin şekli" 
ibaresi, Tasarıda "2. Şekli" olarak değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 163 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan olumsuz ifade, 
Tasarıda alacağın devrinin geçerliliğinin, yazılı şekilde yapılmasına bağlı olduğu belirtilerek, olumlu 
ifadeye dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 

değişikliği yoktur. 

Madde 184- 818 sayılı Borçlar Kanununun 164 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 184 üncü maddesinde, yasal veya yargısal devir ve etkisi düzen

lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 164 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kanunî veya 
kazaî temlik" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 

değişikliği yoktur. 

Madde 185- 818 sayılı Borçlar Kanununun 165 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 185 inci maddesinde, alacağın devrinden sonra, borçlunun eski ala
caklıya iyiniyetle yaptığı ifanın hukukî sonucu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 165 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Temlikin 
hükümleri / 1. Borçlunun vaziyeti / a. Hüsnüniyetle yapılan tediye" şeklindeki ibareler, Tasarıda 
"B. Devrin hükümleri / I. Borçlunun durumu / 1. İyiniyetle yapılan ifa" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 165 inci maddesinde kullanılan "temlik veya temellük eden" şek
lindeki ibare, Tasarıda "devreden veya devralan" şekline; "alacağı temellük edenlerden tercihi lâzım 
gelen biri var iken diğerine" şeklindeki ibare ise, "son devralan yerine önceki devralanlardan birine" 
şeklinde ifade edilmiştir. 
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Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 186- 818 sayılı Borçlar Kanununun 166 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 186 ncı maddesinde, çekişmeli bir alacağın devri durumunda, borçlu
nun borcunu ifadan kaçınması ve tevdii düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 166 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Tediyeden 
imtina ve tevdi" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. İfadan kaçınma ve tevdi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin ilk iki fıkrasında, borçlunun, alacağın birden çok alacaklı arasında çekişmeli olması 
durumunda, borcunu onlardan her hangi birine ifa etmek suretiyle borcundan kurtulamaması riskine 
katlanmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Böyle bir durumda borçlunun, çekişmeli alacağı gerçek ala
caklı olmadığı sonradan anlaşılan bir kişiye ifa etmesi kendisini borçtan kurtarmayacak, yani aynı 
borcu yeniden gerçek alacaklıya ifa etmek zorunda kalacaktır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 187- 818 sayılı Borçlar Kanununun 167 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 187 nci maddesinde, alacağın devri durumunda, borçlunun yapa
bileceği savunmalar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 167 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Borçluya ait 
def iler" şeklindeki ibare, Tasanda "3 . Borçluya ait savunmalar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 188- 818 sayılı Borçlar Kanununun 168 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 188 inci maddesinde, alacağın devri durumunda, öncelik hakları 
ve bağlı hakların devralana geçmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 168 inci maddesinin ikinci fıkrası, Tasarının 189 uncu maddesinde 
ayrıca düzenlendiği için, madde metnine alınmamıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 168 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Fer'î hak
ların ve senetlerin ve esbabı sübutiyenin devri" şeklindeki ibare, Tasanda "II. Öncelik hakları ve bağlı 
hakların geçişi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "rüçhan hakları 
ve diğer mütefem haklar" şeklindeki ibare, Tasarıda "öncelik hakları ve bağlı haklar" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 168 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "gecikmiş faizler" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "işlemiş faizler" şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 189- 818 sayılı Borçlar Kanununun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 189 uncu maddesinde, alacağın devri durumunda, senetlerin ve is
patla ilgili diğer belgelerin devralana teslimi ve bilgi verilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 168 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Fer'i hakların 
ve senetlerin ve esbabı sübutiyenin devri" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Senet ve belgelerin teslimi 
ve bilgi verilmesi" şekline dönüştürülmüştür. 
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Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 190- 818 sayılı Borçlar Kanununun 169 uncu maddesi ile 171 inci maddesinin ikinci 
fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 190 ıncı maddesinde, alacağın devrinde, devredenin devralana ka
nuna göre vermiş sayıldığı garanti düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 169 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Zaman / 
a. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Garanti / 1 . Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 169 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, birbirleriyle 
ilişkili olduğu göz önünde tutularak, Tasannın 190 mcı maddesinin birinci fıkrasında birleştirilerek, 
tek fıkraya dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 169 uncu maddesinin ikinci fıkrasından farklı olarak, Tasarının 
190 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, borçlunun ödeme gücüne sahip olduğu konusunda devredenin 
özel bir taahhütte bulunmasına gerek görülmemiştir. Buna göre, alacağın bir edim karşılığında 
devredilmiş olması durumunda, devredenin, alacağını devrettiği sırada bu alacağın varlığını ve 
borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu garanti ettiği kabul edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 171 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen durumun, 
devredenin garanti sorumluluğu ile ilgili olduğu göz önünde tutularak, bu fıkra, Tasarının 190 ıncı 
maddesinin ikinci fıkrası olarak düzenlenmiştir. 

Madde 191- 818 sayılı Borçlar Kanununun 170 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 191 inci maddesinde, ifa uğruna devir düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 170 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Tediye 
makamına yapılan temlik" şeklindeki ibare, Tasanda "2. İfaya yönelik devir" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 170 inci maddesinde kullanılan "temellük eden" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "devralan" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 192- 818 sayılı Borçlar Kanununun 171 inci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkraya bağlı dört bentten oluşan 192 nci maddesinde, alacağın devrinde, devredenin 
sorumluluğunun kapsamı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 171 inci maddesinde devredenin sorumluluğu tek fıkra olarak 
düzenlendiği hâlde, Tasannın 192 nci maddesinde dört bent hâlinde düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 171 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Zamanın şü
mulü" şeklindeki ibare, Tasarıda " 3 . Sorumluluğun kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 171 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Temlik eden 
zaman ile mükellef ise" şeklindeki ibare, Tasarıda "Devralan garanti ile yükümlü olan devredenden" 
şekline; 818 sayılı Borçlar Kanununun 171 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "resülmal 
ve faiz olarak almış olduğu miktar nispetinde" şeklindeki ibare ise, Tasarının 192 nci maddesinin (1) 
numaralı bendinde "İfa ettiği karşı edimin faizi ile birlikte geri verilmesini" şekline dönüştürülmüştür. 
818 sayılı Borçlar Kanununun 171 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, Tasarının 192 nci 
maddesinin (2) ve (3) numaralı bentlerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, Tasarının 192 nci maddesinin (4) numaralı bendi 
olarak eklenen yeni bir hükümle, devredenin kusursuzluğunu ispat edememesi durumunda, devralanın 
uğradığı ve maddede öngörülenleri aştığını ispat ettiği diğer zararlarını da gidermekle yükümlü olduğu 
kabul edilmiştir. 

Madde 193- 818 sayılı Borçlar Kanununun 172 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 193 üncü maddesinde, özel hükümlerin saklılığı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 172 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Hususî 

kaidelerin mahmziyeti" şeklindeki ibare, Tasanda "C. Özel hükümlerin saklılığı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

İKİNCİ AYIRIM 

Borcun Üstlenilmesi 

Tasannın 200 üncü maddesiyle başlayan İkinci Ayınmında "Borcun Üstlenilmesi" düzenlenmiştir. 

Madde 194- 818 sayılı Borçlar Kanununun 173 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 194 üncü maddesinde, iç üstlenme sözleşmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 173 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan " 1. Borçlu ve bor
cun nakli müteahhidi" şeklindeki ibareler, Tasarıda "A. İç üstlenme sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 173 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile diğer maddelerinde kul
lanılan "borcun nakli müteahhidi" şeklindeki ibare, Tasarıda "borcu üstlenen" veya kısaca "üstlenen" 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 195- 818 sayılı Borçlar Kanununun 174 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 195 inci maddesinde, dış üstlenme sözleşmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 174 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Nakil 
müteahhidi ile borçlu arasındaki akit / 1 . İcap ve kabul" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Dış üstlenme 
sözleşmesi / 1 . Öneri ve kabul" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 196- 818 sayılı Borçlar Kanununun 175 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 196 ncı maddesinde, dış üstlenme sözleşmesinin kurulması için 
yapılmış olan önerinin bağlayıcılığı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 175 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İptal olu
nan icap" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Önerinin bağlayıcılığı" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 175 inci maddesinin birinci fıkrası iki cümleden, Tasarının 196 ncı 
maddesinin birinci fıkrası ise, üç cümleden oluşmaktadır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 
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Madde 197- 818 sayılı Borçlar Kanununun 176 nci maddesini karşılamaktadır. 
Tasarının iki fıkradan oluşan 197 nci maddesinde, borçlunun değişmesinin, bağlı hak ve borçlar 

üzerindeki etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 176 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Borçlunun 
değişmesinin hükmü / 1. Borcun ferileri" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Borçlunun değişmesinin 
sonuçları / 1 . Bağlı hak ve borçlar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 176 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "müteferri hak
lar" şeklindeki ibare, Tasarıda "bağlı haklar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 176 nci maddesinin ikinci fıkrasında, aynı borç için rehin veren 
üçüncü kişi ve kefilin, borcun üstlenilmesine razı oldukları takdirde, sorumluluklarının devam ede
ceği öngörülmekte; ancak bu rızanın şekline ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır. Tasarının 197 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında ise, bu rızanın yazılı şekilde verilmesi, rehin veren üçüncü kişi ve ke
filin, borcun üstlenilmesinden sonra da alacaklıya karşı sorumluluklarının devam etmesinin geçerlilik 
koşulu olarak öngörülmektedir. 

Madde 198- 818 sayılı Borçlar Kanununun 177 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 198 inci maddesinde, üstlenilen borca ilişkin savunmaları ileri sürme 
hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 177 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İstisnalar" şek
lindeki ibare, Tasarıda "II. Savunmalar" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Nakledilen borca 
müteferri haklan dermeyan etmek hakkı" şeklindeki ibare, Tasarıda kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 
179 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, "Üstlenilen borca ilişkin savunmaları ileri 
sürme hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 177 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "alacaklı ile yapılan 
akitten hilafı anlaşılmadıkça" şeklindeki ibare, Tasarıda "Dış üstlenme sözleşmesinden aksi anlaşıl
madıkça" şeklinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 177 nci maddesinin son fıkrasında kullanılan "borcun naklini tevlit 
etmiş olan hâdiseler dolayısıyla evvelki borçluya karşı dermeyan edebileceği def ileri" şeklindeki 
ibare, Tasarıda "iç üstlenme sözleşmesinden kaynaklanan savunmaları" şeklinde kısaltılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 199- 818 sayılı Borçlar Kanununun 178 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 199 uncu maddesinde, dış üstlenme sözleşmesinin hükümsüzlüğünün 
hukukî sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 178 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Akdin ip
tali" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Borcun nakli 
mukavelesi iptal edildiği hâlde" şeklindeki ibare, Tasarıda "Dış üstlenme sözleşmesi hükümsüz hâle 
gelirse" şekline; 818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan "evvelki borç, bütün ferileriyle birlikte avdet 
eder." şeklindeki ibare ise, Tasarıda "eski borç, bütün bağlı borçlarıyla birlikte varlığını sürdürür." şek
line dönüştürülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 178 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "akdin iptali ve 
ika olunan zarar kendisine isnat olunamayacağını nakil müteahhidi ispat edemez ise" şeklindeki 
ibare, Tasarıda "borcu üstlenen, üstlenme sözleşmesinin hükümsüz hâle gelmesinde ve alacaklının 
zarara uğramasında kendisine bir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 200- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "E. Borca katılma" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 200 üncü maddesinde, borca katılma düzenlenmektedir. 

Borç ilişkilerinde, taraf değişikliği her zaman alacaklı veya borçlu tarafın değişmesi şeklinde 
gerçekleşmemekte, bunlar yanında mevcut bir borca borçlunun yanında yer almak üzere üçüncü bir 
kişinin de katılması şeklinde de ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, borcun üstlenilmesi sonucunda eski borçlu borcundan kurtulmakta, onun yerini 
yeni borçlu almaktadır. Borca katılmada ise, borçlu borcundan kurtulmamakta, "katılan" da borçlu 
ile birlikte aynı borçtan müteselsilen sorumlu olmaktadır. Uygulamada sıkça karşılaşılan borca katıl
manın, yasal bir düzenlemeye kavuşturulması yerinde görülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, borca katılma tanımlanmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, borca katılan ile borçlunun, alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu 
oldukları belirtilmektedir. 

Madde 201- 818 sayılı Borçlar Kanununun 179 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 201 inci maddesinde, malvarlığının veya işletmenin devralınması 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 179 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Bir 
mamelekin veya işletmenin devralınması" şeklindeki ibare, Tasanda "F. Malvarlığının veya işletmenin 
devralınması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun iki fıkradan oluşan 179 uncu maddesi, Tasarının 201 inci mad
desinde dört fıkraya bölünerek düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 179 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "bunu alacak
lılara ihbar veya gazetelerde ilân ettiği tarihten itibaren" şeklindeki ibare, Tasarıda "bunu alacaklılara 
bildirdiği veya ticarî işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde 
dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilânla duyurduğu tarihten başlayarak" şeklinde 
değiştirilmiştir. Böylece, devralanın bu devri tirajı düşük veya yerel bir basım organında ilân etmek 
suretiyle, alacaklıların zarara uğramasının önlenmesi amaçlanmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 179 uncu maddesinin son fıkrasında kullanılan "tek bir borcun 
nakli akdinden" şeklindeki ibare, Tasarının 201 inci maddesinin üçüncü fıkrasında "dış üstlenme 
sözleşmesinden" şekline dönüştürülmüştür. 

Tasarının 201 inci maddesine son fıkra olarak eklenen yeni bir hükümle, devralanın, bildirme veya 
ilânla duyurma yükümlülüğünü yerine getirmedikçe, maddenin ikinci fıkrasında öngörülen iki yıllık 
sürenin işlemeye başlamayacağı kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 202- 818 saydı Borçlar Kanununun 180 inci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 202 nci maddesinde, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 180 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Bir işletmenin 
diğerleriyle birleşmesi ve şeklini değiştirmesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "G. İşletmelerin birleşmesi 
ve şekil değiştirmesi" şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 180 inci maddesinin birinci fıkrasında, sadece iki işletmenin 
karşılıklı olarak aktif ve pasifleriyle birlikte devralınması suretiyle birleştirilmesi düzenlendiği hâlde, 
Tasarının 202 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu tür birleştirme yanında, bir işletmenin diğer bir 
işletmeye katılması yoluyla birleştirme de düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 180 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "hakikî veya 
hükmî tek bir şahsa ait olup da" şeklindeki ibare, "kişi" kavramının hem gerçek hem de tüzel kişiyi 
belirttiği göz önünde tutularak, Tasarıda "Bir tek kişiye ait olup da" şeklinde kısaltılmıştır. 

Madde 203- 818 sayılı Borçlar Kanununun 181 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 203 üncü maddesinde, özel hükümlerin saklılığı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 181 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VII. Taksim 
hâlinde ve gayrimenkulun satımı hâlinde" şeklindeki ibare, maddenin içeriğine daha uygun olduğu 
göz önünde tutularak, Tasarıda "H. Özel hükümlerin saklılığı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma 

Tasannın 204 üncü maddesiyle başlayan Üçüncü Ayırımında, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer 
verilmeyen, "Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma" iki madde hâlinde düzenlenmiştir. 

Gerçekten, bazı hukuk düzenlerinde, meselâ İtalyan Medenî Kanununun 1406 ilâ 1410 uncu mad
delerinde de, bu kurumlara yer verildiği görülmektedir. Türk öğreti ve uygulamasında, sözleşmenin 
devri ve sözleşmeye katılma açıkça kabul edilmiştir. Hattâ bazı kanunlarda, meselâ 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 66 nci maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16 nci 
maddesinde, sözleşmenin devri düzenlenmiştir. Bu durum karşısında, temel bir kanun olan Türk 
Borçlar Kanununda da aynı kurumların düzenlenmesi zorunlu görülmüştür. İsviçre ve Alman 
hukukunda da, bu konuda yasal bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte, sözleşme serbestisi ilkesi 
çerçevesinde, sözleşmenin devrinin ve sözleşmeye katılmanın geçerli olduğu kabul edilmektedir. 

Madde 204- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "A. Sözleşmenin devri" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 204 üncü maddesinde, sözleşmenin devri düzenlenmektedir. 

Bu sözleşmeyle, devir konusu sözleşmeden doğan bütün haklar ve borçlar bir üçüncü kişiye 
devredilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede 
kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün 
hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede 
kalan diğer tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma ile de sözleşmenin 
devrinin gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, sözleşmenin devrinin geçerliliğinin, devredilen sözleşmenin şek
line bağlı olduğu ifade edilmektedir. Alacağın devrinde âdi yazılı şeklin yeterli olmasına ve borcun 
dış üstlenilmesinde ise, her hangi bir geçerlilik şekli aranmamasına karşılık, sözleşmenin devri, 
sözleşmenin tarafı olma hukukî konumunun bir bütün olarak devir konusu yapıldığı göz önünde tu
tularak, devir konusu sözleşmeyle aynı geçerlilik şekline bağlı tutulmuştur. 

Maddenin son fıkrasında ise, kanundan doğan halefiyet hâlleri ile diğer özel hükümlerin saklı 
olduğu belirtilmiştir. 

Madde 205- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "B. Sözleşmeye katılma" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 205 inci maddesinde, sözleşmeye katılma düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, sözleşmeye katılma, mevcut bir sözleşmeye taraflardan birinin 
yanında yer almak üzere katılan ile bu sözleşmenin tarafları arasında yapılan ve katılanın, yanında 
yer aldığı tarafla birlikte, onun hak ve borçlarına sahip olması sonucunu doğuran bir anlaşma olarak 
tanıml anmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, anlaşmada aksi kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye katılan ile yanında 
yer alan tarafın, sözleşmenin diğer tarafına karşı müteselsilen alacaklı ve borçlu olduğu kabul 
edilmiştir. Ancak, emredici nitelikte olmadığı için, taraflarca bu hükmün aksi kararlaştırılabilir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, sözleşmeye katılmanın geçerliliğinin, katılma konusu sözleş
menin şekline bağlı olduğu belirtilmektedir. 

İKİNCİ KISIM 

Özel Borç İlişkileri 

818 sayılı Borçlar Kanununda "İkinci Kısım / Akdin muhtelif nevileri" şeklindeki üst başlık, 
Tasarıda "İkinci Kısım / Özel Borç İlişkileri" şeklinde değiştirilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Satış Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Altıncı Bap / Satım ve Trampa" şeklindeki üst başlık, Tasarıda 
"Birinci Bölüm / Satış Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hükümler 

818 sayılı Borçlar Kanununun 182 nci maddesiyle başlayan "Birinci Fasıl / Umumî Hükümler" 
şeklindeki alt başlık, Tasanda "Birinci Ayırım / Genel Hükümler" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının İkinci Kısmında sözleşme niteliği taşımamakla birlikte, meselâ vekâletsiz işgörme ve 
havalenin de düzenlendiği göz önünde tutularak, bu Kısmın başlığında "Özel Borç İlişkileri" ibaresi 
kullanılmıştır. 

"Satım" sözcüğünün, sözleşmenin her iki tarafını değil de, sadece satıcı tarafını ifade ettiği 
sanılarak, günlük dilde, hattâ 818 sayılı Borçlar Kanununun bazı hükümlerinde "alım satım"dan söz 
edildiği ve uygulamada da genellikle "satım" yerine "satış" sözcüğünün kullanıldığı göz önünde tu-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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tularak, Tasanda "satış sözleşmesi" teriminin kullanılması tercih edilmiştir. Yine, ayrı bir sözleşme 
olan trampa, mal değişim sözleşmesi adı ile ayrı bir bölümde düzenlenmiştir. Bu nedenle, Tasarının 
İkinci Kısmının Birinci Bölüm başlığında 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, sadece "Satış 
Sözleşmesi" ibaresi kullanılmıştır. 

Madde 206- 818 sayılı Borçlar Kanununun 182 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 206 nci maddesinde, satış sözleşmesi tanımlanmakta ve hükümleri 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 182 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. İki tarafın 
hak ve vazifeleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı ve hükümleri" şeklinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 182 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "alıcıya teslim 
ve mülkiyetini ona nakleylemek borcunu" şeklindeki ibare, Tasarıda "satılanın zilyetlik ve 
mülkiyetinin alıcıya devretme borcunu" şeklinde değiştirilmiştir. Taşınır bir malın mülkiyetinin 
devrinin, sadece satılanın fiilen teslimi yoluyla değil, zilyetliğin teslime bağlı olmaksızın kazanıldığı 
diğer yollarla da (kısa elden teslim veya hükmen teslim gibi) gerçekleşebileceği göz önünde tutularak, 
maddede "teslim" yerine, daha kapsamlı olan "zilyetliğin devri" terimi kullanılmıştır. Aynı maddenin 
birinci ve ikinci fıkraları ile diğer maddelerde kullanılan "semen" şeklindeki ibare, Tasarıda "bedel" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 207- 818 sayılı Borçlar Kanununun 183 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 207 nci maddesinde, satılanın yarar ve hasarının hangi âna kadar 
satıcıya ait olduğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 183 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Nefı ve 
Hasar" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Yarar ve hasar" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 183 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Hâlin icabın
dan veya hususî şartlardan mütevellit istisnaların maadasında" şeklindeki ibare, Tasarıda "Kanundan, 
durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık hâller dışında" şek
line dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 183 üncü maddesinin birinci fıkrasında, parça borçlarında yarar 
ve hasarın, kural olarak sözleşmenin kurulduğu anda alıcıya geçtiği kabul edilmektedir. Türk-İsviçre 
Borçlar Kanununda, satılanın mülkiyetinin, borçlandırıcı işlem niteliğindeki satış sözleşmesinin ku
rulduğu anda değil, tasarruf işlemi niteliğindeki zilyetliğin devri veya tescil işleminin gerçekleştiği 
anda alıcıya geçtiği hâlde, onun, henüz malik olmadığı bir malın hasarına katlanmak ve bedeli öde
mek zorunda bırakılması, hakkaniyete aykırı görülerek, öğretide haklı olarak eleştirilmektedir. Ulus
lararası taşınır malların satışına ilişkin sözleşmelere uygulanacak kurallarda da, hasann teslim anında 
alıcıya geçmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, Tasarıda 818 sayılı Borçlar Kanununda 
yapılan düzenlemeden farklı olarak, satış sözleşmesinde hasarın, taşınırlarda zilyetliğin devri, taşın
mazlarda ise tescil anına kadar satıcıya ait olduğu, istisnasız bir kural hâline getirilmiştir. Bu nedenle, 
818 sayılı Borçlar Kanununun, çeşit (cins) borçlarında hasann alıcıya geçmesinin koşullarına ilişkin 
ikinci fıkrası ile geciktirici koşula bağlı satış sözleşmesinde hasarın alıcıya geçtiği ana ilişkin son fıkra 
hükümleri, Tasarının 207 nci maddesine alınmamıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen yeni bir hükümdür. 
Fıkraya göre, taşınır satışlarında, alıcı, satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düştüğü takdirde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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taşınırın yarar ve hasan, zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine alıcıya geçecektir. Buna benzer bir düzen
leme, Alman Medenî Kanununun taşınır ve taşınmaz satışı ayrımı yapılmaksızın, yarar ve hasarın 
geçişine ilişkin 446 ncı paragrafında da yer almaktadır. Ancak taşınmaz satışlarında teslimin tescil 
tarihinden sonra gerçekleştirilmesine ilişkin bir sözleşmenin varlığı hâlinde yarar ve hasarın hangi anda 
alıcıya geçeceğine ilişkin düzenleme, Tasarının 244 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılmıştır. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Bu 
hüküm uyarınca, satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderdiği takdirde, 
yarar ve hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçecektir. Buna benzer bir düzenleme, 
11/04/1980 tarihli "Milletlerarası Menkul Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler (Viyana) 
Sözleşmesi"nin 67 nci maddesinde ve Alman Medenî Kanununun (BGB) 447 nci maddesinin birinci 
fıkrasında da bulunmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununda, satılanın yarar ve hasarının hangi anda alıcıya geçeceği düzen
lendiği hâlde, Tasarıda, yarar ve hasarın hangi âna kadar satıcıya ait olacağı düzenlenmiştir. 

İKİNCİ AYIRIM 

Taşınır Satışı 

818 sayılı Borçlar Kanununun 184 üncü maddesiyle başlayan "İkinci Fasıl / Menkul Satımı" şek
lindeki alt başlık, Tasarıda "İkinci Ayırım / Taşınır Satışı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 208- 818 sayılı Borçlar Kanununun 184 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 208 inci maddesinde, taşınır satışının konusu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 184 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Mevzuu" 
şeklindeki ibare, Tasanda "A. Konusu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 184 üncü maddesinin birinci fıkrasında taşınmazları belirtmek 
üzere yapılan sayımın eksik olduğu göz önünde tutularak, Tasarıda, taşınır satışının, Türk Medenî Ka
nunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin 
satışı olduğu belirtilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 209- Madde, kenar başlığı bakımından, 818 sayılı Borçlar Kanununun 185 inci maddesini 
kısmen karşılamaktadır. Çünkü, 818 sayılı Borçlar Kanununun 185 inci maddesinin metninde, tes
lim borcundan söz edilmemekle birlikte, kenar başlığında "satıcının borçları" arasında satıcının 
borçlanndan biri olarak "teslim" borcuna yer verilmiştir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 209 uncu maddesinde, satıcının satılanın zilyetliğini devir borcu 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 185 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Satıcının 
Borçlan / 1 . Teslim / 1 . Teslim masraftan" şeklindeki ibareler, Tasanda "B. Satıcının borçlan / 1 . Zilyetliğin 
devri / 1. Kural" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun teslim giderlerine ilişkin 185 inci maddesi, Tasarının 210 uncu 
maddesinde düzenlendiği için, Tasarının 209 uncu maddesinde satıcının aslî borcu belirtilmiştir. Buna 
göre satıcı, satılanın mülkiyetini geçirmek amacıyla, zilyetliğini alıcıya devretmekle yükümlüdür. Fiilî 
teslim dışında, zilyetliğin teslimsiz kazanıldığı durumlar (kısa elden teslim ve hükmen teslim gibi) 
göz önünde tutularak, taşınır satışında satıcının aslî borcu açıklanırken, sadece "teslim"den söz edilmesi 
uygun görülmemiş; bunun yerine, "mülkiyetin devri amacıyla zilyetliğin devri borcu"ndan söz edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 210- 818 sayılı Borçlar Kanununun 185 ve 186 ncı maddelerini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 210 uncu maddesinde, devir ve taşıma giderlerinin hangi tarafa ait 
olacağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 186 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Nakil mas
rafları" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Devir ve taşıma giderleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 211- 818 sayılı Borçlar Kanununun 187 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 211 inci maddesinde, satıcının temerrüdüne uygulanacak hüküm

ler ve bu durumda alıcının hakları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 187 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Satıcının temer
rüdü / a. Ticarî alım satımlar" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Satıcının temerrüdü / a. Kural ve ayrık 
durum" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin ilk fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, âdi satışta satıcının 
temerrüdü hâlinde, borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümlerin uygulanacağı öngörülmektedir. 
Bu nedenle, 818 sayılı Borçlar Kanununun 187 nci maddesi iki fıkradan, Tasarının söz konusu mad
desi ise üç fıkradan oluşmaktadır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 212- 818 sayılı Borçlar Kanununun 188 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 212 nci maddesinde, satıcının temerrüdü durumunda giderim 
borcu ve borcun neleri kapsadığı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 188 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Tazmin borcu 
ve zararın nasıl hesap edileceği" şeklindeki ibare, Tasanda "b. Giderim borcu ve kapsamı" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 188 inci maddesinin ikinci fıkrasında, ticarî satışlarda satıcının 
temerrüdü hâlinde, alıcının ifa yerine isteyebileceği tazminatın, öğretide somut yöntem olarak ad
landırılan hesaplanma tarzı düzenlenmektedir. Oysa, öğretide fark teorisinin yasal bir örneği olan bu 
hesaplama tarzının, âdi satışlarda da uygulanmasının, hakkaniyete daha uygun olacağı ve zararın 
hesaplanmasında fark teorisinin mübadele teorisine tercih edilmesi gerektiği görüşü ileri sürülmek
tedir. Bu nedenle, 818 sayılı Borçlar Kanununun 188 inci maddesinin ikinci fıkrasının başında kul
lanılan "Ticarî muamelesinde satıcı" şeklindeki ibare, Tasarıda "Satıcı borcunu ifa etmezse" şeklinde 
değiştirilmiştir. Böylece, menfaatler durumunda farklılık olmadığı gözetilerek, âdi satışlarda da 
satıcının temerrüdü hâlinde, alıcıya, somut yönteme göre hesaplanacak zarannı satıcıdan isteme hakkı 
tanınmıştır. Bu hükme göre, satıcının temerrüdü hâlinde alıcı, aynı veya benzer özellikleri olan taşınır 
bir malı, başka bir satıcıdan, dürüstlük kurallarına uygun olarak, "ikame alımı" yoluyla sağlamışsa, 
ilk satıcıya ödemeyi üstlendiği bedele göre, yeni satıcıya ödediği satış bedeli farkından doğan 
zararının, satıcı tarafından giderilmesini isteyebilir. 

Tasannın 212 nci maddesinin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununda olduğu gibi, satıcının 
temerrüdü hâlinde alıcının uğradığı zararın, öğretide soyut yöntem olarak adlandırılan hesaplanma 
tarzı düzenlenmektedir. Buna göre, satılanın borsaya kayıtlı veya piyasa fiyatı (cari fiyatı) bulunan 
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mallardan olması koşuluyla, ikame alımı yapmak zorunda olmaksızın, alıcı satılanın teslimi için be
lirlenmiş ifa gününde geçerli fiyatı, temerrüde düşen satıcıya ödemeyi üstlendiği bedelden yüksek ise, 
aradaki farktan doğan zararının giderilmesini satıcıdan isteyebilir. 

Madde 213- 818 sayılı Borçlar Kanununun 189 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 213 üncü maddesinde, satıcının zapttan sorumluluğu düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 189 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Zapta 
karşı teminat / 1 . Teminat borcu" şeklindeki ibareler, Tasarıda "II. Zapttan sorumluluk / 1. Konusu" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 189 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, satıcının zapttan so-
rumluluğunun doğması için, üçüncü kişi tarafından, satış sözleşmesinin kurulmasından önce veya en 
geç sözleşmenin kurulduğu sırada, zaptı sağlayacak özel hukuktan doğan (sübjektif nitelikte) üstün 
bir hakkının varlığı nedeniyle, satılanın tamamen veya kısmen alıcının elinden alınması gerekir. Bu 
üstün hak, mülkiyet hakkı, sınırlı bir aynî hak ya da etkisi kuvvetlendirilmiş (şerh verilmiş) bir kişisel 
hak olabilir. Aynı fıkrada kullanılan "elinden alınırsa" şeklindeki ibareden anlaşılması gereken, 
üçüncü kişinin alıcıya karşı zapt girişiminde bulunmasıdır. Tasarının 214 üncü maddesinin birinci 
fıkrasından, kural olarak zapt girişiminin dava yoluyla olabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, Tasarının 
"Mahkeme kararı olmaksızın geri verme" kenar başlıklı 215 inci maddesinde öngörülen koşulların 
gerçekleşmesi hâlinde de, satıcının zapttan sorumluluğu söz konusu olabilecektir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 214- 818 sayılı Borçlar Kanununun 190 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 214 üncü maddesinde, üçüncü kişinin satılan üzerinde üstün hak ileri 
sürerek, alıcıya karşı dava açması durumunda, bu davanın alıcı tarafından satıcıya bildirilmesi ve 
verilecek kararın satıcı bakımından da ortaya çıkan etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 190 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Usulü 
muhakeme / a. Davayı ihbar" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Yargılama usulü / a. Davanın bildirimi" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 190 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "alıcının hilesi 
veya ağır bir hatası eseri" şeklindeki ibare, Tasarının 214 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kastın 
aldatmayı da içerdiği göz önünde tutularak, "onun ağır kusuru yüzünden" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 215- 818 sayılı Borçlar Kanununun 191 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 215 inci maddesinde, alıcının mahkeme kararı olmaksızın satılanı 
üstün hak iddiasında bulunan üçüncü kişiye geri verme usulü ve bu usule uyarak ya da uymaksızın 
satılanı geri vermesinin hukukî sonuçlan düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 191 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Mahkeme 
kararı olmaksızın iade" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Mahkeme kararı olmaksızın geri verme" şek
linde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 191 inci maddesinden farklı olarak, Tasarının bu maddeyi 
karşılayan 215 inci maddesinin birinci fıkrasında, iki bent hâlinde, satılanın mahkeme kararı olmak
sızın üçüncü kişiye verilmesine karşın, satıcının zapttan sorumlu tutulduğu durumlar düzenlenmiştir. 
Bu konuda 818 sayılı Borçlar Kanununun 191 inci maddesinde kullanılan "istihkak müddeisiyle sulh 
akdetmiş olsa bile" şeklindeki ibarenin çeviri yanlışlığı da düzeltilmiştir. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 191 inci maddesinden farklı olarak, alıcı kendisine karşı dava açılmasını beklemeden, 
satıcıyı üçüncü kişinin satılan üzerindeki hak iddiasına ilişkin uyuşmazlığı dava yoluyla çözümlemesi, 
bu yola başvurmazsa tahkim yoluna gidebileceği konusunda uyarabilecek ve bu uyarısı sonuçsuz 
kaldığı için tahkim yoluna gitmişse bu durumda hakem kararına göre hareket edebilecektir. 

Tasarının 215 inci maddesine, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 194 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına uygun olarak, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ikinci bir fıkra eklenmiştir. 
Fıkraya göre, alıcı satılanı geri vermekle yükümlü olduğunu ispat ederse, satılan üzerinde zaptı 
sağlayacak nitelikte, özel hukuktan doğan üstün hak (mülkiyet hakkı, sınırlı aynî hak veya etkisi 
kuvvetlendirilmiş kişisel hak) iddiasında bulunan üçüncü kişiye, satılanı bir mahkeme veya hakem 
kararı beklemeden geri vermiş olsa bile, satıcının zapttan doğan sorumluluğu devam edecektir. 

Madde 216- 818 sayılı Borçlar Kanununun 192 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 216 ncı maddesinde, tam zapt hâlinde alıcının hakları düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 192 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Alıcının hak
ları / a. Tamamen zabıt hâlinde" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Alıcının hakları / a. Tam zapt hâlinde" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 192 nci maddesinin dört bentten oluşan birinci fıkrasında, alıcının 
tam zapt hâlinde, satıcıdan isteyebileceği olumsuz (doğrudan) zararlar sayılmıştır. Alıcı, satıcının zaptta 
bir kusuru olmasa da, bu zararlarının giderilmesini isteyebilir. 

Tasarının 216 ncı maddesinin son fıkrasında ise, alıcının olumlu (dolaylı) zarar niteliğindeki zarar
larının da satıcı tarafından giderilmesini isteyebileceği öngörülmüştür. Ancak, satıcı zaptın gerçek
leşmesinde bir kusurunun bulunmadığını ispat ederek, alıcının olumlu zararları nedeniyle tazminat 
sorumluluğundan kurtulabilir. 

Madde 217- 818 sayılı Borçlar Kanununun 193 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 217 nci maddesinde, kısmî zapt hâlinde alıcının hakları düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 193 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Kısmen zabıt 
hâlinde" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Kısmî zapt hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "satımın feshini 
talep edemeyip" şeklindeki ibare Tasarının 217 nci maddesinin birinci fıkrasında "sadece bu yüzden 
uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir." denildiği ve bu ifadeden söz konusu durumda, sözleşmenin 
sona erdirilmesinin istenemeyeceği sonucu açıkça çıkartılabileceği için, fıkra metninden çıkartılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 193 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "...feshi dava 
edebilir." şeklindeki ibare, satış sözleşmesinin ani edimli bir borç ilişkisi doğurduğu göz önünde tu
tularak, Tasarının 217 nci maddesinin ikinci fıkrasında "hâkimden sözleşmenin sona ermesine karar 
vermesini isteyebilir." şeklinde düzeltilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 218- 818 sayılı Borçlar Kanununun 194 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 218 inci maddesinde, satıcının genel olarak ayıptan sorumluluğu 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 194 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Satılanın 
ayıptan salim olmasını tekeffül / 1. Mevzuu / a. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda 
"III. Ayıptan sorumluluk / 1. Konusu / a. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede satıcının ayıptan sorumluluğunun konusu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun hükümleri de göz önünde tutularak, yeniden kaleme alınmıştır. Ancak, Tasarı ile söz konusu 
Kanunun uygulama alanlarının farklı olduğu açıktır. Ayrıca, ayıplı ürünler bakımından 4703 sayılı 
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerinin saklı 
olduğunda bir duraksama yoktur. 

Madde 219- 818 sayılı Borçlar Kanununun 195 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 219 uncu maddesinde, ayıplı hayvan satışında satıcının sorumlu
luğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 195 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Hayvan alım 
satımında" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Hayvan satışında" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 195 inci maddesinde kullanılan "iğfal etmiş olmadıkça" şeklin
deki ibare, Tasarıda "ağır kusuru olmadıkça" şekline dönüştürülmüştür. Böylece, ağır kusurun aldatma 
yanında ağır ihmali de kapsadığı göz önünde tutularak, hayvan satıcısının ayıptan sorumluluğu 
genişletilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 195 inci maddesinde, İsviçre Borçlar Kanununun 198 inci mad
desinde yapıldığı gibi, hangi cins hayvanların madde kapsamına girdiğinin sayılması doğru 
görülmemiş, maddenin amacını, Ülkemizdeki hayvan cinslerini ve özelliklerini göz önünde tutarak, 
buna ilişkin belirlemenin ve yorumun, öğreti ve uygulamaya bırakılması tercih edilmiştir. 

Madde 220- 818 sayılı Borçlar Kanununun 196 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 220 nci maddesinde, satıcının alıcı ile yaptığı ayıptan sorumsuzluğa 
ilişkin anlaşma düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 196 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Tekeffüle karşı" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Sorumsuzluk anlaşması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 196 nci maddesinde kullanılan "hile ile gizlemiş ise" şeklindeki 
ibare yerine, ağır kusurun kastı, dolayısıyla hileyi ve ağır ihmali içerdiği göz önünde tutularak, 
Tasarının 220 nci maddesinde "ağır kusurlu ise" şeklinde ifade edilmiştir. Tasarının 114 üncü mad
desinde öngörülen borçlunun ağır kusuru hâlinde sorumsuzluk anlaşmasının kesin hükümsüzlük yap
tırımına bağlı olacağına ilişkin kural burada da geçerli olacaktır. 

Tasarının satıcılığı meslek edinmiş kişilerin bilmesi gereken ayıplara ilişkin 224 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasındaki düzenleme burada da göz önünde tutulmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 221- 818 sayılı Borçlar Kanununun 197 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 221 inci maddesinde, alıcının bildiği ayıplardan (açık ayıplardan) 
satıcının sorumlu olmadığı ve yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da (âdi ayıplar
dan), ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse, sorumlu olacağı öngörülmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 197 nci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddede iki ayrı 
konunun düzenlendiği göz önünde tutularak, Kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 200 üncü maddesinde 
olduğu gibi Tasarının 221 inci maddesi iki fıkraya bölünerek düzenlenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 222- 818 sayılı Borçlar Kanununun 198 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 222 nci maddesinde, genel olarak satılanın, alıcı tarafından gözden 
geçirilmesi ve varsa ayıplarının satıcıya bildirilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 198 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Keşif ve 
muayene ve satıcıya ihbar / a. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, "4. Gözden geçirme ve 
satıcıya bildirme / a. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 198 inci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, ikinci ve üçüncü 
fıkralarda düzenlenen konular arasında sıkı bir bağlantının varlığı göz önünde tutularak, madde 
Tasarıda iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 198 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "derhal" şek
lindeki ibare yerine, Tasannın 222 nci maddesinin birinci fıkrasında, kendisine ayıplı mal teslim edilen 
alıcının menfaatinin korunması bakımından daha elverişli olduğu göz önünde tutularak, "uygun bir 
süre" şeklindeki ibarenin kullanılması tercih edilmiştir. Böylece, Tasarının 222 nci maddesinin 
birinci fıkrasında âdi ayıplara ilişkin bildirimin "uygun bir süre içinde"; aynı maddenin ikinci 
fıkrasında ise, gizli ayıplara ilişkin bildirimin "hemen" yapılması arasındaki fark belirgin hâle getirilmiştir. 

Madde 223- 818 sayılı Borçlar Kanununun 199 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 223 üncü maddesinde, hayvan satışında alıcının satılanı gözden 
geçirmesi ve varsa ayıplarını satıcıya bildirmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 199 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Hayvan alım 
satımında" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Hayvan satışında" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 199 uncu maddesinin, hâkimin bilirkişi raporunu serbestçe takdir 
edeceğine ilişkin son fıkrası, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286 ncı maddesi 
hükmünün bir tekrarı niteliğinde olduğu için, Tasarının 223 üncü maddesine alınmamıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 224- 818 sayılı Borçlar Kanununun 200 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 224 üncü maddesinde, satıcının ağır kusurunun sonuçları düzen

lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 200 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "5. Satıcının hile
sine müterettip hükümler" şeklindeki ibare, Tasarıda "5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları" şeklinde 
değiştirilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 200 üncü maddesinde kullanılan "Alıcıyı iğfal etmiş olan satıcı" 
şeklindeki ibare, ağır kusurun kastı dolayısıyla aldatmayı da içerdiği göz önünde tutularak, Tasarının 
224 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Ağır kusurlu olan satıcı" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 200 üncü maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Bu hükme göre, satıcılığı meslek edinmiş bir kişi, bilmesi gereken ayıpların alıcı 
tarafından kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamayacak
tır. Ayrıca, fıkrada kullanılan "bilmesi gereken" şeklindeki ibare, satıcılığı meslek edinmiş kişilerin 
her türlü ihmalini kapsamaktadır. 

Madde 225- 818 sayılı Borçlar Kanununun 201 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 225 inci maddesinde, gönderme yoluyla satışta satılanın ayıplı ol
ması durumunda, alıcıya düşen yük ve yükümlülükler düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 201 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "6. Başka ma
halden vâki olan satım" şeklindeki ibare, Tasarıda "6. Satılanın başka yerden gönderilmesi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "başka yerden gönderilen satılanın" şeklindeki ibareyle, 
satıcının sözleşme veya ticarî teamül gereğince, satılanı ifa yerinden başka bir yere (meselâ, alıcının 
yerleşim yerine veya işyerine) göndermek suretiyle yaptığı satış kastedilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında kullanılan "usulüne göre" şeklindeki ibareyle, alıcının satılandaki 
ayıbın varlığını sadece mahkemeye başvurarak değil, mahkeme dışındaki ilgili diğer kurum ve ku
ruluşlara da başvurarak tespit ettirebileceği kastedilmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 226- 818 sayılı Borçlar Kanununun 202 nci ve 203 üncü maddelerini karşılamaktadır. 

Tasarının beş fıkradan oluşan 226 nci maddesinde, satıcının ayıptan sorumluluğu çerçevesinde, 
alıcının seçimlik hakları ve sınırları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 202 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "7. Tekeffüle 
müstenit dâva / a. Satımın feshi yahut semenin tenzili" şeklindeki ibareler, Tasanda "7. Alıcının seçim
lik hakları / a. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 203 üncü maddesinde düzenlenen satılanı değiştirme hakkına ve 
bunun sınırlarına da, alıcının diğer seçimlik haklarıyla, bütünlük sağlanması amacıyla, Tasarının 
226 nci maddesinde yer verilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 202 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen seçimlik haklara, 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinden farklı olarak, alıcının 
bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere, satılanın onarılmasını isteme hakkını kullanabilmesi, bu 
onarımın "aşırı bir masraf gerektirmemesi" koşuluna bağlı olarak dördüncü bir seçimlik hak eklen
miştir. Çünkü, ayıplı satılan nedeniyle, tüketiciye karşı imalâtçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı 
ve belirli koşullar altında kredi kummunun müteselsilen sommluluklarınm ve garanti belgesi ile satıl
ması zomnlu olan sanayi malları bakımından servis sağlama borçlarının varlığı göz önünde tutulursa, 
satıcının ayıplı satılanı ücretsiz olarak onarma yükümlülüğüne tâbi tutulması uygun ve yerindedir. 
Buna karşılık, taraflardan birini tüketicinin oluşturmadığı diğer satışlarda, satıcının, aşırı bir masraf 
gerektirse bile, satılanı ücretsiz onarma yükümlülüğüne tâbi tutulması hakkaniyete uygun 
görülmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Tasarının 226 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, 
alıcının tüm seçimlik hakları dört bent hâlinde sayılmıştır. Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanununun 
202 nci maddesinin birinci fıkrasında, alıcının kullanabileceği seçimlik haklar, sadece sözleşmeden 
dönme ve satış bedelinin indirilmesini isteme ve aynı Kanunun 203 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
düzenlenen değiştirme hakkından ibaret iken, bunlara yukanda açıklanan onarım hakkı da eklenmiştir. 
Burada ayrıca, söz konusu seçimlik hakların kullanılabilme koşulları da her bir hak için ayrı ayrı 
düzenlenmiş olup, bu düzenleme 818 sayılı Borçlar Kanununa göre önemli farklılıklar taşımaktadır. 
Gerçekten, 818 sayılı Borçlar Kanununun 203 üncü maddesinin birinci fıkrasında değiştirme hakkı 
sadece çeşit satışlan için kabul edildiği hâlde, Tasarıda, "imkân varsa" denilmek suretiyle, bu seçim
lik hakkın kullanılabileceği durumlar genişletilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 202 nci maddesinde "fesih" teriminin kullanılması hatalı olduğu 
için, Tasarıda, bunun yerine "dönme" terimi kullanılmıştır. 

Tasarının 226 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununda açıkça düzenlen
memiş olmakla birlikte, öğreti ve uygulamada da kabul edildiği gibi, alıcının hangi seçimlik hakkı 
kullanmış olursa olsun, ayrıca satılanın ayıplı tesliminden dolayı uğradığı zararlar için genel hüküm
lere göre tazminat isteme hakkının saklı tutulduğu belirtilmektedir. Ancak, alıcının, satılanın ayıplı 
olması nedeniyle dönme hakkını kullanmasının sonuçlarının, Tasarının 228 inci maddesinde düzen
lendiği göz önünde tutulursa, onun dönme dışındaki diğer seçimlik hakları ile birlikte, uğradığı 
zararının giderilmesini, genel hükümlere göre isteyebileceğinde bir duraksama yoktur. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 203 üncü maddesinin ikinci fıkrasın
dan farklı olarak, "satılanın başka bir yerden gönderilmemesi" koşulu aranmaksızın, satıcıya, alıcıya 
aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararı da tamamen gidererek, alıcının 
seçimlik haklarını kullanmasını önleme olanağı tanınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, hâkime verilen yetkinin kapsamı, satış bedelinin indirilmesi 
yanında, satılanın onanlmasına karar verme yetkisi de eklenerek, 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
genişletilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 202 nci maddesinin son fıkrasında kullanılan "müsavi ise" şek
lindeki ibare, öğreti ve uygulama göz önünde tutularak, Tasarının 226 ncı maddesinin beşinci 
fıkrasında "çok yakın ise" şekline dönüştürülmüştür. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 202 nci 
maddesinin son fıkrasından farklı olarak, Tasarının 226 ncı maddesinin son fıkrasında, bu durumda 
alıcının sözleşmeden dönme yanında satılanın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesini isteme hakkını da 
kullanabileceği kabul edilmiştir. 

Madde 227- 818 sayılı Borçlar Kanununun 204 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 227 nci maddesinde, ayıplı satılanın yok olmasının hukukî sonuçları 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 204 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Satılanın ziyaı 
hâlinde satımın feshi" şeklindeki ibare, Tasarıda "c. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara 
uğraması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden farklı 
olarak bu fıkrada sayılan hâllere mücbir sebep de eklenmiş, aynca, "satılanın.. .hasara uğraması" şek
lindeki ibare, Tasarının 227 nci maddesinin birinci fıkrasında "satılanın.. .ağır biçimde zarara uğra-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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ması" şekline dönüştürülmüştür. Böylece, ayıplı satılanın beklenmedik hâl yanında, mücbir sebepten 
yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması aynı hükmün kapsamına dahil edilmiştir. Fıkrada 
yapılan değişiklik uyarınca, ayıplı satılanın zarara uğradığı her durumda değil, ancak ağır biçimde 
zarara uğraması durumunda bu fıkra uygulanabilecektir. 

Madde 228- 818 sayılı Borçlar Kanununun 205 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 228 inci maddesinde, ayıp nedeniyle sözleşmeden dönmenin 
sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 205 inci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, maddenin ilk iki 
fıkrasının birbiriyle bağlantılı olduğu göz önünde tutularak, Tasarıda birleştirilerek tek fıkraya 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 205 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "8. Feshin 
hükümleri / a. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "8 . Dönmenin sonuçları/ a. Genel 
olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Satılanın ayıplı olması nedeniyle sözleşmeden dönen alıcının, satıcıya karşı ileri sürebileceği hak
lara ilişkin 818 sayılı Borçlar Kanununun 205 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen haklar, 
Tasarının 228 inci maddesinin birinci fıkrasında, 216 ncı maddesinde yapıldığı gibi bentler hâlinde 
sayılmıştır. 

Maddede yer verilen "doğrudan zarar" ve "diğer zararlar" ibarelerine verilecek anlam hakkında, 
Tasarının 216 ncı maddesinin gerekçesi göz önünde tutulmalıdır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 229- 818 sayılı Borçlar Kanununun 206 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 229 uncu maddesinde, birden çok mal satışında, satılanın ayıplı ol
masının sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 206 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Birden ziyade 
şeyin satımı hâlinde fesih" şeklindeki ibare, Tasanda "b. Birden çok mal satışında" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Birden ziyade 
şey veya parça birlikte satılmış olup da" şeklindeki ibare, Tasarıda "Birden çok mal veya birden çok 
parçadan oluşan bir mal" şeklinde ifade edilmiştir. Bu ibareyle, satış sözleşmesinin konusunu, aynı 
cinsten, bağımsız ekonomik değeri bulunan birçok taşınır mal yanında öğretide "eşya topluluğu" 
(Sachgesamtheit) kavramıyla ifade edilen, ekonomik bütünlük oluşturan, birlikte satılan birden çok 
eşya kastedilmektedir. Aynı fıkrada kullanılan "eklentilerini" şeklindeki ibare, eklenti sayılmamakla 
birlikte, öğretideki adlandırmayla "bağlı eşya" sayılanları da kapsamaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 206 ncı maddesinin birinci, ikinci ve son fıkralarında hatalı olarak 
kullanılan "fesih" ve "fesih hakkı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "dönme" ve "dönme hakkı" şeklinde 
düzeltilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 206 ncı maddesinin ikinci fıkrası, Tasarının 229 uncu 
maddesinin birinci fıkrasına, ikinci cümle olarak alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 206 ncı maddesinin son fıkrasında kullanılan "ferilerine de şâmil 
olur; amma" şeklindeki ibare, Tasarıda "eklentilerini de kapsar; fakat" şeklinde değiştirilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 230- 818 saydı Borçlar Kanununun 207 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 230 uncu maddesinde, satıcının ayıptan sorumluluğu nedeniyle açıla
cak davaların tâbi olduğu zamanaşımının başlangıcı ve süresi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 207 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "9. Müruru za
man" şeklindeki ibare, Tasarıda "9. Zamanaşımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 207 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "sakıt olur." şek
lindeki ibare, burada hak düşürücü sürenin söz konusu olmadığı göz önünde tutularak Tasarıda "za
manaşımına uğrar." şekline dönüştürülmüştür. Aynı fıkrada öngörülen bir yıllık zamanaşımı süresi, 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında 
olduğu gibi, Tasarıda iki yıla çıkarılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 207 nci maddesinin ikinci fıkrası Tasarının aynı maddesinin 
birinci fıkrasına alınmış ve "bir sene geçmeksizin" şeklindeki ibare de, Tasarının birinci fıkrasında 
yapılan değişikliğe paralel olarak, "iki yıl içinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 207 nci maddesinin son fıkrasında kullanılan "Satıcı alıcıyı iğfal 
etmiş ise" şeklindeki ibare, Tasarının 230 uncu maddesinin son fıkrasında "satıcı... ayıplı olarak de
vretmekte ağır kusurlu ise" şeklinde; 818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan "bu bir senelik müruru 
zamandan" şeklindeki ibare de, Tasarıda "iki yıllık zamanaşımı süresinden" şekline dönüştürülmüştür. 
Ağır kusurun, kastı, dolayısıyla aldatmayı ve ağır ihmali de içerdiği göz önünde tutularak, Tasarının 
230 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "ağır kusurlu" teriminin kullanılmasıyla yetinilmiştir. 

Madde 231- 818 sayılı Borçlar Kanununun 208 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 231 inci maddesinde, satış bedelinin ödenmesi ve satılanın 
devralınması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 208 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Alıcının 
Borçları / 1 . Semenin edası ve satılanın kabzı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "C. Alıcının borçlan / 1 . 
Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 208 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "kabz etmekle 
mükelleftir." şeklindeki ibare, Tasarıda "devralmakla yükümlüdür." şekline dönüştürülmüştür. 
Gerçekte, satış sözleşmesinde satılanın devralınması bakımından alacaklı dummunda olan alıcı, 
kural olarak bir hakkın sahibi olması nedeniyle edimi kabule zorlanamaz. Bununla birlikte, öğretide 
ve uygulamada da kabul edildiği gibi, alıcının satılanı devralmaktan kaçınması, çoğu zaman satış be
delini ödememe iradesini de ortaya koyar. Bu dummda, satıcının, yapacağı seçime göre, alacaklının 
temerrüdü yanında, borçlunun temerrüdü hükümlerinden de yararlanması söz konusu olabileceği için, 
maddede alıcının satılanı devralmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 208 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "kabzın derhâl vukuu 
lâzımdır." şeklindeki ibare, Tasarıda "satılanın hemen devralınması gereklidir." şeklinde yazılmıştır. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 232- 818 sayılı Borçlar Kanununun 209 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 232 nci maddesinde, satış bedelinin belirlenmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 209 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Semenin 

tayini" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Satış bedelinin belirlenmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 209 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "satım siparişin 
yapıldığı gün ve mahalde cari fiyat üzerinden" şeklindeki ibare, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 
212 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, Tasanda "satış, ifa yeri ve zamanındaki ortalama 
piyasa fiyatı üzerinden" şeklinde düzeltilmiştir. 

Maddenin ikinci ve son fıkralarında kullanılan "dara" sözcüğüyle, satılanın ambalajının (yani, 
içine konulduğu kabın) ağırlığı kastedilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 209 uncu maddesinin son fıkrasında kullanılan "semenin gayri safı 
vezin üzerinden yahut muayyen bir miktar" şeklindeki ibare, Tasarıda "daralı ağırlıktan miktar 
olarak" şeklinde ifade edilmiştir. Gerçekten, bazı ticarî mallarda, herhangi bir indirim yapılmaksızın, 
bedelin satılanın daralı ağırlığı üzerinden ödenmesi şeklinde bir ticarî teamülün de bulunduğu bilin
mektedir. Aynca, Tasannın 232 nci maddesinin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 209 uncu 
maddesinin son fıkrasında yer verilmeyen bir durum olarak satış bedelinin daralı ağırlık üzerinden 
belirlenmesine ilişkin ticarî teamülün de saklı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 233- 818 sayılı Borçlar Kanununun 210 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 233 üncü maddesinde, satış bedelinin muacceliyeti ve faizi düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 210 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Semene is
tihkak ve semenin faizi" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 210 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "satılan alıcının 
zilyetliğine girince satıcı semene müstahak olur." şeklindeki ibare, Tasarıda "satılan, alıcının 
zilyetliğine girince, satış bedeli muaccel olur." şeklinde düzeltilmiştir. Aynı fıkraya göre, aksine 
sözleşme varsa, bu hüküm uygulanmaz. Gerçekten, veresiye satışlar, taksitle satışlar ve ön ödemeli 
satışlar, 210 uncu maddenin birinci fıkrasının kapsamı dışındadır. Veresiye satışlarda, satılanın 
alıcıya teslim edilmesinden sonra, satış bedelinin tamamının, taraflarca belirlenen vadede, bir defada 
ödenmesi kararlaştırılmaktadır. Taksitle satışlarda, satış bedelinin, yine satılanın alıcıya tesliminden 
sonra, kısım kısım (taksitler hâlinde) ödenmesinin kararlaştırılması söz konusudur. Ön ödemeli tak
sitle satışlarda ise, alıcı satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcı da bedelin ödenmesinden 
sonra satılanı teslim etmeyi üstlenmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, ihtara gerek olmaksızın, satış bedeline faiz istenebileceği üç dumm 
düzenlenmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 234- 818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 234 üncü maddesinde, alıcının temerrüdü durumunda, satıcının 
sözleşmeden dönme hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Alıcının 
temerrüdü / 1. Satıcının fesih hakkı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "IV. Alıcının temerrüdü / 
1. Satıcının dönme hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "hiçbir merasime 
muhtaç olmaksızın" şeklindeki ibare, Tasarıda "herhangi bir işlem gerekmeksizin" şekline 
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dönüşmrülmüştür. Bu ibareyle, fıkrada öngörülen durumlarda, satıcının, temerrüde düşen alıcıya 
Tasarının 122 nci maddesinde öngörülen ek süreyi vermek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönme 
hakkını kullanabileceği kastedilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonunda kullanılan 
"mükelleftir." şeklindeki ibare, bu fıkrada satıcıya düşen bir yükümlülük değil, bir yük (külfet) söz 
konusu olduğu için, Tasarıda "zorundadır." şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 211 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "Satılan alıcıya tes
lim edilmiş ise" şeklindeki ibare, Tasarıda "Satılanın zilyetliği satış bedeli ödenmeden alıcıya 
devredilmişse" şeklinde düzeltilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 235- 818 sayılı Borçlar Kanununun 212 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 235 inci maddesinde, alıcının temerrüdü hâlinde, satıcının uğradığı 
zararın hesaplanması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 212 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Zarar ve ziyanın 
nasıl hesap edileceği" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Zararın hesaplanması ve giderimi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda bulunmamakla birlikte, satıcının temerrüdüne ilişkin 188 inci mad
denin birinci fıkrası hükmüne paralel olarak, Tasannın 235 inci maddesinin birinci fıkrasına da, alıcının 
temerrüdüne ilişkin olmak üzere, benzer bir hüküm eklenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 212 nci maddesinin birinci fıkrasında, satıcının temerrüdüne 
ilişkin 188 inci maddesine benzer şekilde, ticarî satışlarda alıcının temerrüdü hâlinde, satıcının 
uğradığı zarann, öğretide somut yöntem olarak adlandınlan hesaplanma tarzı düzenlenmektedir. Öğre
tide, fark teorisinin yasal bir örneği olan bu hesaplama tarzının, âdi satışlarda da uygulanmasının, 
hakkaniyete daha uygun olacağı ve zararın hesaplanmasında fark teorisinin mübadele teorisine ter
cih edilmesi gerektiği görüşü ileri sürülmektedir. Bu nedenle, 818 sayılı Borçlar Kanununun 212 nci 
maddesinin birinci fıkrasının başında kullanılan "Ticarî muamelelerde satıcı" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "Satıcı satış bedelini ödemede temerrüde düşmüş olan alıcıdan" şeklinde değiştirilmiştir. 
Böylece, menfaatler durumunda farklılık olmadığı gözetilerek, hem âdi satışlarda hem de ticarî 
satışlarda alıcının temerrüdü hâlinde, satıcıya, somut yönteme göre hesaplanacak zararını alıcıdan is
teme hakkı tanınmıştır. Bu hükme göre, alıcının temerrüdü hâlinde satıcı, sözleşme konusu taşınır malı, 
başka bir alıcıya, dürüstlük kurallanna uygun olarak, "ikame satımı" yoluyla satmışsa, ilk alıcının öde
meyi üstlendiği bedele göre, yeni alıcıdan elde ettiği satış bedeli farkından doğan zararının, alıcı 
tarafından giderilmesini isteyebilir. 

Maddenin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununda olduğu gibi, alıcının temerrüdü hâlinde 
satıcının uğradığı zararın, öğretide "soyut yöntem" olarak adlandınlan hesaplanma tarzı düzenlen
mektedir. Buna göre, satılanın borsaya kayıtlı veya piyasa fiyatı (cari fiyatı) bulunan mallardan ol
ması koşuluyla, ikame satımı yapmak zomnda olmaksızın, satıcı alıcıdan, satış bedeli ile malın ödeme 
günündeki fiyatı arasındaki farktan doğan zararının giderilmesini isteyebilir. 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 

818 sayılı Borçlar Kanununun 213 üncü maddesiyle başlayan "Üçüncü Fasıl / Gayrimenkul 
satımı" şeklindeki alt başlık, Tasanda "Üçüncü Ayınm / Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Hak
lar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 236- 818 sayılı Borçlar Kanununun 213 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 236 nci maddesinde, taşınmaz satış sözleşmesinin ve satış ilişkisi 
doğuran sözleşmelerin şekli düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 213 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Akdin Şekli" 
ibaresi, Tasarıda "A. Şekil" ibaresine dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde kullanılan 
"bey'i bilvefa" şeklindeki ibare, Tasarıda "geri alım" şeklinde; yanlış çevrilen "istimlâk mukavelesi" 
şeklindeki ibare ise, "alım sözleşmesi" şeklinde düzeltilmiş olup, söz konusu cümle, Tasarının aynı 
maddesinin ikinci fıkrası olarak düzenlenmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 213 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan ".. .tahrirî şekil 
kâfidir." şeklindeki ibare, bu şeklin geçerlilik şekli olduğunu belirtmek üzere, Tasarının 236 nci mad
desinin son fıkrasında "...geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır." şekline 
dönüştürülmüştür. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 237- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "B. Satış ilişkisi doğuran haklar / 
I. Süresi ve şerhi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 237 nci maddesinde, sözleşmeden doğan onalım, geri alım ve alım 
haklarının geçerli olarak kurulabilecekleri süre ile bu hakların tapu siciline şerhi düzenlenmektedir. 

Maddeye göre, onalım ve geri alım hakları en çok yirmibeş yıllık, alım hakkı ise en çok on yıl
lık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süre ile tapu siciline şerh edilebilir. 

Kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 216a maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmekle bir
likte bu hakların tapu siciline şerhin süresi bakımından bir farklılık bulunmaktadır. Gerçekten, kay
nak Kanunda söz konusu hakların tapu siciline şerhi bir süreyle sınırlanmadığı hâlde, Tasannın 237 nci 
maddesinde, "kanunlarda belirlenen süreyle" tapu siciline şerh edilebileceği öngörülmüştür. 

Böylece, madde, sözleşmeden doğan onalım hakkı ile alım ve geri alım haklarının şerhinin, her 
dummda on yıllık süre için etkisini göstereceğine ilişkin 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 735 inci 
ve 736 nci maddelerinin ikinci fıkralarındaki düzenlemelerle uyumlu olacak biçimde kaleme alınmıştır. 

Madde 238- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Devredilmesi ve miras yoluyla 
geçmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 238 inci maddesinde, sözleşmeden doğan onalım, geri alım ve alım 
haklarının devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi konuları düzenlenmektedir. 
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Maddenin birinci fıkrasında, aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan onalım, alım ve geri 
alım haklarının devredilemeyeceği, ancak miras yoluyla geçeceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, bu hakların devrine ilişkin sözleşmelerin geçerliliğinin, hakkın 
kurulması için öngörülen şekilde yapılmasına bağlı olduğu ifade edilmektedir. 

Madde 239- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Onalım hakkı / 1. İleri 
sürülmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 239 uncu maddesinde, sözleşmeden doğan onalım hakkının kul
lanılabileceği ve kullanılamayacağı durumlar düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "taşınmazın satışı ya da ekonomik bakımdan satışa 
eşdeğer her türlü işlem" şeklindeki ibare, satış ve onunla eşdeğerli bütün hukukî işlemleri kap
samaktadır. Böylece, onalım hakkı taşınmaz satışında ve ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlem
ler yapılması hâlinde kullanılabilecektir. Meselâ, bir gayrimenkul yatırım ortaklığına ait hisselerin 
bütünüyle devri hâlinde bu işlem, fıkra anlamında ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlem niteliğinde 
sayılabilecektir. Ancak, bir taşınmazın anonim veya limited şirkete aynî sermaye olarak konul
masında onalım hakkı kullanılamayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise taşınmazın, mirasın paylaşılması kapsamında mirasçılardan 
birine özgülenmesi, cebrî artırma yoluyla satışı ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
amacıyla kazanılması hâllerinde, onalım hakkının kullanılamayacağı düzenlenmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 216c maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 240- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Koşulları ve hükümleri" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 240 ıncı maddesinde, sözleşmeden doğan onalım hakkının ileri 
sürülmesinin koşulları ve hükümleri düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, satıcının veya alıcının taşınmaz satış sözleşmesinin yapıldığını ve 
içeriğini, noter aracılığıyla onalım hakkı sahibine bildirmek zorunda olduğu belirtilmektedir. Gerçek
ten, Türk Medenî Kanununun 735 inci maddesinin son fıkrasına göre de, yasal onalım hakkının kul
lanılmasına ilişkin hükümler sözleşmeden doğan onalım hakkında da uygulanır. Yine Türk Medenî 
Kanununun 733 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, yapılan satış, satıcı veya alıcı tarafından 
onalım hakkı sahibine noter aracılığıyla bildirilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında kullanılan "satış sözleşmesi ... alıcının şahsından kaynaklanan se
beplerle onaylanmazsa" şeklindeki ibareyle, sınırlı ehliyetsiz olan alıcı tarafından tek başına hareket 
edilerek yapılan satış sözleşmesine Türk Medenî Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, yasal temsil
cisinin rıza göstermemesi yanında, ayırt etme gücüne sahip kısıtlı olan alıcı tarafından, tek başına 
hareket edilerek yapılan taşınmaz satış sözleşmesine, Türk Medenî Kanununun 462 nci maddesinin 
(1) numaralı bendi uyarınca vesayet makamının izin vermemesi de kastedilmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, aksi kararlaştırılmadıkça onalım hakkı sahibi, taşınmazı 
satıcının üçüncü kişiyle yaptığı satışın koşulları çerçevesinde kazanır. 
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Maddenin son fıkrasında sözü edilen satışa eşdeğer işlemlerin başlıca örneğini, İsviçre Federal 

Mahkemesinin bazı kararlarında da kabul edildiği gibi, taşınmazın tamamı üzerinde üst hakkı ku

rulması oluşturmaktadır. 

Madde 241- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "3 . Kullanılması ve hükümleri" ke

nar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 241 inci maddesinde, sözleşmeden doğan onalım hakkının kul

lanılması ve hükümleri düzenlenmektedir. 

Maddeye göre, Türk Medenî Kanununun yasal onalım hakkının kullanılmasının tâbi olduğu 

süreyi düzenleyen 733 üncü maddesinin son fıkrasında olduğu gibi, ancak dava açılarak kullanıla

bilecektir. Sözleşmeden doğan onalım hakkını kullanmak isteyen kişi, bu hakkın tapu siciline şer-

hedilmiş olup olmadığına ve taşınmazın mülkiyetinin alıcı adına tescil edilip edilmediğine göre farklı 

kişilere karşı dava açmak zorunda olacaktır. Söz konusu hakkın tapu siciline şerh edilmesi ve taşın

mazın mülkiyetinin alıcı adına tescil edilmesi dummunda hak sahibi açacağı davayı alıcıya; aksi 

takdirde satıcıya yöneltecektir. Ayrıca, maddede, bu davanın açılması bir süreye bağlanmıştır. Buna göre 

davanın, satışın veya ekonomik bakımdan satışa eşdeğer başka bir işlemin kendisine bildirildiği tarihten 

başlayarak üç ay ve her hâlde satışın yapılmasından başlayarak iki yıl içinde açılması zomnludur. 

Madde 242- 818 sayılı Borçlar Kanununun 214 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 242 nci maddesinde, bir taşınmazın koşullu satışı ve mülkiyetin saklı 

tutulması konuları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 214 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Şartla Satım 

ve Mülkiyetin Muhafazası" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Taşınmaz satışı / I. Koşullu satış ve 

mülkiyetin saklı tutulması" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddeye göre, bir taşınmazın koşula bağlı satışında, koşul gerçekleşmedikçe, mülkiyetin alıcı 

adına tapu siciline tescil edilemeyeceği gibi, mülkiyetin satıcıda kalmasına ilişkin koşulun da tapu 

siciline tescil edilemeyeceği öngörülmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 

değişikliği yoktur. 

Madde 243- 818 sayılı Borçlar Kanununun 215 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 243 üncü maddesinde, taşınmaz satışında, satılanın miktanndaki ek

sikliğinden satıcının sorumlu olup olmadığı ve ayıplı bir yapının satışında, satıcıya karşı açılacak 

davalarda zamanaşımının başlangıcı ve süresi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 215 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Tekeffül" 

şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Sommluluk" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 215 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "Bir binanın" şek

lindeki ibare, Tasarıda "Bir yapının" şeklinde değiştirilerek, hükmün kapsamı genişletilmiştir. Aynı 

fıkrada kullanılan "sakıt olur." şeklindeki ibare, Tasanda "zamanaşımına uğrar." şeklinde düzeltilmiştir. 
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Maddenin son fıkrasına, Tasarının 230 uncu maddesinin son fıkrasıyla uyumlu olarak, eklenen 
yeni bir cümle ile, ağır kusurlu olan satıcının beş yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamayacağı 
belirtilmiştir. Ağır kusurun, kastı, dolayısıyla aldatmayı ve ağır ihmali de içerdiği göz önünde tutu
larak, Tasarının 243 üncü maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesinde "ağır kusurlu" teriminin kul
lanılmasıyla yetinilmiştir. 

Madde 244- 818 sayılı Borçlar Kanununun 216 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 244 üncü maddesinde, taşınmaz satışında yarar ve hasarın alıcıya 
hangi anda geçeceği düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 216 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Menfaat ve 
Muhatara" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Yarar ve hasar" şeklinde değiştirilmiştir. Tasannın 207 nci 
maddesinde, taşınmazlarda yarar ve hasarın, "tescil" anında alıcıya geçmesi öngörüldüğü için, 
244 üncü maddesinin uygulama alanı dardır. Kaldı ki, tapu siciline alıcı adına yapılacak tescil, 
taşınırlarda zilyetlik ve mülkiyetin devri sonucunu doğuran tasarruf işlemi işlevini görmektedir. 
Maddede, açıklık sağlamak ve öğretideki tartışmaları ortadan kaldırmak amacıyla, "tescilden sonraki 
bir zamanda alıcı tarafından teslim alınması için sözleşmeyle bir süre belirlenmişse" şeklinde 
düzeltilmiştir. Böylece, bu olasılıkta yarar ve hasarın alıcıya teslimle geçmesi söz konusu olacaktır. 
Meselâ, bir konut satışında alıcı adına tescil yapılmış olmakla birlikte, satıcının kendisine yeni bir 
konut bulması için teslimin altı ay sonra yapılacağı kararlaştınldığında, bu süre içinde satıcının kusuru 
olmaksızın konut yanarsa, teslim henüz gerçekleşmediği için hasara satıcı katlanacaktır. Maddenin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile, Tasarının 207 nci maddesinin ikinci fıkrasında taşınır satışlarına 
benzer biçimde, alıcı, satılanı teslim almada temerrüde düştüğü takdirde, taşınmazın yarar ve 
hasarının, teslim gerçekleşmişçesine alıcıya geçeceği kabul edilmiştir. Buna benzer bir düzenleme, 
Alman Medeni Kanununun 446 nci paragrafında da yer almaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, uygulama göz önünde tutularak, teslimin tescil tarihinden sonra 
gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşmelerin geçerliliği için âdi yazılı şeklin yeterli olduğu kabul 
edilmiştir. 

Madde 245- 818 sayılı Borçlar Kanununun 217 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 245 inci maddesinde, taşınır satışına ilişkin kuralların taşınmaz 
satışında da uygulanması düzenlenmektedir. 

Maddede, taşınır satışına ilişkin kurallann, kıyas yoluyla taşınmaz satışında da uygulanacağı kabul 
edilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 217 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Menkul Satımı 
Hakkındaki Hükümlere Müracaat" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların 
uygulanması" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

Bazı Satış Türleri 

818 sayılı Borçlar Kanununun 218 inci maddesiyle başlayan "Dördüncü Fasıl / Satımın bazı 
nevileri" şeklindeki alt başlık, Tasanda "Dördüncü Ayınm / Bazı Satış Türleri" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Madde 246- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "A. Örnek üzerine satış / 1 . Tanımı" 
kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 246 ncı maddesinde, örnek üzerine satış tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 218 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan ibare, "A. Nu
mune Üzerine Satım" şeklindedir. 

Maddeye göre, örnek üzerine satış, tarafların sözleşmenin konusu olan malın alıcıya veya 
üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe ya da tespit ettikleri bir mala uygun olması üzerinde anlaş
malarıyla yapılan satıştır. 

Madde 247- 818 sayılı Borçlar Kanununun 218 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 247 nci maddesinde, örnek üzerine satışta ispat yükü düzenlen

mektedir. 

• 818 sayılı Borçlar Kanununun 218 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Numune 
Üzerine Satım" şeklindeki ibare, içeriğiyle uyumlu olmadığı için, Tasanda "II. İspat yükü" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 218 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "..."satılanın nu
muneye muvafakatini ispat" şeklindeki ibare, Tasarıda "satılanın örneğe uygun olmadığını ispat" şek
linde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 218 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "ispata mecbur 
olmayıp" şeklindeki ibare, ispatın bir yükümlülük değil yük niteliğinde olduğu göz ününde tutularak, 
Tasannın 247 nci maddesinin birinci cümlesinde "ispat yükü altında olmayıp" şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 218 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "aksini iddia eden" 
şeklindeki ibare gereksiz görülerek, Tasarının 247 nci maddesinin ikinci fıkrasına alınmamıştır. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 248- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "B. Beğenme koşuluyla satış / 
I. Tanımı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 248 inci maddesinde, beğenme koşuluyla satış tanımlanmaktadır. 

Maddeye göre, beğenme koşuluyla satış, alıcının satılanı deneyerek veya gözden geçirerek 

beğenmesi koşuluyla yapılan satıştır. 

Madde 249- 818 sayılı Borçlar Kanununun 219 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 249 uncu maddesinde, beğenme koşuluyla satış sözleşmesinin 
hükümleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 219 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "I. Mahiyeti" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Hükümleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 219 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "kabul yahut 
reddetmekte serbesttir." şeklindeki ibare, Tasarıda "kabul etmekte veya hiçbir sebep göstermeksizin 
geri vermekte serbesttir." şekline dönüştürülmüştür. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 219 uncu maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan "yedine 
geçmiş olsa bile" şeklindeki ibare, Tasarıda "zilyetliğine geçmiş olsa bile" şekline; "kabul edilinceye 
kadar satıcının mülkünde kalır." şeklindeki ibare ise, "satılanın mülkiyeti, beğenme koşulunun 
gerçekleştiği ana kadar satıcıda kalır." şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 

bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 250- 818 sayılı Borçlar Kanununun 220 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 250 nci maddesinde, beğenme koşuluyla satışta, deneme veya göz

den geçirme satıcının yanında yapılmışsa, satıcının sözleşmeyle bağlı olması ile bağlı olmaktan kur

tulması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 220 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Satıcının 

nezdinde muayene" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Deneme veya gözden geçirme / 1. Satıcının 

yanında" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 220 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "satıcı serbest 
olur." ve ikinci fıkrasında kullanılan "serbest olur." şeklindeki ibareler, Tasarıda "satıcı, sözleşmeyle 
bağlılıktan kurtulur." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 

bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 251- 818 sayılı Borçlar Kanununun 221 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 251 inci maddesinde, beğenme koşuluyla satışta deneme veya göz

den geçirmenin alıcının yanında yapılması durumunda, beğenme koşulunun gerçekleşmesi düzen

lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 221 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Alıcı 
nezdinde muayene" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Alıcının yanında" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 221 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "satım tekem
mül etmiş addolunur." şeklindeki ibare ile ikinci fıkrasının sonunda kullanılan "satım tamam olmuş 
olur." şeklindeki ibareler, Tasarıda "beğenme koşulu gerçekleşmiş olur." şeklinde değiştirilmiştir. 
Beğenme koşuluyla satışta, taraflar arasında daha önce kumlan sözleşmenin, beğenme koşulunun 
gerçekleştiği anda hükümlerini doğurmaya başladığı göz önünde tutulursa, Tasarıda böyle bir düzelt
menin yapılması zomnlu görülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında kullanılan "gözden geçirme amacını aşacak biçimde kullanmasıyla 
da" şeklindeki ibareyle, alıcının satılan üzerinde, gözden geçirme için gerekli olanın dışındaki bütün 
fiilî ve hukukî tasarrufları kastedilmektedir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 

bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 252- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "C. Kısmî ödemeli satışlar / 1 . Tak

sitle satış / 1. Tanımı, şekli ve içeriği" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 
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Tasarının üç fıkradan oluşan 252 nci maddesinde, taksitle satış tanımlanmakta, şekli ve içeriği 
düzenlenmektedir. 

Tasarının "C. Kısmî ödemeli satışlar" hakkındaki düzenlemesinde, İsviçre Borçlar Kanununun, 
23 Mart 2001 tarihli Tüketici Kredilerine İlişkin Federal Kanundan önceki düzenlemesi ile hukuku
muzdaki 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundaki düzenleme göz önünde tutulmuştur. 

Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satış tanımlanmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, satıcının ticarî faaliyeti kapsamında yapıp yapmamasına bakılmak
sızın, bütün taksitle satış sözleşmelerinin geçerliliği yazılı şekle bağlanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, satıcının ticarî faaliyeti kapsamında yaptığı taksitle satış 
sözleşmelerinde yer verilmesi zorunlu olan hususlar, onbir bent hâlinde sayılmaktadır. 

Madde 253- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Yasal temsilcinin rızası" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 253 üncü maddesinde, taksitle satış sözleşmesinde yasal temsilcinin 
rızası düzenlenmektedir. 

Maddede, taksitle satış sözleşmesinin, ayırt etme gücüne sahip bir küçük veya kısıtlı tarafından 
yapılması durumunda, taksitle satış sözleşmesinin geçerliliği, yasal temsilcinin yazılı rızasına bağlan
mıştır. Bu durumda, yasal temsilcinin rızasının en geç sözleşmenin kurulduğu anda vermiş olması 
zorunludur. Bu nedenle, ayırt etme gücüne sahip bir küçük veya kısıtlının yasal temsilcisinin, genel 
hükümlerden farklı olarak, böyle bir taksitle satış sözleşmesini, sonradan rızasını açıklamak 
(sözleşmeyi onamak) suretiyle geçerli hâle getirmesi mümkün değildir. 

Madde 254- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "3 . Sözleşmenin yürürlüğe girmesi 
ve geri alma açıklaması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 254 üncü maddesinde, taksitle satış sözleşmesinin yürürlüğe 
girmesi ve geri alma açıklaması düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satış sözleşmesinin, satıcı bakımından, sözleşmenin ku
rulduğu anda hükümlerini doğurmaya başladığı hâlde alıcı bakımından taraflarca imzalanmış bir 
nüshasının eline geçmesinden başlayarak yedi gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Fıkradaki 
düzenlemeden, Taksitle satış sözleşmesinin satıcı bakımından sözleşmenin kumlduğu anda hüküm
lerini doğurmaya başlayacağı anlaşılmalıdır. Fıkrada öngörülen yedi günlük yasal süre içinde alıcı, 
bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın, dilerse sözleşmenin kurulmasına ilişkin irade açık
lamasını geri alabilecektir. Ancak, alıcı geri alma iradesini satıcıya yazılı olarak bildirmek zomndadır. 
Geri alma bildiriminin sürenin son gününde postaya verilmiş olması, sonuç doğurması için yeterli ola
caktır. Alıcının komnması amacıyla, onun geri alma hakkından önceden feragat edemeyeceği kabul 
edilmiştir. Böyle bir feragat, Tasarının 27 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kesin hükümsüzlük 
yaptırımına bağlı olacaktır. Yine aynı fıkra uyarınca, Alıcı, bu süre içinde irade açıklamasını geri 
aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebilir. Bu haktan önceden feragat edilemez. 

Maddenin ikinci fıkrasında, satıcının malı geri alma süresi içinde alıcıya devretmiş olması du
rumunda alıcının, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabileceği; aksi 
takdirde sözleşmenin yürürlüğe gireceği öngörülmektedir. 
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Maddenin son fıkrasında, geri alma hakkını kullanan alıcıdan cayma parası istenemeyeceği be

lirtilmektedir. 

Madde 255- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "4. Tarafların hak ve borçlan / a. Peşi
natı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 255 inci maddesinde, taksitle satış sözleşmesinde peşinat ödeme 
borcu ve sözleşmenin süresi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satışta alıcının peşinat ödeme borcu ve sözleşmenin süresi; 
ikinci fıkrasında peşinat miktarı ile yasal ödeme sürelerini belirleme konusunda Bakanlar Kumluna 
verilen yetki; üçüncü fıkrasında peşinatı almaksızın satılanı alıcıya devreden satıcının hukukî dummu 
ve son fıkrasında da taraflarca satıcının peşinat almaktan vazgeçmesi karşılığında, satış bedelinin 
artırılması konusundaki anlaşmanın hükümsüzlüğü düzenlenmektedir. 

Madde 256- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Alıcının def ileri" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 256 ncı maddesinde, alıcının def ileri düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satışta alıcının, satıcıya karşı, satış bedeli ödeme borcu ile 
ondan olan alacağını takas etme hakkından önceden feragat edemeyeceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, satıcının, satış bedelinden doğan alacağını devretmesi durumunda, 
alıcının satış bedeline ilişkin def ilerinin sınırlanamayacağı ve ortadan kaldırılamayacağı kabul 
edilmektedir. 

Madde 257- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "c. Satış bedelinin tamamen öden
mesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 257 nci maddesinde, taksitle satışta alıcının, satış bedelini tama
men ödeyerek borcundan kurtulma olanağı ile alıcının bu imkândan yararlanması durumunda, tak
sitle ödeme nedeniyle satış bedeline yapılan ilâve bedelden yapılması gereken en az indirim tutarı 
düzenlenmektedir. 

Madde 258- 818 sayılı Borçlar Kanununun 222 nci maddesini kısmen, 224 üncü maddesini ise 
tamamen karşılayan, fakat büyük bölümü bakımından yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 258 inci maddesinde, taksitle satışta alıcının peşinatı ve taksitleri 
ödemede temerrüde düşmesi dummunda, satıcının seçimlik hakları düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, peşinatı ödemede temerrüde düşen alıcıya karşı, satıcının sadece 
peşinatı isteyebileceği veya sözleşmeden dönebileceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, taksitle satışta "muacceliyet kaydı"nın geçerlilik koşullan ile alıcının 
taksit borcunu ödemede temerrüde düşmesi nedeniyle, satıcının sözleşmeden dönme hakkını kul
lanmasının koşulları açıklanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 222 nci maddesinde kullanılan "bu hakkı muhafaza etmiş ise" şek
lindeki ibare, örtülü saklı tutmayı da içerdiği hâlde, Tasarının 258 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 
hem sözleşmeye muacceliyet kaydının ve hem de sözleşmeden dönme hakkını kapsamak üzere, "bu 
hakkı açık biçimde saklı tutmuş olmasına" şeklinde bir ibare kullanılmış ve örtülü saklı tutma 
olanağı ortadan kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 1 2 0 -

818 sayılı Borçlar Kanununun "III. Muacceliyet şartlan" kenar başlıklı 224 üncü maddesinden 
farklı olarak, "muacceliyet kaydı"nın diğer geçerlilik koşulları da gerçekleşmişse, alıcının, satış be
delinin en az dörtte birini oluşturan bir taksiti veya en son taksiti ödemede temerrüde düşmesi duru
munda da satıcının, ondan geri kalan satış bedelinin tamamını ödemesini isteyebileceği öngörülmek
tedir. Ancak, aynı hükmün bir istisnası olmak üzere, satıcının sözleşmeden dönme dolayısıyla 
isteyebileceği miktarın, ödenmiş taksitler tutarına eşit veya daha fazla olması durumunda, 
sözleşmeden dönemeyeceği kabul edilmektedir. 

Maddenin son fıkrasına göre, satıcı satış bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini is
teme veya sözleşmeden dönme haklarını kullanmadan önce, alıcıya on beş günlük bir ek ödeme süresi 
tanımak zomndadır. 

Madde 259- 818 sayılı Borçlar Kanununun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrasını kısmen karşıla
maktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 259 uncu maddesinde, alıcının temerrüdü nedeniyle satıcının 
sözleşmeden dönmesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satışta satıcının alıcıya devrinden sonra, satıcının alıcının 
taksitleri ödemede temerrüde düşmesi nedeniyle sözleşmeden dönmesinin hukukî sonuçlan, 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle uyumludur. 818 
sayılı Borçlar Kanununda kullanılan "münasip bir kira bedeli" şeklindeki ibare, Tasarıda "hakkaniyete 
uygun bir kullanım bedeli"; "satılan bozulmuş ise" şeklindeki ibare de, "satılanın olağandışı kul
lanılması sebebiyle değerinin azalması hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. Maddede kullanılan "değer 
azalması" ifadesi satılanın eskimesini ve bozulmasını kapsamak üzere bir üst kavram olarak kul
lanılmıştır. 

Maddenin 818 sayılı Borçlar Kanununda karşılığı bulunmayan ikinci fıkrasında ise, satıcının, 
alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi yüzünden, satılanın devrinden önce sözleşmeden dön
mesinin hukukî sonuçlan düzenlenmektedir. 

Madde 260- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "c. Hâkimin müdahalesi" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 260 ıncı maddesinde, taksitle satışta alıcının temerrüde düşmesi du
rumunda hâkimin müdahalesi düzenlenmektedir. 

Maddede, belirli koşullar altında, hâkime, sözleşmeye müdahale ederek, temerrüde düşen alıcıya 
ödeme kolaylıkları sağlama ve satıcının satılanı geri almasını yasaklama yetkileri tanınmaktadır. 

Madde 261- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "5 . Yetkili mahkeme ve tahkim" ke
nar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 261 inci maddesinde, yetkili mahkeme ve tahkim düzenlenmektedir. 

Maddede, yerleşim yeri Türkiye'de olan alıcının, tarafı olduğu taksitle satış sözleşmesinden doğan 
uyuşmazlıklarda, yerleşim yerindeki mahkemenin yetkisinden önceden feragat edemeyeceği gibi, 
tahkim sözleşmesi de yapamayacağı öngörülmektedir. 
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Madde 262- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "6. Uygulama alanı" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 262 nci maddesinde, taksitle satışa ilişkin hükümlerin uygulama 

alanı düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satışa ilişkin hükümlerin, aynı ekonomik amaçla yapılan 
işlemlere de uygulanacağı belirtilmektedir. Taksitle satışta alıcıların korunması amacıyla konulmuş 
olan hükümlerden kurtulmak (kanuna karşı hile yapmak) amacıyla, uygulamada rastlanan kira-satış 
vaadi, kira-alım ve kira-bağışlama şeklinde yapılan birleşik sözleşmelere de taksitle satış hükümleri 
uygulanır. Bu sözleşmelerin yapısını açıklamak amacıyla sadece kira-satış vaadi şeklindeki birleşik 
sözleşmeden kısaca söz etmekte yarar vardır. Bu sözleşmede, kiraya veren (gerçekte taksitle mal 
satıcısı), satılanı satış bedelinin tamamen ödenmesi gereken tarihe kadar kiraya vermekte; satış be
deli tamamen ödenince, satılanı ona satmayı vaat etmekte; fakat bir vadeye ilişkin kira bedeli 
(gerçekte taksit) ödenmezse, fesih bildiriminde bulunarak sözleşmeden dönme hakkını da sadece ken
disi için saklı tutmaktadır. Böylece, kiracı (gerçekte taksitle mal alıcısı) bir vadeye ilişkin borcunu 
ödemezse, kiraya veren (gerçekte taksitle mal satıcısı), fesih bildiriminde bulunarak kira sözleşmesini 
feshetmekte (gerçekte taksitle satış sözleşmesinden dönmekte) ve o zamana kadar kendisine öden
miş olan kira bedellerini (gerçekte taksitleri) alıkoymak istemektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bir taşının edinme amacıyla yapılan ödünç sözleşmelerinde, satıcının 
mülkiyeti saklı tutma kaydı ile birlikte veya bundan bağımsız olarak, taksitle satış sözleşmesinden 
doğan satış bedeli alacağını ödünç verene devretmesi veya satıcı ile ödünç verenin başka bir şekilde 
anlaşarak, satış bedelini daha sonra taksitler hâlinde ödemeyi üstlenen alıcıya satılanın teslimini sağla-
malan dummunda, taksitle satışa ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı öngörülmekte ve 
böyle bir ödünç sözleşmesinde yer verilmesi gerekli hususlar düzenlenmektedir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, satış bedeli taksitle ödünç yoluyla karşılanan peşin mal alımlarına, 
hangi koşullar altında, taksitle satışa ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında ise, taksitle satışa ilişkin hükümlerden sadece Tasarının 258 inci mad
desinin ikinci fıkrası, 259 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 260 ıncı maddesi hükümlerinin uygu
lanacağı taksitle satışlar belirtilmektedir. Fıkrada yapılan düzenleme ile, tacir sıfatım taşıyan alıcı 
bakımından, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanamayacağı göz önünde 
tutularak, söz konusu alıcılara taksitle satışa ilişkin belirtilen hükümlerden sınırlı biçimde yararlanma 
olanağı tanınmıştır. 

M a d d e 263- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Ön ödemeli taksitle satış / 

1. Tanımı, şekli ve içeriği" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 263 üncü maddesinde, ön ödemeli taksitle satış tanımlanmakta, şekli 

ve içeriği düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, ön ödemeli taksitle satış tanımlanmaktadır. 

İkinci fıkrada, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinin geçerliliğinin yazılı şekle bağlı olduğu be

lirtilmekte ve sözleşmede yer verilmesi zomnlu hususlar, dokuz bent hâlinde sayılmaktadır. Aynı 
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fıkranm (7) numaralı bendinde kullanılan "sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri 

alma hakkı" şeklindeki ibareyle, açıklanan iradenin geri alınması kastedilmektedir. "Geri alma" 

teriminin kullanılması, "dönme", "cayma" ve "vazgeçme" terimlerinin tartışılmasından sonra daha 

uygun görülmüştür. 

Madde 264- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Tarafların hak ve borçları / 

a. Ödemelerin güvenceye bağlanması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 264 üncü maddesinde, ön ödemeli taksitle satışta, alıcı tarafından 
yapılan ödemelerin güvenceye bağlanması düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan ön ödemeli 

taksitle satış sözleşmelerinde, alıcının ödemelerini sözleşmede belirtilen bir bankada kendi adına açıla

cak gelir getiren bir tasarruf veya yatırım hesabına yatırmakla yükümlü olduğu açıklanmaktadır. 

İkinci fıkrada, bankanın taraflann çıkarlarını gözetmek zorunda olduğu ve alıcı hesabına açılmış 

hesapta birikmiş paralardan yapılacak herhangi bir ödeme için her iki tarafın rızasının aranacağı, bu 

konuda önceden rıza verilemeyeceği öngörülmektedir. 

Maddenin son fıkrasında, ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan ön ödemeli tak

sitle satış sözleşmelerinde, alıcının, satılanın devrine kadar sözleşmeden cayması durumunda, 

satıcının hesapta birikmiş paralar üzerindeki bütün haklarını kaybedeceği belirtilmektedir. Alıcının, 

sözleşmeden caymasının hukukî sonuçları, Tasarının 268 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

Madde 265- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Alıcının malın teslimini isteme 

hakkı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 265 inci maddesinde, alıcının malın devrini isteme hakkı düzen

lenmektedir. 

Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında, ön ödemeli taksitle satışta, alıcının istemesi hâlinde, 

satıcının hangi maddî veya şeklî koşullar altında, satılanı ona devretmekle yükümlü olduğu belir

tilmektedir. 

Son fıkrada, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinde alıcının, hangi dummlarda ve hangi koşu

lun gerçekleşmesiyle satılanın kısım kısım devredilmesini isteyebileceği; hangi dummda bu hakka 

sahip olmadığı düzenlenmektedir. 

Madde 266- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "c. Satış bedelinin ödenmesi" ke

nar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 266 nci maddesinde, satış bedelinin ödenmesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci cümlesinde, ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde, 

satış bedelinin satılanın devri anında tamamen ödenmiş olması gerektiği; ikinci cümlesinde ise, 

satılanın devrini isteyen alıcının, banka hesabındaki bakiyeden, satış bedelinin en çok üçte birlik kıs

mını satıcı lehine serbest bırakabileceği; maddenin son cümlesinde ise, alıcının sözleşmenin kurul

duğu sırada böyle bir serbest bırakma taahhüdünde bulunamayacağı öngörülmektedir. 
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Maddenin ikinci cümlesinde, satış bedelinin tamamını ödeyerek, satıcıdan, satılanın kendisine 
devrini isteyen alıcının, satılan kendisine devredilmedikçe, hesabındaki taksit ödemelerinin en çok 
üçte bir oranındaki kısmını, satıcı yararına serbest bırakılmasına rıza gösterebileceği öngörülmüş ve 
böylece alıcı, taksit borçlarını tamamen ödediği hâlde, henüz devralmadığı satılanın satış bedelinin 
bu oranı aşan kısmını kaybetmesi tehlikesine karşı hukukî komma altına alınmıştır. Maddenin son 
cümlesi uyarınca, alıcının sözleşmenin kurulduğu sırada söz konusu hukukî korumayı ortadan 
kaldıran veya azaltan bir taahhüt geçersiz sayılmış, böylece satıcıların bu hükmün etkisinden kur
tulmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 267- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "d. Satış bedelinin belirlenmesi" ke
nar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 267 nci maddesinde, satış bedelinin belirlenmesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinin kurulduğu sırada belir

lenen toplam satış bedeline ek bir bedel isteme hakkını saklı tutan bütün kayıtlar geçersizdir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinin bir çeşidi olan ve öğretide 

"tahsis kaydıyla satış" (vente avec reserve de specifıcation; Spezifıkationskauf) adı verilen sözleşme 

düzenlenmektedir. Bu sözleşmenin varlığı, aşağıdaki koşullann birlikte gerçekleşmesine bağlanmıştır: 

1. Ödenecek toplam satış bedeli önceden sözleşmede belirlenmiş olmakla birlikte, satıcının alıcıya 

devretmekle yükümlü olduğu eşya belirlenmemiş olmalıdır. 

2. Satıcı, alıcıya zilyetlik ve mülkiyetini devralacağı eşyayı seçme hakkı tanımış olmalıdır. 

Bu fıkra uyarınca, yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi dummunda satıcı, peşin satıştaki 

olağan bedelleri göz önünde tutmak suretiyle alıcının yapacağı seçime tam olarak uymakla yükümlü 

olacaktır. 

Bu tür satışlara, alıcının bir mobilya mağazasından, ileride evlenecek kızma çeyiz olarak satın 

almak istediği eşyaya ilişkin yaptığı sözleşme ömek olarak gösterilebilir. Bu durumda alıcı, kendi

sine tanınan seçim hakkını kullandığında, satıcı, sözleşmede kararlaştırılan toplam satış bedeline 

(meselâ onbin liraya) kadar olmak üzere, seçtiği çeyizlik eşyayı (oturma veya yatak odası takımı vb.) 

peşin satıştaki olağan bedellerle devretmekle yükümlüdür. 

Maddenin son fıkrasında, aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı anlaşmalann, ancak alıcı için daha 

elverişli bulunması ölçüsünde geçerli olacağı açıklanmaktadır. 

Madde 268- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, " 3 . Sözleşmenin sona ermesi / 

a. Cayma hakkı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 268 inci maddesinde, sona erme sebeplerinden biri olarak cayma 

hakkı düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan ön ödemeli 

taksitle satış sözleşmesinde alıcının, malın devrine kadar, her zaman sözleşmeden cayabileceği kabul 

edilmektedir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, cayma hâlinde, alıcı tarafından ödenmesi öngörülen cayma parasının 

nasıl belirleneceği ve miktarı ile yapılmış bulunan ödemelerden, cayma parasını aşan kısmının ne ola

cağı açıklanmaktadır. 

Maddenin son fıkrasına göre, bu fıkrada yazılı üç durumdan birinin gerçekleşmesi sebebiyle 
sözleşmeden cayılmış olursa, alıcıdan cayma parası istenemeyecektir. 

Madde 269- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Sözleşmenin süresi" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 269 uncu maddesinde, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinin süresi 
düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinde, ön ödemeleri ifa borcunun 
beş yılın geçmesiyle sona ermesi öngörülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, ödeme süresi bir yıldan uzun veya belirsiz olan ön ödemeli tak
sitle satış sözleşmesinde, fıkrada öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda, satıcının da 
sözleşmeden cayan alıcının haklarına sahip olacağı düzenlenmektedir. 

Madde 270- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "c. Alıcının temerrüdü" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 270 inci maddesinde, alıcının temerrüdü düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, ön ödemeli taksitle satışta alıcının bir veya birden çok ödemede 
temerrüde düşmesi dummunda, satıcının vadesi gelmiş olan ön ödemeleri isteme hakkı ile fıkrada 
öngörülen koşullar gerçekleşmişse, sözleşmeden dönme hakkı düzenleme konusu yapılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde, satıcının ödeme süresi bir yıl veya daha kısa olan 
sözleşmeden dönmesi dummunda, Tasannın 259 uncu maddesinin ikinci fıkrasının kıyas yoluyla uygu
lanacağı kabul edilmektedir. Aynı fıkranın son cümlesi uyarınca, süresi bir yıldan uzun olan 
sözleşmelerde satıcı, ancak Tasarının 268 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen cayma parasını 
ve ortalama banka faizlerini aşan zararlarının karşılanmasını isteyebilir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bir yıldan daha uzun süreli sözleşmelerde temerrüde düşmüş olan 
alıcının malın devrini istemesi hâlinde satıcıya, yasal anapara faizi ile birlikte devir isteminden sonra 
malın değerinde oluşacak eksilmelerin giderimini isteme hakkı tanınmakta ve sözleşmede öngörülmesi 
dummunda ödenecek ceza koşulunun miktarının, satış bedelinin yüzde onunu geçemeyeceği belir
tilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında ise, satılanın devrinden sonra, alıcının temerrüde düşmesi sebebiyle 
satıcının sözleşmeden dönmesi dummunda, Tasarının 259 uncu maddesinin birinci fıkrası hük
münün uygulanacağı ifade edilmektedir. 

Madde 271- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "4. Uygulama alanının sınırlanması" 

kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 271 inci maddesinde, uygulama alanının sınırlanması düzenlen

mektedir. 
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Maddeye göre, alıcının tacir sıfatıyla hareket etmesi veya malın bir ticarî işletmenin ihtiyacı için 
ya da meslekî amaçlarla satın alınması durumunda, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesine ilişkin 263 
ilâ 270 inci maddeleri uygulanmaz. 

Madde 272- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Ortak hükümler" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 272 nci maddesinde, ortak hükümler düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, taksitle satışa ilişkin hükümlerden yasal temsilcinin rızasına, 
alıcının sözleşmenin kurulmasından cayma hakkına ve derilerine, satıcının alacağının devrine, 
hâkim tarafından sağlanan ödeme kolaylıklarına, yetkili mahkeme ve tahkime ilişkin olanların, ön 
ödemeli taksitle satış sözleşmelerine de uygulanacakları belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, satılanı devir süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan tak
sitle satışta, alıcının satılanın devrinden önce ödemeleri yapma yükümlülüğü varsa, ön ödemeli tak
sitle satışa ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 273- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "D. Açık artırma yoluyla satış / 1 . 
Tanımı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 273 üncü maddesinde, açık artırma yoluyla satış tanımlanmaktadır. 

Maddeye göre, "Açık artırma yoluyla satış; yeri, zamanı ve koşulları önceden belirlenerek, hazır 
olanlar arasından en yüksek bedeli öneren ile yapılan satıştır". 

Madde 274- 818 sayılı Borçlar Kanununun 225 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 274 üncü maddesinde, isteğe bağlı açık artırma ve cebrî artırma 

yoluyla yapılan satışlarda, sözleşmenin kurulduğu an belirtilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 225 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "I. Satımın 

inikadı" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Kurulması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 225 inci maddesinin birinci fıkrası, Tasannın 274 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası olarak; 818 sayılı Borçlar Kanununun 225 inci maddesinin ikinci fıkrası ise, Tasarıda 
birinci fıkra olarak kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 275- 818 sayılı Borçlar Kanununun 227 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 275 inci maddesinde, artırmaya katılanın bağlandığı an düzenlen

mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 227 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müzayedeye 
iştirak edenin ne zaman mülzem olacağı / 1 . Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "III. 
Hükümleri / 1 . Artırmaya katılanın bağlandığı an / a. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda tek fıkradan oluşan 227 nci maddesi, bu maddede iki ayrı konunun 

düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 
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Maddenin birinci fıkrasında, artırmaya katılan kişinin, satış için konulmuş olan koşullar 
çerçevesinde, önerisiyle bağlı olduğu kabul edilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, artırmaya katılan kişinin önerisiyle bağlı olmaktan hangi anda 
kurtulacağı açıklanmaktadır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 276- 818 sayılı Borçlar Kanununun 228 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 276 nci maddesinde, taşınmaz artırımında artırmaya katılanın 
bağlandığı an düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 228 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Gayrimenkul 
müzayedesi" şeklindeki ibare, Tasarının 276 nci maddesinde "b. Taşınmazın açık artırma yoluyla 
satışında" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, taşınmazlara ilişkin açık artırma yoluyla satışlarda, ileri sürülen 
önerinin kabul edilerek ihalenin yapılmasının veya reddedilerek, ihalenin yapılmamasının, artır
madan hemen sonra gerçekleşmesi gerektiği öngörülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, bu tür artırmalarda, öneride bulunanın önerisiyle bağlılığının artır
madan sonra da devam edeceğini öngören koşulun, kural olarak geçersiz olduğu belirtilmekte; aynı 
fıkrada bu kuralın iki istisnasına yer verilmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 277- 818 sayılı Borçlar Kanununun 229 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 277 nci maddesinde, açık artırma yoluyla satılan bir taşınmazın ihale 
bedelinin peşin ödenmesi gereği ve buna uyulmamasının sonucu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 229 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Tediyenin peşin 
olması lüzumu" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Ödemenin peşin olması gereği" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda tek fıkradan oluşan madde, bu maddede iki ayn konunun düzen
lendiği göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 278- 818 sayılı Borçlar Kanununun 231 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 278 inci maddesinde, açık artırma yoluyla satışlara bağlı olarak, 
mülkiyetin geçmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 231 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Mülkiyetin 
intikali" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Mülkiyetin geçmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 231 inci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, Tasarıda dört fıkra 
olarak düzenlenmiştir. Bu çerçevede artırma yoluyla satış türü olarak kabul edilen isteğe bağlı özel 
artırmalarda mülkiyetin geçmesi konusunun da yeni bir hüküm olarak maddenin son fıkrasında 
düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 279- 818 sayılı Borçlar Kanununun 230 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasannın üç fıkradan oluşan 279 uncu maddesinde, açık artırma yoluyla satışlarda zapttan ve ayıp
tan sorumluluk düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 230 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Tekeffül" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasında, cebrî artırmalarda 
"tekefful"e yer olmamasına ilişkin kuralın iki istisnasına (artırma şartnamesinde aksine açık bir düzen
leme olması ile artırmaya katılanlara karşı hile yapılması) ilişkin sorunlara, ancak icra hukuku ku
rumları çerçevesinde (şikâyet, ihalenin feshi gibi) çözüm bulunabileceği göz önünde tutularak, 
Tasan metnine alınmamış; bu tür artırmalarda ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hükümlerin uygu
lanmayacağı kabul edilmiştir. 

Madde 280- 818 sayılı Borçlar Kanununun 226 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 280 inci maddesinde, artırmanın iptali düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Müzayedenin 
butlanı" şeklindeki ibare, Tasannın 280 inci maddesinde, "IV. Artırmanın iptali" şeklinde değiştirilmiştir. 
Gerçekten, söz konusu maddede ihalenin iptaline karar verilmesi istemiyle, ilgililerin dava açabile
cekleri düzenlendiğine göre, 818 sayılı Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinin kenar başlığında kul
lanılan ibare hatalıdır. Çünkü, ihalenin iptali hâlinde fesihten söz edilemeyeceği için iptal, sonuçlannı 
geriye etkili olmak üzere doğumr. 

818 sayılı Borçlar Kanununda, tek fıkradan oluşan maddeye, Tasarıda yeni bir hüküm eklenerek 
madde, iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinin birinci cümlesinde kullanılan "her alâkadar 
tarafından on gün içinde itiraz edilebilir." şeklindeki ibare, Tasanda "her ilgili, iptal sebebini öğrendiği 
günden başlayarak on gün ve her hâlde ihale tarihini izleyen bir yıl içinde" şeklinde değiştirilmiş; 
böylece İcra ve İflâs Kanununun 134 üncü maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen bir yıllık süreyle 
paralellik sağlanmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan "bu itiraz cebrî 
müzayedelerde icra ve iflâs muamelelerine nezaret eden makamlara arz olunur." şeklindeki ibare, 
Tasarının 280 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Cebrî artırmalar hakkında özel hükümler saklıdır." 
şeklinde değiştirilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mal Değişim Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununda, 232 nci maddeyle başlayan "Beşinci Fasıl / Trampa" şeklindeki 
üst başlık, Tasarıda "İkinci Bölüm / Mal Değişim Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 281- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "A. Tanımı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 281 inci maddesinde, mal değişim sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

Maddeye göre, "Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin 
zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik 
ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir". 
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Madde 282- 818 sayılı Borçlar Kanununun 232 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının tek fıkradan oluşan 282 nci maddesinde, mal değişim sözleşmesinin tâbi olduğu 
hükümler düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 232 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Trampa Satım 
Hükümlerine Tâbidir:" şeklindeki ibare, Tasarının 282 nci maddesinde "B. Tâbi olduğu hükümler" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 283- 818 sayılı Borçlar Kanununun 233 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 283 üncü maddesinde, mal değişim sözleşmesinde ayıptan ve zapt
tan sorumluluk düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 233 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Tekeffül" 

şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, mal değişim sözleşmesinin konusu olan şeylerin 
üçüncü kişilerce zapt edilmesi durumunda o şeyleri değişim yoluyla devralanlara ve ayıplı olması se
bebiyle geri verenlere tanınan tazminat isteme veya verdiklerini geri alma şeklindeki seçimlik hak
lar, Tasarıda sayılmamış, bunun yerine, satış sözleşmesinin ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin 
hükümlerinin uygun düştüğü ölçüde, mal değişim sözleşmelerine de uygulanacağı belirtilmiştir. 
Böylece, taraflara 818 sayılı Borçlar Kanununun 233 üncü maddesinde öngörülen seçimlik hakların 
dışında yeni haklar da tanınmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bağışlama Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Yedinci Bap / Bağışlama" şeklindeki üst başlık, Tasarıda 
"Üçüncü Bölüm / Bağışlama Sözleşmesi" şeklinde ifade edilmiştir. 

Madde 284- 818 sayılı Borçlar Kanununun 234 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 284 üncü maddesinde, bağışlama sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 234 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Mevzuu" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "malının 

tamamını veya bir kısmını diğer bir kimseye temlik eder." şeklindeki ibare, Tasarıda "malvarlığın-

dan ... bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda iki fıkradan oluşan madde, bu maddenin ikinci fıkrasında iki ayrı 

konunun düzenlendiği göz önünde tutularak, bu fıkra Tasarıda iki fıkraya bölünerek düzenlenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 
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Madde 285- 818 sayılı Borçlar Kanununun 235 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 285 inci maddesinde, bağışlayanın bağışlama ehliyeti düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 235 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Bağışla
maya Ehliyet / 1 . Bağışlayan hakkında" şeklindeki ibareler, Tasarıda "B. Bağışlama ehliyeti / 1 . 
Bağışlayan için" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının, fiil ehliyetinden yoksun 
kişilerin kendilerinin ve onların adına yasal temsilcilerinin bağışlama sözleşmesinin bağışlayan 
tarafını oluşturmaları konusundaki düzenlemesi Tasanya alınmamıştır. 4721 sayılı Türk Medenî Ka
nununun vesayet altındaki kişi adına önemli olmayan bağışların yapılabileceğine ilişkin 449 uncu 
maddesi saklı kalmak kaydıyla, bağışlama sözleşmesinin bağışlayan tarafının tam ehliyetli olması 
zorunlu görülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 235 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "sulh 
mahkemesince" şeklindeki ibare, "mahkemece" şeklinde değiştirilmiştir. Burada, "mahkeme" 
sözcüğünden anlaşılması gereken vesayet makamıdır. 

Madde 286- 818 sayılı Borçlar Kanununun 236 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 286 ncı maddesinde, bağışlananın bağışlamayı kabul ehliyeti 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 236 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Bağışla
mayı kabul eden hakkında" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Bağışlanan için" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 287- 818 sayılı Borçlar Kanununun 238 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 287 nci maddesinde, bağışlama sözü verme düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 238 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Bağışlama 
vaadi" şeklindeki ibare, Tasannın 287 nci maddesinde, "C. Kurulması / 1 . Bağışlama sözü verme" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 238 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "Bağışlama taah
hüdü tenfız edilince" şeklindeki ibare, Tasarıda "Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışla
ma sözü verme, bağışlayan tarafından yerine getirildiğinde" şeklinde; "elden yapılmış bağışlama gibi 
olur." şeklindeki ibare de "elden bağışlama hükmündedir." şeklinde değiştirilmiştir. Aynı fıkranın 
son cümlesi olarak, Tasarı metnine eklenen hüküm şöyledir: "Ancak, geçerliliği resmî şekle bağlan
mış olan bağışlamalarda bu hüküm uygulanmaz." 

Madde 288- 818 sayılı Borçlar Kanununun 237 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 288 inci maddesinde, elden bağışlamanın kurulması düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 237 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Şekli / 1 . El
den bağışlama" şeklindeki ibareler yerine, bağışlama sözü verme şeklinin, Tasarının 287 nci mad
desinde düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarının 288 inci maddesinde "II. Elden bağışlama" 
ibaresi kullanılmıştır. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 237 nci maddesinin ikinci ve son fıkraları, tanımda taşınır 
sözcüğüne yer verildiği ve taşınmazlar tanım dışı bırakıldığı için, Tasarının 288 inci maddesine alın
mamıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 289- 818 sayılı Borçlar Kanununun 240 ıncı maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 289 uncu maddesinde, koşullu bağışlama düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 240 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Şartları ve 
Mükellefiyetleri / 1 . Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, yüklemeli bağışlamanın, Tasarının 290 
ıncı maddesinde aynca düzenlendiği göz önünde tutularak, "III. Koşullu bağışlama" şeklinde değiştirilmiş 
ve kısaltılmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 290- 818 sayılı Borçlar Kanununun 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasını kısmen ve 241 
inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 290 ıncı maddesinde, yüklemeli bağışlama düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 241 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Şartın icrası" 
şeklindeki ibare, Tasarının 290 ıncı maddesinde, "IV. Yüklemeli bağışlama" şeklinde değiştirilmiştir. 
Gerçekten, 818 sayılı Borçlar Kanununun 241 inci maddesinin kenar başlığında "şart" teriminin kul
lanılmasına karşın, madde metninde "mükellefiyet" teriminin kullanılması yanlış olduğu gibi, "yük
leme" denilmesi gerekirken yükümlülük (mükellefiyet) denilmesi de hatalı olmuştur. Öte yandan, 
Türk Medenî Kanununun 515 inci maddesinde "mükellefiyet" yerine "yükleme" teriminin kullanıldığı 
göz önünde tutularak, Türk Medenî Kanunu ile Tasan arasında terim birliği de sağlanmıştır. 

Bağışlayan, sözleşmeye koyduğu yüklemelerle, belirli bir amaca ulaşmak için, bağışlanana 
verme borcunu da kapsayacak şekilde, geniş anlamda yapma veya yapmama borcu yükler. Yük
lemeden yararlanacak olanlar, sadece bağışlanandan yüklemeye uygun davranmasını isteyebilirler. 

Yüklemeli bağışlama, yüklemeden yararlanacak olanlar lehinde bir alacak hakkı doğurmaz; bu 
sebeple, yüklemeye aykırı davranan bağışlanan, yüklemeden yararlanacak olanlara tazminat öde
mekle yükümlü tutulamaz. Fakat bağışlayan, Tasarının 294 üncü maddesinin (3) numaralı bendine 
dayanarak, yüklemenin, haklı bir sebep olmaksızın, bağışlananca yerine getirilmemesi sebebiyle, 
yerine getirdiği bağışlama konusunu geri alabilir. 

Üç fıkradan oluşan 818 sayılı Borçlar Kanununun 241 inci maddesi, aynı Kanunun 240 ıncı 
maddesinin birinci cümlesi, Tasarının 289 uncu maddesinin birinci fıkrasına kısmen alınarak, Tasarı
da dört fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre: "Bağışlayan, bağışlamasına yüklemeler koyabilir." 

818 sayılı Borçlar Kanununun 241 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonunda kullanılan "ait 
olduğu mercie intikal eder." şeklindeki ibare, Tasarıda "ilgili kamu kurumuna geçer." şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 1 3 1 -

818 sayılı Borçlar Kanununun 241 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "Bağışlanılan şeyin 
kıymeti masrafını korumaz ve masraf fazlası kendisine tesviye edilmezse" şeklindeki ibare, Tasarı
da "Bağışlama konusunun değeri, yüklemenin yerine getirilmesi masraflarını karşılamaz ve aşan 
kısım kendisine ödenmezse" şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 291- 818 sayılı Borçlar Kanununun 242 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 291 inci maddesinde, bağışlayana dönme koşullu bağışlama düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 242 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Rücu şart
ları" şeklindeki ibare, Tasarının 291 inci maddesinde, "V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 292- 818 sayılı Borçlar Kanununun 239 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 292 nci maddesinde, bağışlama önerisinin geri alınması düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 239 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Kabulün 
neticeleri" şeklindeki ibare, Tasarının 292 nci maddesinde "VI. Bağışlama önerisinin geri alınması" 
şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 239 uncu maddesinde kullanılan "bağışlamasından rücu edebilir." 
şeklindeki ibare, Tasarıda "bağışlama önerisini geri alabilir." şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 293- 818 sayılı Borçlar Kanununun 243 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 293 üncü maddesinde, bağışlayanın sorumluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 243 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Bağışlayanın 
mesuliyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Bağışlayanın sorumluluğu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununda tek fıkradan oluşan madde, bu maddede iki ayrı konunun düzen
lendiği göz önünde tutularak Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan "hileden veya ağır dikkatsizlikten maada hâllerde" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "ağır kusuruyla sebep olmadıkça"; "tekeffülünü vaadetmiş ise" şeklinde
ki ibare de "garanti sözü vermişse" şeklinde değiştirilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 294- 818 sayılı Borçlar Kanununun 244 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkraya bağlı üç bentten oluşan 294 üncü maddesinde, bağışlamanın ortadan kalk
ması yollarından biri olarak bağışlamanın geri alınması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 244 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "F. İptal / 
I. Bağışlanılan malların istirdadı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "E. Bağışlamanın ortadan kalkması / 
I. Bağışlamanın geri alınması" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Maddenin kenar başlığında kullanılan "E. Bağışlamanın ortadan kalkması" şeklindeki ibare, 
hem bu maddede düzenlenen elden bağışlama ile yerine getirilmiş bağışlama sözü vermenin geri 
alınmasını hem de bir sonraki maddede düzenlenen henüz yerine getirilmemiş olan bağışlama sözü 
vermenin geri alınmasını ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 244 üncü maddesinde kullanılan "bağışlananın elinde hâlen ne 
kalmış ise" şeklindeki ibare, Tasarıda "bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 244 üncü maddesinin ilk cümlesinin sonunda "dava edebilir" 
şeklinde bir ibarenin kullanılması hatalıdır. Çünkü, bağışlamanın geri alınması için dava açılması 
zorunlu değildir. Bağışlayanın, geri alma konusunda, bağışlanana varması gerekli tek taraflı bozucu 
yenilik doğurucu irade açıklaması yeterlidir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 295- 818 sayılı Borçlar Kanununun 245 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 295 inci maddesinde, bağışlama sözü vermenin geri alınması ve 
bağışlayanın ifadan kaçınması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 245 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Bağışlama 
taahhüdünden rücu ve iptal" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması 
ve ifadan kaçınma" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 245 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "iptal olunur" şek
lindeki ibare, bağışlama sözü verenin borcunu ödeme güçsüzlüğü belirlenir veya iflâsına karar verilirse, 
bağışlama sözü verme, bağışlayanın bağışlamayı geri almasına veya iptal davası açmasına gerek ol
maksızın, kendiliğinden hükümsüz kalacağı göz önünde tutularak, "ortadan kalkar." şeklinde; "iflâsı 
ilân olunur ise" şeklindeki ibare de "iflâsına karar verilirse" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 296- 818 sayılı Borçlar Kanununun 246 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 296 ncı maddesinde, geri alma hakkının süresi ve mirasçılara 
geçmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 246 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müruru za
man ve dâva hakkının mirasçılara intikali" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Geri alma hakkının süre
si ve mirasçılara geçmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 246 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "rücu sebebine 
vâkıf olduğu günden itibaren" şeklindeki ibare, Tasarıda "geri alma sebebini öğrendiği günden başla
yarak" şeklinde ve "bağışlamadan rücu etmeğe hakkı vardır." şeklindeki ibare de, "bağışlamayı geri 
alabilir." şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 246 ncı maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "senenin hitamı
na kadar" şeklindeki ibare, Tasarıda "bu sürenin bitimine kadar" şeklinde; 818 sayılı Borçlar Ka
nununun son fıkrasında kullanılan "feshini dâva edebilirler." şeklindeki ibare de "ortadan kaldırıl
masını isteyebilirler." şeklinde değiştirilmiştir. Gerçekten, bu dummda bağışlayanın mirasçılarının, 
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tıpkı Tasarının 293 üncü maddesinin birinci fıkrasında olduğu gibi, bağışlamanın geri alınması için 
dava açmaları zorunlu değildir. Bağışlayanın mirasçılarının, geri alma konusunda, bağışlanana var
ması gerekli tek taraflı bozucu yenilik doğurucu irade açıklamasında bulunmaları yeterlidir. 

Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ölürse, geri alma hakkı mirasçılara geçer ve mirasçılar bu 
sürenin bitimine kadar bu hakkı kullanabilirler. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, bağışlayanın, geri alma sebebini öğrenmekle birlikte, bir yıllık 
yasal sürenin sona ermesinden önce ölmesi durumunda, mirasçıları, geri kalan süre içinde, bağışla
mayı geri alabilirler. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 246 nci maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Bu hüküm uyarınca, bağışlayanın, sağlığında bağışlamayı geri alma sebebini de 
öğrenememesi durumunda, mirasçılarına, bağışlayanın ölümünden başlayarak bir yıl içinde bağışla
mayı geri alma hakkı tanınmıştır. 

Maddenin son fıkrasına göre, bağışlanan, bağışlayanı hukuka aykırı olarak ve kasten öldürürse 
ya da onun geri alma hakkını kullanmasını engellerse, bağışlayanın mirasçıları, birinci fıkrada 
öngörülen bir yıllık süreyle bağlı olmaksızın, bağışlamayı geri alabilirler. Bu sonuç, Türk Medenî Ka
nununun 578 inci maddesinin (1) ve (3) numaralı bentlerinde düzenlenen mirasçılıktan yoksunluk 
yaptırımıyla da uyumludur. 

Madde 297- 818 sayılı Borçlar Kanununun 247 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 297 nci maddesinde, bağışlayanın ölümünün, bağışlama sözleşmesi 
üzerindeki etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 247 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Bağışlayanın 
vefatı" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Bağışlayanın ölümü" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede, sözleşmede aksi kararlaştınlmadıkça, bağışlanana dönemsel edimlerde bulunulmasını 
gerektiren bağışlamanın, bağışlayanın ölümüyle sona ereceği belirtilmektedir. Dönemsel edimlere 
örnek olarak, bağışlayanın, bağışlanana her ay belirli miktarda öğrenim bursu vermesi veya gıda 
yardımında bulunması gösterilebilir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kira Sözleşmesi 

81 8 sayılı Borçlar Kanununda "Sekizinci Bâb / Kira" şeklindeki üst başlık, Tasarıda "Dördüncü 
Bölüm / Kira Sözleşmesi" şekline dönüştürülmüştür. 

Tasarının 298 ilâ 377 nci maddelerini kapsayan Dördüncü Bölümünde "Kira Sözleşmesi" üç 
ayırıma bölünerek düzenlenmiştir. Birinci Ayırımda "Genel Hükümler"e, İkinci Ayırımda "Konut 
ve Çatılı İşyeri Kiralarf'na ve Üçüncü Ayırımda ise, "Ürün Kirasf'na yer verilmiştir. 

Esas itibanyla, 818 sayılı Borçlar Kanununun kira sözleşmesine ilişkin hükümleri göz önünde 
tutulmakla birlikte, ülkemizde son derece yaygın bir uygulama alanı olan 18/5/1955 tarihli ve 6570 
sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri de, Tasarı metnine alınmıştır. Çünkü, 
Tasarının yasalaşması dummunda, hem 818 sayılı Borçlar Kanununun hem de 6570 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. Ancak, 6570 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlık-
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lara ilişkin olarak, Türk hukuk uygulamasının çözümleri de göz önünde tutulmuştur. 6570 sayılı Ka
nunda olduğu gibi, Tasanda da, kiracılann korunması esası gözetilerek düzenleme yapılması benimsen
miştir. Nitekim, çağdaş hukuk sistemlerinde, meselâ, Fransa, Almanya ve İsviçre'de yasal değişik
likler yapılarak, kiracının korunmasına özel önem verildiği görülmektedir. Tasarının kira sözleşme
sine ilişkin hükümleri hazırlanırken, İsviçre Borçlar Kanununun 15 Aralık 1998 tarihinde kabul 
edilip, 1 Haziran 1999 tarihinde yürürlüğe giren Federal Kanun hükümleriyle değiştirilen yeni düzen
lemesinden de yararlanılmıştır. Ayrıca, belirtilen ülkelerde belli bir kategoriye giren kira sözleşmeleri 
için özel bir kanuna rastlanmadığı, bütün kira sözleşmelerini kapsayan hükümlere, Medenî Kanun 
içinde, yani temel kanunlarda yer verildiği göz önünde tutularak, Ülkemizde de, Borçlar Kanunu 
Tasarısı hazırlanırken, aynı yöntemin izlenmesinin uygun olacağı kabul edilmiştir. 

Kiracı lehine koruma, bir yandan, kira sözleşmesinin sona erdirilmesi imkânlarının sınırlı olması, 
diğer yandan, yenilenen veya süresi uzatılan kira sözleşmelerinde, kira bedellerinin, uyuşmazlık 
hâlinde belirli ölçütlerden yararlanılarak belirlenmesi biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlik
te, Tasanda, kiraya verenin özellikle çeşitli menfaatleri de gözetilmiştir. Meselâ, kira bedelinin ifa za
manına (m.313), yan giderlere (m.314), kiraya verence, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleş
menin, bir yıldan daha kısa süreli olması durumunda bile iki haklı ihtara dayanılarak (m.351) veya 
gereksinim ileri sürülerek, dava yoluyla (m.349) ya da onbeş yıllık uzatma döneminin bitiminden 
sonra, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, bildirim yoluyla, tek yanlı olarak sona erdirilmesine (m.346) 
ve dava açılacağının, en geç dava açma süresi içinde kiracıya yazılı olarak bildirilmesi koşuluyla, bu 
hakkın bir kira yılı uzamasına (m.352) ilişkin hükümlere, Tasarıda, kiraya verenin haklı menfaat
lerinin de korunması gereğinden hareketle yer verilmiştir. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hükümler 

818 sayılı Borçlar Kanununun 248 inci maddesiyle başlayan "Birinci Fasıl / Âdi Kira" şeklin
deki alt başlık, Tasarıda "Birinci Ayırım / Genel Hükümler" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun Sekizinci Babının üst başlığında kullanılan "Kira" şeklindeki 
ibare, Tasarının Dördüncü Bölümünde "Kira Sözleşmesi" şekline; 818 sayılı Borçlar Kanununun 
Sekizinci Babının Birinci Faslının üst başlığında kullanılan "Âdi Kira" şeklindeki ibare ise, Tasarının 
Dördüncü Bölümünün Birinci Ayırımında "Genel Hükümler" şekline dönüştürülmüştür. 

Tasarının 298 ilâ 337 nci maddeleri arasında, kira sözleşmesine ilişkin genel hükümler, 338 ila 
355 inci maddeleri arasında da, konut ve çatılı işyeri kiraları düzenlenmiş bulunmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun kira sözleşmesine ilişkin hükümlerinde kullanılan ve sözleşmenin 
kiracı tarafıyla karışıklığa yol açabilen "kiralayan" yerine, "kiraya veren" teriminin kullanılması ter
cih edilmiştir. 

Madde 298- 818 sayılı Borçlar Kanununun 248 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 298 inci maddesinde, kira sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 248 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek

lindeki ibare ise, Tasarının 298 inci maddesinde, "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede, kira sözleşmesi, bütün kira türlerini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 248 inci maddesine göre: "Âdi kira, bir akittir ki kiralayan onunla, kiracıya ücret 
mukabilinde bir şeyin kullanılmasını terk etmeği iltizam eder." Tasarıda verilen tanıma göre ise: 
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"Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yarar
lanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi 
üstlendiği sözleşmedir." Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanununun 248 inci maddesindeki tanımdan 
farklı olarak, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasıyla birlikte, ondan yararlanılmasını da kiracıya 
bırakmayı üstlenebileceği belirtilmiştir. Buna bağlı olarak, kullandırmayla birlikte yararlandırmanın 
da kiraya verenin borçlarından birini oluşturabileceği açıkça kabul edilmiştir. 

Ayrıca maddede, kiracının aslî edimini ifade etmek üzere, hizmet sözleşmelerinde kullanılması 
doğru olan "ücret" yerine, "kira bedeli" teriminin kullanılması tercih edilmiştir. 

Madde 299- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "B. Kira süresi" kenar başlıklı yeni 
bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 299 uncu maddesinde, kira süresi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, kira sözleşmesinin bir unsurunu oluşturmamakla birlikte, kira söz
leşmesinin sona ermesi bakımından önemli olan kira süresinin düzenlenmesi zorunlu görülmüştür. 
Böylece, türü ne olursa olsun, tüm kira sözleşmelerinin, belirli veya belirli olmayan bir süre için 
yapılabileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre: "Kararlaştınlan sürenin geçmesiyle her hangi bir bildirim ol
maksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre 
için yapılmış sayılır". 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 255 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 300- 818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 300 üncü maddesinde, kiraya verenin kiralananı teslim borcu 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Kiralayanın 
vazifeleri / 1 . Kiralananın teslimi/ 1. Kullanılmağa salih bir halde" şeklindeki ibare, Tasanda 
"C. Kiraya verenin borçlan / 1 . Teslim borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede, kiraya verenin kiralananı teslim borcunu, "sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli 
bir dummda" olmak üzere, kararlaştırılan tarihte ifa etmekle ve kiralananı sözleşme süresince de bu 
dummda bulundurmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin ikinci fıkrası, Tasarının 303 üncü madde
siyle başlayan "V. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu" başlığı altında özel olarak 
düzenlendiği için, Tasarının 300 üncü maddesine alınmamıştır. 

Maddeye göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin teslim borcuna ilişkin hüküm
lerinde, hiçbir dummda, diğer kira sözleşmelerinde ise genel işlem koşulları yoluyla kiracı aleyhine 
düzenleme yapılamayacaktır. 

Maddede, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 256 nci maddesinden yararlanılmıştır. 

Madde 301- 818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 301 inci maddesinde, kiraya verenin vergi ve benzeri yüküm
lülüklere katlanma borcu düzenlenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Mükelle
fiyet ve vergileri ve tamiri tahammül" şeklindeki ibare, Tasarının 301 inci maddesinde "II. Vergi ve 
benzeri yükümlülüklere katlanma borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 258 
inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "tamiri tahammül" şeklindeki ibareye, bu konunun 
Tasarının 302 nci maddesinde özel olarak düzenlenmesi sebebiyle, Tasarının 301 inci maddesinin 
kenar başlığında yer verilmemiştir. 

Kaynak İsviçre Borçlar Kanunundaki düzenlemeden farklı olarak, Tasarının 301 inci madde
sine "aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise" şeklindeki ibare eklenmiştir. Böylece, 
hükmün emredici nitelikte olmadığı belirtilmiştir. Nitekim, İsviçre'de de, kaynak hükmün emredici 
nitelikte olmadığı kabul edilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 256b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 302- 818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 302 nci maddesinde, kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Mükelle
fiyet ve vergileri ve tamiri tahammül" şeklindeki ibare, Tasannın 302 nci maddesinde "III. Yan gider
lere katlanma borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin 
kenar başlığında sözü edilen "Mükellefiyet ve vergileri " konusu, Tasannın 301 inci maddesinde özel 
olarak düzenlendiği için, 302 nci maddenin kenar başlığına alınmamıştır. 

Madde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun kiracının borçlannı düzenleyen hükümlerinden biri 
olan 257a maddesinden alındığı hâlde, Tasarıda, yan giderlere katlanma, kiraya verene ait bir borç o-
larak düzenlenmiştir. Gerçekten, maddeye göre, kiraya veren, sözleşmede aksi öngörülmemişse, ki
ralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere kat
lanmakla yükümlüdür. Böylece, kiraya veren veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderler nedeniyle 
kiracıya başvurulamayacağı öngörülmüştür. Kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 257a maddesinde yan 
giderlere katlanma, kiracının borçlarından biri olarak düzenlenmişse de, bu borcun, gerçekte kiraya 
verene ait olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü, kaynak İsviçre Borçlar Kanununa göre de, yan giderlere kat
lanma borcunun kiracıya ait olması için, sözleşmede özel bir hükmün bulunması aranmıştır. 

Yan giderlere katlanma borcu, Tasarının 340 ıncı maddesinde de, konut ve çatılı işyeri kiraları 
bakımından, "kullanma giderleri" başlığı altında, kiracının borcu olarak aynca düzenlenmiştir. 

Madde 303- 818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin ikinci ve son fıkrası ile 250 
ve 251 inci maddelerini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 303 üncü maddesinde, kiraya verenin, kiralananın teslim anında
ki ayıplarından sorumluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan " 1 . Kullanıl
mağa salih bir halde", 250 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bilâhare akde muhalif hal 
hudusu" ve 251 inci maddesinin kenar başlığından kullanılan "3 . Ayıp hâlinde muamele" şeklinde
ki ibareler kısmen kullanılarak, Tasarının 303 üncü maddesinin kenar başlığında "IV. Kiraya verenin 
kiralananın ayıplarından sorumluluğu / 1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk" şek
linde ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddede, kiralananın teslimi sırasında taşıdığı ayıplar bakımından önemli ayıp - önemli ol
mayan ayıp ayırımı yapılmış; önemli ayıplardan, kiracının, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler 
çerçevesinde de kiraya vereni sommlu tutabileceği kabul edilmiştir. Gerçekten, kira sözleşmesi sürek
li borç ilişkisi doğurduğu için, kiraya verenin kiralananın sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya 
çıkan ayıplarından da sommluluğu söz konusu olabilir. Bu dummda, kiraya veren kiralananı teslim 
borcunu ifada temerrüde düşebilir. Çünkü, kiraya verenin kiralananı teslim borcu bir defalık (ani) 
edim niteliğinde değildir. Bu sebeple, maddenin birinci fıkrasında, kiracının dumma göre, Tasarının 
303 ve devamı maddelerinde düzenlenen ayıptan sommluluğa veya Tasarının 122 ilâ 125 inci mad
delerinde düzenlenen temerrüde ilişkin hükümlerden yararlanabileceği kabul edilmiştir. 

Her iki dummda da, kiracı sözleşme ilişkisini ortadan kaldırma hakkına sahiptir. Ancak, kiracı bu 
hakkını kiraya verenin ayıptan sorumluluğuna dayanarak kullanırsa, sözleşmenin feshi; borçlunun temer
rüdüne ilişkin hükümlere dayanarak kullandığı takdirde, sözleşmeden dönme söz konusu olacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 258 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 304- 818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin ikinci ve son fıkrası ile 250 
nci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 304 üncü maddesinde, kiraya verenin, kiralananın sonradan ayıplı 
hâle gelmesinden sorumluluğunun genel olarak kapsamı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan " 1 . Kullanıl
mağa salih bir halde" ve 250 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bilâhare akde muhalif 
hâl hudusu" ibareleri, Tasarının 304 üncü maddesinde "2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesin
den sommluluk / a. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, kiralananın sonradan, yani kiracının egemenlik alanında bulun
duğu sırada, kendisine yüklenemeyen bir sebeple ayıplı hâle gelmesi dummunda, kiracıya ayıpların 
giderilmesini (bunların ortadan kaldırılması amacıyla onarım) veya kira bedelinden indirim yapıl
masını ya da zararın giderilmesini isteme biçiminde üç seçimlik hak tanınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, ayıbın önemli olması dummunda, maddenin birinci fıkrasında 
sayılan seçimlik haklara ek olarak, dördüncü bir seçimlik hak niteliğinde olmak üzere, kiracının söz
leşmeyi fesih hakkının saklı olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 259a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. Ancak, kaynak Kanunun 259a maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, Tasarının "kiraya 
verenin üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sommluluğu" başlığı altında yer verilen 308 ve 
devamı maddelerinde ayrıca düzenlendiği için, Tasarının 304 üncü maddesine alınmamıştır. 

Madde 305- 818 sayılı Borçlar Kanununun 250 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 305 inci maddesinde, ayıbın giderilmesini isteme ve kira söz
leşmesinin ayıp sebebiyle feshi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 250 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bilâhare akde 
muhalif hâl hudusu" ibaresi, Tasarının 305 inci maddesinde "b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih" 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddeye göre, kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesi hâlinde, kiracı ayıbın giderilmesi
ni isteme hakkını kullanabilecektir. Bu hakkı kullanmak isteyen kiracı, kiraya verene uygun bir süre 
verecektir. Maddede, bu uygun süre içinde ayıp giderilmezse, kiracıya, bir yargı kararına gerek ol
maksızın, bunu kiraya veren hesabına gidertme ve bundan doğan alacağını, kira bedelinden indirme 
hakkı tanınmıştır. 

Maddenin, 818 sayılı Borçlar Kanununun 250 nci maddesinde yer verilmeyen üçüncü fıkrasında, 
kiraya verene, kiralanandaki ayıbı giderme yerine, onu ayıpsız benzeriyle değiştirme hakkı tanınmıştır. 

Kiracının maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında öngörülen değiştirme hakkını kullanabilme
si için, kiralananın mislî eşya (mal) niteliği taşıması gerektiğinde bir duraksama yoktur. 

Maddenin dördüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 250 nci maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Fıkrada yapılan düzenleme ile, kiraya verene, kiracıya kira konusu malın ayıp
sız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kul
lanmasını önleme olanağı sağlanmıştır. 

Maddenin, birinci ve ikinci fıkralarının düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 
259b ve 259c maddeleri göz önünde tutulmuştur. 

Madde 306- 818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 250 nci mad
desinin birinci fıkrasını kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 306 nci maddesinde, ayıp sebebiyle kira bedelinin indirilmesi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 249 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan " 1 . Kullanılmağa 
salih bir hâlde" ve 250 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bilâhare akde muhalif hâl hudusu" 
ibareleri, Tasarının 306 nci maddesinde "c. Kira bedelinin indirilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddeye göre, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı hâlinde, kiracı, bu ayıpların 
kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden 
ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 259d maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 307- 818 sayılı Borçlar Kanununun 250 nci maddesinin ikinci fıkrasını kısmen karşıla
maktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 307 nci maddesinde, ayıp sebebiyle uğranılan zararın giderimi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 250 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bilâhare akde 
muhalif hâl hudusu" ibaresi, Tasarının 307 nci maddesinde "d. Zararın giderimi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Maddede, kiraya veren, kusuru olmadığını ispat etmedikçe kiracının, kiraya verenden, ki
ralananın ayıplı olmasından doğan zararlarının giderilmesini isteyebileceği belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 259e maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 308- 818 sayılı Borçlar Kanununun 253 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 308 inci maddesinde, zapttan sommluluk düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 253 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Üçüncü 
şahsın iddiasına karşı mesuliyet / 1. Teminat" ibaresi, Tasarının 308 inci maddesinde "V. Üçüncü 
kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk / 1. Zapttan sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddeye göre, üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürme
si durumunda, kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her 
türlü zararı gidermekle yükümlüdür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 259f maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 309- 818 sayılı Borçlar Kanununun 254 üncü maddesinin birinci ve son fıkralarını 
karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 309 uncu maddesinde, üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından 
sonra üstün hak sahibi olması durumlarından, kiralananın el değiştirmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 254 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Satım ile ki
ranın infisahı" şeklindeki ibare, Tasarının 309 uncu maddesinde "2. Üçüncü kişinin sözleşmenin ku
rulmasından sonra üstün hak sahibi olması / a. Kiralananın el değiştirmesi" şeklinde düzeltilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 254 üncü maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarından farklı olarak, kiracıyı yeni malik karşısında korumak amacıyla, kiracının kiracılık 
hakkını yeni malike karşı da ileri sürebileceği ve yeni malikin kiralananı edindiği anda, kanun gereği, 
kira sözleşmesinin tarafı olacağı kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bu fıkra ile, İcra ve İflâs Ka
nununun 135 inci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi hâlinde, belirtilen maddenin uygu
lanması olanağı ortadan kaldırılmamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, 818 sayılı Borçlar Kanununun 254 üncü maddesinin son fıkrasın
da olduğu gibi, kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 261 inci maddesinin birinci ve 
son fıkrası göz önünde tutulmuştur. 

Madde 310- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Üçüncü kişinin sınırlı aynî hak 
sahibi olması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 310 uncu maddesinde, üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından 
sonra, kiralananda sınırlı aynî hak sahibi olması düzenlenmektedir. 

Maddeye göre, sözleşmenin kurulmasından sonra, üçüncü bir kişi kiralanan üzerinde, kiracının 
hakkını etkileyen, mülkiyet hakkı dışında bir aynî hak sahibi olması durumunda, kiracı, kiracılık hakkım 
bu sınırlı aynî hak sahibine karşı da ileri sürebilecektir. Meselâ, üçüncü kişi, bu koşullar altında ki
ralananda intifa hakkı sahibi olmuşsa, kiralananın el değiştirmesine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla 
uygulanması sonucunda, kiraya veren sıfatını kazanacaktır. Mülkiyet hakkına ilişkin düzenlemelerin, 
kıyas yoluyla sınırlı aynî haklara da uygulanabileceğinin kabul edildiği göz önünde tutulursa, madde 
ile, kiracının hakkını etkileyen bir aynî hak bakımından da aynı sonuç benimsenmiş olmaktadır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 261a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 311- 818 sayılı Borçlar Kanununun 255 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 311 inci maddesinde, kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi 
düzenlenmektedir. 
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Maddede, taşınmaz kiralarında, sözleşme ile kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhinin 
kararlaştırılabileceği belirtilmektedir. Şerhin kiracılık hakkına etkisine ilişkin 818 sayılı Borçlar Ka
nununun 255 inci maddesinin ikinci fıkrası ise, bu konunun Türk Medenî Kanununun 1009 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarıya alınmamıştır. 

Tasanda, kiralananın e! değiştirmesinden ya da sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü 
kişinin, kiralanan üzerinde sınırlı aynî hak sahibi olmasından, kira sözleşmesinin etkilenmeyeceği ve 
varlığını sürdüreceği esasının benimsenmesine karşın, 818 sayılı Borçlar Kanununda olduğu gibi, 
kiracılık hakkının tapu siciline şerhi olanağının korunmasında bir sakınca görülmemiştir. Çünkü, bu 
şerhe dayanan kiracı, yeni malikin, Tasarının 350 nci maddesi uyarınca, gereksinimini ileri sürerek 
kira sözleşmesini sona erdirme hakkını kullanmasına engel olabilecektir. Zaten, sözleşmenin kiraya 
veren tarafında bir değişiklik olmasa bile, kiracılık hakkının tapu siciline şerhi, kiraya verenin, 
Tasarının 349 uncu maddesinde öngörülen gereksinim, yeniden inşa ve imar gibi sebeplerle kira söz
leşmesini sona erdirmesini önleyici bir etkiye sahiptir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 261b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 312- 818 sayılı Borçlar Kanununda, ayrı bir madde olarak yer verilmeyen, yeni bir 
maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 312 nci maddesinde, kiracının kira bedelini ödeme borcu genel o-
larak düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 257 nci maddesinin kenar başlığında, "II. Kiranın tediyesi" şek
linde bir ibare kullanılmışsa da, maddenin içeriği, kira borcunun ifa zamanı ile ilgilidir. Her ne kadar, 
Tasarının, kira sözleşmesinin tanımına ilişkin 298 inci maddesinde, kiracının kira bedeli ödemekle 
yükümlü olduğu belirtilmişse de, Tasarının 312 nci maddesinin, kiracının borçlarının sayılmaya baş
landığı ilk madde olduğu göz önünde tutularak, kiracının aslî edimi olan kira bedelini ödeme borcu
nun, bu maddede de belirtilmesi, sistematik bakımdan zorunlu görülmüştür. 

Madde 313- 818 sayılı Borçlar Kanununun 257 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 313 üncü maddesinde, kiracının kira bedelini ödeme borcunun 
ifa zamanı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 257 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Kiranın te
diyesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. İfa zamanı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede, kiracının kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri her ayın sonunda ve en geç kira 
süresinin bitiminde ödemekle yükümlü olduğu; bu kuralın aksine sözleşme yapılabileceği veya ak
sine yerel âdet olabileceği açıklanmıştır. 

İfa zamanının kira süresine göre belirlenmesine ilişkin 818 sayılı Borçlar Kanununun 257 nci 
maddesinin ikinci fıkrası, Tasarıya alınmamıştır. Sözleşmede ifa zamanı kararlaştırılmamışsa, uygu
lamada genellikle, kira bedelinin aylık olarak ödendiği göz önünde tutularak, altı ay ve daha uzun 
süreli kira sözleşmelerinde, kira bedelinin altı ayda bir ödeneceğine ilişkin hükme gerek duyul
mamıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 257c maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 
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Madde 314- 818 sayılı Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 314 üncü maddesinde, kiracının temerrüdü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "F. Hitam / 
I. Kiracının temerrüdü" şeklindeki ibare, Tasanda "3 . Kiracının temerrüdü" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, kiracı, kiralananın tesliminden sonra, muaccel olan kira be
delini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, 
bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Ancak, 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 260 ıncı maddesinden farklı olarak, yapılacak bildirimin yazılı olması aranmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarında öngörülen süreler, Tasarıda, "Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri 
kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden 
itibaren işlemeye başlar." şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tari
hin yasal sürelerin hesabında göz önünde tutulmayacağına ilişkin olarak fıkrada yapılan düzenleme, 
uygulamanın da benimsediği görüşe uygun hâle getirilmiştir. Öte yandan, kira bedeli borcunun 
ödenmesinde temerrüt ile yan gider borcunun ödenmesinde temerrüt arasındaki fark ortadan 
kaldırılmıştır. Böylece, öğreti ve uygulamada, kiracı tarafından yan giderlerin ödenmesinde temer
rüde bağlı sonuçlar bakımından ortaya çıkan duraksamaların giderilmesi amaçlanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 257d maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 315- 818 sayılı Borçlar Kanununun 256 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarını 
karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 315 inci maddesinde, kiracının kiralananı özenle kullanma ve 
komşulara saygı gösterme borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 256 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Kiracının 
borçları / 1 . Borca muvafık surette takayyüt" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Özenle kullanma ve 
komşulara saygı gösterme borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin 818 sayılı Borçlar Kanununun 256 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılayan ilk 
fıkrası, anlaştırılmış ve daha anlaşılır hâle getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kiracının özen ve komşulara saygı göstermesi borcuna aykırı davran
ması durumunda, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin kiracıya yapacağı ihtarın yazılı ol
ması, ihtarda en az otuz gün süre verilmesi ve bu sürede borca aykırılığın giderilmemesi hâlinde söz
leşmenin feshedileceği açıklamasının yapılması aranmıştır. Kiraya veren, diğer kira ilişkilerinde ise, 
kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın yapacağı yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen fes
hedebilecektir. 

Maddenin son fıkrasında ise, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiralanana kasten ağır zarar 
verilmesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması, yükümlülüğe aykırı davranışın 
kiraya veren veya aynı taşınmazda oturanlar veya komşular bakımından çekilmez olması durum
larından biri gerçekleştiğinde, kiraya veren, sözleşmeyi, yapacağı yazılı bir bildirimle hemen fes
hedebilecektir. Böylece, bu gibi dummlarda uyarı zorunluluğu ortadan kaldırılmış, hem de bu tür 
kira ilişkilerinde herhangi bir fesih bildirim süresine yer verilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 316-818 saydı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasannın tek fıkradan oluşan 316 nci maddesinde, kiracının temizlik ve bakım giderlerini ödeme 
borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Mükelle
fiyet ve vergileri ve tamiri tahammül" şeklindeki ibare, Tasanda "III. Temizlik ve bakım giderlerini 
ödeme borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen "tamir kiralayana 
aittir." şeklindeki hüküm, kiralayanın borçlarından biri olarak Tasarının 302 nci maddesinde düzen
lendiği için, madde metnine alınmamıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 317- 818 sayılı Borçlar Kanununun 256 nci maddesinin son fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 317 nci maddesinde, kiracının ayıpları kiraya verene bildirme bor
cu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 256 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "I. Borca mu
vafık surette takayyüt" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 256 nci maddesinin son fıkrasında kullanılan "... yahut üçüncü 
bir şahıs kiralananın üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde" şeklindeki ibareye, Tasarının zapttan so
rumluluğa ilişkin 308 inci maddesinde, "kiracının bildirimi üzerine" şeklinde yer verildiği için, 
Tasarının 317 nci maddesine alınmamıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 257g maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 318- Maddenin birinci fıkrası 818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinin birinci 
fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 318 inci maddesinde, kiracının ayıpların giderilmesine ve ki
ralananın gösterilmesine katlanma borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Ayıp hâlinde 
muamele" şeklindeki ibare, Tasarıda "V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine kat
lanma borcu" şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinin birinci fıkrasın
da kullanılan "kiracı, hakkına halel gelmemek şartıyla" şeklindeki ibareye yer verilmemiş, ancak 
maddenin son fıkrasında "Kiracının kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin 
hakları saklıdır." denilmek suretiyle, bu konuda kiracı yönünden gerekli hukukî koruma sağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, öğreti ve uygulamada kiracının borçlarından biri olduğu kabul 
edildiği hâlde, 818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinde yer verilmeyen, kiralananın gös
terilmesine katlanma borcu açıkça düzenlenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası 818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Fıkrada, kiracının kiralananın gösterilmesine katlanma borcunun kapsamı ve 
gerçekleşme koşulları düzenlenmiştir. 
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Maddenin son fıkrası da, 818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Fıkrada, kira bedelinden indirim yapılmasına ve zararın giderilmesine ilişkin 
hükümlerin saklı olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 257h maddesi göz önünde tu
tulmakla birlikte, kaynak maddenin son fıkrası, ayrı konulara ilişkin olması sebebiyle, Tasarıda iki 
fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Madde 319-818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinin birinci fıkrasını kısmen karşıla
maktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 319 uncu maddesinde, kiraya verenin kiralananda yenilik ve 
değişiklik yapması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan " 3 . Ayıp hâlinde 
muamele" şeklindeki ibare, Tasarıda "E. Özel durumlar / 1 . Kiralananda yenilik ve değişiklik yapıl
ması / 1. Kiraya veren tarafından" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 251 inci maddesinin birinci fıkrasın
dan farklı olarak, kiraya verene, kiralananın durumunu iyileştirme yetkisi verilmiştir. Bu yetki, ki
ralananın değerinin korunmasının gerektirdiği çalışmaların yapılması için kullanılabileceği gibi, ki
ralananın değerinin artırılması için de kullanılabilir. İlk durum için "yenilik", ikinci durum için 
"değişiklik" terimleri kullanılmıştır. Kiraya verenin kiralananda yenilik ve değişiklik yapma yetkisini 
kullanması şu iki koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlanmıştır: 

1. Kiraya verenin bu yetkisini kullanmasının kira sözleşmesinin sona ermesini gerektirmemesi; 

2. Bu iyileştirme ve değişiklik girişiminin, kiracıdan katlanması beklenebilecek nitelikte olması. 

Kiracıdan katlanması beklenmeyecek yenilik ve değişikliklerde ise kiraya veren, bu yetkisini, 
Tasarının 349 uncu maddesinin (2) numaralı bendinde öngörülen koşullar çerçevesinde, kira söz
leşmesini dava yoluyla sona erdirerek kullanabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kiraya verenin yenilik ve değişiklik yapma yetkisini kullanması 
karşısında, kiracının korunması amaçlanmıştır. Böylece, yenilik ve değişiklik yapma yetkisini kul
lanacak olan kiraya veren, kiracının çıkarını gözetmek, gerektiğinde kira bedelinden indirim yapıl
masına katlanmak ve tazminat ödemek zomnda kalacaktır. Kiracının kira bedelinden indirim yapıl
masını isteme hakkı ile tazminat isteme hakkı, Tasarının 306 ve 307 nci maddelerinde düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 320- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Kiracı tarafından" kenar başlık
lı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 320 nci maddesinde, kiracı tarafından kiralananda yenilik ve 
değişiklikler yapılması düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, kiracının kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve 
değişiklikler yapabileceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kiraya verenin bu yenilik ve değişikliklere rıza göstermesi dum
munda, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski dummuyla geri verilmesini isteye-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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meyeceği öngörülmektedir. Böylece, kiracının kiralananı sözleşme sonunda, ne durumda teslim 
almışsa, o durumda geri verme borcuna ilişkin Tasarının 333 üncü maddesinin bir istisnasına yer 
verilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde, kiracının, kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilmesi 
için kiraya verenin yazılı rızasını alması koşulu aranmış ve bu rızayı alan kiracının, aksi yazılı o-
larak kararlaştırılmadıkça, kiralananı eski durumuyla geri verme sorumluluğundan kurtulacağı esası 
benimsenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiracının, sözleşmenin sona er
mesinden sonra da, bu yenilik ve değişikliklerin kiralananda meydana getirdiği önemli değer artışının 
karşılığını kiraya verenden isteyebileceği esası benimsenerek, bu konudaki tartışmalar sona erdirilmek 
istenmiştir. Bu konuda kiracının korunması amacıyla, göreceli (nisbî) bir emredici kural getirilmiştir. 
Kiracının önemli değer artışı yaratmış değişiklikler ve iyileştirmeler için karşılık isteme hakkının 
anlaşma ile kaldırılması veya sınırlandırılmasına imkân tanınmamış; buna karşılık, yazılı anlaşma
da, daha fazla bir giderim talebine yer verilebileceği kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 260a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 321- 818 sayılı Borçlar Kanununun 259 uncu maddesi ile 6570 sayılı Gayrimenkul Ki
raları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır . 

Tasarının üç fıkradan oluşan 321 inci maddesinde, alt kira ve kullanım hakkının devri düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 259 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Kiracının 
kiracısı" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Alt kira ve kullanım hakkının devri" şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, alt kiraya verme ile kiralananı kullanma hakkını başkasına dev
retme imkânları, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmaması koşuluyla kiracıya tanın
mıştır. Kullanım hakkının devrinde, kira sözleşmesinin taraflarında bir değişiklik olmamakta ve kiracı 
kira sözleşmesinin kendisine sağladığı kiralananı kullanma alacağını kısmen veya tamamen başkasına 
devretmektedir. Bu devrin, alacağın devri hükümlerine tâbi olduğu konusunda bir duraksama yoktur. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı 
rızası ile alt kira ve kullanım hakkının devri imkânlarından yararlanabilecektir. 

Maddenin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 259 uncu maddesinin ikinci ve son 
fıkralarında olduğu gibi, alt kiracının kiraya verene karşı doğrudan sorumlu olacağı ve kiraya verenin 
de kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kul
lanabileceği belirtilmektedir. 

Madde 322- 818 sayılı Borçlar Kanununun 259 uncu maddesinin birinci fıkrasında "kiranın 
üçüncü bir şahsa ferağı" ifadesiyle, sadece ismen belirtilen, "III. Kira ilişkisinin devri" kenar başlıklı 
maddedir. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 322 nci maddesinde, sözleşmenin devri niteliğinde olan kira ilişkisinin 
devri düzenlenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, kiracının kira ilişkisini başkasına devredebilmesi, kiraya verenin 
yazılı rızasına bağlanmış; ancak, kiraya verenin işyeri kiralarında haklı sebep olmadan bu rızayı ver
mekten kaçınamayacağı öngörülmüştür. "Haklı sebep", somut olaydaki durum ve koşullar göz önünde 
tutularak, hâkim tarafından belirlenecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasında, kira ilişkisinin devrinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını değiştirdiği 
açıkça ifade edilmiştir. Devir ile birlikte devreden kiracı, kiraya verene karşı tüm borçlarından kur
tulacak ve devralan devredenin yerine geçerek, kiraya verene karşı sorumlu olacaktır. Kiraya verenin 
rızasıyla bu devir gerçekleşmekle, borçlunun değişmesinin kiraya verenin sözleşmedeki durumunu 
olumsuz yönde etkilediği söylenemeyecektir. 

Maddenin son fıkrasında, işyeri kiralarında, devreden kiracının devir konusu kira sözleşmesi 
süresinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olacağı 
belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 263 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. Bununla birlikte, kaynak Kanunda sadece işyeri kira ilişkisinin devri düzenlendiği hâlde, 
konut ve işyeri ayrımı yapılmaksızın buna imkân veren 818 sayılı Borçlar Kanunundaki düzenleme, 
Tasarıda da korunmuştur. 

Madde 323- 818 sayılı Borçlar Kanununun 252 nci maddesinin birinci fıkrasını tamamen, ikinci 
fıkrasını kısmen karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 323 üncü maddesinde, genel olarak kiralananın kullanılmamasına 
bağlanan sonuçlar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 252 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Kullanmanın 
mümkün olamaması" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Kiralananın kullanılmaması / 1. Genel olarak" 
şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 252 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, aralarındaki bağlan
tı göz önünde tutularak, Tasarıda tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddede, kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kay
naklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracının, kira bedelini ödemek
le yükümlü olduğu ve bu durumda kiraya verenin, yapmaktan kurtulduğu giderlerin kira bedelinden 
indirileceği belirtilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 252 nci maddesinin, aynı Kanunun 264 üncü madde hükmünün 
saklı olduğuna ilişkin son fıkrası, Tasarıya alınmamıştır. Bunun sebebi, saklı tutulan durumun, 
Tasarının 330 uncu maddesinde, olağanüstü fesih yollarından birini oluşturan "önemli sebeplerle fe
sih" olarak düzenlenmiş olmasıdır. Böylece, kiracının kiralananı kullanamaması Tasarının 330 uncu 
maddesinde tanımlanan önemli sebeplerden birine dayanmadığı takdirde, Tasarının 323 üncü mad
desi uygulama alanı bulacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 264 üncü maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları göz önünde tutulmuştur. 

Madde 324- 818 sayılı Borçlar Kanununun 252 nci maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 324 üncü maddesinde, kiralananın sözleşmenin bitiminden önce 
geri verilmesinin sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 252 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Kullanmanın 
mümkün olamaması" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri 
verilmesi" şeklinde ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin birinci fıkrasında, kiracının, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın ki
ralananı geri vermesi hâlinde, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için 
sorumlu tutulabileceği; hattâ, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı 
bularak, kira sözleşmesinden doğan borçlarından kurtulabileceği kabul edilmiştir. Böylece, bir yan
dan, kendisine teslim edilmiş kiralananı kullanmayan ve ondan yararlanmayan kiracının sorumlu
luğunun devam edeceği öngörülmüş; diğer yandan, kiracıya, kiralananı geri vermek suretiyle, söz
leşmeden doğan sorumluluğunu makul bir süre ile sınırlama olanağı sağlanmıştır. Bu düzenlemeyle, 
kiracının korunması gereği ilkesi terk edilmemekle birlikte, kiraya verenin menfaatleri de korun
muştur. Nitekim, Tasannın 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan yollama uyarınca uygu
lanması gereken Tasarının 52 nci maddesinin birinci fıkrasında, zarar görenin zararın artmasında bir
likte kusurunun bulunması hâlinde, hâkime tazminatı indirme yetkisi verildiği gibi, Yargıtayın yer
leşmiş içtihadında da, kiraya verenin, bu durumda, bilirkişi mütalâası göz önünde tutularak belir
lenecek olan, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için, kiracıdan tazmi
nat isteyebileceği kabul edilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 252 nci maddesinin ikinci fıkrasın
da olduğu gibi, "Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullan
makla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yüküm
lüdür." şeklinde, denkleştirme (mahsup) ilkesine uygun bir düzenleme yapılmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, konuya ilişkin öğreti ve uygulama ile kaynak İsviçre Borçlar Ka
nununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrası göz önünde tutulmuştur 

Madde 325- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "V. Takastan feragat yasağı" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 325 inci maddesinde, takastan feragat yasağı düzenlenmektedir. 

Maddede, takastan önceden feragat edilebileceğine ilişkin Tasannın 144 üncü maddesindeki ku
rala kira ilişkisinden doğan alacaklar bakımından emredici bir istisna getirilmiştir. Özellikle, uygu
lamada sıkça görüldüğü gibi, kira sözleşmelerinde kiraya veren lehine olarak, kiracının, meselâ ki
ralananın ayıplı olması sebebiyle sahip olduğu alacağının takas edilemeyeceğine ilişkin düzenleme 
yapılması engellenerek, bu konuda kiraya veren ile kiracı arasında, menfaat dengesi sağlanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 265 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 326- 818 sayılı Borçlar Kanununun 263 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 326 nci maddesinde, kira süresinin geçmesiyle sözleşmenin sona 
ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 263 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Sükût ile 
tecdit" şeklindeki ibare, Tasarıda "F. Sözleşmenin sona ermesi / 1 . Sürenin geçmesi" şeklinde ifade 
edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 263 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, daha iyi anlaşıl
masını sağlamak amacıyla Tasanda iki fıkra olarak düzenlenmiştir. Kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 
266 nci maddesi de bu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 263 üncü maddesinde kullanılan "ki
ralayanın malûmatı ile ve muhalefeti olmaksızın" ile "yahut mukavelede fesih hakkında gösterilen 
ihbarı iki taraftan hiç biri yapmadığı takdirde" ibareleri gereksiz bulunduğundan Tasanya alınmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin birinci fıkrasında, belirli süreli kira sözleşmesinin, sürenin sonunda kendiliğinden 
sona ereceği ve sürenin belirlenmesinin de açık ya da örtülü biçimde olabileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, belirlenen kira süresi sona erdiği hâlde, tarafların kira ilişkisini 
sürdürmeleri durumunda, kira sözleşmesinin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceği açıklanmıştır. 

Madde 327- 818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 327 nci maddesinde, belirsiz süreli kira sözleşmelerinin fesih 
bildirimiyle sona ermesi genel olarak düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Feshin ih
barı" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi / 1. Genel 
olarak" şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflar, daha uzun bir fesih 
bildirim süresi ya da başka bir fesih dönemi kararlaştırmış olmadıkça, her birinin, yasal fesih dönem
lerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak, sözleşmeyi feshedebileceği; fesih dönemlerinin hesabın
da, kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin esas alınacağı belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, fesih dönemine ya da bildirim süresine uyulmadan yapılan feshin 
bir sonraki fesih dönemi için geçerli olacağı ifade edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 266a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. Ancak, kaynak Kanundan farkh olarak fesih dönemlerinin hesaplanmasında kira söz
leşmesinin başlangıcının esas alınacağı konusu açıklığa kavuşmrulmuştur. 

Madde 328- 818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nu
maralı bentlerini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 328 inci maddesinde, belirsiz süreli taşınmaz ve taşınır yapı ki
ralarının fesih bildirimiyle sona erdirilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Feshin ih
barı" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında" şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddede, taraflardan her birinin, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini 
yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumunda, al
tı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebileceği belir
tilmektedir. Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci maddesindeki (1) ve (2) numaralı 
bentlerde kiralananın niteliğine göre öngörülen süre farklılıklan kaldınlmıştır. Sonuç olarak, niteliğine 
bakılmaksızın taşınmazlar ile Türk Medenî Kanununun 728 inci maddesinde tanımlanan taşınır 
yapılar bakımından aynı hukuksal rejim benimsenmiş, böylece bütünlük sağlanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 266b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. Ancak, kaynak İsviçre Borçlar Kanunundan farklı olarak, konut, işyeri, mobilyalı oda ve 
konaklama yeri kiraları bakımından özel düzenlemelere (266/c, 266/d, 266/e) yer verilmemiştir. 

Madde 329- 818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı 
bendini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 329 uncu maddesinde, belirsiz süreli taşınır kiralarının fesih 
bildirimiyle sona erdirilmesi düzenlenmektedir. Ancak, 818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci mad
desinin (2) numaralı bendinde yer alan "süknaya mahsus mefruşat" bakımından olan farklılık 
kaldırılmış ve tüm taşınır kiraları aynı hukuksal rejime tâbi tutularak, bütünlük sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Feshin ih
barı" şeklindeki ibare, Tasarıda " 3 . Taşınır kiralarında" şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası 818 sayılı Borçlar Kanununun 262 nci maddesinde yer verilmeyen, yeni 
bir hükümdür. Fıkranın uygulanması için, kiraya verenin söz konusu taşınırı meslekî faaliyeti gereği 
kiraya vermesi ve kiracının da söz konusu taşınırı özel kullanımı için kiralaması şarttır. Bu tür bir 
taşınırın kiracısı, sözleşmeyi, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önce yapacağı bir fesih 
bildirimiyle sona erdirebilecektir. Kiracının bu madde uyannca sözleşmeyi feshetmesi hâlinde, kiraya 
veren ondan tazminat isteyemeyecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 266f ve 266k maddesi göz 
önünde tutulmuştur. 

Madde 330- 818 sayılı Borçlar Kanununun 264 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 330 uncu maddesinde, olağanüstü fesih yollarından biri olarak 
önemli sebeple fesih düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 264 üncü maddesinin kenar 
başlığında kullanılan "V. Fesih / 1. Mühim sebeplerden dolayı" şeklindeki ibare, Tasanda 
"III. Olağanüstü fesih / 1. Önemli sebepler" şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 264 üncü maddesinden farklı olarak kira sözleşmesinin belirli 
süreli taşınmaz kirası olması aranmadığı gibi, böyle bir fesihte istenecek maddi tazminat ve tutarı ile 
ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiş; aynı zamanda kiracının kiralananı boş olarak teslimi için 
tazminatın ödenmesi gerektiğine ilişkin hüküm de alınmamıştır. Ancak hâkime, durura ve koşulları 
göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlannı karara bağlama yetkisi verilmiştir. 
Böylece kiralananın niteliğine bakılmaksızın tüm kira sözleşmeleri bakımından genel bir düzenleme
ye yer verilmiştir. Bu dummda, taraflardan her biri, fesih bildiriminin, fesih dönemlerinin sonu 
itibarıyla yapılması zorunluluğu olmaksızın, Tasarının 367 nci maddesinde öngörülen sürelere u-
yarak, kira sözleşmesini sona erdirebilecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 266g maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 331- 818 sayılı Borçlar Kanununun 261 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 331 inci maddesinde, olağanüstü fesih yollarından biri olarak 
kiracının iflâsı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 261 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Kiracının 
iflâsı" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Kiracının iflâsı" şeklinde korunmuştur. 

Maddede, karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler bakımından genel hüküm niteliğindeki Tasarının 
97 nci maddesinin özel bir uygulama alanı olarak, sadece iflâsı kapsayacak şekilde düzenleme 
yapılmıştır. Ayrıca aynı maddede, süre verilmesine ilişkin bildirimin yazılı şekilde olması aranmış, 
"birikmiş kiralar" ise genel hükümlere tâbi olduğu için, kapsam dışı tutulmuştur. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 266/h maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 332- 818 sayılı Borçlar Kanununun 265 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 332 nci maddesinde, olağanüstü fesih yollarından biri olarak 

kiracının ölümü düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 265 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kiracının 
ölümü" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Kiracının ölümü" şeklinde korunmuştur. 

Maddede, 818 sayılı Borçlar Kanununun 265 inci maddesinden farklı olarak, kiraya verenin, 
kiracının ölümüne bağlı olarak sözleşmeyi feshetmesi hakkı kabul edilmemiş; aynca, sözleşmenin bir 
yıl ve daha uzun süreli olması da aranmamıştır. Bu konuda düzenleme yapılmamakla birlikte, kiraya 
verenin ölümünün sözleşmeye etkili olmayacağı esası benimsenmiştir. Böylece yeni kira düzen
lemesinin kiracıyı kollayıcı özüne sadık kalınmıştır. Madde metninde yer alan fesih bildirim süresinin 
ve fesih döneminin yasal süre ve dönem olduğu açıkça vurgulanmakla, sözleşmedeki ve yerel âdet
teki aksine olan süre belirlemelerinin dikkate alınmayacağı açıklanmıştır. Burada, belirli süreli bir ki
ra sözleşmesi söz konusu olsa bile, kiracının ölümünün mirasçılarına sözleşmeyi feshetme hakkı ver
mesi sebebiyle bu fesih olağanüstü fesih niteliği taşımaktadır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 266i maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 333- 818 sayılı Borçlar Kanununun 266 ncı maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 333 üncü maddesinde, kira sözleşmesinin sona ermesinde kiracının 
kiralananı geri vermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 266 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Kiralananın 
iadesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "G. Kiralananın geri verilmesi / 1 . Genel olarak" şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Madde, birinci fıkrası itibarıyla 818 sayılı Borçlar Kanununun 266 ncı maddesini karşılamak
tadır. Ancak, 818 sayılı Borçlar Kanununun 266 ncı maddesinin son fıkrası, ispat yükü ile ilgili bir 
düzenleme olduğu için Tasarıya alınmamış ve bu konu genel hükümlere bırakılmıştır. Böylece, ispat 
yükünün paylaşımı, Türk Medenî Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, kiracının sözleşmeye aykırı kullanımından doğan zararlar dışın
da bir tazminat sorumluluğu olmayacağı, sadece sözleşmeye aykırı kullanımdan sorumlu olacağı e-
sası emredici olarak kabul edilmiştir. Böylece, uygulamada kira sözleşmelerinde sıkça rastlanan 
kiracıya sözleşmeye uygun kullanımın yarattığı eskime, bozulma gibi sonuçların da kiracıya yük-
letilmesine ilişkin kayıtların geçerli olmayacağı belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 267 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 334- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Kiralananın gözden geçirilme
si ve kiracıya bildirme" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 334 üncü maddesinde, kiralananın geri verilmesi sırasında, kiraya 
verenin kiralananı gözden geçirme ve kiracıya bildirimde bulunma yükü düzenlenmektedir. 

Madde ile, kiracının kiralananı geri verme borcunu gereği gibi ifası konusunda kiraya verenin 
sonradan ortaya çıkarabileceği çekişmelerin önlenmesi amaçlanmıştır. Kiraya veren, kiralananı tes
lim aldığında kiralananın durumunu gözden geçirecek; kiracının sorumluluğuna yol açacak nitelik
te bir eksikliğin ve ayıbın varlığı hâlinde, bunu hemen, kiracıya yazılı olarak bildirecektir. Bu 
bildirimin yapılmaması, kiracıyı her türlü sorumluluktan kurtaracaktır. Öte yandan, teslim alma 
sırasında yapılacak olağan inceleme ile belirlenemeyecek nitelikteki eksikliklerden ve ayıplardan, 
kiracının sommluluğu devam edecektir. Ancak, kiraya veren, bu nitelikteki eksiklik ve ayıplan son
radan belirlediği takdirde, durumu hemen kiracıya bildirecektir. Bu bildirim yükünün yerine getiril
memesi de, kiracının sommluluktan kurtulması sonucunu doğuracaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 267a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 335- 818 sayılı Borçlar Kanununun 267 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 335 inci maddesinde, kiraya verenin hapis hakkının konusu düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 267 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "G. Kiralayanın 
hapis hakkı / 1 . Şümulü" şeklindeki ibare, Tasanda "H. Kiraya verenin hapis hakkı / 1 . Konusu" şek
linde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 336- 818 sayılı Borçlar Kanununun 268 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 336 nci maddesinde, kiraya verenin üçüncü kişilere ait olan eşya 
üzerindeki hapis hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 268 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Üçüncü şahıs
lara ait eşyada" şeklindeki ibare, Tasanda "II. Üçüncü kişilere ait olan eşya" şeklinde korunmuştur. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 337- 818 sayılı Borçlar Kanununun 269 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 337 nci maddesinde, kiraya verenin hapis hakkının kullanılması 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 269 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Nasıl 
dermeyan edileceği" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Hakkın kullanılması" şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 269 uncu maddesinin birinci 
fıkrasından farklı olarak, kiraya verenin, hapis hakkını sulh hâkimi yanında, icra müdürünün kararıy
la da kullanabileceği kabul edilmiştir. Böylece, kiraya verene, sulh hâkiminden veya icra müdürün
den alacağı karan uygulatarak, hapis hakkını kullanması konusunda seçim hakkı tanınmıştır. 

Maddenin son fıkrasında kullanılan "polis kuvveti" şeklindeki ibare yerine, Tasanda "kolluk 
gücü" denilmek suretiyle fıkra, İcra ve İflâs Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk 
cümlesiyle uyumlu hâle getirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

İKİNCİ AYIRIM 

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralan 

Tasarının 338 inci maddesiyle başlayan İkinci Ayırımında "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları" 
düzenlenmiştir. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri, Tasarıda kira söz
leşmesi düzenlenmesine dahil edildiği için, belirtilen özel Kanuna tâbi kira sözleşmelerinin konusunu 
oluşturan taşınmazlar, bu Ayırımda düzenlenmiştir. 

Madde 338- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "A. Uygulama alanı" kenar başlık
lı yeni bir madde olup, 6570 sayılı Kanunun 1 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 338 inci maddesinde, konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hüküm
lerin uygulama alanı düzenlenmektedir. 
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Maddenin birinci fıkrasında, kiracının daha yoğun koruma görmesi gereken konut ve çatılı işyeri 
kiraları açısından "uygulama alanı" düzenlemesi getirilmiştir. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları 
Hakkında Kanununun 1 inci maddesinden farklı olarak, kiralananın bulunduğu yer açısından ayırım 
yapılmaksızın tüm konut ve çatılı işyeri kiraları kapsama alınmış ve bununla da yetinilmeyerek, bu 
kiralarla birlikte kullanımı kiracıya bırakılan eşya hakkında da aynı hükümlerin uygulanacağı esası 
getirilmiştir. Yine 6570 sayılı Kanundan farklı olarak niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş 
taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmaları da kapsam dışı bırakılmıştır. Niteliği gereği 
geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazlara ömek olarak, yazlık, otel odası, motel, pansiyon ve bun
lara benzer yerler gösterilebilir. Bir taşınmazın bu niteliği konusunda ortaya çıkan uyuşmazlığın, so
mut olaydaki dumm ve koşullara göre hâkim tarafından çözümlenmesi gerekecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kamu kumm ve kuruluşlarının hangi usul ve esaslar içinde olursa 
olsun kiraya veren veya kiracı olarak taraf olduğu tüm kira sözleşmelerinin de buradaki hükümlere 
tâbi olacağı açıklıkla ortaya konulmuştur. Böylece 6570 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin düzen
lemesi benimsenmiş olmaktadır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 253a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 339- 818 sayılı Borçlar Kanununda ve 6570 sayılı Kanunda yer verilmeyen, "B. Bağlan
tılı sözleşme" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 339 uncu maddesinde, konut ve çatılı işyeri kiralarında bağlantılı 
sözleşme konusu düzenlenmektedir. 

Maddede, kiracıyı koruma amacıyla, kiracının yararı olmaksızın, konut ve çatılı işyeri kirasına 
ilişkin sözleşmenin kurulması veya devamının bir başka sözleşmeyle kiracılık ile ilişkisi olmayan bir 
borç altına girmesine bağlanması hâlinde, kira ile bağlantılı bu sözleşmenin geçersiz olduğu hükme 
bağlanmıştır. Burada 818 sayılı Borçlar Kanununun 20 nci maddesi anlamında her zaman ileri 
sürülebilen ve hâkim tarafından re'sen nazara alınması gereken kesin hükümsüzlük söz konusudur, 
burada geçersiz olan bağlantı sözleşmesidir. Kira sözleşmesi geçerliliğini korur; yani kısmi geçersiz
lik söz konusudur. 

Kiracı, bu madde ile kiraya verenin kiracı karşısında güçlü olma konumunu kullanarak kiracılık
la ilgisi olmayan başkaca borçları kendisine yüklemesine karşı korunmuştur. Meselâ, kiracının ki
ralayana karşı kiralananı satın alma yükümü altına girmesi veya önceki kiracının bıraktığı eşyayı 
satın almayı borçlanması ya da kiralananla ilgili bir sigorta sözleşmesi yapmayı üstlenmesi durum
ları geçerli olmayacaktır. 

Öte yandan kiracılıkla bağlantısı bulunmayan, borç altına girmenin geçersiz olması bakımın
dan, bu borçlanmanın kiraya verene veya üçüncü kişiye karşı olmasında fark yoktur. Her iki dumm
da da geçersizlik söz konusu olacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 254 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 340- 818 sayılı Borçlar Kanununun 258 inci maddesinin ikinci fıkrasını kısmen karşıla
maktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 340 ıncı maddesinde, "C. Kullanma giderleri" kenar başlığıyla, 
konut ve çatılı işyeri kiralarında kullanma giderleri düzenlenmektedir. 
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Maddede, konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından özel ve yedek bir düzenleme yapılarak, ısıt
ma, aydınlatma, su gibi kullanma giderlerine, kaynak İsviçre Borçlar Kanunundaki düzenlemeden 
farklı olarak, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kiracının katlanacağı hükme bağlanmıştır. Ki
ralananın boyanması, çatısının onarılması gibi kiralananın sözleşme süresince kullanıma elverişli 
durumda bulundurulmasıyla ilgili olan diğer yan giderler hakkında Tasarının 302 nci maddesi uygu
lanacaktır. Ancak, aksine sözleşme veya yerel âdet olduğunda, bu yükümlülük, kiraya verene ait 
olacaktır. Yine aynı maddeye göre, yükümlü kim olursa olsun bu giderleri kanıtlayın belgelerin bir 
örneğini, istemesi hâlinde diğer tarafa verecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 257a ve 257b maddeleri göz 
önünde tutulmuştur. 

Madde 341- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesini kısmen karşılayan, "D. Kiracının güvence vermesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 341 inci maddesinde, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının 
güvence vermesi konusu düzenlenmektedir. 

Maddede, uygulamada kiraya verenlerin, kiracıdan "depozito" veya başka ad altında ve kira be
deli, dışında kira sözleşmesinin yapıldığı sırada veya başka bir zamanda güvence parası aldıklarına 
sıkça rastlandığından, bu uygulamaya karşı kiracıyı korumak amacıyla düzenleme getirilmiştir. Bu 
madde ile, bir yandan, sözleşme ile kiracıdan güvence istenilmesi imkânı kabul edilmiş, öte yandan, 
bunun sınırları açıklıkla ortaya konulmuştur. Maddeye göre, güvence bedeli, üç aylık kira bedelini 
aşamayacak; güvencenin para olarak verilmesi hâlinde kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek 
üzere vadeli bir tasarruf hesabına yatırılması, kıymetli evrak olması hâlinde ise bankaya depo edilmesi 
söz konusu olacak; banka da, bu güvenceyi ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesin
leşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararma dayanarak geri verebilecek; kiraya verenin, sözleş
menin sona ermesinden itibaren üç ay içinde dava ya da takip ile, kira sözleşmesi ile ilgili bir is
temde bulunduğunu, bankaya yazılı olarak bildirmemesi dummunda, banka, bu defa sadece kiracının 
istemi üzerine güvenceyi kiracıya geri vermekle yükümlü olacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 257e maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 342- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 9 un
cu maddesini karşılayan "E. Kira bedeli / 1 . Genel olarak" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 342 nci maddesinde, kira sözleşmesinde, kira bedelinin belirlen
mesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacağı düzenlenmektedir. 

Maddede yapılan düzenleme ile, kira sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmede kira be
deli dışında kalan hususlarda kiracı aleyhine değişiklik yapılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. 
Böylece, başlangıçta belirlenen kira bedelinin, özellikle kanun gereği sözleşmenin süresinin uza
tıldığı ya da yenilendiği durumlarda, ekonomik koşullara bağlı olarak değiştirilmesi olanağı sağla
narak, sözleşmede kiracı aleyhine değişiklik yapılması yasağına bir istisna tanımış olmaktadır. Bu is
tisnanın kabulü, kiracının komnması ilkesinin gözetildiği yasal bir düzenleme içinde de olsa, kiraya 
verenin kiralananın dummuna uygun düşecek bir kira bedeli elde etme konusundaki menfaatlerinin 
de göz ardı edilmemesi zomnluluğundan doğmuştur. Nitekim, kira bedeline ilişkin böyle bir istisnanın 
öngörülmesinin haklılığı, öğretide ve yerleşmiş uygulamada da kabul edilmektedir. 6570 sayılı Ka
nunun 9 uncu maddesinde yer verilen bu istisna, açıklanan sebeplerle Tasarıda da aynen korunmuştur. 
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Madde 343- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen ve 6570 sayılı Kanunda da düzen
lenmemiş olan, "II. Belirlenmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 343 üncü maddesinde, kira bedelinin belirlenmesi düzenlenmek
tedir. 

Maddenin birinci fıkrasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedelinin belirlen
mesine ilişkin ilkelere yer verilmiştir. Böylece, 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin, 
Anayasa Mahkemesince iptali üzerine bu konuda ortaya çıkan kanun boşluğunun, uygulamada kabul 
edilen esaslar göz önünde tutularak, yasal bir düzenlemeye kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu düzen
lemeyle, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedellerine ilişkin anlaşmaların geçerliliği, 
bir önceki kira yılında "üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla" kabul edilmiştir; 
kira sözleşmesinin bir yıldan uzun süreli olması durumunda da aynı sınırlamanın gözetilmesi gereke
cektir. Uygulamada, uzun bir süreden beri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan toptan 
eşya fiyat endeksindeki artış oranı göz önünde tutulmuş olmakla birlikte, adı geçen Enstitüce bir 
süreden beri bu endeks yerine üretici fiyat endeksindeki artış oranlan yayımlandığı için, kira be
delinin belirlenmesinde objektif bir ölçüt olarak üretici fiyat endeksindeki artış oranından yarar
lanılması benimsenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, taraflarca anlaşma olmadığı takdirde, yenilenen kira döneminde 
uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak, hakkaniyete uy
gun olarak, bir önceki kira yılındaki üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla be
lirlenecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, kira süresinin beş yıldan uzun süreli olması durumunda veya 
beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda yeni 
dönemde uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından, yukarıdaki esaslarla birlikte, emsal kira bedel
leri de göz önünde tutularak belirlenecektir. Ancak, bu durumda üretici fiyat endeksindeki artış oranı, 
üst sınır olarak kabul edilmeyecektir. 

Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli önceki fıkralarda yer alan 
ilkelere göre değiştirilebilir. Böylece, altıncı kira yılına ait kira bedeli, bu şekilde belirlendikten son
ra, yine beş yıllık kira dönemi için kira bedellerinin yıldan yıla belirlenmesinde birinci ve ikinci fıkra 
hükümleri uygulanacak; yani taraflann anlaşması göz önünde tutulabilecek; bu anlaşmanın geçerliliği, 
üretici fiyat endeksindeki artış oranıyla sınırlı olacak, anlaşma olmadığı takdirde ise ikinci fıkra hük
mü uygulanacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, sözleşmelerde kira bedelinin yabancı para olarak kararlaştırılması da 
geçerli kabul edilmiş; ancak, bu dummda beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaya
cağı esası getirilmiştir. Beş yıl geçtikten sonra ise, kira bedeli, taraflar anlaşamazlarsa, yabancı paranın 
değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak, üçüncü fıkra hükmü çerçevesinde belirlenecektir. 

Madde 344- 818 sayılı Borçlar Kanununda ve 6570 sayılı Kanunda yer verilmeyen, "III. Dava 
açma süresi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 344 üncü maddesinde, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin da
vanın açılma süresi ve kararın etkisi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında uygulamada da kabul edilen esaslara uygun olarak, kira bedelinin 
belirlenmesine ilişkin davanın (uygulamadaki adıyla kira tespit davasının), her zaman açılabileceği 
belirtilmektedir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında belirli süreli kira sözleşmelerinde, mahkemece belirlenen kira be
delinin, kiracıyı hangi tarihten geçerli olmak üzere bağlayacağı düzenlenmektedir. Buna göre, dava, 
dava dilekçesinin yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte kiracıya tebliğ 
edilmiş olması koşuluna uyularak açılmışsa, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döne
minin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayacaktır. Aynı sonuç, kiraya veren tarafından bu süre 
içinde, kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluna uyularak, kira bedelinin belirlenme
sine ilişkin davanın, izleyen yeni kira döneminin sonuna kadar açılması durumunda da geçerli olacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağı hakkında 
bir hükmün bulunması koşuluyla, kiraya veren kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davayı yeni ki
ra döneminin sonuna kadar açtığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedelinin, bu yeni dönemin 
başlangıcından itibaren geçerli olacağı kabul edilmiştir. Nitekim, yerleşmiş uygulama da aynı 
yöndedir. 

Madde 345- 818 sayılı Borçlar Kanununda ve 6570 sayılı Kanunda yer verilmeyen, "IV. Kiracı 
aleyhine düzenleme yasağı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 345 inci maddesinde, kiracı aleyhine düzenleme yasağı 
öngörülmektedir. 

Kiracının kira borcu bakımından korunmaması yönünde, uygulamada ortaya çıkan görüşler 
benimsenmediği için, madde ile, kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yüküm
lülüğü getirilmesi önlenmiş; kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda, sözleşme cezası 
(ceza koşulu) ödenmesi veya sonraki kira bedellerinin muaccel olması şeklindeki anlaşmalar da 
geçersiz kılınmıştır. 

Madde 346- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesini kısmen karşılayan, "F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi / 
I. Bildirim yoluyla / 1. Genel olarak" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 346 nci maddesinde, genel olarak bildirim yoluyla kira söz
leşmesinin sona ermesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında, 6570 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesinde olduğu üzere kiracı, süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde 
bulunarak kira sözleşmesinin sona ermesini sağlayabilecek; böyle bir bildirim yapılmazsa, sözleşme 
aynı koşullarla bir yıl uzatılmış olacaktır. Kiraya veren ise, kural olarak, sözleşme süresinin bitimine 
dayanarak sözleşmeyi sona erdiremeyecektir. Ancak, 6570 sayılı Kanunun 11 inci maddesinden fark
lı olarak, Tasarıda, onbeş yıllık uzama süresi sonunda kiraya verenin, bu süreyi izleyen her uzama 
yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermek
sizin sözleşmeye son verebileceği öngörülmüştür. Böylece, kira sözleşmesi sebebiyle, kiraya verenin, 
aradan uzun yıllar geçse bile, kiralananın dolaysız zilyedi olamamasının toplumda yarattığı huzur
suzluk dikkate alınmış ve kiraya verene, fıkrada belirtilen koşullar gerçekleşince, tazminat ödemek
le yükümlü olmaksızın, sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilme hakkı tanınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise, yine sadece kiracı, bu de
fa Tasarının 327 ve 328 inci maddelerindeki düzenleme çerçevesinde fesih bildirimiyle sözleşmeyi 
sona erdirebilecektir. Buna karşılık, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiraya veren, onbeş yıl geçtik
ten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşme ilişkisini ortadan kaldırabilecektir. 

Maddenin son fıkrasında, kiraya verenin veya kiracının fesih hakkının bulunduğu durumlarda, 
sözleşmeyi sona erdirebileceği belirtilmektedir. 
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Madde 347- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesini karşılayan, "2. Bildirimin geçerliliği / a. Şekil" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 347 nci maddesinde, sözleşmeyi sona erdirecek bildirimin geçerliliğinin 
tâbi olduğu şekil düzenlenmektedir. 

Maddede, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmenin sona ermesine ilişkin bildirimlerin 
geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlanmış ve böylece 6570 sayılı Kanunun 11 inci maddesin
deki geçerlilik şekli aynen korunmuştur. Madde kapsamından anlaşılacağı üzere, geçerlilik için yazılı 
şekil zorunluluğu, kiraya verenin, Tasarının 346 ncı maddesinde öngörülen fesih bildirimi için de 
aranacaktır. 

Madde 348- 818 sayılı Borçlar Kanununda ve 6570 sayılı Kanunda yer verilmeyen, ancak 4721 
sayılı Türk Medenî Kanununun 194 üncü maddesini kısmen karşılayan; "b. Aile konutu" kenar başlık
lı yeni bir maddedir. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 348 inci maddesinde, aile konutuna ilişkin kira sözleşmesinin fesih 
bildiriminin geçerlilik koşulları düzenlenmektedir. 

Madde, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 194 üncü maddesinin birinci, ikinci ve son 
fıkralarında yapılan düzenleme ile uyumlu olarak kaleme alınmıştır. Bu düzenlemede, aile konutu 
olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracının, eşinin açık rızası olmadıkça kira söz
leşmesini feshedemeyeceği; bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın 
rızasını vermekten kaçınırsa kiracının, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebileceği ve 
sözleşmenin tarafı olmayan eşin, kiralayana (kiraya verene) yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı 
hâline geleceği öngörülmektedir. Tasarıda da, aynı esaslar korunmuş, buna bağlı olarak, maddenin 
son fıkrasında, kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sı
fatını kazanması hâlinde, kiraya verenin, fesih bildirimi ile fesih ihtarrna bağlı bir ödeme süresini 
kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Böylece, bu durumda, evlilik bir
liğinin korunması amacıyla, eşlerden birinin, kiracı sıfatıyla, tek başına hareket ederek, diğer eşin açık 
nzası olmaksızın sözleşmeyi sona erdirmesi önlenmek istenmiştir. 

Madde 349- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak 6570 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerini karşılayan, "II. Dava yoluyla / 1. Kiraya 
verenden kaynaklanan sebeplerle / a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 349 uncu maddesinde, kiraya verenden kaynaklanan gereksinim, 
yeniden inşa ve imar sebepleriyle, kira sözleşmesinin dava yoluyla sona erdirilmesi düzenlenmektedir. 

Madde, 6570 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinden alın
mıştır. Ancak, kira sözleşmesinin, kiraya veren tarafından, üstsoyunun (meselâ, babasının, büyük 
babasının) konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle de, dava yoluyla sone erdirilebileceği kabul 
edilmiş, "çocuk" sözcüğü yerine, "altsoy" terimi kullanılarak, 6570 sayılı Kanunun uygulanmasın
da torun ve tomn çocuğu gereksinimi bakımından ortaya çıkan olumsuz çözümlerin terk edilmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca, "Kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler"in gereksinimi de sona 
erdirme sebebi sayılmıştır. Maddenin (1) numaralı bendi ile, Türk aile içi ilişkileri dikkate alınmış, 
piyano, otomobil koymak veya hayvan bağlamak için gereksinimi geçerli sayan, ancak ana, baba ve 
kardeşlerin gereksiniminin dışlanması sonucunu doğuran düzenleme ve buna dayanan uygulama 
benimsenmemiş olmaktadır. "Kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler" çevresi ise, Türk 
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Medenî Kanununun 364 üncü maddesi gibi hükümlerle belirlenecektir. 6570 sayılı Kanunda bir 
düzenleme olmamakla birlikte, belirsiz süreli sözleşmeler bakımından uygulamada benimsendiği 
gibi, Tasarıda da, genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirim sürelerine uyularak belir
lenecek tarihten itibaren bir ay içinde dava açılabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 

Maddede, davanın açılma süresi olarak, mahkeme kararlarında, İcra ve İflâs Kanununun 272 nci 
maddesinin kıyas yoluyla uygulanması sonucunda benimsenen bir aylık süre açıkça belirtilmiştir. 

Madde 350- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendini karşılayan, "b. Yeni malikin gereksinimi" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 350 nci maddesinde, yeni malikin gereksinimi sebebiyle, sözleş
menin dava yoluyla sona erdirilmesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, yeni malikin kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirmek 
amacıyla, konut veya işyeri gereksinimlerini ileri sürebileceği kişiler, Tasarının 349 uncu maddesinin 
(1) numaralı bendine uygun olarak, sınırlayıcı biçimde sayılmıştır. Ancak, maddede "ihtarname" 
yerine, yeni malikin kiracıya yapmak zorunda olduğu bildirimin, bir tasavvur açıklaması niteliğinde 
olduğu göz önünde tutularak, "yazılı olarak bildirme" sözcükleri kullanılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, uygulamada da benimsendiği gibi, kiralananı sonradan edinen 
kişinin, kira süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde dava açarak, Tasarının 349 uncu maddesi 
çerçevesinde, gereksinim sebebiyle, sözleşmeyi sona erdirebileceği kabul edilmiştir. 

Madde 351- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) bentleri ile ikinci fıkrasını karşılayan, "2. Kiracıdan kaynaklanan 
sebeplerle" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 351 inci maddesinde, kiracıdan kaynaklanan sebeplerle, sözleş
menin dava yoluyla sona erdirilmesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası, 6570 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden 
alınmıştır. Ancak, uygulamadaki adıyla "kiracının tahliye taahhüdü"nün geçerli olması, yine uygu
lamada benimsendiği gibi, kiracının, bunu kiraya verene karşı, "kiralananın teslim edilmesinden son
ra, yazılı olarak ve belirli bir tarih içerecek biçimde üstlenmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesine 
bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 6570 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden 
alınmıştır. Ancak, uygulamadan farklı olarak, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde de iki haklı 
ihtarın, kira sözleşmesini sona erdirmeye yeterli sebep oluşturacağı, açıkça kabul edilmiştir. 

Ayrıca, bir yıldan uzun süreli kira sözleşmeleri de, ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden 
başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla sona erdirilebilecektir. Bu sözleşmelerde, bir kira yılını aşan 
süreler içinde kalması koşuluyla, iki haklı ihtar da, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde olduğu 
gibi, sözleşmenin dava yoluyla sona erdirilmesi için yeterli olacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 6570 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasından alınmıştır. An
cak, bu hükümden farklı olarak, "aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde olma", "kira söz
leşmesinin kurulması sırasında bunu bilmeme" ve "sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde 
sona erdirme" koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmıştır. Böylece, kiracının veya birlikte yaşadığı 
eşinin konutunun, "aynı belediye sınırları içinde olmasf'ndan, dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin 
de "aynı belediye" olarak kabul edilmesinden vazgeçilmiş ve "ilçe ya da belde belediye sınırları" 
esas alınmıştır. 
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6570 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasında bu konuda bir açıklık olmamakla birlik
te, kiraya verenin sözleşmenin kurulduğu sırada, kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı şehir 
veya belediye sınırları içinde oturulabilir bir konutu bulunduğunu bilse bile, başka bir koşul aran
maksızın, kira sözleşmesini derhâl sona erdirmeye yönelik dava açabileceğine ilişkin uygulama, 
Tasanda yapılan düzenlemede benimsenmemiştir. Gerçekten, bu uygulama, Türk Medenî Kanununun 
2 nci maddesinde öngörülen dürüstlük kurallarına aykırı sonuçlar doğurabilecek nitelikte görülmüştür. 
Tasarının 351 inci maddesinin son fıkrasındaki düzenlemeye göre, kiraya veren, söz konusu durumu 
biliyorsa, sözleşmeyi dava yoluyla sona erdiremeyecektir. 

Madde 352- 818 sayılı Borçlar Kanununda ve 6570 sayılı Kanunda yer verilmeyen, " 3 . Dava 
süresinin uzaması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 352 nci maddesinde, dava süresinin uzaması düzenlenmektedir. 

Bu madde ile, dava yoluyla sözleşmenin sona erdirilmesi düzeni içinde dava açma için öngörülen 
bir ay içinde, dava açma yerine, dava açılacağına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması ve buna bağlı 
olarak bir kira yılı içinde bildirim konusu davanın açılması olanağı getirilmiştir. Kanunda yer al
mayan bu imkân, yerleşik uygulamanın benimsediği görüşü yansıtmaktadır. Kira sözleşmesinin 
süresinin sona ermesinden itibaren dava açma süresi olan bir ay içinde yapılacak bildirim de yeterli 
görüldüğüne göre, yine yerleşik uygulamada kabul edildiği üzere, kira süresi içinde yapılacak bildirim 
de dava süresini uzatıcı etkiye sahip olacaktır. 

Madde 353- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesini kısmen karşılayan, "4. Dava sebeplerinin sınırlılığı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 353 üncü maddesinde, dava sebeplerinin sınırlılığı düzenlenmektedir. 

Madde, 6570 sayılı Kanunun 8 inci maddesinden alınmıştır. Kira sözleşmesini sona erdirme se
beplerinin sınırlı sayıda olması ilkesi, 6570 sayılı Kanunda olduğu gibi, uygulama ve öğretide de 
kabul edilmektedir. 

Madde 354- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesini karşılayan, "5 . Yeniden kiralama yasağı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 354 üncü maddesinde, yeniden kiralama yasağı düzenlenmektedir. 

Madde, 6570 sayılı Kanunun 15 inci maddesinden alınmıştır. Ancak, 15 inci maddenin birinci 
fıkrasında kullanılan "mücbir sebep" şeklindeki ibare yerine, Tasarının 354 üncü maddesinin birin
ci fıkrasında, "haklı sebep" ibaresi kullanılmıştır. Fıkraya göre, kiraya veren, gereksinim amacıyla ki
ralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski 
kiracısından başkasına kiralayamayacaktır. Fıkrada söz konusu edilen "haklı sebep", kiraya verenin 
kanunda öngörülen sebeplerden birine dayanarak aldığı mahkeme kararını uygulatmak suretiyle, 
kiracının kiralanandan tahliyesini sağladıktan sonra, üç yıl süreyle kiralananı başkalarına kiraya 
verme yasağının bir istisnasını oluşturmaktadır. Bir uyuşmazlık durumunda, haklı sebebin mevcut 
olup olmadığı, hâkim tarafından, somut olaydaki durum ve koşullar göz önünde tutularak değer
lendirilecektir. Somut olayda haklı sebebin varlığı kabul edildiği takdirde, kiraya veren üç yıl geçme
den de kiralananı başkalarına kiraya verebilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında da, yine birinci cümlede geçen "mücbir sebep" yerine, "haklı se
bep" kullanılmıştır. Fıkraya göre, yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, 
eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamayacaktır. Aynı fıkrada, 
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eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları yeni durumu ve yeni kira bedeli ile 
kiralama konusunda öncelik hakkı bulunduğu; bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi iz
leyen bir ay içinde kullanılması gerektiği; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmazın üç yıl 
geçmeden başkasına kiralanamayacağı belirtilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında, bu hükümlere aykırı davranan kiraya verenlerin, eski kiracıya bir yıllık 
kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü oldukları belirtilmektedir. Fıkrada 
yapılan düzenleme ile, bu hükümlere aykırı davranan kiraya verenlere, 6570 sayılı Kanunun 16 nci 
maddesinde öngörülen cezaî yaptırımların uygulanması sisteminden vazgeçilmiştir. Bunun yerine, eski 
kiracıya, fıkrada belirtilen tazminatın kendisine ödenmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bu tazminatın 
belirlenmesinde, eski kiracının kiraya verene ödemiş olduğu son dönemin kira bedeli göz önünde 
tutulacaktır. 

Madde 355- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, ancak, 6570 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesini karşılayan, "6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 355 inci maddesinde, kiracının ölmesi hâlinde, kira sözleşmesinin 
sürdürülmesi düzenlenmektedir. 

Böylece, kiracının ölümü durumunda, çatılı işyeri kiraları bakımından, kiracının ortaklarının 
veya bu ortakların kiracıyla aynı meslek ve san'atı yürüten mirasçılarının ve ölen kiracıyla birlikte 
aynı konutta oturanların, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece kira sözleşmesini 
sürdürebilecekleri kabul edilmiştir. Maddede yapılan düzenlemede, "kiracının mirasçılarına" özellikle 
yer verilmemiştir. Çünkü mirasçı, Türk Medenî Kanununun miras hukukuna ilişkin hükümleri 
çerçevesinde, mirasbırakan konumundaki "ölen kiracı"nın küllî halefi olarak, söz konusu konut ya da 
çatılı işyeri kira sözleşmesinin tarafı hâline gelmiştir. Bu nedenle, "ölen kiracının mirasçısı", kira söz
leşmesini Tasarının 332 nci maddesine dayanarak feshetmemişse, kiracı olarak kabul edilecektir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Ürün Kirası 

818 sayılı Borçlar Kanununun 270 inci maddesiyle başlayan "İkinci Fasıl / Hasılat icarı" şek
lindeki alt başlık, Tasarıda "Üçüncü Ayırım / Ürün Kirası" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 356- 818 sayılı Borçlar Kanununun 270 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 356 nci maddesinde, ürün kirası tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 270 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarının 356 nci maddesinde "A. Tanımı" olarak değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 270 inci maddesinin ikinci ve son fıkrasının aynı konuya ilişkin 
olduğu göz önünde tutularak, Tasarıda tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 270 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "ücret" sözcüğü 
yerine, ücretin işgörme sözleşmelerinde işverenin işçiye karşı olan borcunu ifade etmek için kul
lanılması doğm olmakla birlikte, kira sözleşmesinde kiracının kiraya verene karşı olan borcu her za
man paradan ibaret olmadığı için, Tasarının 356 nci maddesinin birinci fıkrasında "bedel" sözcüğü 
kullanılmıştır. 
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Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 270 inci maddesinin ikinci ve son fıkralarında kullanılan 
"iştirakli kira" ibaresi yerine, Tasarının 356 nci maddesinin ikinci fıkrasında "ürüne katılmalı kira" 
ibaresi kullanılmıştır. Bununla birlikte, ürün kirasında kira bedeli, bir miktar para veya devşirilecek 
ürünün belirli bir oranı olarak kararlaştınlabilir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 270 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "hâsılatın bir 
hissesi" şeklindeki ibare, Tasarının 356 nci maddesinin ikinci fıkrasında "devşirilecek ürünün belli 
bir oranı" şeklinde ifade edilmiştir. Fıkrada söz konusu edilen ürüne katılmalı kira, Ülkemizin değişik 
bölgelerindeki örf ve âdete göre, "ortakçılık", "yarıcılık" ve "marabacılık" gibi isimlerle anılmaktadır. 

Metninde yapılan anlaştırma ve düzeltme dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 357- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "B. Genel hükümlerin uygulan
ması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 357 nci maddesinde, ürün kirasında kira sözleşmesine ilişkin genel 
hükümlerin uygulanması düzenlenmektedir. 

Maddeye göre, ürün kirasında özel hüküm bulunmadığı durumlarda, kira sözleşmesine ilişkin 
genel hükümler uygulama alanı bulacaktır. Meselâ, Tasannın 298 inci maddesiyle başlayan Dördüncü 
Bölümünün Birinci Ayırımında, "Genel Hükümler" kapsamında olmak üzere düzenlenen "ki
ralananda yenilik ve değişiklik yapılması", "kira ilişkisinin devri", "kiralananın kullanılmaması" gibi 
konular, ürün kirasında farklılık taşımadığı için, ürün kirası içinde ayrıca düzenlenmemiş ve sadece 
farklılık gösteren "alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı" konusu özel olarak düzenlenmekle 
yetinilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 276 ve 276a maddeleri göz 
önünde tutulmuştur. 

Madde 358- 818 sayılı Borçlar Kanununun 271 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 358 inci maddesinde, tutanak düzenleme yükümlülüğü 
öngörülmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 271 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Defter tes-
biti" ibaresi, Tasarıda "C. Tutanak düzenleme" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddede, iki nüsha olarak düzenlenecek tutanağın birer nüshasının, taraflardan her birine 
verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, "defter" yerine, Tasarıda "tutanak" sözcüğü kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 359- 818 sayılı Borçlar Kanununun 272 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 359 uncu maddesinde, kiraya verenin teslim borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununu 272 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Kiralayanın 
Borçlan / I. Kiralananın teslimi / 1. Kullanmağa salih halde teslim" ibaresi, Tasarıda "D. Kiraya 
verenin borçlan / 1 . Teslim borcu" şekline dönüştürülmüştür. 

Tasarının 357 nci maddesinde kira sözleşmesine ilişkin genel hükümlere yollama yapıldığı için, 
818 sayılı Borçlar Kanununun 272 nci maddesinin ikinci fıkrasının madde metnine alınmasına gerek 
görülmemiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 
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Madde 360- 818 sayılı Borçlar Kanununun 273 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının tek fıkradan oluşan 360 mcı maddesinde, kiraya verenin esaslı onarımları yapma borcu 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 273 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Esaslı tamirat" 
ibaresi, Tasarıda "II. Esaslı onarımlar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 361- 818 sayılı Borçlar Kanununun 281 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 
288 inci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 361 inci maddesinde, kiracının genel olarak kira bedelini ve yan 
giderleri ödeme borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 281 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Kiranın te
diyesi / 1. Umumiyet itibariyle" ibaresi, Tasarıda "E. Kiracının borçları / I. Kira bedelini ve yan 
giderleri ödeme borcu / 1 . Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede 818 sayılı Borçlar Kanununun 281 inci maddesinden farklı olarak, kiracının yüküm
lülüğünde olan yan giderler de, kira bedeli ile aynı düzenlemeye tâbi tutulmuştur. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 281 ve 288 inci maddelerinde yer verilen diğer konuların madde 
metnine alınmamasının sebebi, bunların kira sözleşmesine ilişkin genel hükümlerde düzenlenmiş 
olmasıdır. 

Maddenin birinci fıkrasının düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 281 inci mad
desinin birinci fıkrası göz önünde tutulmuştur. 

Madde 362- 818 sayılı Borçlar Kanununun 282 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 362 nci maddesinde, olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 282 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Felâketli 
vakalarda tenzil" ibaresi, Tasarının 362 nci maddesinde "2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden 
indirim" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 363- 818 sayılı Borçlar Kanununun 278 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 363 üncü maddesinde, kiralananı kullanma ve işletme borcu düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 278 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Kiracının 
Borçları / I. Borca muvafık surette tekayyüt / 1. İşletme" ibaresi, Tasanda "II. Kiralananı kullanma 
ve işletme borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 364- 818 sayılı Borçlar Kanununun 279 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 364 üncü maddesinde, kiracının bakım borcu düzenlenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 279 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İyi bir halde 
muhafaza" ibaresi, Tasanda "III. Bakım borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 279 uncu maddesinin ikinci fıkrasından farklı olarak, tarımsal 
taşınmazlara ilişkin ürün kirasında yerel âdete göre kiracıya ait bakım borcunun konularına örnek 
verilmesinden vazgeçilerek, sadece onun "küçük onarımları yapma borcu"ndan söz edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 284 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 365- 818 sayılı Borçlar Kanununun 284 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 365 inci maddesinde, alt kira yasağı ile kullanım ve işletme 
hakkının devri yasağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 284 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "F. Kiracının 
kiracısı" ibaresi, Tasarıda "F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde kullanılan "kiraya verebilir." şeklindeki ibarenin, 
aynı fıkranın birinci cümlesi ışığında değerlendirilerek, kiralananda bulunan bazı yerlerin, ürün ki
rası dışında başka türden bir kiraya verilebileceği şeklinde anlaşılması gerekir. Meselâ, ürün kirasının 
konusunu oluşturan bir çiftliğin kurulduğu taşınmazın bir bölümünde, kiracı, bu çiftlikten elde edile
cek ürünün verimini etkilemeyecek olan bir binayı çeşitli amaçlarla (depo, konut vb.) kullanmak 
üzere, başka bir kişiye kiraya verebilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilen hükümler ise, Tasarının kira 
sözleşmesine ilişkin genel hükümlerinden biri olan, 321 inci maddesinde yer almaktadır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 366- 818 sayılı Borçlar Kanununun 287 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 366 ncı maddesinde, sürenin geçmesi ile ürün kirası sözleşmesinin 
sona ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 287 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Sükût ile 
tecdit" ibaresi, madde içeriğine uygun hâle getirilerek, Tasanda "G. Sözleşmenin sona ermesi / 
I. Sona erme sebepleri / 1 . Sürenin geçmesi" şekline dönüştürülmüştür. 

Madde, 818 sayılı Borçlar Kanununun 287 nci maddesinden farklı olarak, üç fıkra hâlinde 
kaleme alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında kullanılan "örtülü olarak" ibaresinin tanımı niteliğin
deki 818 sayılı Borçlar Kanununun 287 nci maddesinin, "bu müddetin hitamında kiralayanın malû-
matile ve muhalefeti olmaksızın kiralananın kullanılmasına devam olunduğu yahut mukavelede fe
sih hakkında gösterilen ihbarı iki taraftan hiç biri yapmadığı takdirde" şeklindeki açıklamasına yer 
verilmemiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 295 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 367- 818 sayılı Borçlar Kanununun 285 inci maddesini karşılamaktadır. 
Tasannın iki fıkradan oluşan 367 nci maddesinde, ürün kirasında fesih bildirimi düzenlenmektedir. 
818 sayılı Borçlar Kanununun 285 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "G. Hitamı / 

I. Fesih hakkı" ibaresi Tasarıda "2. Fesih bildirimi" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 368- 818 saydı Borçlar Kanununun 286 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 368 inci maddesinde, ürün kirası sözleşmesinin önemli sebeplerle 
olağanüstü feshi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 286 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mühim se
beplerden dolayı fesih" ibaresi, Tasarıda " 3 . Olağanüstü fesih / a. Önemli sebepler" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddede, kira sözleşmesine ilişkin genel hükümlerden biri olan Tasarının 330 uncu maddesine 
paralel olarak kaleme alınmıştır. 

Madde 369- 818 sayılı Borçlar Kanununun 290 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 369 uncu maddesinde, ürün kirası sözleşmesinin kiracının iflası se
bebiyle olağanüstü feshi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 290 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Kiracının 
iflâsı" ibaresi, Tasarıda "b. Kiracının iflâsı" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 370- 818 sayılı Borçlar Kanununun 291 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 370 inci maddesinde, ürün kirası sözleşmesinin kiracının ölümü 
sebebiyle olağanüstü feshi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 291 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VII. Kiracının 
vefatı" ibaresi, Tasarıda "b. Kiracının ölümü" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 371- 818 sayılı Borçlar Kanununun 292 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 371 inci maddesinde, ürün kirası sözleşmesinin sona ermesinin 
sonuçlarından biri olan kiracının geri verme borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 292 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "H. Kiranın hi
tamında kiralananın iadesi / 1 . İade borcu" ibaresi, Tasarıda "II. Sona ermenin sonuçları / 1. Geri 
verme" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 372- 818 sayılı Borçlar Kanununun 293 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 372 nci maddesinde, tutanağa geçirilmiş eşyaların geri verilmesi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 293 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Defterdeki 
eşyanın kıymetinin takdiri" ibaresi, Tasarıda "2. Tutanağa geçirilmiş eşya" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kiracının ürün kirası sözleşmesi çerçevesinde tutanağa geçirilen 
eşyayı geri verme borcundan doğan sommluluktan hangi durumlarda kurtulabileceği düzenlenmek
tedir. Buna göre, kiracı kiraya verenin kusurunu ya da mücbir sebebin varlığını ispat ederse tutanağa 
geçirilmiş olan eşyayı geri verme borcundan veya bunlar için tazminat ödemekten kurtulabilecektir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 293 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "noksan 
eşyanın" sözcüklerine, bu ifadenin, Tasarının 372 nci maddesinin birinci fıkrasıyla karşılandığı göz 
önünde tutularak, fıkra metninde yer verilmemiştir. Aynı düzenleme, kaynak İsviçre Borçlar Ka
nununun 299b maddesinin ikinci fıkrasında da bulunmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, Tasarının 320 nci maddesinin üçüncü fıkrasından farklı olarak, 
kiracının, kiraya verenden değer artışı için tazminat isteyebilmesi için, bu artışın "önemli" olması 
koşuluna yer verilmemiştir. Çünkü, ürün kirasında kiracının işletme yükümlülüğü söz konusu olduğu 
için, kiralanana yaptığı masrafların veya harcadığı emeğin sebep olduğu değer artışından, kiralananı 
geri vermesinden sonra, kiraya verenin de yararlanabileceğinde bir duraksama yoktur. Bu sebeple, fıkra
da kiraya verenin değer artışından doğan tazminat sorumluluğunun kapsamı daha geniş tutulmuştur. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 373- 818 sayılı Borçlar Kanununun 294 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 373 üncü maddesinde, ürün ve yetiştirme giderleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 294 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Kiranın hi
tamında semereler ve ziraat masrafları" ibaresi, Tasarıda "3 . Ürün ve yetiştirme giderleri" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 294 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "işlemekte olan" 
ibaresi, sözleşmenin sona erdiği göz önünde tutularak "işlemiş" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 374- 818 sayılı Borçlar Kanununun 295 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 374 üncü maddesinde, saman, gübre ve benzerlerinin kiralananda 
bırakılması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 295 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Saman ve 
gübre gibi şeyler" ibaresi, Tasarıda "4. Saman, gübre ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 375- 818 sayılı Borçlar Kanununun 296 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 375 inci maddesinde, hayvan kirasının konusu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 296 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "İ. Hayvan kirası 
/ 1 . Akdin mevzuu" ibaresi, Tasarıda "H. Hayvan kirası / 1 . Konusu" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 296 ncı maddesinde yer verilen "mevaşi" sözcüğü yerine, Tasarı
da "geviş getirici" sözcükleri kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 376- 818 sayılı Borçlar Kanununun 297 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 376 ncı maddesinde, kiracının kiralanan hayvanlardan sorumlu
luğu düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 297 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mes'uliyet" 
ibaresi, Tasarıda "II. Sorumluluk" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddede, 818 sayılı Borçlar Kanununun 297 nci maddesinin son fıkrasındaki hüküm aynen 
muhafaza edilmiştir. Çünkü, bu fıkranın olmaması durumunda ortaya çıkabilecek boşluğun Tasarının 
317 nci maddesiyle doldurulması imkânsızdır; her iki düzenlemenin konuları farklıdır. Gerçekten, 
Tasarının 317 nci maddesinde, kiracının ayıpları kiraya verene bildirme borcu düzenlenmiştir. Oysa, 
Tasarının 376 ncı maddesinin son fıkrasında, ürün kirasına konu olan hayvanın uğradığı önemli kaza 
ya da hastalıkların kiraya verene bildirilmesi söz konusudur. Kira sözleşmelerinde kiraya verenin, ki
ralananı kira süresince sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli durumda bulundurma borcu vardır. 
Hayvan kirasında ise, Tasarının 376 ncı maddesinin birinci fıkrasında ifade edildiği gibi, kiraya 
verenin böyle bir borcu söz konusu değildir. Yani, kiraya verenin böyle bir durumda ayıptan sorum
luluğu yoktur. Aynı düzenleme, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 303 üncü maddesinin eski ve 
yeni metinlerinde de son fıkra olarak yer almaktadır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 377- 818 sayılı Borçlar Kanununun 298 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 377 nci maddesinde, hayvan kirasının sona erme sebeplerinden fe
sih düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 298 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "Fesih" ibaresi, 
Tasarıda da korunmuştur. Çünkü, maddede tüm sona erme hâlleri değil, sadece belirsiz süreli hayvan 
kirasının fesih yoluyla sona erdirilmesi düzenlenmiştir. Kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 304 üncü 
maddesinin kenar başlığının eski şeklinde "sona erme" karşılığı olarak "Aufhebung" sözcüğü kul
lanıldığı hâlde, yeni şeklinde "fesih" karşılığı olarak "Kündigung" sözcüğü kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ödünç Sözleşmeleri 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Dokuzuncu Bap / Ariyet ve karz" şeklindeki üst başlık, Tasarı
da "Beşinci Bölüm / Ödünç Sözleşmeleri" şekline dönüştürülmüştür. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Kullanım Ödüncü 

818 sayılı Borçlar Kanununun 299 uncu maddesiyle başlayan "Birinci Fasıl / Ariyet" şeklinde
ki alt başlık, Tasarıda "Birinci Ayrım / Kullanım Ödüncü" şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 378- 818 sayılı Borçlar Kanununun 299 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 378 inci maddesinde, kullanım ödüncü sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 299 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 299 uncu maddesinde geçen "bedava kullanılmasını" şeklindeki 
ibare, Tasarıda "karşılıksız olarak" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 379- 818 saydı Borçlar Kanununun 300 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 379 uncu maddesinde, ödünç alanın kullanım hakkı düzenlen

mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 300 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Hükümleri 
/ 1 . Ariyet alanın borçlan" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Hükümleri / 1 . Ödünç alanın kullanım hakkı" 
şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 300 üncü maddesinde kullanılan "tahsis olunduğu maksattan an
laşılan şekilde" ibaresi, Tasanda "özgülendiği amaca göre" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 380- 818 sayılı Borçlar Kanununun 301 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 380 inci maddesinde, kullanım ödüncünde bakım ve koruma gider
lerini hangi tarafın karşılamakla yükümlü olduğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 301 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Muhafaza 
masrafları" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Bakım ve komma giderleri" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 301 inci maddesinde kullanılan "...ve hususiyle ariyet hayvanın 
yiyecek masraflannı" şeklindeki ibare gereksiz görülerek Tasarı metnine alınmamış; "tahammül eder." 
şeklindeki ibare de "yükümlüdür." şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 381- 818 sayılı Borçlar Kanununun 302 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 381 inci maddesinde, birlikte ödünç alanların müteselsil sorum
lulukları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 302 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müteselsil 
mes'uliyet" ibaresi, Tasarıda "III. Müteselsil sommluluk" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 

değişikliği yoktur. 

Madde 382- 818 sayılı Borçlar Kanununun 303 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 382 nci maddesinde, amacı belirlenmiş kullanmada ödünç söz
leşmesinin sona ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 303 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Hitamı / 
I. Muayyen bir kullanmada" şeklindeki ibareler, Tasanda "C. Sona ermesi / 1 . Amacı belirlenmiş kul
lanmada" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 303 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "acele muhtaç 
bulunduğu takdirde" şeklindeki ibare, Tasanda "ivedi gereksinimi ortaya çıkarsa" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, kullanma için belirli bir süre öngörülmemesi dummunda, ödünç 
alanın, ödünç konusunu sözleşme uyarınca kullanmış olmasıyla veya kullanabilecek kadar bir za
man geçmesiyle sözleşmenin sona ereceği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasında, ödünç alanın, ödünç konusunu sözleşmeye aykırı olarak kullan
ması, onu bozması veya kullanmak için başka bir kimseye vermesi ya da önceden bilinmeyen bir 
durum yüzünden ödünç verenin ivedi gereksiniminin ortaya çıkması durumlarında, ödünç verenin o 
şeyi daha önce geri isteyebileceği öngörülmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 383- 818 sayılı Borçlar Kanununun 304 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 383 üncü maddesinde, amacı belirlenmemiş kullanım ödüncünün 
sona ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 304 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Ariyetin za
manı muayyen olmayan kullanmada" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Amacı belirlenmemiş kullan
mada" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 384- 818 sayılı Borçlar Kanununun 305 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 384 üncü maddesinde, ödünç sözleşmesinin sona erme sebebi 
olarak ödünç alanın ölümü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 305 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Ariyet alanın 
vefatı" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Ödünç alanın ölümü" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 305 inci maddesinde kullanılan "...nihayet bulur." şeklindeki 
ibare, Tasarıda "kendiliğinden sona erer." şeklinde ifade edilerek, ödünç alanın ölümünün, herhangi 
bir irade açıklamasına gerek olmaksızın sözleşmeyi kendiliğinden sona erdireceği belirtilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

İKİNCİ AYIRIM 

Tüketim Ödüncü 

818 sayılı Borçlar Kanununun 306 nci maddesiyle başlayan "İkinci Fasıl / Karz" şeklindeki alt 
başlık, Tasarıda "İkinci Ayırım / Tüketim Ödüncü" şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 385- 818 sayılı Borçlar Kanununun 306 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 385 inci maddesinde, tüketim ödüncü sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 306 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 306 nci maddesinde kullanılan "yahut diğer mislî bir şeyin 
mülkiyetini" şeklindeki ibare, Tasarıda "ya da tüketilebilen bir şeyi" şeklinde; "miktar ve vasıfta 
müsavi aynı neviden şeyleri" şeklindeki ibare ise, "aynı nitelik ve miktarda şeyi" olarak ifade 
edilmiştir. 

Maddede, 818 sayılı Borçlar Kanununun 306 nci maddesinde kullanılan "bir şeyin mülkiyetini 
ödünç alan kimseye nakil" şeklindeki ibareye yer verilmemiş; bunun yerine "bir şeyi ödünç alana dev
retmeyi" şeklindeki ifade kullanılmıştır. Gerçekten, tüketim ödüncü sözleşmesi, mülkiyetin devri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 1 6 7 -

amacıyla değil, kullanma amacıyla yapılır. Ancak, ödünç alanın, bu sözleşmenin konusunu oluştu
ran bir miktar para veya tüketilebilen bir şeyi kullanması, zorunlu olarak bunları tüketmesi suretiyle 
olmaktadır. Bu sebeple, maddede kullanılan "devretmeyi" sözcüğü, mülkiyetin ödünç alana devri 
şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 386- 818 sayılı Borçlar Kanununun 307 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 386 ncı maddesinde, genel olarak faizin hükümleri düzenlenmek
tedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 307 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Hükümleri 
/ 1 . Faiz / 1. Hangi muamelelerde faiz lâzım geleceği" şeklindeki ibareler, Tasarıda "B. Hükümleri / 
I. Faiz / 1. Genel olarak" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 307 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "faiz lâzım 
gelmez." şeklindeki ibare, Tasarıda "faiz istenemez." şekline dönüşmrülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 307 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Ticaret 
muamelelerinde" şeklindeki ibare, Tasanda "Ticarî tüketim ödüncü sözleşmesinde" şeklinde; "faiz 
verilmek lâzımdır." şeklindeki ibare ise, "faiz istenebilir." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 387- 818 sayılı Borçlar Kanununun 308 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 387 nci maddesinde, tüketim ödüncü sözleşmelerinde faize ilişkin 
özel kurallar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 308 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Faize müteal
lik kaideler" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Faize ilişkin özel kurallar" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 308 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "karzın alındığı 
zaman ve mekânda" şeklindeki ibare, Tasarıda "ödünç alma zamanında ve yerinde" şeklinde; "âdet 
olan" şeklindeki ibare ise, "geçerli olan" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 388- 818 sayılı Borçlar Kanununun 309 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 388 inci maddesinde, tüketim ödüncü sözleşmesinde zamanaşımı 

düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 309 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Karzın tes
lim ve tesellümü hakkındaki iddialarda müruru zaman" şeklindeki ibare, Tasanda "II. Zamanaşımı" 
şeklinde kısaltılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 309 uncu maddesinde kullanılan "...dair olan iddiaları" şeklindeki 
ibare, Tasarıda "...ilişkin istemleri" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 
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Madde 389- 818 saydı Borçlar Kanununun 310 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasannın iki fıkradan oluşan 389 uncu maddesinde, tüketim ödüncü sözleşmesinde, ödünç alanın 
ödeme güçsüzlüğü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 310 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Ödünç 
alan kimsenin borcu ödemekten aczi" şeklindeki ibare, Tasanda "III. Ödünç alanın ödeme güçsüz
lüğü" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "aciz hâline gir
miş bulunursa" şeklindeki ibare, Tasarıda "ödeme güçsüzlüğüne düşerse" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 390- 818 sayılı Borçlar Kanununun 311 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 390 ıncı maddesinde, ödünç alana para yerine verilen şeylerde, ödünç 
alanın ödünç konusunu geri verme borcunu hangi hesaplamaya göre ifa edeceği düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 311 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Nakit Yerine 
Verilen Şeyler" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Para yerine verilen şeyler" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 311 inci maddesinde kullanılan "emtia" şeklindeki ibare, Tasarı
da "ticarî mallar" şeklinde; "borsa rayicinden ve carî fiyattan ibaret olur; bunun hilâfına mukavele 
batıldır." şeklindeki ibare ise, "borsa ya da piyasa değeri üzerinden hesaplanır. Bunun aksine yapılan 
sözleşme geçersizdir." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 391- 818 sayılı Borçlar Kanununun 312 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 391 inci maddesinde, tüketim ödüncünde ödünç alanın ödünç 
konusunu geri verme zamanı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 312 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. İade za
manı" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Geri verme zamanı" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 312 nci maddesinde kullanılan "altı hafta içinde geri verilmek 
lâzımdır." şeklindeki ibare, geri verme borcunun ödünç verenin ilk isteminden başlayarak altı hafta 
sonra muaccel olacağı göz önünde tutularak, Tasarıda "altı hafta geçmedikçe, ödüncü geri vermek
le yükümlü değildir." şeklinde düzeltilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

ALTINCI BÖLÜM 

Hizmet Sözleşmeleri 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Onuncu Bap / Hizmet akdi" şeklindeki üst başlık, Tasanda "Al
tıncı Bölüm / Hizmet Sözleşmeleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hizmet Sözleşmesi 

Tasarının 391 inci maddesiyle başlayan Birinci Ayırımında genel hizmet sözleşmesi düzenlen
miştir. 
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Madde 392- 818 sayılı Borçlar Kanununun 313 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 392 nci maddesinde, genel hizmet sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 313 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" 
ibaresi, Tasarıda "A. Tanımı" şekline dönüştürülmüştür. 

Madde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 319 uncu maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
İş Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi göz önünde tutularak yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "bağımlı olarak" ibaresi, kaynak İsviçre Borçlar Ka
nununun 319 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "işverenin emrinde" (im Dienst des Arbeitge-
bers, au service de l'employeur) ifadesinin karşılığıdır. İşverene bağımlı olarak çalışma, onun emir 
ve talimatına uygun işgörmeyi ifade eder. Nitekim, 4857 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasında da "bağımlı olarak işgörme"den söz edilmiştir. İşverene bağımlı olarak çalışma, belirli ya 
da belirli olmayan süreli olabilir. İşverenin ödemesi gereken ücret ya zamana göre ya da yapılan işe 
göre belirlenir. 

Maddenin ikinci fıkrasında işçinin işverene bir hizmeti kısmî süreli olarak düzenli biçimde 
yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmelerin de hizmet sözleşmesi olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, 
meselâ, işverenin yanında saatlik, yarım veya tam günlük bir hizmetin düzenli olarak yerine ge
tirilmesi de hizmet sözleşmesi olarak kabul edilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, aksine özel bir yasal düzenleme olmadığı hâllerde, genel hizmet 
sözleşmesine ilişkin hükümlerin, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmelerine de uygulanacağı belirtilmek
tedir. Nitekim 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değiştirilen adıyla, 
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda, çıraklık sözleşmesine ilişkin özel düzen
lemelere yer verilmiştir. 

Madde 393- 818 sayılı Borçlar Kanununun 314 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 393 üncü maddesinde, genel hizmet sözleşmelerinin kurulması 

düzenlenmektedir. 
818 sayılı Borçlar Kanununun 314 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Teşekkülü / 

I. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Kurulması" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, hizmet sözleşmesinin, kanunda aksine bir hüküm yoksa, özel bir 
şekle bağlı olmadığı belirtilmiştir. Nitekim, 4857 sayılı İş Kanununun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasının son cümlesinde "İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir." 
denilmekle birlikte, ikinci fıkrasında, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde 
yapılması zorunluluğu öngörülmüştür. Yine, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 13 üncü mad
desinin ikinci fıkrasında, çıraklık sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması aranmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında bir kimsenin, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında 
yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görmesi ve bu işin de işveren tarafından kabul edilmesi du
rumunda da aralarında hizmet sözleşmesinin kurulmuş sayılacağı belirtilmektedir. Böylece, taraflar 
arasındaki fiilî hizmet ilişkisi de, fıkrada açıklanan koşullarla, hizmet sözleşmesi sayılacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, öğreti ve uygulamada da benimsendiği gibi, geçersizliği sonradan an
laşılan hizmet sözleşmesinin, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar geçerli bir hizmet söz-
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leşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. İşçi, geçersizliği sonradan ortaya çıkan bir sözleşme 
gereğince işveren için bir iş gördüğü takdirde; sözleşmenin her iki tarafı da, sözleşmenin geçersizliği 
sebebiyle hizmet ilişkisine son verilinceye kadar, geçerli bir sözleşme varmışçasına, hizmet ilişkisin
den doğan borçlarını ifa etmekle yükümlüdür. 

Maddeye göre işçi, hizmet sözleşmesinin geçersiz olduğunu biliyorsa iyiniyetli sayılmayacak; 
bu durumda ise, fıkrada da belirtildiği gibi geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesinden 
söz edilemeyeceğinden, bu hükümden yararlanamayacaktır. Belirtilmelidir ki, hizmet sözleşmesinin 
geçersizliğini bilerek işçi çalıştıran bir işveren, sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyecek ve geçer
li bir sözleşme varmışçasına, işçiye karşı sorumlu olacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 320 nci maddesi göz önünde 
tutulmuş; ancak, işçinin harcadığı emeğin korunması ilkesi gözetilerek, bu maddenin üçüncü fıkrasın
da aranan "iyiniyetle işgörme" koşuluna Tasarıda yer verilmemiştir. 

Madde 394- 818 sayılı Borçlar Kanununun 320 nci maddenin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 394 üncü maddesinde, işçinin bizzat çalışma borcu düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 320 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan " II. İşçinin borçları / 
1. Bizzat ifa" ibaresi, Tasarıda " C. İşçinin borçları / 1 . Bizzat çalışma borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede, işçinin üstlendiği işi bizzat yapma, yani şahsen ifa yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu
rada "borcun ifasında, borçlunun kişisel özelliği önemli ise, borçlu edimini şahsen ifa etmekle yüküm
lüdür." şeklindeki Tasannın 82 inci maddesindeki genel kuralın özel bir uygulama hâli söz konusudur. 
Bu maddeyle, işçinin işgörme borcunu ifada kişisel özelliğinin önemli olduğu kabul edilmiş olmaktadır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 395- 818 sayılı Borçlar Kanununun 321 inci maddesinin birinci fıkrasını kısmen karşıla
maktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 395 inci maddesinde, işçinin özen ve sadakat borcu düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununu 321 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İhtimam 
mecburiyeti" ibaresi, Tasarıda "II. Özen ve sadakat borcu" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin özen yükümlülüğü ve işverenin haklı yararlarının korun
masında sadakat yükümlülüğü düzenlenmiştir. Buna göre işçi, hem işini özenle yapacak, hem de 
işverenin yararları konusunda işverene sadakat borcu altında bulunacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, "işçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistem
leri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için 
kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür." 

Maddenin üçüncü fıkrasında işçinin, işverene rekabet oluşturacak davranışlardan kaçınması 
öngörülmüştür. İşçi, üçüncü kişilerle ücret karşılığında anlaşmalar yaparak, işverene karşı sadakat yüküm
lülüğünü ihlâl edemeyeceği gibi, onunla rekabete yol açacak iş ve işlemlerde de bulunamayacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, özen ve sadakat yükümlülüğünün önemli bir alanını oluşturan sır sak
lama yükümlülüğü düzenlenmiştir. İşçi, hizmet ilişkisinin devamı süresince iş gördüğü sırada 
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öğrendiği üretim ve iş sırları gibi bilgileri, kendisinin veya başkalarının yararına olarak kullana
mayacaktır. Ayrıca, hizmet ilişkisi sona erse bile, işverenin haklı yararlarının korunması için gerek
li olduğu ölçüde işçinin, sır saklama yükümlülüğü devam edecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 321a maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 396- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Teslim ve hesap verme borcu" 
kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 396 ncı maddesinde, işçinin teslim ve hesap verme borcu düzen
lenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, "işçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren 
için aldığı şeyleri ve özellikle paralan derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle 
yükümlüdür." 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl 
işverene teslim etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 321b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 397- 818 sayılı Borçlar Kanununun 329 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 397 nci maddesinde, işçinin fazla çalışma borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 329 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "g. Fazla iş için 
ücret" ibaresi, Tasarıda "IV. Fazla çalışma borcu" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun iki fıkradan oluşan 329 uncu maddesi, Tasarının 396 ncı mad
desinin birinci fıkrasında birleştirilerek kaleme alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, fazla çalışma tanımlanmış ve bunun hangi koşullar altında işçi için 
bir yükümlülük oluşturacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, fazla çalışma borcuna ilişkin özel kanunlardaki hükümlerin saklı 
olduğu belirtilmiştir. 

Madde 398- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "V. Düzenlemelere ve talimata uyma 
borcu" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 398 inci maddesinde, işçinin düzenlemelere ve talimata uyma bor
cu düzenlenmektedir. 

Maddede, işverenin işin görülmesi ve işyerinde işçilerin davranışlarına ilişkin olarak genel 
düzenlemeler yapabilmesi ve ayrıca özel talimat verebilmesi kabul edilmiştir. İşverenin koyduğu 
genel düzenlemeler bütün işçiler ve işyeri için bağlayıcı düzenlemeler olduğu hâlde, özel talimat, 
ancak işin özelliği gerektirdiği ölçüde konulabilen ve sadece muhataplarının bilgisine ulaştırıldığı 
takdirde bağlayıcı olabilen düzenlemelerdir. Bununla birlikte, söz konusu özel talimatın bağlayıcı 
olması için, 818 sayılı Borçlar Kanununun 315 inci maddesindeki düzenlemeden farklı olarak, mut
laka önceden yazılı biçimde belirlenmesi koşulunun aranmasından vazgeçilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 32İd maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 399- 818 sayılı Borçlar Kanununun 321 inci maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 399 uncu maddesinde, işçinin sorumluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 321 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İhtimam 
mecburiyeti" ibaresi, Tasarıda "VI. İşçinin sorumluluğu" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin işverene kusuruyla verdiği her türlü zararlardan sorumlu
luğu esası getirilmiştir. Buna göre işçi, ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu tutulacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, işçinin sorumluluğunun belirlenmesinde göz önünde tutulabile
cek ölçütler yer almıştır. Bu ölçütler, işin tehlikeli olup olmaması, işin uzmanlık ve eğitim gerektirip 
gerektirmemesi, işçinin bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleridir. İşçinin sorumlu olup 
olmadığının belirlenmesinde, bu ölçütlerden yararlanılacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 321e maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 400-818 sayılı Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 337 nci mad
desinin birinci fıkrasını kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 400 üncü maddesinde, işverenin borçlarından biri olan işçiye ücret 
ödeme borcu genel olarak düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. İş sahibinin 
borçları / 1. Ücret / a. Miktarı" ile 337 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Birlikte yaşa
ma" ibareleri, Tasarıda "D. İşverenin borçları / 1 . Ücret ödeme borcu / 1 . Ücret / a. Genel olarak" şek
line dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, işçiye, sözleşmede veya toplu sözleşmede kararlaştırılan ya da 
sözleşmede hüküm yoksa, bu konuda alışılmış olan ücret ödenecektir. Fıkrada söz konusu edilen 
"alışılmış ücref'ten, yasal asgarî ücretin altında olmaması koşuluyla, işin niteliğinin gerektirdiği ücret 
anlaşılmalıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin işverenle birlikte yaşadığı hâllerde, aksine anlaşma veya 
yerel âdet bulunmadıkça, beslenme ve barınmanın ücretin bir bölümünü oluşturacağı belirtilmiştir. 
Tasarının 417 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu tür çalışmada işverenin işçiye yeterli gıda 
ve uygun bir barınak sağlamakla yükümlü olması, işçinin kişiliğinin korunması amacıyla kabul 
edilmiş bir yükümlülüktür. Ancak, fıkrada, bu yükümlülüğün, aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, 
işverenin ücret ödeme borcunun bir bölümünü oluşturacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 322 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 401- 818 sayılı Borçlar Kanununun 329 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 401 inci maddesinde, fazla çalışma ücreti düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 329 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "g. Fazla iş için 
ücret" ibaresi, Tasarıda "b. Fazla çalışma ücreti" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin, fazla çalışması sebebiyle işçiye, normal çalışma ücretinin 
en az yüzde elli fazlasını ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Nitekim, 4857 sayılı İş Kanununun 
41 inci maddesinin ikinci fıkrasında da "Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalış
ma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir." denilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin fazla çalışma borcunun bulunduğu hâllerde, fazla çalışma 
ücreti yerine izin verilmesi olanağı tanınmıştır. Bu iznin "uygun bir zamanda" kullandırılması koşu
luna yer verilerek, işin aksamasının önlenmesi amaçlanmıştır. İşçiye verilecek olan izin, fazla çalış
masıyla orantılı olacaktır. Nitekim, 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasın
da da "Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse bu çalışmalar karşılığı zamlı 
ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat 
karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir." denilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, Kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 321c maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları göz önünde tutulmuştur. 

Madde 402- 818 sayılı Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 402 nci maddesinde, ücretin işin sonucundan pay alma şeklinde ol
ması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. İş sahibinin 
borçları / 1. Ücret / a. Miktarı" ibaresi, Tasarıda "c. İşin sonucundan pay alma" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kâr
dan belli bir pay verilmesinin kararlaştırıldığı durumlarda, hesap dönemi sonunda bu payın belirlen
mesinde yasal hükümler ile genellikle kabul edilmiş ticarî esasların göz önüne alınacağı belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçiye belli bir pay verilmesinin kararlaştırıldığı durumlarda ise, 
payın hesaplanmasında uyuşulamazsa işverenin, işçiye veya onun yerine birlikte kararlaştırdıkları 
ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını oluşturan işletmeyle ilgili defter 
ve belgeleri incelemesine sunmak zorunda olduğu açıklanmıştır. Ayrıca, kârdan bir pay verilmesi 
kararlaştırılmışsa, işveren işçiye, istemi üzerine yıl sonu kâr zarar cetvelini vermek zorundadır. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 322a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 403- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "d Aracılık ücreti" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının beş fıkradan oluşan 403 üncü maddesinde, belli işlerde aracılık yapması halinde işçiye 
ödenecek aracılık ücreti düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret 
ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, işçinin istem hakkının, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile 
geçerli olarak kurulduğu anda doğacağı belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, "borçların kısım kısım ifa edileceği sözleşmeler ile sigorta söz
leşmelerinde, her kısma ilişkin ücret isteminin, bu kısma ilişkin borcun muaccel olmasıyla veya 
yerine getirilmesiyle doğacağı yazılı olarak kararlaştırılabilir." 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, işçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında ku
mlan sözleşme işverence kuşum olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi borçlarını yerine ge
tirmezse, ücret istemine yönelik hak sona erer; sadece kısmî ifa hâlinde ise, ücretten orantılı olarak 
indirim yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin dördüncü fıkrasında, sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin 
hesabını tutma yükümlülüğü getirilmemişse, işverenin işçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için 
bu ücrete tâbi işlemleri de içeren yazılı şekilde hesap vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasına göre, "hesabı gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkarsa işveren, işçiye 
veya onun yerine birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin 
dayanağını oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri onun incelemesine sunmak zorundadır." 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 322b ve 322c maddesi göz 
önünde tutulmuştur. 

Madde 404- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "e. İkramiye" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 404 üncü maddesinde, işçiye verilebilecek ikramiye düzenlen
mektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, işveren, bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi belirli günler 
dolayısıyla işçilerine özel ikramiye verebilir; işçilerin bu ikramiyeye ilişkin istem hakları, bu konu
da anlaşma olması hâlinde doğacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, hizmet sözleşmesinin ikramiyenin verildiği dönemden önce sona er
mesi durumunda, işçinin ikramiyeden çalıştığı süreyle orantılı bir bölümünü isteme hakkının, yine 
bu konuda anlaşma olması hâlinde doğacağı açıklanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 322d maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 405- 818 sayılı Borçlar Kanununun 326 ve 327 nci maddelerini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 405 inci maddesinde, ücretin ödenme süresi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 326 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "d. Tediye günü" 
ve 327 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "e. Avans" şeklindeki ibareler, Tasanda "2. Ücretin 
ödenmesi / a. Ödeme süresi" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, aksine âdet olmadıkça, işçiye ücretin her ayın sonunda ödeneceği; 
ancak, hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme sürelerinin belirlenebileceği 
açıklanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, "Daha kısa bir ödeme süresi kararlaştırılmamışsa veya aksine 
âdet yoksa, aracılık ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, işlemlerin yapılması altı aydan daha uzun 
bir süre gerektirdiği takdirde, aracılık ücreti asıl ücrete ek olarak kararlaştırılmışsa, yazılı anlaşmay
la ödeme daha ileri bir tarihe bırakılabilir." 

Maddenin üçüncü fıkrasında, asıl ücrete ek olarak üretilenden pay verilmesinin öngörüldüğü 
durumlarda, ürün payının belirlendiği anda ödeneceği, cirodan veya kârdan pay verilmesinin karar
laştırıldığı durumlarda ise, payın hesap dönemini izleyen en geç üç ay içinde belirlenerek öden
mesinin şart olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise işverenin, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve 
hakkaniyet gereği ödeyebilecek dummda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlü 
olduğu ifade edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 323 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 406- 818 sayılı Borçlar Kanununun 333 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 406 ncı maddesinde, işçinin ücret alacağının korunması düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 333 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "5. Mahsup" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Ücretin korunması" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, ücretin, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça, işyerinde veya özel 
olarak açılan bir banka hesabına ödeneceği; her ödeme döneminde işçiye hesap pusulası verileceği 
belirtilmiştir. Nitekim, 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında "Genel an
lamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para 
ile ödenen tutardır." denildiği gibi, ikinci fıkrasında da "Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde 
veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise 
ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir." denilmiştir. Aynı Kanunun 37 nci mad
desinde de işçiye ücretine ilişkin bir hesap pusulası verileceği öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, işveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası ol
madıkça takas edemeyecektir. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği bir zarardan doğan alacaklar, 
ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilecektir. Buna göre, işçi rıza gösterirse, işverenin on
dan olan alacağını işçiye olan ücret borcuyla takas etmesi mümkündür. İşçi alacaklarının takas edilme
si yasağı 818 sayılı Borçlar Kanununun 123 üncü maddesinde ve bunu karşılayan Tasarının 143 üncü 
maddesinde de öngörülmüştür. Ancak söz konusu düzenlemelerden farklı olarak Tasarıda, bu yasağın 
işçinin kasten sebebiyet verdiği bir zarardan doğan işveren alacağı için uygulanmayacağı ve bu du
rumda işçinin ücretinin haczedilebilir kısmının, işverenin uğradığı zarardan doğan alacağıyla takas 
edilebileceği kabul edilmiştir. 

Borçlunun ücret ya da maaşının ne kadarlık kısmının haczedilebileceği hususu 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenmiştir. Buna göre 
"Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya 
konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez." denilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, ücretin işveren yararına kullanılması konusundaki anlaşmaların geçer
siz olduğu hükme bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak, işveren, ücret ödemesini, meselâ işçiye, belirli 
bir işyerinde veya kendi fabrikasında üretilen, satılan ya da dağıtımı yapılan ürünleri satın alma koşu
luna bağlayamaz. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 323b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. Ancak, bu maddenin ikinci fıkrasında kasten verilen zararlar bakımından öngörülen 
"sınırsız takas imkânı" Tasarıya alınmamış, bunun yerine, Borçlar Kanununun hizmet sözleşmesine 
ilişkin hükümlerine tâbi olarak çalışanların durumları dikkate alınarak, daha fazla korunmaları 
amacıyla, takas imkânının "ücretin haczedilebilir kısmı" ile sınırlandırılması uygun görülmüştür. 

Madde 407- 818 sayılı Borçlar Kanununun 325 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 407 nci maddesinde, işverenin temerrüdü durumunda işçiye ücret 
ödenmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 325 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. İş sahibinin 
temerrüdü" ibaresi, Tasarıda "3 . İşgörme ediminin ifasının engellenmesi durumunda ücret / a. İşve
renin temerrüdü durumunda" şekline dönüştürülmüştür. 
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Maddeye göre, hizmet sözleşmesinde işverenin temerrüdü, alacaklının temerrüdünün özel bir hâ
lidir. İşverenin, işçinin işgörme ediminin ifasının engellendiği şu iki durumda da ücret ödemekle 
yükümlü olduğu kabul edilmiştir: 

1. İşverenin, işçisinin gereği gibi önerdiği işgörme edimini kabulde temerrüde düşmesi, 

2. İşverenin, işçinin işgörme edimini ifasını kusuruyla engellemesi. İşverenin işin görülmesini 
kusuruyla engellemesi, o işin yapılmasından vazgeçmesi, işçinin yerine başkasını çalıştırması gibi se
beplere dayanabilir. 

Yukarıdaki iki dummdan biri gerçekleştiği takdirde işveren, kabulden kaçındığı ya da ifasını 
kusuruyla engellediği iş görülmediği hâlde, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olacak ve daha son
ra, aynı işin görülmesini ondan isteyemeyecektir. 

Maddenin ikinci cümlesinde, işverenin kabulden kaçındığı veya ifasını kusuruyla engellediği iş 
sebebiyle, işi yapmayan işçinin, bu şekilde elde ettiği serbest zamanı başka bir işte değerlendirerek 
elde ettiği veya elde etmekten bilerek kaçındığı yararlar ile yapmaktan kurtulduğu giderlerin ücret ala
cağından indirilmesi hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci cümlesinde, Tasarının kira sözleşmesine ilişkin 324 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Gerçekten, 818 sayılı Borçlar Kanununun 252 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında olduğu gibi, Tasarıda da, "Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu gider
ler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yarar
ları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür." denilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 324 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 408- 818 sayılı Borçlar Kanununun 328 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 408 inci maddesinde, işçinin çalışmayı durdurması hâlinde ücret 
konusu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 328 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "f. İş ifa 
edilmediği hâlde ücret" ibaresi, Tasarıda "b. İşçinin çalışmayı durdurması durumunda" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddeye göre, "uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan 
çalışma ve benzeri sebeplerle kuşum olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için işgörme 
edimini ifa edemezse, işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete 
uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür." Ancak, işçi çalışmadığı süre içinde başka bir yolla, meselâ 
bir sosyal güvenlik kurumundan gelir elde etmişse, işverenin ücret ödeme borcu olmayacaktır. 
Nitekim, 4857 sayılı İş Kanununun 48 inci maddesine göre de: "İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve 
hafta tatilleri, ödeme yapılan kumm veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden 
ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kummu tarafından ödenen geçi
ci iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir." 

Madde 409- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "4. Ücret alacağının devri ve 
rehnedilmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 409 uncu maddesinde, ücret alacağının devri ve rehnedilmesi 
düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin birinci fıkrasına göre, işçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya 
başkasına devredilemez ve rehnedilemez; ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için 
hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu orana dahil değildir; nafaka alacaklılarının hakları sak
lıdır. Nitekim, aynı düzenlemeye, 4857 sayılı İş Kanununun "Ücretin saklı kısmı" kenar başlıklı 35 
inci maddesinde de yer verilmiştir. Tasarının 409 uncu maddesi, "Ücretin korunması" kenar başlık
lı 406 nci maddesinin tamamlayıcısı niteliğindedir. 

Aynı fıkraya göre, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir 
edilecek miktar bu orana dahil değildir. Fıkranın son cümlesinde, nafaka alacaklılarının hakları saklı 
tutulmak suretiyle, aile hukukundan doğan bakım ve yardım yükümlülüğüyle ilgili olarak, mahke
mece hükmedilecek nafaka borçlarında, ücretin sınırlı olarak haczedilebileceğinin ileri sürülemeye
ceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, gelecekteki ücret alacaklarının, devredilmesi veya rehnedilmesine 
ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 325 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 410- 818 sayılı Borçlar Kanununun 324 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 410 uncu maddesinde, parça başına ve götürü işlerde işverenin iş 
verme borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 324 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. İş verilmesini 
istemek hakkı" şeklindeki ibare, Tasarıda "5 . Parça başına veya götürü iş / a. İş verme " şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin, sözleşme gereğince tek bir işverene bağlı olarak, parça 
başına veya götürü iş yapmayı üstlenmesi dummunda, işverenin ona yeterli iş vermekle yükümlü 
olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, "işveren, kendi kusuru olmaksızın sözleşmede öngörülen parça 
başına veya götürü iş sağlayamayacak dummda bulunduğu veya işletme koşulları geçici olarak gerek
tirdiği takdirde işçiye, ücreti zaman esasına göre öder. Bu dummda, zamana göre ödenecek ücret an
laşmada veya hizmet ya da toplu iş sözleşmesinde belirlenmemişse işveren, işçiye parça başına veya 
götürü olarak daha önce aldığı ortalama ücrete eşdeğer bir ücret ödemekle yükümlüdür." 

Maddenin son fıkrasında, işçiye parça başına veya götürü ya da zamana göre iş sağlayamayan 
işverenin ödemekle yükümlü olduğu ücret düzenlenmektedir. Buna göre, bu dummda işveren, en 
azından temerrüt hükümleri uyarınca zamana göre ödenmesi gereken ücreti ödemekle yükümlüdür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 326 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 411- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Birim ücreti" kenar başlıklı yeni 
bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 411 inci maddesinde, birim ücretin bildirilmesi yükümlüğü düzen
lenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin, sözleşme gereğince parça başına veya götürü olarak çalış
mayı üstlenmesi dummunda, her işin başlamasından önce, kendisine ödenecek birim ücretini, işve
renin bildirmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, işverenin birim ücreti bildirim yükümlülüğüne aykırı davranışının sonu
cu hükme bağlanmışür. Buna göre, işveren işin başlamasından önce işçiye birim ücretini bildirmemişse, 
aynı veya benzer bir iş için belirlenmiş olan birim ücret esas alınacak ve işçiye ödenecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 326a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 412- 818 sayılı Borçlar Kanununun 331 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 412 nci maddesinde, iş araç ve malzemelerinin işveren tarafından 
işçiye verilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 331 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan " 3 . Âlât ve 
malzeme" ibaresi, Tasanda "II. İş araç ve malzemeleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, işverenin işçiye bu iş için 
gerekli araçları ve malzemeyi sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Fıkrada söz konusu edilen 
araç, işçinin işi yapması için gerekli olan makine, araba, toma, tezgâh, tamir takımı gibi iş âletleri
ni; malzeme ise, aracın kullanılması veya işin görülmesi için gerekli olan hammadde, yakıt, su, 
kömür, tohum ve benzerlerini ifade eder. 

Maddenin ikinci fıkrasında, araç ve malzemenin işçi tarafından sağlandığı durumlarda, bunun 
karşılığının işveren tarafından işçiye ödenmesi öngörülmüştür. Ancak, fıkra emredici nitelikte ol
madığı için, sözleşmede bunun aksi kararlaştırılabileceği gibi, malzeme ve araçlann kullanımına ilişkin 
işçiye ayrıca ücret ödenmeyeceği konusunda yerel bir âdet de olabilir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 327 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 413- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Giderler / 1. Genel olarak" ke
nar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 413 üncü maddesinde, işin gerektirdiği giderlerden genel olarak so
rumluluk düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin, işin görülmesinin gerektirdiği her türlü gideri ve işçiyi 
işyeri dışında çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu harcamaları ödemekle yükümlü olduğu be
lirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, yazılı olarak yapılmış bir hizmet sözleşmesinde veya toplu iş söz
leşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması kararlaştırılan harcamaların, kendisine götürü biçimde, 
günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesinin öngörülebileceği ifade edilmiştir. Söz konusu yazılı an
laşmada, böyle bir ödeme kararlaştırılmışsa, işçi tarafından meselâ, işyerine gidiş-dönüş, yemek, 
konaklama ve buna benzer amaçlarla yapılmış olan harcamaların, işverence, duruma göre her gün, 
her hafta veya her ay itibarıyla hesaplanacak tutarının da ödenmesi gerekecektir. Ancak, fıkra uyann-
ca işve-ren, "götürü biçimde" ödemeyi üstlendiği bu tür harcamaların, işçi tarafından fiilen yapıl
madığını ileri sürerek bunları ödemekten kaçınamayacaktır. Fıkranın son cümlesine göre, işveren 
tarafından yapılacak ödeme, işçinin bu tür harcamalannın zorunlu kıldığı miktardan az olamayacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, işçiyi kommaya yönelik emredici bir kural getirilmiştir. Buna göre, 
zorunlu harcamaların tamamen veya kısmen işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin anlaşmaların 
yapılamayacağı, aksi hâlde bunların geçersiz olduğu kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 327a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 
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Madde 414- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Taşıma araçları" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 414 üncü maddesinde, taşıma araçlarının gerektirdiği giderlerden 
sorumluluk düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin, işin görülmesi için işverenle anlaşarak işverenin veya 
kendisinin sağladığı bir taşıma aracı kullanması durumunda, taşıtın işletilmesinin ve bakımının gerek
tirdiği olağan giderlerin, hizmet için kullanıldığı ölçüde işverence karşılanacağı belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin işverenle anlaşarak işin görülmesinde kendi motorlu aracını 
kullanması durumunda, işverenin sadece motorlu aracın işletilmesinin ve bakımının gerektirdiği 
olağan giderlerden değil, aynı zamanda bunların vergi, zorunlu malî sorumluluk sigortası primlerini 
ve aracın yıpranması karşılığında uygun bir tazminatı da ödemekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir. 
Ancak, işveren tarafından karşılanacak olan bu giderler, "hizmet için kullanıldığı ölçüde" sınırla
masına tâbi tutulmuştur. 

Maddenin son fıkrasında, işçinin işverenle anlaşarak, hizmetin görülmesinde kendisine ait diğer 
taşıma araçlarını ve hayvanlarını kullanması durumunda, işverenin, bunların kullanımının ve 
bakımının gerektirdiği olağan giderleri, yine hizmet için kullanıldığı ölçüde karşılamakla yükümlü 
olduğu ifade edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 327b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 415- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "3 . Giderlerin ödenmesi" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 415 inci maddesinde, işçinin yapmış olduğu giderlere ilişkin ala
cağının ifa zamanı düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağının, daha kısa bir 
süre kararlaştınlmamışsa veya yerel âdet yoksa, her defasında ücretle birlikte ödeneceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin hizmetinin ifasının gerektirdiği giderler için avans alacağı 
düzenlenmiştir. İşçinin avans alacağı, hizmetin ifası için "düzenli olarak yapılması gerekli masraflar" 
için söz konusu olacaktır. Bu koşulun gerçekleşmesi hâlinde, işçiye en az ayda bir olmak üzere, be
lirli aralıklarla avans verilmesi zorunluluğu öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 327c maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 416- 818 sayılı Borçlar Kanununun 332 nci maddesini karşılamaktadır 

Tasarının üç fıkradan oluşan 416 ncı maddesinde, işçinin kişiliğinin genel olarak korunması 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 332 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Tedbirler ve 
mesai mahalleri" ibaresi, Tasarıda "IV. İşçinin kişiliğinin komnması / 1. Genel olarak" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin işçinin kişiliğini koruması, kişiliğine saygı göstermesi, 
sağlığını gözetmesi, işyerinde ahlâka uygun bir düzenin gerçekleşmesini sağlama yükümlülüğü 
öngörülmektedir. Gerçekten, işverenin, işçinin sağlığını korumak amacıyla hastalandığında onu çalış-
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maya zorlamama, tedavisi için gerekli izinleri verme, gerektiğinde işyerinde acil tedavi imkânlarını 
sağlama gibi yükümlülükleri söz konusudur. Böylece, işçilerin rahat ve huzur içinde çalışabilecek
leri bir ortamın sağlanması amaçlanmıştır. Bunun bir ölçüsü olarak işverenin işyerinde "ahlâka uy
gun bir düzeni gerçekleştirmekle" yükümlü olduğu kabul edilmiştir. Bu yükümlülüğünün diğer bir 
görünümünü ise, işverenin, işçilerin cinsel tacize uğramamaları için gerekli önlemleri alması oluş
turmaktadır. İşveren, bu amaçla, işçilerin derhâl yardım isteyebilecekleri bir güvenlik sistemi kurma, 
güvenlik personeli bulundurma gibi, cinsel tacizle karşılaşma tehlikesini ortadan kaldırmaya yöne
lik uygun önlemleri almakla yükümlüdür. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işverenin, işçinin yaşam, sağlık ve bedensel bütünlüğünü kommak 
için gerekli' önlemleri alma yükümlülüğü öngörülmektedir. Fıkraya göre, işverenin özellikle iş 
kazalanna karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü söz konusudur. "Buna göre işveren, hizmet iliş
kisinin ve yapılan işin niteliği göz önünde tutulduğunda, hakkaniyet gereği kendisinden beklenen; 
deneyimlerin zomnlu kıldığı, teknik açıdan uygulanabilir ve işyerinin özelliklerine uygun olan ön
lemleri almakla yükümlüdür." Nitekim, 4857 sayılı İş Kanununun "İş verenlerin ve işçilerin yüküm
lülükleri" kenar başlıklı 77 nci maddesinin birinci fıkrasında da benzer bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, işverenin bu önlemleri almaması nedeniyle işçinin ölmesi dummun
da işçinin desteğinden yoksun kalanların tazminat alacaklarının, sözleşmeye aykırılıktan doğan so
mmluluk hükümlerine tâbi olduğu belirtilmektedir. Fıkrada, sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazmi
nat sommluluğuna ilişkin hükümlere yollama yapılmıştır. Bunun bir sonucu olarak, bu tür zararların 
giderilmesinde, haksız fiillere ilişkin zamanaşımı süreleri değil, sözleşmeye aykırılık nedeniyle za
manaşımına ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 328 inci maddesi göz önünde 

tutulmuştur. 

Madde 417- 818 sayılı Borçlar Kanununun 337 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 417 nci maddesinde, işçinin, işverenin ev düzeni içinde çalışması 

düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 337 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Birlikte yaşa

ma" ibaresi, Tasarıda "2. Ev düzeni içinde çalışma" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin işveren ile bir ev düzeni içinde birlikte yaşadığı durumlar
da, işverenin işçinin beslenme ve barınma gereksinimlerini karşılamakla yükümlü olduğu 
öngörülmüştür. Bu yükümlülük, işçinin kişiliğinin komnması amacıyla kabul edilmiş olmakla birlikte 
aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, Tasarının 400 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, işve
renin ücret ödeme borcunun bir bölümünü oluşturacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin kuşum olmadan hastalanması veya kaza gibi nedenlerle iş 
görememesi hâlinde, işverenin, en az iki hafta süreyle, işçiye bakma ve onu tedavi ettirme yüküm
lülüğü öngörülmüştür. Fıkraya göre, işçinin bir yılı aşan her hizmet yılı için söz konusu süre, dört haf
tayı aşmamak üzere ikişer gün arttırılacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, kadın işçilerin gebeliğinde ve doğum yapması dummunda da 
işverenin yine aynı sürelere bağlı olarak, aynı edimleri ifa etmekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 328a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 
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Madde 418- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "3 . Kişisel verilerin kullanılmasın
da" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 418 inci maddesinde, işçinin korunması amacıyla kişisel verilerin 
kullanılması düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, teknolojik gelişmeler sonucu günlük yaşantının bir parçası hâline 
gelen ve bilgisayar ortamında saklanabilen verilerin kullanılması konusunda işçinin korunması 
amacıyla bazı sınırlamalar yapılmıştır. Buna göre, işveren, işçiye ait kişisel verileri ancak işçinin işe 
yatkınlığıyla ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, özel kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 328b maddesi göz önünde tu
tulmak suretiyle kaleme alınmıştır. 

Madde 419- 818 sayılı Borçlar Kanunu ile kaynak İsviçre Borçlar Kanununda yer verilmeyen, 
"V. Ceza koşulu ve ibra" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 419 uncu maddesinde, işçinin ceza koşuluna ve ibraya karşı ko
runması düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulacak ceza 
koşulu geçersizdir. Buna karşılık hizmet sözleşmelerine işçi lehine ceza koşulu konulabilir. Böylece 
fıkra hükmü nispi emredici bir nitelik taşımaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin işverenden olan alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin geçerliliği 
şu iki koşulun birlikte gerçekleşmiş olmasına bağlanmıştır: 

1. İbra sözleşmesi yazılı şekilde yapılmış olmalıdır. 

2. Sözleşmede ibra konusu alacağın türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, hizmet sözleşmesinin devam ettiği sırada veya sona ermesinden başla
yarak bir ay geçmeden, işçi aleyhine yapılan ibra sözleşmelerinin hükümsüz olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında ise, ibra sözleşmesinin iptalinin istenebilmesinin koşulları düzenlen
mektedir. Buna göre, ibra sözleşmesi işçinin haklarını yeterince korumuyor veya aşırı ölçüde sınır
lıyorsa ve bu durumlar açıkça belli ise işçi, böyle bir ibra sözleşmesinin, hizmet ilişkisinin sona erdiği 
tarihten başlayarak iki yıl içinde iptalini isteyebilecektir. 

Madde 420- 818 sayılı Borçlar Kanununun 334 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 334 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "6. İstirahat za
manları" şeklindeki ibare, Tasarıda "V. Tatil ve izinler / 1. Hafta tatili ve iş arama izni" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 420 nci maddesinde, işçinin hafta tatili ve iş arama izni düzenlen
mektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçiye haftada bir tam gün tatil verilmesi ve bu günün pazar günü 
olması öngörülmüştür. İşçiye, pazar günü dışındaki bir günde hafta tatili verilebilmesi için, durum ve 
koşullar, hafta tatilinin pazar gününde verilmesini imkânsız kılmalıdır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işverenin, belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshi hâlinde, bildirim 
süresi içinde işçiye ücretinde bir kesinti olmaksızın, günde iki saat iş arama izni vermekle yükümlü 
olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasına göre, izin saatlerinin ve günlerinin belirlenmesinde, işyerinin ve işçinin 
haklı menfaatleri göz önünde tutulacaktır. 
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Madde 421- 818 saydı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Yıllık izin / a. Süresi" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 421 inci maddesinde, işçinin yıllık izin süresi düzenlenmektedir. 

Maddede, işverenin, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve onsekiz yaşından 
küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin verme zorunda olduğu 
belirtilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329a maddesi göz önünde tu
tulmak suretiyle kaleme alınmıştır. 

Madde 422- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. İndirimi" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasannın dört fıkradan oluşan 422 nci maddesinde, işçinin yıllık izin süresinden indirim yapıla
bilecek ve yapılamayacak hâller düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, işçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuruyla toplam bir aydan da
ha uzun bir süreyle hizmeti yerine getirmezse işveren, çalışılmayan her tam ay için, yıllık ücretli izin 
süresinden bir gün indirim yapabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin, bir hizmet yılı içinde kendi kusuru olmaksızın hastalık, 
kaza, yasal bir yükümlülüğün veya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebepler
le en çok üç ay süreyle işgörme edimini yerine getirememesi durumunda, işverenin yıllık ücretli izin 
süresinden indirim yapamayacağı belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, işveren, kadın işçinin gebelik ve doğum yapma sebebiyle 
işgörme edimini yerine getirememesinin üç ayı geçmemesi durumunda, yıllık ücretli izin süresinden 
indirim yapamayacaktır. 

Maddenin son fıkrasında ise, hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle, işçinin aleyhine hüküm doğu
racak şekilde, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine aykırı düzenleme yapılamayacağı öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 423- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "c. Kullanılması" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 423 üncü maddesinde, yıllık ücretli izinlerin kullanılmasının tâbi 
olduğu kurallar düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, yıllık ücretli izinlerin kural olarak aralıksız biçimde verileceği; an
cak tarafların anlaşmasıyla ikiye bölünerek de kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işveren yıllık ücretli izin tarihlerini, iş yerinin veya ev düzeninin 
çıkarlarıyla bağdaştığı ölçüde, işçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329c maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 424- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "d. Ücreti" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasannın dört fıkradan oluşan 424 üncü maddesinde, işçinin izin süresine ait ücreti düzenlenmektedir. 
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Maddenin birinci fıkrasına göre, "işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli 
izin süresine ilişkin ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans 
olarak vermekle yükümlüdür." Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı İş Kanununun 57 nci maddesinin 
birinci fıkrasında "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücre
tini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorun
dadır." şeklinde yer almaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para 
ve başka menfaatler karşılığında, yıllık ücretli izin hakkından feragat edemeyeceği belirtilmiştir. 
Yine, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, yıllık ücretli izin hakkından 
vazgeçilemeyeceği ifade edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, hizmet sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, 
işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki 
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenecektir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımının 
başlangıcı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihtir. Bu fıkra, 4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu 
maddesinin birinci fıkrasından aynen alınmıştır. 

Maddenin son fıkrasında ise, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin bu süre içinde ücret 
karşılığı bir işte çalıştığının anlaşılması durumunda, işverenin izin süresi için ödediği ücreti geri ala
bileceği belirtilmiştir. Bu fıkra da, 4857 sayılı İş Kanununun 58 inci maddesinden aynen alınmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 329d maddesi de göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 425- 818 sayılı Borçlar Kanununun 335 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 425 inci maddesinde, işçiye verilecek hizmet belgesi düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 335 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "7. Şehadet-
name" ibaresi, Tasarıda "VI. Hizmet belgesi" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini 
içeren bir hizmet belgesi vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Benzer bir düzenlemeye, 4857 
sayılı İş Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında da yer verilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, işçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, hizmet belgesinde, 
onun işgörmedeki becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilecektir. 

Maddenin son fıkrasında ise, hizmet belgesinin zamanında verilmemesinden veya belgede doğru 
olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçinin veya işçiyi işe alan yeni işverenin eski işveren
den tazminat isteyebileceği ifade edilmiştir. Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı İş Kanununun "Çalış
ma belgesi" kenar başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında da bulunmaktadır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 330a maddesinin birinci fıkrası 
göz önünde tutulmuştur. 

Madde 426- 818 sayılı Borçlar Kanununun 336 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 426 ncı maddesinde, işçinin sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 336 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "8 . İşçinin ihti-
raı" ibaresi, Tasarıda "E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddede, hizmet buluşları üzerinde işçinin ve işverenin hakları, bunların kazanılması ile diğer 
sınaî ve fikrî mülkiyet haklarına ilişkin özel kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 
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Madde 427- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "F. Hizmet ilişkisinin devri / 1 . İşye
rinin tamamının veya bir bölümünün devri" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 427 nci maddesinde, işyerinin tamamının ya da bir bölümünün 
devrinin hizmet ilişkisine etkisi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, bir işletmenin kısmen ya da tamamen bir üçüncü kişiye devri 
hâlinde, hizmet ilişkisinin bütün hakları ve borçları ile birlikte devir tarihinden itibaren, kendiliğin
den devralana geçeceği hükme bağlanmıştır. Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı İş Kanununun 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında da bulunmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin hizmet süresine bağlı hakları bakımından, işçinin devreden 
işveren yanında işe başladığı tarihin esas alınacağı belirtilmektedir. Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı 
İş Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında da bulunmaktadır. 

Maddenin son fıkrasına göre: "Yukarıdaki hükümlere göre devir hâlinde, devirden önce doğ
muş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren müteselsilen 
sorumludurlar. Ancak, bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu, devir tarihinden 
itibaren iki yıl ile sınırlıdır." Benzer bir düzenleme, 4857 sayılı İş Kanununun 6 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasında da bulunmaktadır. Fıkrada, Tasannın 201 inci maddesinden farklı olarak ilân zorun
luluğu aranmamıştır. Çünkü, iş yerinin devrinde alacaklı konumundaki işçilerin kimler oldukları be
lirli olup, ayrıca ilân yapılması gereksiz görülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 333 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 428- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Sözleşmenin devri" kenar başlık
lı yeni bir maddedir. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 428 inci maddesinde, hizmet sözleşmesinin devri düzenlenmektedir. 
Maddenin birinci fıkrasında, hizmet sözleşmesinin, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle 

sürekli olarak başka bir işverene devredilebileceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, devir işlemiyle devralanın, bütün hak ve borçları ile birlikte 
hizmet sözleşmesinin işveren tarafını oluşturacağı ifade edilmektedir. Gerçekten, hizmet sözleşmesini 
devralınmasıyla, hizmet ilişkisi sona ermemekte, devralan, sözleşmenin işveren tarafı hâline gelmek
tedir. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işverenin yanında 
işe başladığı tarih esas alınacaktır. Benzer bir düzenleme, geçici iş ilişkisi bakımından 4857 sayılı İş 
Kanununun 7 nci maddesinde de yapılmıştır. 

Madde 429- 818 sayılı Borçlar Kanununun 338 inci maddesi ile 339 uncu maddesini kısmen 
karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 429 uncu maddesinde, belirli süreli sözleşmelerde sona erme 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 338 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Hitamı / 
I. Müddetin müruru" ve 339 uncu maddesinde kullanılan "II. Sükût ile tecdit" şeklindeki ibareler, 
Tasarıda "G. Sözleşmenin sona ermesi / 1 . Belirli süreli sözleşmede" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 338 ve 339 uncu maddelerinde birbiriyle bağlantılı konuların 
düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarıda tek madde hâlinde kaleme alınmıştır. 818 sayılı Borçlar 
Kanununun 339 uncu maddesinin ikinci fıkrasının, hizmet sözleşmesinin örtülü olarak yenilenmesinin 
bir koşulunu oluşturduğu düşünülerek Tasarıya alınmasına gerek görülmemiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 339 uncu maddesinin birinci fıkrasın
da kullanılan "akit, aynı müddet ve fakat nihayet bir sene için tecdit edilmiş sayılır" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "sözleşme, ... belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür." şeklinde değiştirilmiştir. Böylece fıkra, 
4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesiyle uyumlu hâle getirilmiştir. 

Aynı fıkranın son cümlesinde ise, 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesinin ikinci ve son 
fıkralarından yararlanılmıştır. Böylece, esaslı bir sebep olmadıkça, aynı işçi ile belirli süreli hizmet 
sözleşmesinin üst üste yapılması dummunda bu sözleşmeler belirsiz süreli sözleşmeye dönüşecek, işçi 
bu tür sözleşmelerin koşullarından ve bu arada feshe karşı komnmaya ilişkin yasal hükümlerden 
yararlanacaktır. Buna karşılık, belirli süreli sözleşmelerin zincirleme yapılmasında esaslı bir sebep 
varsa, belirli süreli sözleşme olma özellikleri varlığını sürdürecektir. 

Maddenin son fıkrasında ise, 818 sayılı Borçlar Kanununun 339 uncu maddesinin ikinci fıkrasın
da kullanılan "akit, tecdit edilmiş sayılır." şeklindeki ibare, sözleşmede kararlaştırılan süre sona erdiği 
hâlde, tarafların hizmet ilişkisini sürdürmeleri dummunda, ortaya çıkan sözleşmenin örtülü olarak ye
nilenmesinin sonucunu ifade etmek üzere, Tasarının 429 uncu maddesinde "sözleşme belirsiz süre
li sözleşmeye dönüşür." şeklinde bir ibare kullanılmakla yetinilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 334 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 430- 818 sayılı Borçlar Kanununun 340 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 430 uncu maddesinde, belirsiz süreli sözleşmelerde fesih hakkı 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 340 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Feshin ih
barı ve kanunî müddetler / 1 . Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Belirsiz süreli söz
leşmede / 1. Genel olarak fesih hakkı" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddede, taraflardan her birinin belirsiz süreli hizmet sözleşmesini Tasarının 431 inci mad
desinde öngörülen fesih bildirim sürelerine uymak suretiyle feshedebileceği kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 335 inci maddesinin birinci 
fıkrası göz önünde tutulmuştur. 

Madde 431- 818 sayılı Borçlar Kanununun 340 ve 341 inci maddelerini karşılamaktadır. 

Tasarının altı fıkradan oluşan 431 inci maddesinde, belirsiz süreli sözleşmelerde fesih süresi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 340 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Feshin ih
barı ve kanunî müddetler / 1. Umumiyet itibariyle" ve 341 inci maddesinin kenar başlığında kul
lanılan "2. Bir seneden fazla devam eden işlerde" şeklindeki ibareler, Tasarıda, "2. Fesih bildirim 
süresi / a. Genel olarak" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 340 ve 341 inci maddelerinde birbiriyle bağlantılı konuların 
düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarıda tek madde hâlinde ve 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci 
maddesinden yararlanılarak, gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle kaleme alınmıştır. Ancak, işçinin 
aniden işi bırakmasının hukukî sonucuna ilişkin düzenleme, Tasarının 438 inci maddesinde 
yapılmıştır. 
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Maddenin son fıkrasında kullanılan "hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hâllerde" şeklindeki 
ibare ile, işçinin askerlik, ağır hastalık, ücretsiz izin ve buna benzer sebeplerle hizmet sözleşmesin
den doğan yükümlülüklerin ifasının istenemeyeceği durumlar kastedilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 335a ve 335c maddeleri göz 
önünde tutulmuştur. 

Madde 432- 818 sayılı Borçlar Kanununun 342 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 432 nci maddesinde, deneme süresinde fesih düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 342 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Tecrübe müd
deti" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Deneme süresi içinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 335b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 433- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Feshe karşı koruma" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 433 üncü maddesinde, fesih hakkının kötüye kullanılması dum
munda işçinin feshe karşı korunması düzenlenmektedir. 

Maddede, hizmet sözleşmesini fesih hakkını kötüye kullanılarak sona erdiren işverenin, işçiye 
fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğu belirtilmek
tedir. Benzer bir düzenlemeye, 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında da yer 
verilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 336 ve 336a maddeleri göz 
önünde tutulmuştur. 

Madde 434- 818 sayılı Borçlar Kanununun 344 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 434 üncü maddesinde, haklı sebeple derhâl fesih koşulları düzen

lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Fesih / 1. 
Muhik sebeplerden dolayı / a. Salâhiyet" şeklindeki ibareler, Tasanda, "IV. Derhâl fesih / 1. Koşullan / 
a. Haklı sebepler" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre: "Taraflardan her biri haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl fes
hedebilir. Sözleşmeyi fesheden taraf, diğer tarafın istemi üzerine fesih sebebini yazılı olarak bildirmek 
zorundadır." 

Maddenin ikinci fıkrasında, sözleşmeyi fesheden taraftan dürüstlük kurallarına göre hizmet 
ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün dumm ve koşulların haklı sebep sayılacağı belirtilmiştir. 
Hizmet ilişkisini sürdürmenin dürüstlük kurallarına göre mümkün olup olmadığı her somut olaya 
göre değerlendirilecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 337 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 435- 818 sayılı Borçlar Kanununun 346 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 435 inci maddesinde, işverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi ne

deniyle derhâl fesih düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 346 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Ücretin 
tehlikede bulunmasından dolayı" şeklindeki ibare, Tasarıda, "b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne 
düşmesi" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddede, işverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi nedeniyle işçinin fesih hakkı düzenlenmiştir. 
Bu durumda, işverenden kendisine bir güvence verilmesini istediği hâlde işveren uygun bir süre 
içinde bu konuda güvence sağlamazsa işçi, herhangi bir süreye uymak zorunda olmaksızın sözleşmeyi 
hemen feshedebilecektir. Benzer bir düzenlemeye, 4857 sayılı İş Kanununun "işverenin ödeme aczine 
düşmesi" kenar başlıklı 33 üncü maddesinde de yer verilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 337a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 436- 818 sayılı Borçlar Kanununun 345 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 436 ncı maddesinde, haklı sebeple feshin sonuçları düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 345 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Tazminat" 
şeklindeki ibare, Tasarıda, "2. Sonuçları / a. Haklı sebeple fesihte" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 337b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği 
yoktur. 

Madde 437- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte" 
kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 437 nci maddesinde, haklı sebebe dayanmayan feshin sonuçlan 
düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl fes
hetmesi durumunda işçinin, belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirim süresine ve belirli süreli söz
leşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması nedeniyle, bu sürelere uyulsaydı kazanabileceği mik
tarı tazminat olarak isteyebileceği belirtilmektedir. Bu tazminat ile, hizmet sözleşmesinin işveren 
tarafından haklı bir sebep olmaksızın, taraflarca kararlaştırılan sürenin sona ermesinden önce fes
hedilmesi yüzünden işçinin uğradığı olumlu (müspet) zararların giderilmesi amaçlanmıştır. Böylece, 
işveren, haklı bir sebep olmadığı hâlde, hizmet sözleşmesini sona erdirecek olursa, fıkrada öngörülen 
tazminat yaptırımıyla karşı karşıya kalacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada hükmedilecek tazminatlarla ilgili olarak bir denk
leştirme (mahsup) kuralına yer verilmektedir. Buna göre, işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi 
yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, 
işçinin her iki sözleşme türünden birinde isteyebileceği tazminattan indirilecektir. 

Maddenin son fıkrasında ise, birinci fıkrada öngörülen tazminattan ayn olarak, işçinin altı aylık 
ücretinden fazla olmamak üzere işverenden tazminat isteyebileceği öngörülmektedir. Bu tazminatın mik-
tan, hâkim tarafından, somut olayın bütün durum ve koşullan (taraflann sosyal ve ekonomik durundan, 
sözleşmenin devam süresi, fesih için ileri sürülen sebep) göz önünde tutularak serbestçe belirlenecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 337c maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 438- 818 saydı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "c. İşçinin haksız olarak işe başla
maması veya işi bırakması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 438 inci maddesinde, işçinin haksız olarak işe başlamamasından 
veya işi bırakmasından doğan sorumluluğu düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin haklı sebep olmaksızın işe başlamaması veya aniden işi 
bırakması durumunda işverenin, işçinin aylık ücretinin dörtte birine eşit bir tazminatı ve ayrıca 
uğradığı ek zararların giderilmesini de isteme hakkına sahip olacağı belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işverenin zarara uğramaması veya uğradığı zararın işçinin aylık 
ücretinin dörtte birinden az olması durumunda, hâkime tazminatı indirme yetkisi verilmektedir. 

Maddenin son fıkrasında ise, işverenin işçiden tazminat isteyebilmesi için otuz gün içinde da
va ya da takip yoluna başvurması zorunluluğu öngörülmüştür. Hak düşürücü nitelikte olan bu süre, 
işçinin işe başlaması gereken gün ya da işi bıraktığı gün işlemeye başlayacaktır. Ancak işveren, işçiye 
karşı olan bu tazminat alacağını takas yoluyla da kullanabilecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 337d maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 439- 818 sayılı Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 439 uncu maddesinde, işçinin ölümüyle sözleşmenin sona ermesi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Ölüm" şek
lindeki ibare, Tasarıda, "V. İşçinin veya işverenin ölümü / 1 . İşçinin ölümü" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddede, sözleşmenin, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona ereceği; bu durumda işverenin, 
işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm 
gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse iki aylık ücret 
tutarında bir ödeme yapmakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 338 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 440- 818 sayılı Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarını 
karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 440 ıncı maddesinde, işverenin ölümünün hizmet sözleşmesine 
etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 347 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Ölüm" şek
lindeki ibare, Tasarıda, "2. İşverenin ölümü" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin ölümünün kural olarak hizmet sözleşmesini sona 
erdirmeyeceği, ölen işverenin yerini mirasçılarının alacağı; ancak mirasçılar ile işçi arasındaki hizmet 
ilişkisine, hizmet ilişkisinin devrine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmektedir. 
Bilindiği gibi iş yerinin tamamının veya bir bölümünün devri ile gerçekleşen hizmet ilişkisinin dev
rine ilişkin düzenlemeye, Tasarının 427 nci maddesinde yer verilmiştir. Bu düzenlemenin hükümleri, 
işverenin mirasçılan ile işçi arasındaki hizmet ilişkisine kıyas yoluyla uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasına göre, hizmet sözleşmesinde işverenin kişiliği ağırlıklı olarak önem 
taşıyorsa, onun ölümüyle sözleşme kendiliğinden sona erer; ancak işçi, işverenin mirasçılarından, 
sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zarar için, hakkaniyete uygun bir tazmi
nat isteyebilir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 338a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Metninde yapılan anlaştırma ve düzeltme dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 441- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "VI. Sözleşmenin sona ermesinin 
sonuçları / 1 . Borçların muaccel olması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 441 inci maddesinde, sona eren hizmet sözleşmesinden doğmuş 
borçların muaccel olması düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında hizmet sözleşmesinin sona ermesinin, o sözleşmeden doğan bütün 
borçları muaccel hâle getireceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, özellik arzeden hizmet sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle söz
leşmeden doğan borçların muacceliyet ânının yazılı bir anlaşmayla uzatılabileceği kabul edilmiştir. 
Buna göre, işçinin aracılığı suretiyle kurulan hukukî ilişkilerde üçüncü kişinin üstlendiği borç, hizmet 
sözleşmesinin sona ermesinden sonra tamamen veya kısmen ifa edilecekse, muacceliyet ânı altı aya; 
dönemsel edimler içeren ilişkilerde bir yıla; sigorta sözleşmeleri veya ifası altı aydan daha uzun bir 
süreye yayılmış olan işlerde ise, iki yıla kadar ertelenebilecektir. Bu fıkra uyarınca, işçinin aracılığıy
la kurulan hukukî ilişkilerde hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra gerçekleştirilen ifa ne
deniyle işçinin hak edeceği ücret alacağının muacceliyet ânı, yazılı anlaşmayla en çok iki yıl süreyle 
ertelenebilecek, böylece söz konusu alacağın, Tasarının 148 inci maddesi karşısında zamanaşımına 
uğraması önlenerek, işçi korunmuş olacaktır. 

Maddenin son fıkrasına, Tasarının 405 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenleme aynen 
alınmıştır. Böylece asıl ücrete ek olarak üretilenden pay verilmesinin öngörüldüğü durumlarda, ürün 
payının belirlendiği anda, cirodan veya kârdan pay verilmesinin kararlaştırıldığı durumlarda ise, 
payın hesap dönemini izleyen en geç üç ay içinde belirlenerek muaccel olacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 339 uncu maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 442- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Geri verme yükümlülüğü" ke
nar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 442 nci maddesinde, sözleşmenin sona ermesinin sonuçlarından 
biri olan geri verme yükümlülüğü düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, sözleşmenin sona ermesi durumunda, taraflardan her birinin, 
diğerinden veya üçüncü bir kişiden diğerinin hesabına, hizmetle ilişkili olarak almış olduğu şeyleri 
geri vermekle yükümlü olduğu belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin, motorlu taşıtları ve trafik izin belgelerini, alacaklannı aşan 
miktardaki ücret ve masraf avanslarını işverene geri vermekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, tarafların hapis haklarının saklı olduğu açıklanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 339a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 
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Madde 443- 818 saydı Borçlar Kanununun 348 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 443 üncü maddesinde, rekabet yasağının koşullan düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 348 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Rekabet 
memnuiyeti / 1 . Cevazı" şeklindeki ibareler, Tasarıda, "VII. Rekabet yasağı / 1. Koşulları" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, fiil ehliyetine sahip olan işçinin, işverene karşı, sözleşmenin sona 
ermesinden sonra herhangi bir yolla onunla rekabet etmemeyi, özellikle kendi hesabına rakip bir 
işletme açmamayı, başka bir rakip işletmede çalışmamayı veya bunlann dışında rakip işletmeyle baş
ka türden bir menfaat ilişkisine girişmemeyi yazılı olarak üstlenebileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, rekabet yasağına ilişkin üstlenme, hizmet ilişkisi işçiye müşteri 
çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme olanağı sağladığı ve aynı 
zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak bir nitelik taşıdığı 
takdirde geçerli sayılmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 340 ıncı maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 444- 818 sayılı Borçlar Kanununun 349 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 444 üncü maddesinde, rekabet yasağının sınırlandırılması düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 349 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Hududu" 
şeklindeki ibare, Tasarıda, "2. Sınırlandırılması" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, rekabet yasağının, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı 
olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırla
malar içeremeyeceği ve süresinin, 818 sayılı Borçlar Kanununun 349 uncu maddesinden farklı 
olarak, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamayacağı belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, hâkime, aşırı nitelikteki rekabet yasağının kapsamını veya süresini 
sınırlama yetkisi verilmiştir. Buna göre hâkim, kendisine tanınan yetkiyi, bütün durum ve koşulları 
serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun 
biçimde göz önünde tutmak suretiyle kullanabilecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 340a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 445- 818 sayılı Borçlar Kanununun 351 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 445 inci maddesinde, rekabet yasağına aykm davranışların sonuçlan 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 351 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV Muhale
fetin hükümleri" şeklindeki ibare, Tasarıda, " 3 . Aykırı davranışların sonuçları" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, rekabet yasağına aykın davranan işçinin, bunun sonucu olarak işve
renin uğradığı bütün zararları gidermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, yasağa aykırı davranışın bir ceza koşuluna bağlanması ve söz
leşmede aksine bir hükmün bulunmaması durumunda, işçinin kararlaştırılan miktarı ödeyerek, reka
bet yasağına ilişkin borcundan kurtulabileceği; ancak, işçinin bu miktarı aşan zaran giderme yüküm
lülüğünün varlığını sürdüreceği ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin son fıkrasında ise, işverenin, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının ödenmesi 
dışında, sözleşmede yazılı olarak açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlâl veya tehdit edilen 
menfaatlerinin önemi ile işçinin davranışının haklı göstermesi durumunda, yasağa aykırı davranışa 
son verilmesini de isteyebileceği öngörülmüştür. Buna göre, işverenin, rekabet yasağına aykırı 
davranışa son verilmesini isteyebilmesi için, belirtilen koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 340b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 446- 818 sayılı Borçlar Kanununun 352 nci maddesini karşılamaktadır. 
Tasarının iki fıkradan oluşan 446 nci maddesinde, rekabet yasağının sona ermesi düzenlen

mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 352 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Memnuiyetin 
nihayeti" şeklindeki ibare, Tasarıda, "4. Sona ermesi" şekline dönüştüriilmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 447- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "H. Makbuz hükmünde sayılmama" 
kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 447 nci maddesinde, işçinin hizmet sözleşmesinden doğan ala
caklarını tahsil ettiğine ilişkin olarak işverene verdiği yazılı belgenin hangi durumda makbuz hük
münde sayılmayacağı düzenlenmektedir. 

Maddeye göre, böyle bir belgede işçinin işverenden tahsil ettiği alacaklann türü ve miktan açıkça 
belirtilmemişse, makbuz hükmünde sayılmayacaktır. 

İKİNCİ AYIRIM 

Pazarlamacılık Sözleşmesi 

Tasarının 447 nci maddesiyle başlayan İkinci Ayırımında, "Pazarlamacılık Sözleşmesi" düzen
lenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununda bu sözleşmeye yer verilmemekle birlikte, uygulamada sıkça 
karşılaşılan ve kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 347 ilâ 350a maddelerinde düzenlenen bu sözleş
menin, hizmet sözleşmesinin özel bir türü olarak Tasarıda düzenlenmesi yararlı görülmüştür. 

Madde 448- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "A. Tanımı ve kurulması / 1 . Tanımı" 
kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 448 inci maddesinde, pazarlamacılık sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

Maddede yapılan tanıma göre: "Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının sürekli olarak, bir 
ticarî işletme sahibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında her türlü işlemin yapılmasına aracılık 
etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin 
de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir." 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 347 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. Ancak, kaynak İsviçre Borçlar Kanunundaki düzenlemeden farklı olarak, Tasannın 448 inci 
maddesindeki tanımda, pazarlamacının her türlü işlemi yapabilmesi, yazılı anlaşmanın varlığına 
bağlanmıştır. Böylece madde, pazarlamacının yetkileri konusunda, kaynak Kanunun 348b maddesi 
ile aynı madde göz önünde tutularak Tasannın 452 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle uyumlu hâle 
getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 449- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Kurulması" kenar başlıklı yeni 
bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 449 uncu maddesinde, pazarlamacılık sözleşmesinin kurulması 
düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, pazarlamacılık sözleşmesinin içeriği belirtilmektedir. Buna göre, 
sözleşmede, süresine, sona ermesine, pazarlamacının yetkilerine, ücret ve masrafların nasıl ö-
deneceğine, taraflardan birinin yerleşim yerinin yabancı ülkede olması durumunda uygulanacak huku
ka ve yetkili mahkemeye ilişkin hususlara yer verilmesi gerekir. Ancak, maddenin ikinci fıkrasından 
da anlaşılacağı gibi, sözleşmede bu hususların yer almaması, sözleşmenin geçersizliği sonucunu 
doğurmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, birinci fıkrada belirtilen hususların sözleşme metninde yer alma
ması durumunda kanun hükümlerinin ve alışılmış hizmet koşullarının uygulanacağı öngörülmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 347a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 450- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Pazarlamacının yükümlülük ve 
yetkileri / 1. Yükümlülükleri" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 450 nci maddesinde, pazarlamacının yükümlülükleri düzenlen
mektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, pazarlamacının, haklı bir sebebin, talimata uymamasını zorunlu 
kılmadıkça, kendisine verilen talimata uygun olarak müşterileri ziyaret etmekle yükümlü olduğu; 
işverenin yazılı izni yoksa, kendisi veya üçüncü kişiler hesabına işlem yapamayacağı ve aracılık ede
meyeceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, pazarlamacının, işlem yapmaya yetkili olması durumunda, talimat
ta öngörülen fiyatlara ve diğer işlem koşullarına uymak zorunda olduğu; işverenin rızası olmadıkça, 
bunlarda değişiklik yapamayacağı ifade edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, pazarlamacının, pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli 
biçimde ayrıntılı bilgi vermek, aldığı siparişleri işverene derhâl ulaştırmak ve müşteri çevresini il
gilendiren önemli olayları bildirmekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 348 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 451- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Garanti" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 451 inci maddesinde, pazarlamacının işletme sahibi işverene vere
bileceği garantinin geçerliliği ve sınırları düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, pazarlamacının, müşterilerin ödememelerinden veya diğer yüküm
lülüklerini ifa etmemelerinden sorumlu olacağına ya da alacağın tahsili için yapılacak masrafları tama
men veya kısmen karşılayacağına ilişkin anlaşmaların kesin olarak hükümsüz olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, pazarlamacının, kendi müşteri çevresiyle işlem yapması durumun
da, müşterilerin borçlarını ifa etmemesi nedeniyle işverenin her bir işlemde uğrayacağı zararın dörtte 
birini geçmemek üzere karşılamayı, uygun bir ek komisyon kararlaştırılması koşuluyla yazılı olarak 
üstlenebileceği kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 1 9 3 -

Maddenin son fıkrasına göre, sigorta sözleşmelerinde aracılık yapan pazarlamacılar, bir primin 
tamamının veya bir kısmının ödenmemesi ve bunun tahsili için dava açılması veya cebrî icra yol
larından birine başvurulması durumunda, alacağın tahsili için yapılacak masrafların en çok yarısını 
karşılayacaklarını yazılı olarak üstlenebilir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 348a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 452- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "3 . Yetkileri" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 452 nci maddesinde, pazarlamacının yetkileri düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, aksine yazılı anlaşma olmadıkça pazarlamacının, sadece işlemlere 
aracılık etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, pazarlamacının işlem yapmaya yetkili kılınması durumunda 
yetkisinin, bu işlerin icrası için gereken bütün olağan hukukî işlem ve fiilleri kapsayacağı; ticarî 
işletme sahibi işveren tarafından özel yetki verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamayacağı ve 
ödeme günlerini değiştiremeyeceği kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 348b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 453- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. İşverenin özel yükümlülükleri / 
1. Faaliyet alanı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 453 üncü maddesinde, işverenin özel yükümlülüklerinden biri olan 
faaliyet alanına ilişkin yükümlülüğü düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, ticarî işletme sahibi işverenin, kural olarak başkalarına aynı alan 
veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremeyeceği belirtilmiştir. Aynı fıkraya göre, ticarî işletme 
sahibi işveren, pazarlamacıya belirli bir pazarlama alanında veya belirli bir müşteri çevresinde 
faaliyette bulunma yetkisi vermiş ve aksine yazılı bir anlaşma da yapmamışsa, sadece kendisi üçüncü 
kişilerle işlem yapabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, sözleşmenin pazarlama alanı veya müşteri çevresine ilişkin hük
münün değiştirilmesini gerektiren bir sebep varsa işverenin, sözleşmede fesih süresi öngörülmüş olsa 
bile, bu hükmü fesih süresine uymaksızın tek taraflı olarak değiştirebileceği; ancak, bu durumda 
pazarlamacının tazminat ve hizmet sözleşmesini haklı sebeple sona erdirme hakkının saklı olduğu be
lirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 349 uncu maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 454- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Ücret / a. Genel olarak" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 454 üncü maddesinde, ticarî işletme sahibi işverenin özel yüküm
lülüklerinden birini oluşturan ücret yükümlülüğü düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin, pazarlamacıya sadece belirli bir miktardan veya bu mik
tarla birlikte komisyondan oluşan bir ücret ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasında, ücretin tamamının veya önemli kısmının komisyondan oluşacağı
na ilişkin yazılı anlaşmanın, kararlaştırılan komisyonun, pazarlamacının faaliyetinin uygun karşılığını 
oluşturması koşuluyla geçerli olduğu kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, deneme süresi için ödenecek ücretin, serbestçe kararlaştırılabile-
ceği, ancak deneme süresinin iki ayı geçemeyeceği öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 349a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 455- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Komisyon" kenar başlıklı yeni 
bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 455 inci maddesinde, işverenin komisyon ödeme yükümlülüğü 
düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, pazarlamacının, belirli bir pazarlama alanı veya belirli bir müşteri 
çevresinde faaliyette bulunma yetkisi sadece kendisine verilmesi durumunda, kendisinin veya işve
renin bu alan veya çevrede yaptığı bütün işlerde kararlaştırılmış ya da alışılmış olan komisyonun 
ödenmesini isteyebileceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, belirli bir pazarlama alanı veya belirli müşteri çevresinde faaliyette 
bulunma yetkisi pazarlamacıyla birlikte başkalarına da verilmişse pazarlamacıya, sadece kendisinin 
aracılık ettiği veya bizzat yaptığı işler için komisyon ödeneceği kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, komisyonun muaccel olması anında, yapılan işin değeri henüz 
kesin olarak belirlenemiyorsa komisyonun, önce alışılmış olan en az değeri üzerinden, geri kalanının 
ise, en geç işin yerine getirilmesinde ödeneceği kabul edilmiştir. Fıkrayı karşılayan kaynak İsviçre 
Borçlar Kanununun 349b maddesinin üçüncü fıkrasında pazarlamacı tarafından yapılan işin değerinin 
henüz kesin olarak belirlenememesi dummunda ödenecek komisyonun belirlenmesinde, bu işin ticarî 
işletme sahibi işveren tarafından takdir edilen en az değerinin göz önünde tutulması kabul edildiği 
hâlde, Tasarıda "alışılmış olan en az değeri" ifadesi kullanılarak bu değerlendirme objektif bir ölçüye 
bağlanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 349b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 456- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "c. Pazarlama faaliyetinin engel
lenmesi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 456 nci maddesinde, pazarlama faaliyetinin engellenmesi hâlinde 
pazarlamacının ücreti düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, pazarlamacının pazarlama işlerini yürütmesinin, kendi kuşum ol
maksızın imkânsız hâle gelmesi ve sözleşme veya kanun gereği bu hâlde bile kendisine ücret öden
mesinin gerekmesi dummunda ücret, sabit ücrete ve komisyonun kaybı nedeniyle ödenebilecek uy
gun tazminata göre belirlenir. Aynı fıkraya göre, komisyonun, ücretin beşte birinden az olması du
mmunda, komisyon kaybı nedeniyle tazminat ödenmeyeceği yazılı olarak kararlaştırılabilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, pazarlamacının, pazarlama işlerini kendi kuşum olmaksızın yürütme 
olanağı bulamadığı hâlde ücretinin tamamını almışsa, ticarî işletme sahibi işverenin istemi üzerine, 
kendisinin yapabileceği ve kendisinden beklenebilecek işleri onun işletmesinde yapmakla yükümlü 
olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 349c maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 457- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "3 . Harcamalar" kenar başlıklı yeni 
bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 457 inci maddesinde, pazarlamacının harcamalarından ticarî işletme 
sahibi işverenlerin sorumlulukları düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, pazarlamacının aynı zamanda birden fazla işveren hesabına faaliyette 
bulunması durumunda, aksi yazılı şekilde kararlaştırılmadıkça, her işverenin pazarlamacının, faaliyeti 
çerçevesinde yaptığı harcamalara eşit olarak katılmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, harcamaların tamamen veya kısmen sabit ücrete veya komisyona 
dahil edilmesine ilişkin anlaşmalar, kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 349d maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 458- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "4. Hapis hakkı" kenar başlıklı yeni 
bir maddedir. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 458 inci maddesinde, pazarlamacının hapis hakkı düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, pazarlamacılık ilişkisinden doğan muaccel alacaklar ile işverenin 
ödeme güçsüzlüğüne düşmesi durumunda henüz muaccel olmayan alacaklann güvence altına alın
ması için pazarlamacının, taşınırlar, kıymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak müşterilerden almış 
olduğu paralar üzerinde hapis hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, pazarlamacının, araca ve taşımaya ilişkin belgeleri, fiyat tari
felerini, müşterilerle ilgili kayıtlar ile diğer belgeleri alıkoyamayacağı ifade edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 349e maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 459- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "IV. Sona ermesi / 1. Özel fesih 
süresi" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 459 uncu maddesinde, işverene ve pazarlamacıya tanınan özel fe
sih süresi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işverenin pazarlamacılık sözleşmesini şu üç koşulun birlikte gerçek
leşmesi durumunda yeni mevsim sırasında iki aylık fesih süresine uyarak feshedebileceği kabul 
edilmiştir: 

1. Komisyonun, sabit ücretin en az beşte birini oluşturması, 

2. Komisyonun önemli mevsimlik dalgalanmalardan etkilenmesi, 

3. Pazarlamacının bir önceki mevsimin sona ermesinden beri işverenle çalışmaya devam etmesi. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre ise, birinci fıkrada belirtilen birinci ve ikinci koşullara ek olarak, 
şu koşulların gerçekleşmesi dummunda pazarlamacı da, bir sonraki mevsimin başlamasına kadar 
olan dönemde, iki aylık fesih süresine uyarak sözleşmeyi feshedebilir: 

1. İşverenin, pazarlamacıyı bir önceki mevsim sonuna kadar çalıştırmış olması, 

2. İşverenin pazarlamacıyı bundan sonra da çalıştırmaya devam etmesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 460- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Özel sonuçlar" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 460 mcı maddesinde, pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesinin 
özel sonuçları düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, pazarlamacının bizzat yaptığı veya 
yapılmasına aracılık ettiği bütün işlemler ile kabul ve yerine getirme zamanına bakılmaksızın, sözleş
menin sona ermesine kadar işverene iletilen bütün siparişler için komisyon ödeneceği belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, sözleşmenin sona ermesi hâlinde pazarlamacının, pazarlamacılık 
faaliyetinde bulunması için kendisine verilen örnek ve modelleri, fiyat tarifelerini, müşterilerle il
gili kayıtları ve diğer belgeleri işverene geri vermekle yükümlü olduğu belirtilmekle birlikte, pazarla
macının hapis hakkı saklı tutulmuştur. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 350a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Evde Hizmet Sözleşmesi 

Tasarının 460 ıncı maddesiyle başlayan Üçüncü Ayırımında, "Evde Hizmet Sözleşmesi" düzen
lenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununda bu sözleşmeye yer verilmemekle birlikte, uygulamada sıkça 
karşılaşılan ve kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 351 ilâ 355 inci maddelerinde düzenlenen bu söz
leşmenin, hizmet sözleşmesinin özel bir türü olarak Tasarıda düzenlenmesi yararlı görülmüştür. 

Madde 461- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "A.Tanımı ve çalışma koşulları / 1 . 
Tanımı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 461 inci maddesinde, evde hizmet sözleşmesi tanımlanmaktadır. 
Buna göre: "Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği baş
ka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir." 

Maddeye göre, evde hizmet sözleşmesinde işçi, meselâ bir mağazaya, kendi evinde bizzat veya 
aile bireyleriyle birlikte çeyiz, yatak örtüleri, giysiler dikip vermeyi, kendisine teslim edilen ürünleri 
paketlemeyi üstlenebilir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 351 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 462- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Çalışma koşullarının bildirilmesi" 
kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 462 nci maddesinde, evde hizmet sözleşmelerinde çalışma 
koşullarının işçiye bildirilmesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, işveren, işçiye yeni bir iş verdiği sırada, genel çalışma koşulları 
dışında kalan ve o işe özgü özellikleri bildirecektir. Ayrıca, işveren gerekiyorsa şu hususları da işçiye 
yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür: 

1. İşçi tarafından sağlanacak malzeme, 

2. Bu malzemenin sağlanması için kendisine yapılacak ödeme miktarı, 

3. İş için ödeyeceği ücret. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasında, işverenin malzeme bedeli ve iş ücretini yazıyla bildirmediği du
rumlarda, ödenecek bedel ve ücretin bu işlerde uygulanan alışılmış bedel ve ücret olacağı kabul 
edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 351a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 463- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. İşçinin özel borçları / 1. İşin 
yapılması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 463 üncü maddesinde, işçinin işin yapılmasına ilişkin özel borçları 
düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçinin işe zamanında başlamak, işi kararlaştınlan zamanda bitirmek 
ve çalışmasının sonucunu işverene teslim etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, yapılan işin işçinin kusuru yüzünden ayıplı olarak görülmesi duru
munda, işçinin giderilmesi mümkün olan ayıpları, masrafı kendisine ait olmak üzere gidermekle 
yükümlü olduğu kabul edilmiştir. İşçinin kusuruyla işin ayıplı olmasına, işçinin sözleşmeyle üstlendiği 
malzeme sağlama borcu çerçevesinde kalitesiz veya bozuk malzeme kullanması, işveren tarafından 
kendisine teslim edilen malzemeyi özensiz kullanması gibi durumlar ömek olarak gösterilebilir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 352 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 464- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Malzeme ve iş araçları" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 464 üncü maddesinde, işçinin malzeme ve iş araçları konusundaki 
borçları düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, malzeme ve iş araçlarının işveren tarafından sağlanması duru
munda, işçinin bunları gereken özeni göstererek kullanmak, bundan dolayı hesap vermek, ayrıca 
kalan malzeme ile iş araçlarını da işverene teslim etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, işçinin, işi gördüğü sırada, kendisine teslim edilen malzemenin 
veya iş araçlarının bozuk olduğunu belirlemesi durumunda, bunu hemen işverene bildirmek ve işe 
devam etmeden önce, onun talimatını beklemekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, işçinin kendisine teslim edilen malzeme veya iş araçlarını kendi 
kusuruyla kullanılmaz hâle getirmesinin, onun işverene karşı bunların kullanılmaz hâle geldiği gün
deki rayiç bedeliyle sınırlı bir sorumluluğuna sebep olacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 352a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 465- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. İşverenin özel borçları / 1. 
Ürünün kabulü" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 465 inci maddesinde, işverenin ürünü kabul borcu düzenlenmektedir. 

Maddede, işverenin, işçinin üreterek teslim ettiği ürünü inceleme; varsa bulduğu ayıplan tes
limden başlayarak bir hafta içinde işçiye bildirme yükü altında olduğu belirtilmiştir. Aynı maddeye 
göre işveren, bu bildirimi süresinde yapmazsa, ürünü mevcut dummuyla kabul etmiş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 353 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 
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Madde 466- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Ücret / a. Ödenmesi" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 466 ncı maddesinde, işverenin özel borçlarından birini oluşturan 
ücretin ödenmesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, yapılan işin ücretinin, ödenme zamanı (muacceliyet ânı) şöylece be
lirtilmiştir: 

1. İşçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırılıyorsa, onbeş günde bir ya da işçinin rızasıy
la ayda bir, 

2. İşçi, işveren tarafından aralıklı olarak çalıştırılıyorsa, ürünün her tesliminde. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre ise, her ücret ödemesinde işveren tarafından işçiye, bir hesap 
özeti verilecek ve bunda, varsa kesintilerin miktarı ile sebebi gösterilecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 353a maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 467- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Çalışmanın engellenmesi duru
munda" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 467 nci maddesinde, işçinin çalışmasının engellenmesi durumun
da, işverenin ücret ödeme borcu düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci cümlesine göre, işçiyi aralıksız biçimde çalıştıran işveren, şu iki durumda, ona 
ücretini ödemekle yükümlüdür: 

1. İşverenin, işçi tarafından sözleşmeye uygun olarak kendisine sunulan ürünü kabulden kaçın
ması. Burada, Tasarının 412 nci maddesinin birinci cümlesindeki, işverenin alacaklının temerrüdüne 
ilişkin düzenlemenin, evde hizmet sözleşmesi bakımından özel bir uygulaması söz konusudur. 

2. İşçinin kişiliğinden kaynaklanan sebeplerle ve kusuru olmaksızın çalışmasının engellenmesi. 
Meselâ, işçinin kusuru olmaksızın tutuklanmasında veya hastalanmasında olduğu gibi. Tasarının, 
genel hizmet sözleşmesine ilişkin 392 nci maddesinin birinci cümlesinde, işverenin kusuruyla, işçinin 
işgörme edimini yerine getirmesinin engellemesi söz konusu olduğu hâlde, evde hizmet sözleşme
sine ilişkin 467 nci maddesinde ise, işverenin kusurundan değil, işçinin kişiliğinden kaynaklanan ve 
kendi kusuru olmaksızın çalışmasının engellenmesi söz konusudur. 

Maddenin ikinci cümlesine göre, yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer durumlarda, işçi 
çalışamazsa, işveren ona ücret ödemekle yükümlü olmayacaktır. Başka bir ifadeyle, işverenin ücret 
ödeme yükümlülüğü, maddenin birinci cümlesinde sayılan iki durumla sınırlıdır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 353b maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 

Madde 468- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "IV. Sona ermesi" kenar başlıklı 
yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 468 inci maddesinde, evde hizmet sözleşmesinin sona ermesi 
düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, işçiye deneme amacıyla bir iş verilmesi durumunda, aksi karar
laştırılmadıkça, sözleşmenin deneme için kurulmuş sayılacağı belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasında ise, işçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırılıyorsa, aksi karar-
laştırılmadıkça, sözleşmenin belirsiz süreyle yapılmış sayılacağı; diğer durumlarda ise, sözleşmenin 
belirli süreyle yapıldığı kabul edilmiştir. Böylece, maddenin ikinci maddesinde, işçinin işveren 
tarafından aralıksız olarak çalıştırılıp çalıştırılmamasına göre, bir âdi karine olarak, sözleşmenin be
lirsiz süreyle ve belirli süreyle yapıldığı durumlara yer verilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 354 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 469- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "B. Genel hükümlerin uygulan
ması" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 469 uncu maddesinde, yine Tasannın 448 ilâ 460 ıncı maddelerini 
kapsayan pazarlamacılık sözleşmesinde ve 461 ilâ 468 inci maddelerini kapsayan evde hizmet 
sözleşmesinde hüküm bulunmayan hâllerde uygulanacak hükümler düzenlenmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 355 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Eser Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununda On Birinci Bap / İstisna akdi" şeklindeki üst başlık, Tasarıda 
"Yedinci Bölüm / Eser Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun On Birinci 
Babının üst başlığında kullanılan "İstisna akdi" şeklindeki ibare ile 3 5 5 - 371 inci maddelerinde kul
lanılan "müteahhit" şeklindeki terimler yerine, Tasarıda, öğreti ve uygulamada yaygınlık kazanmış 
olan "Eser sözleşmesi" ve "yüklenici" şeklindeki terimlerin kullanılması tercih edilmiştir. 

Madde 470- 818 sayılı Borçlar Kanununun 355 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 470 inci maddesinde, eser sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 355 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddede yapılan tanıma göre: "Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, 
işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir." Bu tanımla, 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 355 inci maddesindeki tanımda kullanılan "semen mukabilinde" ve "bir şey 
imalini" şeklindeki hatalı ibareler düzeltilmiş olmaktadır. Gerçekten, "semen" teriminin, satış 
bedelini ifade etmek için kullanılması yerinde olmakla birlikte, yükleniciye ödenecek karşılığın, "be
del" terimiyle ifade edilmesi gerekir. "Bir şey imali" şeklindeki ibare yerine, "bir eser meydana ge-
tirme"den söz edilmesi yerinde olur. Çünkü, burada "şey" ile "eser" kastedilmekte, ayrıca "imal" 
sözcüğü yerine, mevcut bir eser üzerinde yapılacak değişikliklerin de eser sözleşmesinin konusunu 
oluşturabilmesi sebebiyle, "meydana getirme" sözcüklerinin kullanılması daha uygun düşmektedir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 471- 818 sayılı Borçlar Kanununun 356 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 471 inci maddesinde, genel olarak yüklenicinin borçları düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 356 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Akdin 
Hükümleri / I. Müteahhidin borçları / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "B. 
Hükümleri / 1 . Yüklenicinin borçları / 1. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 356 nci maddesinin birinci fıkrasın
dan farklı olarak, yüklenicinin sorumluluğunun belirlenmesinde, hizmet sözleşmesine ilişkin hüküm
lere yollama yapılması yerine, yüklenicinin, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini 
gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorunda olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 81 8 sayılı Borçlar Kanununun 356 nci maddesinden farklı olarak, yük
leniciden beklenen özen ölçüsüne yer verilmiştir. Buna göre, yüklenicinin özen borcundan doğan so
rumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi 
gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışının esas alınacağı kabul edilmiştir. Böylece, yük
leniciden beklenecek özenin belirlenmesinde, objektif bir ölçütün göz önünde tutulması benimsenmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 356 nci maddesinin son fıkrasında kul
lanılan "imal olunacak şeyin icrası için" şeklindeki ibare, Tasannın 471 inci maddesinin gerekçesinde 
belirtilen sebeplerle, "eserin meydana getirilmesi için" şeklinde düzeltilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 364 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 472- 818 sayılı Borçlar Kanununun 357 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 472 nci maddesinde, yüklenicinin malzeme bakımından borçları 
düzenlenmektedir. 

81*8 sayılı Borçlar Kanununun 357 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Malzeme 
itibariyle" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Malzeme bakımından" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 357 nci maddesinin birinci fıkrasın
da kullanılan ".. .malzemenin iyi cinsten olmamasından dolayı işsahibine karşı mesul ve bu hususta 
bayi gibi mütekeffıldir." şeklindeki ibare, Tasanda ".. .bu malzemenin ayıplı olması yüzünden işsahibine 
karşı, satıcı gibi sorumludur." şekline dönüştürülmüştür. Böylece yüklenicinin, kendisi tarafından 
sağlanan malzeme bakımından, zapttan sorumluluğunun değil, ayıptan sommluluğunun söz konusu 
olduğu, fıkrada duraksamaya yer bırakmayacak biçimde belirtilmiştir. Gerçekten, genellikle ayıplı 
eserde kullanılan malzeme üzerinde bir üçüncü kişinin üstün hak ileri sürerek, bu malzemenin eser
den sökülüp kendisine verilmesini istemesi, "yaratılan değerin komnması ilkesi"ne aykın olduğu gibi, 
burada meselâ satış sözleşmesinde tam zapt hâlinde, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesine ilişkin 
Tasannın 216 nci maddesinin uygulanması, fıkrada yapılan düzenlemenin amacı ile bağdaşmayacak
tır. Bu nedenle, ayıplı eserde kullanılan malzeme üzerinde bir üçüncü kişinin özel hukuktan doğan bir 
üstün hakka sahip olması dummunda, genel hükümlerin uygulanması söz konusu olacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, malzemenin işsahibi tarafından sağlanması dummunda yüklenicinin, 
onları gereken özeni göstererek kullanmak ve bundan dolayı hesap vermekle yükümlü olduğu gibi, 
eserin meydana getirilmesinde kullanılmayan, başka bir ifadeyle artan malzemeyi de geri vermekle 
yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 365 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 473- 818 sayılı Borçlar Kanununun 358 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 473 üncü maddesinde, yüklenicinin işe başlama ve işi yürütme 
borcu düzenlenmektedir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 358 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan " 3 . Akit 
Dairesinde İşe Başlama ve İcra" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . İşe başlama ve yürütme"; aynı mad
denin birinci fıkrasının sonunda kullanılan "akdi feshedebilir." şeklindeki ibare ise, "sözleşmeden 
dönebilir." şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasında kullanılan "...müteahhidin işi 
muayyen zamanda bitirmesine imkân vermeyecek derecede olursa" şeklindeki ibare de, Tasarıda 
"...yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 358 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "...icabını icra 
etmediği hâlde" şeklindeki ibare, daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla, Tasarıda "...ayıbın 
veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 474- 818 sayılı Borçlar Kanununun 359 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 474 üncü maddesinde, ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumluluğun
da ayıbın belirlenmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 359 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. İşin kusu
runa mütedair teminat / a) Kusurun tespiti" şeklindeki ibareler, Tasarıda "4. Ayıp sebebiyle sorum
luluk / a. Ayıbın belirlenmesi" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 359 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "İmal olunan 
şeyin tesliminden sonra iş sahibi, işlerin mutat cereyanına göre imkânını bulur bulmaz" şeklindeki 
ibare, Tasarıda "İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz" 
şeklinde; aynı fıkrada kullanılan "o şeyi muayeneye ve kusurları varsa bunları müteahhide bildirmeğe 
mecburdur." şeklindeki ibare ise, "eseri gözden geçirmek ve ayıplan varsa bunu uygun bir süre içinde 
yükleniciye bildirmek zorundadır." şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 475- 818 sayılı Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 475 inci maddesinde, ayıp hâlinde işsahibinin seçimlik hakları 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "Kusur hâlinde 
işsahibinin hakkı" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. İşsahibinin seçimlik hakları" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralan, Tasarının 474 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına bağlı üç bent hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesinin birinci fıkrasından ve bunu karşılayan kay
nak İsviçre Borçlar Kanununun Fransızca metninden farklı olarak, "o şeyi kabulden imtina edebilir." 
şeklindeki ibare, Tasarıda "sözleşmeden dönme" şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesinden farklı olarak, işsahibinin genel hükümlere 
göre tazminat isteme hakkının saklı olduğu, Tasarının 475 inci maddesinin ikinci fıkrasında belir
tilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 360 ıncı maddesinin "Yapılan şey iş sahibinin arsası üzerine 
yapılmış olup da mahiyeti itibariyle refı ve kal'i fazla bir zararı mucip ise iş sahibi, ancak ikinci fıkra 
mucibince muamele yapar." şeklindeki son fıkrası, Tasarıda "Eser, işsahibinin taşınmazı üzerinde 
yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa, işsahibi sözleşmeden dönme hakkını 
kullanamaz." şeklinde düzeltilmiş ve daha açık bir ifadeye kavuşturulmuştur. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 476- 818 sayılı Borçlar Kanununun 361 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 476 nci maddesinde, eserin ayıplı olmasından işsahibinin sorum
luluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 361 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. İşsahibinin 
mesuliyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda "c. İşsahibinin sorumluluğu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 361 inci maddesinde kullanılan "Yapılan şeyin kusurlu olması" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "Eserin ayıplı olması" şeklinde; "sarahaten beyan eylediği mütalâaya mu
gayir olarak" şeklindeki ibare de, "açıkça yaptığı ihtara karşın" şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 361 inci maddesinde kullanılan "işsahibinin verdiği emirlerden 
neşet etmiş bulunur veya her hangi bir sebeple iş sahibine isnadı kabil olursa" şeklindeki ibare, Tasarı
da, "işsahibinin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple işsahibine yük
lenebilecek olursa" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 361 inci maddesinin sonunda kullanılan "o şeyin kusurlu ol
masından" şeklindeki ibare ise, "eserin ayıplı olmasından" şeklinde düzeltilmiştir. Gerçekten, eserin 
kusurlu olmasından değil, ayıplı olmasından söz edilmelidir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 477- 818 sayılı Borçlar Kanununun 362 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 477 nci maddesinde, eserin kabulü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 362 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "d. İşin kabulü" 
şeklindeki ibare, Tasanda "d. Eserin kabulü" şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 362 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde kullanılan 
"Ancak, müteahhidin kasten sakladığı usulü veçhile muayenesinde müşahede edilemeyecek olan 
kusurlar hakkında, mesuliyeti bakidir." şeklindeki ibare, Tasarının, tek cümleye dönüştürülen 477 nci 
maddesinin birinci fıkrasında, "ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme 
sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder." şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 362 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Eğer iş sahibi 
kanunen tayin olunan muayene ve ihbarı ihmal ederse zımnen kabul etmiş sayılır." şeklindeki ibare, 
Tasarıda "İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır." 
şeklinde ifade edilmiştir. Tasarıdaki metnin "zımnen" sözcüğünü de kapsadığı göz önünde tutularak, 
bu sözcük fıkraya alınmamıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 362 nci maddesinin son fıkrasında kullanılan "Yapılan şeydeki 
kusur" şeklindeki ibare, Tasarıda "Eserdeki ayıp" şeklinde; ".. .keyfiyeti müteahhide haber vermeğe 
mecburdur." şeklindeki ibare ise, ".. .gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorundadır." şek
linde düzeltilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 362 nci maddesinin son fıkrasının "Aksi takdirde iş sahibi kabul 
etmiş sayılır." şeklindeki ikinci cümlesi, Tasarının tek cümleye dönüştürülen 477 nci maddesinin 
son fıkrasında, "bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır." şeklinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 478- 818 sayılı Borçlar Kanununun 363 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarını 
karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 478 inci maddesinde, işsahibinin kendisine ayıplı eser teslim 
edilmesi sebebiyle, yükleniciye karşı açabileceği davaların tâbi olduğu zamanaşımı süreleri düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 363 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "e. Müruruza
man" şeklindeki ibare, Tasarıda "e. Zamanaşımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 363 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "gayrimenkul 
inşaata müteallik" şeklindeki ibare yerine, Tasarının 478 inci maddesinde "...taşınmaz yapılarda" 
şeklindeki ibare kullanılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkrasından ve bu fıkrayı karşılayan 
kaynak İsviçre Borçlar Kanununun birinci fıkrasından farklı olarak, Tasarıda, kendisine ayıplı mal 
teslim edilen alıcının, ayıptan doğan haklarının tâbi olduğu zamanaşımı süresine yollama yapılması 
yerine, çeşitli olasılıklar ve eserin niteliği göz önünde tutularak, her birinin tâbi olduğu zamanaşımı 
süresi ayrı ayrı belirtilmiştir. Buna göre: 

1. Yüklenicinin, eserin ayıplı olarak meydana getirilmesinde ağır kusurunun (kastının veya ağır 
ihmalinin) bulunmaması koşuluyla açılacak davalar, eserin teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz 
yapılar dışındaki eserlerde iki yıllık; taşınmaz yapılarda ise beş yıllık zamanaşımına tâbi olacaktır. 

2. Yüklenicinin, eserin ayıplı olarak meydana getirilmesinde ağır kuşum varsa bu takdirde açıla
cak davalar, eserin niteliğine bakılmaksızın, teslim tarihinden başlayarak yirmi yıllık zamanaşımına 
tâbi olacaktır. 

Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanunundan farklı olarak, haksız fiillerde zamanaşımına ilişkin 
Tasarının 71 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesiyle uyumlu bir düzenleme yapılmıştır. An
cak, haksız fiiller için öngörülen iki yıllık kısa zamanaşımına, taraflar arasındaki ilişkinin bir eser söz
leşmesi olduğu göz önünde tutularak Tasarıda yer verilmemiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 363 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "...işsahibinin 
müteahhide ve inşaata iştirak eyleyen mimar ve mühendise karşı mütalebesi" şeklindeki ibarenin, 
Tasarının 478 inci maddesinde "ayıplı eser sebebiyle açılacak davalar" söz konusu olduğu için, madde 
metnine alınması gereksiz görülmüştür. 

Maddede yapılan düzenleme karşısında, Tasarının 146 ncı maddesinin (6) numaralı bendi, yük
lenici yönünden, ayıplı eser meydana getirilmesi dışında kalan diğer sözleşmeye aykırılık hâllerinde 
uygulama alanı bulacaktır. 

Madde 479- 818 sayılı Borçlar Kanununun 364 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 479 uncu maddesinde, işsahibinin bedel ödeme borcu düzenlen
mektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 364 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan " 1 . Ücretin 
muacceliyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda " 1 . Bedelin muacceliyeti" şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 364 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "İşin parası, tes
lim zamanında ödenir." şeklindeki ibare, Tasarıda "İşsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi 
anında muaccel olur." şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında kullanılan "Yapılan şey" şeklindeki ibare, Tasarıda "Eser" şeklinde; 
"ödenmek lâzımdır." şeklindeki ibare ise, "muaccel olur." şeklinde düzeltilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 480- 818 sayılı Borçlar Kanununun 365 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 480 inci maddesinde, eserin bedelinin götürü olarak belirlenmesi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 365 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Ücretin Mik
tarı / a) Götürü Taahhüt" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Bedel / a. Götürü bedel" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "Götürü pazarlık edilmiş ise, müteahhit yapılacak şeyi 
kararlaştırılan fiyata yapmağa mecburdur." şeklindeki ibare, Tasarıda "Bedel götürü olarak belirlen-
mişse, yüklenici eseri o bedelle yapmak zorundadır." şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 365 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde kullanılan 
"Yapılacak şey, tahmin edilen miktardan fazla say ve masrafı mucip olsa bile" şeklindeki ibare, Tasarı
da "Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 365 inci maddesinin ikinci fıkrasından farklı olarak, Tasarıda 
yükleniciye tanınan uyarlama hakkı çerçevesinde hâkimin takdir yetkisinden söz edilmesi yerine, bu 
hakkın mutlaka dava yoluyla kullanılması zorunlu olmayan yenilik doğurucu haklar içerdiği göz 
önünde tutularak, yüklenicinin hangi seçimlik haklarını ve hangi sıraya uyarak kullanabileceği be
lirtilmiştir. Buna göre, yüklenici, fıkrada öngörülen koşullar gerçekleşmişse, önce sözleşmenin yeni 
koşullara uyarlanmasını isteme hakkını kullanabilecektir. Yüklenici, aynı fıkrada kendisine tanınan 
sözleşmeden dönme hakkını ise, ancak şu koşullardan biri gerçekleşirse kullanabilecektir: 

1. Sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasının mümkün olmaması, 

2. İşsahibinden, yüklenicinin uyarlama istemini kabul etmesinin beklenememesi. Bu koşul, 
meselâ, uyarlama sonucunda işsahibinden ödemesinin istenmesi söz konusu olabilecek bedel artışının, 
sözleşmede kararlaştırılan götürü bedelle bağdaştırılamayacak bir miktara ulaşması durumunda 
gerçekleşebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasına, 818 sayılı Borçlar Kanununun 365 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer verilmeyen bir cümle eklenmiştir. Buna göre: "Dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda, 
dönme hakkının yerini fesih hakkı alır." Böylece, eser sözleşmesinin her zaman ani edimli bir söz
leşme olarak kabul edilmesinin doğurabileceği hakkaniyete aykırı sonuçların önlenmesi amaçlan
mıştır. Bilindiği gibi, 25/01/1984 tarih ve 1983/3 E., 1984/1 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararı'nda, eser sözleşmesinin yüklenicinin tememide düşmesi nedeniyle, sözleşmenin işsahibi 
tarafından feshi hâlinde, uyuşmazlığın kural olarak 818 sayılı Borçlar Kanununun 106 ilâ 108 inci 
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maddeleri hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği, ancak, olayın niteliği ve özelliğinin hak
lı gösterdiği durumlarda, Medenî Kanunumuzun 2 nci maddesi hükmünün gözetilerek, sözleşmenin 
feshinin ileriye etkili sonuç doğuracağı kabul edilmiştir. Tasarının 480 inci maddesinin ikinci fıkrası
na eklenen cümleyle, yüklenicinin aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde öngörülen söz
leşmeden dönme hakkını kullanması durumunda da, menfaatler dengesinin gözetilmesi bakımından, 
öğretide savunulan ve Yüksek Mahkememizin de kabul ettiği görüşe uygun bir düzenleme yapılması 
zorunlu görülmüştür. Böylece, dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak sürek
li borç ilişkilerinde olduğu gibi, sadece ileriye etkili sonuçlar doğuran fesih hakkını kullanabilecektir. 

Madde 481- 818 sayılı Borçlar Kanununun 366 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 481 inci maddesinde, yükleniciye ödenecek değere göre bedel 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 366 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan " b. İşin kıymetine 
göre bedelin tayini" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Değere göre bedel" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 366 nci maddesinde kullanılan "..yapılan şeyin kıymetine ve 
müteahhidin masrafına göre" şeklindeki ibare, Tasarıda "yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve 
yüklenicinin giderine bakılarak" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 482- 818 sayılı Borçlar Kanununun 367 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 482 nci maddesinde, yaklaşık bedelin aşılması nedeniyle sözleş
menin sona ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 367 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Akdin hita
mı / 1 . Keşif bedelinin tecavüzü hâlinde fesih" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Sözleşmenin sona er
mesi / 1 . Yaklaşık bedelin aşılması" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan "Yapılan şeyin masrafı, evvelce müteahhit ile takribî bir 
surette tespit edilen keşfi" şeklindeki ibare, Tasarıda "Başlangıçta yaklaşık olarak belirlenen bedelin" 
şeklinde; ".. .mukaveleyi feshedebilir." Şeklindeki ibare ise "sözleşmeden dönebilir." şeklinde 
değiştirilmiştir. Gerçekten, fıkrada öngörülen dummda, işsahibinin kuşum olmaksızın, başlangıçta 
yaklaşık olarak belirlenen bedelin aşırı ölçüde aşılacağının anlaşılması nedeniyle, tek yanlı ve geçmişe 
etkili olarak sözleşmeden dönmesi söz konusudur. Yine aynı fıkrada kullanılan "gerek o şeyin imali 
esnasında gerek imalinden sonra" şeklindeki ibare de "eser henüz tamamlanmadan veya tamam
landıktan sonra" şeklinde düzeltilmiş ve böylece işsahibinin eserin tamamlanmasını beklemeden, 
henüz yapımı aşamasında da sözleşmeden dönme hakkını kullanabileceği açıkça ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, eserin işsahibinin arsası üzerine yapılması dummunda, eserin henüz 
tamamlanmamış olması koşuluyla, işsahibinin, tamamlanan kısım için hakkaniyete uygun bir bedel 
ödeyerek, sözleşmeyi feshedebileceği belirtilmiştir. Fıkrada, işsahibine, eser sözleşmesini yüklenici 
tarafından tamamlanan kısmın bedelini ödemesi koşuluyla, yani tek yanlı ve ileriye etkili olarak sona 
erdirme hakkı tanındığı için, aynı maddenin birinci fıkrasında kullanılan "sözleşmeden dönebilir", 
şeklindeki ibare yerine, "sözleşmeyi feshedebilir." şeklindeki ibare kullanılmıştır. 
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Madde 483- 818 sayılı Borçlar Kanununun 368 inci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 483 üncü maddesinde, eserin yok olmasının sonuçlan düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 368 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Yapılan 
şeyin telefi" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Eserin yok olması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 368 inci maddesinin ikinci fıkrasının, birinci fıkrasıyla bağlan
tılı olduğu göz önünde tutularak, Tasarının 483 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla birleştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 368 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Yapılan şey tes
limden evvel kazara telef olmuş ise" şeklindeki ibare, Tasarıda "Eser teslimden önce beklenmedik 
olay sonucu yok olursa" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 368 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "...müteahhit, bu 
tehlikeleri zamanında ihbar eylemiş bulunduğu takdirde, yaptığı işin kıymetini ve bu kıymette dahil 
olmayan masrafın tesviyesini" şeklindeki ibare, Tasarıda "...yüklenici, doğabilecek olumsuz 
sonuçları zamanında bildirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin öden
mesini" şeklinde ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 484- 818 sayılı Borçlar Kanununun 369 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 484 üncü maddesinde, eser sözleşmesinin tazminat karşılığında feshi 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 369 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Zararı 
bâliğan mâbelâğ tazmin ederek fesih" şeklindeki ibare, Tasanda "III. Tazminat karşılığı fesih" şek
linde değiştirilmiştir. 

Maddede kullanılan "müteahhidin zarar ve ziyanını bâliğan mâbelâğ tazmin etmek şartıyla" şek
lindeki ibare, Tasarıda "yüklenicinin bütün zararlannı gidermek koşuluyla" şekline dönüştürülmüştür. 
Gerçekten, öğretide ve uygulamada kabul edildiği gibi, işsahibi eser sözleşmesini tek yanlı olarak fes
hederse, yüklenicinin bütün zararlarını, teknik bir ifadeyle, onun ifaya olan menfaatini (yani, olum
lu zararını) gidermekle yükümlüdür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 485- 818 sayılı Borçlar Kanununun 370 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 485 inci maddesinde, işsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşmasının 
sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 370 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. İş sahibinin 
yüzünden hizmetin ifası mümkün olmaması" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. İşsahibi yüzünden ifanın 
imkânsızlaşması" şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 370 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Taahhüt olu
nan şeyin yapılması iş sahibi nezdinde zuhur eden bir kaza yüzünden mümkün olamıyorsa" şeklin
deki ibare, Tasarıda "Eserin tamamlanması işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkânsız-
laşırsa" şeklinde; "müteahhit yaptığı işin kıymetini ve bu kıymette dahil olmayan masrafını alır." 
şeklindeki ibare ise, Tasarıda "yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini 
isteyebilir." şeklinde düzeltilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 370 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Bu hususta iş 
sahibinin taksiri varsa" şeklindeki ibare, Tasarıda "İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında işsahibi 
kusurluysa," şeklinde düzeltilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 486- 818 sayılı Borçlar Kanununun 371 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 486 ncı maddesinde, yüklenicinin ölümünün veya yeteneğini kay
betmesinin eser sözleşmesi üzerindeki etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 371 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Müteah
hidin vefatı yahut aczi" şeklindeki ibare, Tasarıda "V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kay
betmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 371 inci maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkralarda bir
biriyle bağlantılı konuların düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarının 485 inci maddesi, tek fıkra 
hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 371 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "mukavele 
müteahhidin şahsı nazara alınarak yapılmış ise" şeklindeki ibare, Tasanda "Yüklenicinin kişisel özel
likleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 371 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Bu takdirde 
yapılan miktarın kullanılması kabil ise" şeklindeki ibare, Tasarıda "Bu durumda işsahibi eserin 
tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise" şeklinde ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yayım Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununda "On İkinci Bap / Neşir mukavelesi" şeklindeki üst başlık Tasarı
da, Sekizinci Bölüm / Yayım Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 
Onikinci Babının üst başlığında kullanılan "Neşir Mukavelesi" terimi yerine, "yayım sözleşmesi", bu 
sözleşmeye ilişkin maddelerde kullanılan "eserin müellifi" yerine, "yayımlatan", "naşir" yerine de 
"yayımcı" terimlerinin kullanılması tercih edilmiştir. 

Madde 487- 818 sayılı Borçlar Kanununun 372 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 487 nci maddesinde, yayım sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 372 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 372 nci maddesinde kullanılan "edebî ve sınaî bir eserin müelli
fi" şeklindeki ibare, 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2 nci mad
desinde olduğu gibi Tasarıda, "bir ilim veya edebiyat eseri sahibinin" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 372 nci maddesinde kullanılan "az çok" ifadesi gereksiz 
görülerek, Tasarıya alınmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 
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Madde 488- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "B. Şekli" kenar başlıklı yeni bir 
maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 488 inci maddesinde, yayım sözleşmesinin şekli düzenlenmektedir. 

Maddeye göre: "Yayım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır." 
Böylece, yayım sözleşmesinin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 51 inci maddesinde olduğu 
gibi, geçerlilik şekline bağlanması uygun görülmüştür. Söz konusu maddeye göre de: "Malî haklara dair 
sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır." 

Madde 489- 818 sayılı Borçlar Kanununun 373 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 489 uncu maddesinde, yayımlatma hakkının geçişi ve yayımla-
tanın yayımcıya karşı sommluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 373 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Hükümleri / 
I. Telif Hakkının Nakli ve Teminatı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "C. Hükümleri / I. Yayımlatma 
hakkının geçişi ve sommluluk" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 373 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "mukavelenin 
ifasının icap ettirdiği miktar ve zaman için" şeklindeki ibare, Tasarıda "sözleşmenin ifasının gerek
tirdiği ölçüde ve süreyle" şeklinde düzeltilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 373 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "akit zamanında 
o eserde tasarruf etmek hakkını kullanmağa muktedir olmalıdır." şeklindeki ibare, Tasarıda "sözleş
menin kurulduğu anda eseri yayımlatma hakkının bulunmamasından" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 490- 818 sayılı Borçlar Kanununun 374 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 490 ıncı maddesinde, yayımlatanın tasarruf hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 374 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Müellifin 

tasarrufu" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Yayımlatanın tasarruf hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 374 üncü maddesinin birinci fıkrasından farklı olarak, yayımla
tanın sözleşmede kararlaştırılan süre sona ermedikçe veya süre belirlenmemişse kararlaştırılan baskı 
adedinin tükenmesi için alışılmış süre geçmedikçe, eserin tamamı veya bir bölümü üzerinde tasar
rufta bulunamayacağı belirtilmiştir. Böylece, yayımlatanın, kararlaştırılan sürenin sona ermesinden 
ya da kararlaştınlan baskı adedinin tükenmesi için alışılmış sürenin geçmesinden sonra, eserin tamamı 
veya bir bölümü üzerinde tasarrufta bulunabileceği kabul edilerek, bu konuda uygulamada görülen 
bazı kötüye kullanmaların önlenmesi amaçlanmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 374 üncü maddesinin son fıkrasında kullanılan "Müşterek bir 
eserin kısımlarından olan yazılar ve mevkut bir risalenin uzun olan makaleleri" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "Yayımlatan, toplama bir eserin kendisine ait bölümlerini veya dergilerde çıkan uzun 
yazılarını" şekline dönüştürülmüştür. Toplama esere, ünlü kişilerin hâtırasına yayımlanan armağan
lar, belirli konuları değişik yazarlar tarafından kaleme alınan yazılarla oluşturulan bir ansiklopedinin 
çeşitli ciltleri veya fasikülleri örnek olarak gösterilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 491- 818 sayılı Borçlar Kanununun 375 inci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 491 inci maddesinde, basım sayısının ve baskı adedinin belirlen
mesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununu 375 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Basılacak 
nüshaların tayini" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi" şek
line dönüştürülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 375 inci maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hüküm içermektedir. Fıkraya göre: "Taraflar, süreli sözleşmelerde sözleşmenin süresini veya 
baskı adedini kararlaştırmak zorundadırlar." Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanununun 375 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yapılan ve aksi kararlaştırılmamışsa, kural olarak, baskı adedini belirlemekte yayım
cıyı serbest bırakan düzenlemesi, Tasarıya alınmayarak, bu konuda uygulamada görülen bazı kötüye 
kullanmaların önlenmesi amaçlanmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 375 inci maddesinin son fıkrasında öngörülen durumda, yayım-
latanın veya haleflerinin istemi üzerine, yeni bir basım için yayımcıya verilecek sürenin hâkim tarafın
dan belirlenmesinden söz edildiği hâlde, Tasarıda, yayımlatan tarafından uygun bir sürenin verilme
si yeterli görülmüştür. Aynı fıkrada "veya halefleri" sözcüklerinin kullanılmasında bir zorunluluk ol
maması nedeniyle, bu sözcükler Tasanya alınmamıştır. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 375 inci 
maddesinin son fıkrasında kullanılan "hakkı sakıt olur." şeklindeki ibarenin, her durumda tarafların 
menfaatlerine uygun düşmeyebileceği göz önünde tutularak, Tasarının 491 inci maddesinin son 
fıkrasında, bu ibare yerine, "yayımlatan sözleşmeden cayabilir." şeklindeki ibarenin kullanılması ter
cih edilmiştir. 

Madde 492- 818 sayılı Borçlar Kanununun 376 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 492 nci maddesinde, yayımcının çoğaltma ve dağıtım yapma 
yükümlülükleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 376 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Teksir ve 
satış için mesai" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV. Çoğaltma ve dağıtım" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 376 ncı maddesinin "Naşir aynı zamanda lâzım olan ilânları yap
mağa ve satışın muvaffakiyetini temin için mutat tedbirleri ittihaza mecburdur." şeklindeki birinci 
fıkrasının ikinci cümlesi, Tasarının tek cümleden ibaret olan birinci fıkrasında, "yayımcı, ayrıca 
satışın artırılması için gerekli tanıtım ve dağıtımı yapmak ve bu konuda her türlü önlemi almak zorun
dadır." şeklinde düzeltilerek, yeniden kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 493- 818 sayılı Borçlar Kanununun 377 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 493 üncü maddesinde, eser sahibinin ve haleflerinin eseri düzeltme 
ve iyileştirme hakları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 377 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Tashih ve Is
lah" şeklindeki ibare, Tasarıda "V. Düzeltme ve iyileştirme" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 377 nci maddesinin birinci fıkrasın
dan farklı olarak, eser sahibinin haleflerine de, aynı koşullar altında, eseri güncelleştirme hakkı tanın-
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mıştır. Genellikle ilim eserlerinde söz konusu olabilecek güncelleştirme hakkı, ancak eser sahibi 
tarafından kullanılabilen düzeltme hakkını kapsamamakla birlikte, onun haleflerine, meselâ, bir hukuk 
kitabındaki görevli mahkemeye veya değere ya da miktara ilişkin bilgileri, bunlarda bir değişiklik ol
ması durumunda, yenileriyle değiştirme yetkisini verir. Bu yeni düzenlemeyle, eser sahibinin ölümün
den sonra, mirasçılarının da eseri güncelleştirmek suretiyle, bu eserden doğan malî haklardan, gerek
tiği gibi yararlanmaları amaçlanmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 377 nci maddesinin ikinci fıkrasın
dan farklı olarak, yayımcının, eser sahibinin haleflerine güncelleştirme olanağı vermeden, yeni bir 
basım yapamayacağı ve onu çoğaltamayacağı kabul edilmiştir. 

Madde 494- 818 sayılı Borçlar Kanununun 378 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 494 üncü maddesinde, bir arada basım ve ayrı ayrı yayım düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 378 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Bir arada 
ve ayrı ayrı neşir" şeklindeki ibare, Tasanda "VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 378 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Bir müellifin kül
liyatını veya müellifin eserlerinden bir nevini neşreylemek hakkı" şeklindeki ibare, Tasanda "eser sahibinin 
bütün eserlerini veya bunlardan yalnız bir türünü birarada yayım hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 495- 818 sayılı Borçlar Kanununun 379 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 495 inci maddesinde, çeviri hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 379 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "VII. Tercüme 
hakkı" şeklindeki ibare, Tasarıda "VII. Çeviri hakkı" şeklinde değiştirilmiştir 

818 sayılı Borçlar Kanununun 379 uncu maddesinin "Hilafı şart edilmedikçe, tercüme hakkı 
müellifte veya halefinde mahfuz kalır." şeklindeki olumsuz ifadeli metni, Tasarıda "Çeviri hakkının 
yayımcıya geçebilmesi, bunun sözleşmede açıkça belirtilmiş olmasına bağlıdır." şeklinde ve olum
lu ifadeye dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 496- 818 sayılı Borçlar Kanununun 380 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 496 nci maddesinde, eser sahibinin bedel isteme hakkı kapsamın
da bedelin belirlenmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 380 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VIII. Eser Sahibinin 
Bedele İstihkakı / 1. Bedelin Miktan" şeklindeki ibare, Tasarıda "VIII. Bedel isteme hakkı / 1. Bedelin 
belirlenmesi" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 380 inci maddesinin birinci fıkrasının "Eser sahibinin bedelden 
feragat eylediği hâl icabından anlaşılmadıkça, bedele istihkakı, asıldır." şeklindeki metni, Tasarıda 
"Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça yayımlatan, bedel ödenmesini isteyebilir." şeklinde 
değiştirilmiştir." Böylece, yayımlatanın bedel ödenmesini isteyememesi için, "hâl icabı" yeterli 
görülmemiş, bunun aksinin kararlaştırılmış olması gerektiği kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 380 inci maddesinin ikinci fıkrasından farklı olarak, hâkim tarafın
dan, yayımlatana ödenecek bedelin miktarının belirlenmesi, her zaman değil, sadece bu miktarın belli 
olmaması durumunda söz konusu olacaktır. 

Madde 497- 818 sayılı Borçlar Kanununun 381 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 497 nci maddesinde, bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve 
bedelsiz alma hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 381 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bedelin za
manı tediyesi, satış hesapları ve bedava nüsha" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Bedelin ödenme zamanı, 
satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 381 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "satışın netice
sine" şeklindeki ibare, Tasarıda "satış miktarına" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 381 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "halefinin" 
sözcüğü, yayım sözleşmesine ilişkin hükümlerin yayımlatan taraf göz önünde tutularak düzenlenmesi 
nedeniyle, gereksiz görülerek Tasarıya alınmamıştır. Yine 818 sayılı Borçlar Kanununun 381 inci 
maddesinin son fıkrasında kullanılan "örfün tayin eylediği miktarda" şeklindeki ibare, Tasarıda 
"teamül uyarınca verilmesi gereken miktarda" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 498- 818 sayılı Borçlar Kanununun 382 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 498 inci maddesinde, yayım sözleşmesini sona erme sebeplerinden 
birini oluşturan, eserin yok olmasının, tarafların edimleri üzerindeki etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 382 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Akdin hi
tamı / 1. Eserin zıyaı" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Sona ermesi / 1 . Eserin yok olması" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 382 nci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, ikinci ve üçüncü 
fıkralannda, birbiriyle bağlantılı konuların düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarıda tek fıkra 
hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 382 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Eser, naşire 
tevdi edildikten sonra kazaen zayi olsa bile" şeklindeki ibare, Tasarıda "Eser, yayımcıya teslimden 
sonra beklenmedik hâl sonucu yok olsa bile" şeklinde düzeltilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 499- 818 sayılı Borçlar Kanununun 383 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 499 uncu maddesinde, basılanın yok olmasının sonuçları düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 383 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Tabolunan 
eserin zıyaı" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Basılanın yok olması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 383 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Tabolunan 
eser satışa çıkarılmazdan evvel tamamen veya kısmen kazara zayi olduğu takdirde" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "baskı adedinin tamamı veya bir bölümü, satışa sunulmadan önce beklenmedik hâl sonucu 
yok olursa" şeklinde düzeltilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 
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Madde 500- 818 sayılı Borçlar Kanununun 384 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasannın iki fıkradan oluşan 500 üncü maddesinde, yayım sözleşmesinin kişisel nedenlerle sona 
ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 384 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müellifin 
ve naşirin şahsında hadis olan hitam" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Kişisel nedenlerle sona erme" 
şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 384 üncü maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, birinci ve ikinci 
fıkralarında, birbiriyle bağlantılı konuların düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarıda tek fıkra 
hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 384 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "mukavelenin 
muhafaza edilmesine" şeklindeki ibare, Tasarıda "sözleşme ilişkisinin devam etmesine" şeklinde 
ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 501- 818 sayılı Borçlar Kanununun 385 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 501 inci maddesinde, yayımcının plânına göre eser meydana ge
tirilmesinin sonuçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 385 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Naşirin 
planı dairesinde eser telifi" şeklindeki ibare, Tasarıda "E. Yayımcının plânına göre eser meydana ge
tirilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Vekâlet İlişkileri 

818 sayılı Borçlar Kanununda "On Üçüncü Bap / Alelıtlak vekâlet" şeklindeki üst başlık, Tasarı
da "Dokuzuncu Bölüm / Vekâlet İlişkileri" şeklinde değiştirilmiştir. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Vekâlet Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununun 386 nci maddesiyle başlayan "Birinci Fasıl / Vekâlet" şeklinde
ki alt başlık, Tasarıda "Birinci Ayırım / Vekâlet Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 502- 818 sayılı Borçlar Kanununun 386 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 502 nci maddesinde, vekâlet sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 386 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 386 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "mukavele 
dairesinde" şeklindeki ibare, vekilin vekâlet sözleşmesinden doğan borçlannın söz konusu olması ne
deniyle, gereksiz görülerek Tasarı metnine alınmamıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 
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Madde 503- 818 saydı Borçlar Kanununun 387 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 506 ncı maddesinde, vekilin genel olarak şahsen ifa, sadakat ve 
özen gösterme borcu düzenlenmektedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 503 üncü maddesinde, vekâlet sözleşmesinin kurulması düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 387 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Teşekkülü" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Kurulması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 387 nci maddesinde kullanılan "Vekilin tevdi edilen işi idare 
hususunda" şeklindeki ibare, vekâlet verenin resmî bir sıfata sahip olan vekile yaptığı önerinin söz 
konusu olduğu göz önünde tutularak, Tasarıda "Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 504- 818 sayılı Borçlar Kanununun 388 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 504 üncü maddesinde, vekâlet sözleşmesinin kapsamı düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 388 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Hükümler / 
I. Vekâletin şümulü" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Hükümleri / 1 . Vekâletin kapsamı" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 388 inci maddesinin son fıkrasında sayılan ve vekilin özel yetki
sini gerektiren işlemler arasında "kefil olamaz" şeklinde bir düzenlemeye yer verilmediği hâlde, 
Tasarının 581 ve devamı maddelerinde düzenlenen kefalet sözleşmesine ilişkin yeni hükümler göz 
önünde tutularak, bu ibare de Tasarı metnine eklenmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 505- 818 sayılı Borçlar Kanununun 389 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 505 inci maddesinde, vekilin borçlarından birini oluşturan talima
ta uygun ifa borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 389 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Vekilin 
borçları / 1. Talimat dairesinde vekâleti ifa" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Vekilin borçları / 1. Tali
mata uygun ifa" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 389 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi "Vekil, 
müvekkilinin sarih olan talimatına muhalefet edemez." şeklinde ve olumsuz olarak ifade edildiği 
hâlde, Tasarıda vekilin, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlü olduğu belirtilerek, bu 
ifade olumlu cümleye dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 389 uncu maddesinin ikinci fıkrasından farklı olarak, Tasan met
nine "işi görmüş olsa bile" şeklinde bir ibare eklenmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 506- 818 sayılı Borçlar Kanununun 390 ıncı maddesini karşılamaktadır. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 390 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Hüsnü suret
le ifa mükellefiyeti / a. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "2. Şahsen ifa, sadakat ve 
özen gösterme / a. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, vekilin, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlü olduğu, ancak 
vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekilin, işi 
başkasına yaptırabileceği öngörülmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 390 ıncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ve vekilin so
rumluluğunun genel olarak işçinin sorumluluğuna tâbi olduğuna ilişkin düzenleme Tasarı metnine 
alınmamış; bunun yerine, Tasarının 506 ncı maddesinin ikinci fıkrasında vekilin vekâlet sözleşmesin
den doğan sorumluluğuna özgü bir düzenleme yapılması daha doğru görülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 390 ıncı maddesinde yer verilmeyen, 
yeni bir hükümdür. Fıkrada, vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, ob
jektif bir ölçüte yer verilmiştir. Buna göre, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir veki
lin göstermesi gereken davranış esas alınacaktır. 

Madde 507- 818 sayılı Borçlar Kanununun 391 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 507 nci maddesinde, işin üçüncü kişiye yaptırılması hâlinde özen 
ve sadakat borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 391 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. İşi bir 
üçüncü şahsa yaptırmak hâlinde" şeklindeki ibare, Tasanda "b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi 
hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 391 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "kendi yerine ikame 
ettiği şahsa" şeklindeki ibare, Tasarıda "vekilin kendi yerine koyduğu kişiye" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 508- 818 sayılı Borçlar Kanununun 392 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 508 inci maddesinde, vekilin hesap verme borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 392 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "müvekkile te
diyeye mecburdur." şeklindeki ibare, "tediye" sözcüğünün para borçlannın ifasını ifade etmek için 
kullanılmasının doğru olduğu göz önünde tutularak, Tasarıda "vekâlet verene vermekle yükümlüdür." 
şeklinde ifade edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 392 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "zimmetinde 
kalan paranın" şeklindeki ibare, Tasarıda "tesliminde geciktiği paranın" şeklinde; aynı fıkrada kul
lanılan "faizini de vermeye" şeklindeki ibare, faizin para borçlarında söz konusu olduğu göz önünde 
tutularak, Tasarıda "paranın faizini de ödemekle" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 509- 818 sayılı Borçlar Kanununun 393 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 509 uncu maddesinde, vekil tarafından edinilen hakların vekâlet 
verene geçişi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 393 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Vekilin ik
tisap ettiği hakların müvekkiline intikali" şeklindeki ibare, Tasarıda "4. Edinilen hakların vekâlet 
verene geçişi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 393 üncü maddesinin son fıkrasında kullanılan "istihkak iddia
sında bulunabilir." şeklindeki ibare, Tasarıda "iflâs masasından ayrılarak kendisine verilmesini isteye
bilir." şekline dönüştürülmüştür. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 510- 818 sayılı Borçlar Kanununun 394 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 510 uncu maddesinde, vekâlet verenin borçlan düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 394 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müvekkilin 
borçlan" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Vekâlet verenin borçları" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 511- 818 sayılı Borçlar Kanununun 395 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 511 inci maddesinde, birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekil
lerin sommluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 395 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Birden 
ziyade müvekkillerin mes'uliyetleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV Birlikte vekâlet verenlerin ve 
birlikte vekillerin sommluluğu" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 395 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "kendi sıfat
larını" şeklindeki ibare, Tasarıda "yetkilerini"; "yaptıkları tasarrufla" şeklindeki ibare ise, "birlikte 
yaptıkları fiil ve işlemleriyle" şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 512- 818 sayılı Borçlar Kanununun 396 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 512 nci maddesinde, vekâlet sözleşmesinin tek taraflı olarak sona 
erdirilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 396 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Vekâletin 
Hitamı / 1 . Sebepleri / 1. İstifa, azil" şeklindeki ibareler, Tasarıda "A. Sona ermesi / 1 . Sebepleri / 1. 
Tek taraflı sona erdirme" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 513- 818 sayılı Borçlar Kanununun 397 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 513 üncü maddesinde, ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs ne
denleriyle sözleşmenin sona ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 397 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Ölüm, ehliyet
sizlik, iflâs" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 

değişikliği yoktur. 

Madde 514- 818 sayılı Borçlar Kanununun 398 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 514 üncü maddesinde, vekâlet sözleşmesinin sona ermesinin 

hükümleri düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 398 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Hitamın 
hükümleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Hükümleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

İKİNCİ AYIRIM 

Kredi Mektubu ve Kredi Emri 

818 sayılı Borçlar Kanununun 399 uncu maddesiyle başlayan "İkinci Fasıl / İtibar mektubu ve 
itibar emri" şeklindeki alt başlık, Tasanda "İkinci Ayırım / Kredi Mektubu ve Kredi Emri" şeklinde 
değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun "İtibar mektubu ve itibar emri" üst başlıklı ikinci 
faslında kullanılan "memur" terimi, Tasarının 514 üncü maddesiyle başlayan İkinci Ayırımında "kre
di emri verilen"; "amir" terimi ise "kredi emri veren" şeklinde ifade edilmiştir. 

Madde 515- 818 sayılı Borçlar Kanununun 399 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 515 inci maddesinde, kredi mektubu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 399 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. İtibar mek
tubu" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Kredi mektubu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 399 uncu maddesinin tek cümleden oluşan birinci fıkrası Tasarı
da iki cümle hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 399 uncu maddesinin son fıkrasının "İtibar mektubunun tazam-
mun ettiği vekâlet ile mürselünileyhin mülzem olması, muayyen bir meblağ için kabul etmesine 
mütevakkıftır." şeklindeki hükmü, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 407 nci maddesinin son fıkrası 
göz önünde tutularak, Tasarıda "Kredi mektubuyla verilen vekâlet, ancak gönderilen tarafından be
lirli bir miktar için kabul edildiği takdirde geçerli olur." şeklinde ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 516- 818 sayılı Borçlar Kanununun 400 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 516 nci maddesinde, kredi emri tanımlanmakta ve şekli düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 400 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. İtibar emri 
/ 1 . Tarifi ve şekli" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Kredi emri / 1 . Tanımı ve şekli" olarak değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 400 üncü maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkralarda bir
biriyle bağlantılı konuların düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarının 516 nci maddesi tek fıkra 
hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 517- 818 sayılı Borçlar Kanununun 401 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 517 nci maddesinde, kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliğinin, 
kredi emrini verene etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 401 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. İtibar veri
len kimsenin ehliyetsizliği" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsiz
liği" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 
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Madde 518-818 sayılı Borçlar Kanununun 402 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 521 inci maddesinde, simsarın ücreti hak etme zamanı ve koşulu 
düzenlenmektedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 518 inci maddesinde, kredi emri verilenin, kredi emrinden yarar
lanana önel vermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 402 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Memurun 
kendi kendine mühlet vermesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Kredi emri verilenin önel vermesi" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 402 nci maddesinden farklı olarak, Tasarıda "kredi emrinden 
yararlanana başvurmayı ihmal ederse" denilmek suretiyle, maddeye açıklık kazandırılmıştır. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 519- 818 sayılı Borçlar Kanununun 403 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 519 uncu maddesinde, taraflar arasındaki ilişki düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 403 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. îki tarafın 
hakları ve borçları" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV Taraflar arasındaki ilişki" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 403 üncü maddesinde kullanılan "kefile ve asıl borçluya müteal
lik hükümler" şeklindeki ibare, Tasarıda "kefil ile asıl borçlu arasındaki ilişkiyi düzenleyen hüküm
ler" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Simsarlık Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununun 404 üncü maddesiyle başlayan "Üçüncü Fasıl / Tellallık (simsar
lık)" şeklindeki alt başlık, Tasanda "Üçüncü Ayırım / Simsarlık Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 520- 818 sayılı Borçlar Kanununun 404 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 520 nci maddesinde, simsarlık sözleşmesi tanımlanmakta ve şekli 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 404 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi ve 
şekli" ibaresi, Tasanda "A. Tanımı ve şekli" olarak değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 404 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "akdin icrası
na tavassut etmeğe" şeklindeki ibare, Tasarıda "bir sözleşme... kurulmasına aracılık etmeyi" şek
linde ifade edilmiştir. Ayrıca 818 sayılı Borçlar Kanununun 404 üncü maddesinde verilen tanımdan 
farklı olarak, Tasarıda simsarın sözleşme kurulması olanağının hazırlanmasını veya kurulmasına 
aracılık etmeyi üstlendiği sözleşmenin kurulması durumunda ücrete hak kazanacağı belirtilmiştir. 
Böylece, madde Tasarının "B. Ücret / 1 . Hak etme zamanı" kenar başlıklı 521 inci maddesiyle uyum
lu hâle getirilmiştir. 

Madde 521- 818 sayılı Borçlar Kanununun 405 inci maddesini karşılamaktadır. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 405 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Tellal ücreti 
/ I. İstihkak zamanı" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Ücret / I. Hak etme zamanı" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 522- 818 sayılı Borçlar Kanununun 406 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 522 nci maddesinde, simsara ödenecek ücretin belirlenmesi düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 406 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Ücretin tes-
biti" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Ücretin belirlenmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 406 nci maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan "müteamil" 
sözcüğü yerine, Tasarıda "alışılmış" sözcüğü kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 523- 818 sayılı Borçlar Kanununun 407 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 523 üncü maddesinde, simsarın haklarını kaybetmesi düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 407 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tellalın 
haklarını zayi etmesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Simsarın haklarını kaybetmesi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 524- 818 sayılı Borçlar Kanununun 408 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 524 üncü maddesinde, evlenme simsarlığında ücret düzenlen

mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 408 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Evlenme tel
lallığı" şeklindeki ibare yerine, Tasarıda, 520 nci maddeyle başlayan Üçüncü Ayırımın üst başlığın
da ve bu ayırımı oluşturan maddelerde kullanılan "simsarlık" terimi ile uyumluluk sağlanmak üzere, 
"IV. Evlenme simsarlığı" şeklindeki ibarenin kullanılması tercih edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 408 inci maddesinde kullanılan "ücrete hak bahşetmez" şeklin
deki ibare, Tasarıda, burada bir eksik borcun söz konusu olduğu göz önünde tutularak "ücret dava 
edilemez" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 525- 818 sayılı Borçlar Kanununun 409 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 525 inci maddesinde, simsara ödenecek ücretten indirim yapıl
ması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 409 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Ücretten ten
zil" şeklindeki ibare, Tasarıda "V. Ücretten indirim" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 409 uncu maddesinde kullanılan "Hizmet mukavelesi ve gayri
menkul satışı imkânını hazırlamak veya bunlardan birinin icrasına tavassut etmek için fahiş bir ücret 
şart edilmiş ise" şeklindeki ibare, böyle bir sınırlamaya yer verilmesi için haklı bir sebep olmadığı 
göz önünde tutularak, Tasarıda "Sözleşmede aşırı bir ücret kararlaştırılmışsa" şekline 
dönüştürülmüştür. 

ONUNCU BÖLÜM 

Vekâletsiz İşgörme 

818 sayılı Borçlar Kanununun 410 uncu maddesiyle başlayan "On Dördüncü Bap / Vekaleti ol
madan başkası hesabına tasarruf şeklindeki üst başlık, Tasarıda "Onuncu Bölüm / Vekâletsiz 
İşgörme" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 526- 818 sayılı Borçlar Kanununun 410 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 526 ncı maddesinde, vekâletsiz işgörenin işi yapma biçimi düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 410 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. İş yapan 
kimsenin hakları ve borçları / 1 . İşin icrası" şeklindeki ibareler, Tasanda "A. İşgörenin hak ve borçları 
/ 1 . İşin görülmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 410 uncu maddesinde kullanılan "tasarrufta bulunan kimse" şek
lindeki ibare, Tasarıda "işgören" şekline; "tahmin olunan maksadına göre" şeklindeki ibare ise 
"varsayılan iradesine uygun olarak" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 527- 818 sayılı Borçlar Kanununun 411 inci maddesini karşılamaktadır. 
Tasarının iki fıkradan oluşan 527 nci maddesinde, vekâletsiz işgörenin sorumluluğu düzenlen

mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 411 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mes'uliyet" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Sorumluluk" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 411 inci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, birinci ve ikinci 
fıkralar, birbiriyle bağlantılı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarının 526 ncı mad
desinde, tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 411 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "her türlü ihmal 
ve ihtiyatsızlıktan" şeklindeki ibare, Tasarıda "özensizliğinden" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 411 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "maruz bulun
duğu zararı" şeklindeki ibareye, Tasarıda "zarar tehlikesini" şeklindeki ibare de eklenerek, hükmün 
kapsamı genişletilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 411 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesinde kullanılan 
"kazadan" şeklindeki terim, Tasarıda "beklenmedik hâlden" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 411 inci maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesinin "Meğer ki 
o kimse müdahalesi olmasa bile kazanın vukua geleceğini ispat etsin" şeklindeki hükmü, Tasarıda 
"işgören o işi yapmamış olsaydı bile beklenmedik hâl sonucunda bu zararın gerçekleşeceğini ispat 
ederse sorumluluktan kurtulur." şeklinde ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 528- 818 saydı Borçlar Kanununun 412 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 528 inci maddesinde, vekâletsiz işgörenin, sözleşme ehliyetinden 
yoksunluğu hâlinde sommluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 412 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. İşi yapan kim
senin ehliyeti olmaması" şeklindeki ibare, Tasanda "III. İşgörenin ehliyetsizliği" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 529- 818 sayılı Borçlar Kanununun 413 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 529 uncu maddesinde, işin işsahibi yararına yapılması hâlinde, 
işsahibinin hak ve borçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 413 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. İş sahibinin 
hakları ve borçları / I. İş sahibinin menfaatine yapıldığı halde" şeklindeki ibareler, Tasarıda "B. 
İşsahibinin hak ve borçları / 1 . İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 413 üncü maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin birinci 
ve ikinci fıkraları, birbiriyle bağlantılı konuların düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarının 529 
uncu maddesinin birinci fıkrası olarak, tek fıkra hâlinde, kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 413 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "bu kabil taah
hütlerini ifaya" şeklindeki ibare, Tasarıda "gördüğü iş dolayısıyla üstlendiği edimleri ifa etmek" şek
line dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 413 üncü maddesinin son fıkrasında kullanılan "haksız bir fiil ile 
mal iktisabı faslındaki hükümlere göre" şeklindeki ibare, Tasanda "sebepsiz zenginleşme hükümlerine 
göre" şeklinde; "yaptığı şeyi ref ettirebilir." şeklindeki ibare ise, "ayırıp alma hakkına sahiptir." şek
linde ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 530- 818 sayılı Borçlar Kanununun 414 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 530 uncu maddesinde, işin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde, 
işsahibinin hak ve borçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 414 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. İş, yapan 
kimsenin kendi menfaati için yapıldığı halde" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. İşin işgörenin menfaa
tine yapılması hâlinde" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 414 üncü maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan "Temellük et
tiği faydalara göre" şeklindeki ibare yerine, "zenginleştiği ölçüde" şeklindeki ibare kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 531- 818 sayılı Borçlar Kanununun 415 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 531 inci maddesinde, işsahibinin yapılan işi onamasının sonuçları 
düzenlenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 415 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. İcazet" teri
mi, Tasarıda "III. Onama" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 415 inci maddesinde kullanılan "cari olur." şeklindeki ibare, 
"uygulanır." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Komisyon Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununun 416 ncı maddesiyle başlayan "On Beşinci Bap / Komisyon" şek

lindeki üst başlık, Tasarıda "Onbirinci Bölüm / Komisyon Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 532- 818 sayılı Borçlar Kanununun 416 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 532 nci maddesinde, alım veya satım komisyonculuğu tanımlan
maktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 416 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Alım ve 
satım komisyoncusu / 1 . Tarifi" şeklindeki ibare, Tasanda "A. Alım veya satım komisyonculuğu / 
I.Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 416 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "Alım ve satım 
işlerinde komisyoncu" şeklindeki ibare, Tasarıda "Alım veya satım komisyonculuğu"na 
dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 533- 818 sayılı Borçlar Kanununun 417 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 533 üncü maddesinde, komisyoncunun bildirme ve sigortalama 
borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 417 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Komisyon
cunun borçları / 1. Mecburî ihbar ve sigorta" şeklindeki ibareler, Tasarıda "II. Komisyoncunun 
borçları / 1. Bildirme ve sigortalama borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 417 nci maddesinde kullanılan "mecburdur." şeklindeki ibare, 
burada bir borcun söz konusu olması nedeniyle, "yükümlüdür." şeklinde; "mecbur değildir." şeklin
deki ibare ise, "yükümlü değildir." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 534- 818 sayılı Borçlar Kanununun 418 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 534 üncü maddesinde, komisyoncunun özen borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 418 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Eşyaya ih

timam" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Özen borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 418 inci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin birinci 
ve ikinci fıkralan, birbiriyle bağlantılı olduklan göz önünde tutularak, Tasannın 534 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında, tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 418 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "eşyanın bozuk
luğu göze çarpıyorsa" şeklindeki ibare, Tasarıda "eşya açıkça ayıplı ise" şeklinde düzeltilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 535- 818 sayılı Borçlar Kanununun 419 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 535 inci maddesinde, vekâlet verenin belirlediği bedelden farklı bir 
bedelle satış yapan komisyoncunun sorumluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 419 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Müvekkil 
tarafından tayin olunan fiyat" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Vekâlet verenin belirlediği bedel" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 419 uncu maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin birinci 
ve ikinci fıkraları, birbiriyle bağlantılı oldukları göz önünde tutularak, Tasarının 535 inci maddesinin 
birinci fıkrasında, tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "asgari" 
sözcüğü, vekâlet verenin belirlediği bedelin, her zaman en az bedel olduğu göz önünde tutularak, 
Tasarıya alınmamıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 419 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "şarta muhale
fetinden dolayı başkaca tazminat" şeklindeki ibare, Tasanda "talimatına aykırı davranmasından dolayı 
vekâlet verenin uğradığı diğer zararlardan" şekline dönüştürülmüştür. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 536 -818 sayılı Borçlar Kanununun 420 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 536 nci maddesinde, komisyoncunun, vekâlet verenin izni ol
maksızın malı veresiye satmasının ya da malı teslim almadan bedelini ödemesinin sonuçları ile malı 
veresiye de satabileceği durum düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 420 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Veresiye mal 
satma, mal tesellüm etmeden tediye" şeklindeki ibare, Tasarıda "4. Veresiye satma ve teslim almadan 
ödeme" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 420 nci maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin birin
ci ve ikinci fıkraları, birbiriyle bağlantılı oldukları göz önünde tutularak, Tasarının 536 nci mad
desinde, tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 420 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "satış ma
hallindeki örfe göre" şeklindeki ibare, Tasarıda "satış yerindeki ticari teamüle göre" şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 537- 818 sayılı Borçlar Kanununun 421 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 537 nci maddesinde, komisyoncunun garantisi düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 421 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "5. Komisyon
cunun kefaleti" şeklindeki ibare, Tasanda "5. Komisyoncunun garantisi" şekline dönüştürülmüştür. 
Gerçekten, burada bir kefalet değil, garanti borcunun söz konusu olması nedeniyle, kenar başlıkta ve 
madde metninde "garanti" teriminin kullanılması yerinde görülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 421 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan 
"tediyelerinden" sözcüğü, Tasarıda "ödememelerinden" şeklinde düzeltilmiştir. Aynı fıkranın ikinci 
cümlesinde kullanılan "sarahaten kefil veya mesuliyeti mütearif olunca" şeklindeki ibare, Tasarıda 
"açıkça garanti vermişse" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 538- 818 sayılı Borçlar Kanununun 422 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 538 inci maddesinde, komisyoncunun ödediği paralar ve giderleri 
bakımından hakları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 422 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Komisyon
cunun hakları / 1 . Verdiği paralar ve masraflar" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Komisyoncunun hak
ları / 1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 539- 818 sayılı Borçlar Kanununun 423 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 539 uncu maddesinde, komisyoncunun komisyon ücreti isteme 
hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 423 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Komisyon 
ücreti / a) İstemek hakkı" şeklindeki ibareler, Tasarıda "2. Komisyon ücreti / a. İsteme hakkı" şek
line dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 423 üncü maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "lâzım gelen 
tazminatı" şeklindeki ibare, Tasarıda "belirlenecek karşılığını" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 540- 818 sayılı Borçlar Kanununun 424 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 540 ıncı maddesinde, komisyoncunun ücret isteme hakkını kay
betmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 424 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Ücret 
hakkının sükutu ve müvekkilin aradan çıkması" ifadesi, Tasarıda "b. Kaybedilmesi" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 424 üncü maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "suiniyet ile" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "dürüstlük kurallarına aykırı" şeklinde düzeltilmiştir. İkinci fıkrasında kul
lanılan "müvekkil . . . aradan çıkabilir" şeklindeki ibare, Tasanda "vekâlet veren ... alıcısı veya satıcısı 
sayma hakkına sahiptir" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 



- 2 2 4 -

Madde 541- 818 saydı Borçlar Kanununun 425 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 541 inci maddesinde, komisyoncunun hapis hakkı düzenlenmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 542- 818 sayılı Borçlar Kanununun 426 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 542 nci maddesinde, malın açık artırmayla satılması düzenlen
mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 426 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Emtianın 
müzayede ile satılması" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Malın açık artırmayla satılması" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 426 nci maddesinin birinci fıkrasından farklı olarak Tasarının 
542 nci maddesinin birinci fıkrasına, "Ancak, mal borsada kayıtlıysa veya piyasa fiyatı varsa ya da 
yapılacak masrafa oranla değeri azsa, hâkim satışın başka bir yolla yapılmasına da karar verebilir." 
cümlesi eklenerek madde, Tasarının 107 nci maddesinin ikinci fıkrası ile uyumlu hâle getirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 426 nci maddesinin son fıkrasında kullanılan "resmen ihbar 
edilmek lâzımdır" şeklindeki ibare, Tasannın alacaklının temerrüdüne ilişkin 107 nci maddesine ben
zer biçimde, Tasanda "mahkemece vekâlet verene bildirilmesi zorunludur" şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 543- 818 sayılı Borçlar Kanununun 427 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 543 üncü maddesinde, komisyoncunun kendisi ile işlem yapması 
hâlinde bedel ve ücret düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 427 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "5 . Komisyon
cunun bizzat alıcı veya satıcı olması / a. Ücreti ve masrafları" şeklindeki ibareler, Tasarıda 
"3 . Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması / a. Bedel ve ücret" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 427 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan ". . . 
nazara almaya mecburdur" şeklindeki ibare, objektif bir ölçüte bağlanarak, Tasarıda " . . . esas alınır" 
şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Buna 
göre, komisyoncu, kendisiyle işlem yaptığı takdirde, bunu işlemi yaptığı gün vekâlet verene bildirmek 
zomndadır. 

Madde 544- 818 sayılı Borçlar Kanununun 428 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 544 üncü maddesinde, komisyoncunun işlemi kendisiyle yapmış 
sayıldığı dummlar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 428 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Komisyon
cunun zımnî kabulü" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 428 inci maddesinde kullanılan "âkide ait olabilecek borçları biz
zat demhte etmiş sayılır." şeklindeki ibare, Tasarıda "işlemi kendisiyle yapmış sayılır" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 545- 818 sayılı Borçlar Kanununun 429 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının tek fıkradan oluşan 545 inci maddesinde, komisyoncunun işlemi kendisiyle yapma 
hakkının düşmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 429 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. Hakkının 
sukutu" şeklindeki ibare, Tasarıda "c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi" şekline 
dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 429 uncu maddesinde kullanılan "artık bizzat satıcı ve alıcı ola
maz" şeklindeki ibare yerine, Tasarıda "bu hüküm uygulanmaz" ibaresi kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 546- 818 sayılı Borçlar Kanununun 430 uncu maddesini karşılamaktadır. 
Tasarının üç fıkradan oluşan 546 ncı maddesinde, diğer komisyon işleri düzenlenmektedir. 
818 sayılı Borçlar Kanununun 430 uncu maddesinde kullanılan "alım ve satım komisyonu" terim

leri yerine, Tasarıda "alım ve satım komisyonculuğu" terimleri kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları 

818 sayılı Borçlar Kanununun 449 uncu maddesiyle başlayan "On Yedinci Bap / Ticarî Mümes
siller ve Diğer Ticarî Vekiller" şeklindeki üst başlık, Tasarıda "Onikinci Bölüm / Ticarî Temsilciler, 
Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir. Bununla, ticarî temsilcilerin ve 
ticarî vekillerin de tacir yardımcılarından olduğu vurgulanmak istenmiştir. Bu bölümde, gerek ticarî 
temsilciler ve ticarî vekiller, gerekse diğer tacir yardımcıları, temsil yetkileri yönüyle ele alınmıştır. 
Bu düzenlemeye göre, ticarî temsilcilerin geniş yetkileri, ticarî vekillerin ve diğer tacir yardımcılannın 
ise sınırlı yetkileri bulunmaktadır. 

Madde 547- 818 sayılı Borçlar Kanununun 449 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 547 nci maddesinde, ticarî temsilci tanımlanmakta ve ticarî tem
silciye yetki verilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 449 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Ticarî 
mümessil / 1 . Tarifi, salâhiyet itası" şeklindeki ibare, Tasarıda, "A. Ticarî temsilci / 1 . Tanımı ve yetki 
verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 449 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "bir ticarethane 
veya fabrika veya ticarî şekilde işletilen diğer bir müessese" şeklindeki ibare, 29/6/1956 tarihli ve 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 11 inci maddesi göz önünde tutularak, Tasarıda "ticarî işletme" 
şeklinde kısaltılmıştır. Yine aynı fıkrada kullanılan "müessesenin imzasını kullanarak bilvekâle imza 
vazetmek üzere" şeklindeki ibare, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 458 inci maddesinin birinci 
fıkrasının almanca metni göz önünde tutularak, Tasarıda "işletme sahibinin, ... ticaret unvanı altın
da, ticarî temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 449 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "vekâletnameyi" 
sözcüğü, Tasarıda "ticarî temsilcilik yetkisi verildiğini" şeklinde düzeltilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 
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Madde 548- 818 saydı Borçlar Kanununun 450 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 548 inci maddesinde, ticarî temsilcinin temsil yetkisinin kapsamı 

düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 450 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Vekâletin 

şümulü" şeklindeki ibare, Tasarıda, "II. Temsil yetkisinin kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 549- 818 sayılı Borçlar Kanununun 451 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 549 uncu maddesinde, temsil yetkisinin sınırlandırılması düzen

lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 451 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tahdidi" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 451 inci maddesi üç fıkradan oluştuğu hâlde, Tasarının 549 uncu 
maddesi, bu maddeye eklenen üçüncü fıkra ile birlikte, dört fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Fıkrada, temsil yetkisine ilişkin olarak, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen sınır
lamaların, tescil edilmedikçe, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hüküm doğurmayacağı belirtilmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 451 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "muteber değildir." 
şeklindeki ibare yerine, Tasarıda "hüküm doğurmaz." şeklindeki ibare kullanılmıştır. Ayrıca, 818 
sayılı Borçlar Kanununun 451 inci maddesinin son fıkrasından farklı olarak, Tasarının 549 uncu mad
desinin birinci ve ikinci fıkralarında, temsil yetkisine ilişkin öngörülen sınırlamalar dışında kalan 
diğer sınırlamaların, tescil edilmiş olsalar bile, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyecek
leri, açıkça belirtilmiştir. 

Madde 550- 818 sayılı Borçlar Kanununun 452 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın iki fıkradan oluşan 550 nci maddesinde, ticarî temsilcinin temsil yetkisinin sona ermesi 
düzen 1 enmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 452 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV İstirdadı" şek
lindeki ibare, Tasarıda, "IV. Temsil yetkisinin sona ermesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 452 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralannda temsil yetkisinin 
"istirdadından" söz edildiği hâlde, Tasarıda "istirdat" sözcüğü yerine "sona erme" sözcükleri kul
lanılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 452 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında kullanılan 
"ticaret siciline kayıt" ibaresi yerine, Tasarıda "ticaret siciline tescil" ibaresinin kullanılması yerinde 
görülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 551- 818 sayılı Borçlar Kanununun 453 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralannı 
karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 551 inci maddesinde, ticarî vekil düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 453 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Diğer ticaret 
vekilleri" şeklindeki ibare, Tasanda, "B. Ticarî vekil" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 453 üncü maddesinin birinci 
fıkrasından farklı olarak, "bir ticarethane veya fabrika veya ticarî şekilde işletilen diğer bir müess
ese sahibi" şeklindeki ibare, "ticarî işletme sahibi" şeklinde kısaltılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 453 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde kul
lanılan "muhakeme ve murafaada bulunamaz." şeklindeki ibare, Tasarıda "dava açamaz ve açılmış 
davayı takip edemez." şeklinde ifade edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 552- 818 sayılı Borçlar Kanununun 453 üncü maddesinin son fıkrasını karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 552 nci maddesinde, diğer tacir yardımcıları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 453 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Diğer ticaret 
vekilleri" şeklindeki ibare, Tasarıda, "C. Diğer tacir yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 453 üncü maddesine 29/6/1956 tarihli ve 6763 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 41 inci maddesiyle eklenen son fıkrada 
ticarî temsilci ve ticarî vekil dışında kalan diğer tacir yardımcılarının düzenlendiği göz önünde tutu
larak, Tasarıda ayrı bir madde hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 453 üncü maddesinin son fıkrası, farklı konuların düzenlendiği 
göz önünde tutularak Tasarıda iki ayn fıkraya bölünmüş ve bunlardan ilki üç bent hâlinde kaleme alın
mıştır. Aynı fıkrada kullanılan "mağaza" sözcüğü yerine de, Tasarıda "ticarî işletme" sözcükleri kul
lanılmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 553- 818 sayılı Borçlar Kanununun 455 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 553 üncü maddesinde, rekabet yasağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 455 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Rekabet 
yapmak memnuiyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda, "C. Rekabet yasağı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 455 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında kullanılan 
"müessese" ve "müessese sahibi" sözcükleri, Tasarıda "işletme" ve "işletme sahibi" şeklinde ifade 
edilmiştir. Ancak, burada ticarî işletme olsun veya olmasın, bütün işletmeler göz önünde tutulmuştur. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 455 inci maddesinin birinci fıkrasın
da yer verilmeyen, "doğrudan doğruya veya dolaylı olarak" ibaresi kullanılmıştır. Ayrıca, ticarî tem
silcilerin, ticarî vekillerin veya diğer tacir yardımcılarının, işletme sahibinin izni olmaksızın, işlet
menin yaptığı türden işleri, kendi hesaplarına üçüncü kişilere yaptırmalan da, rekabet yasağının kap
samına dahil edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 455 inci maddesinin ikinci fıkrasın
dan farklı olarak, işletme sahibinin, rekabet yasağına aykırı davranan ticarî temsilcilere, ticarî 
vekillere veya diğer tacir yardımcılarına karşı, aralarındaki hukukî ilişkiden doğan hakları saklı 
kalmak kaydıyla, kendisine tanınan seçimlik hakları kullanabileceği kabul edilmiştir. Ayrıca, işletme 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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sahibinin, rekabet yasağına aykırı davranan ticarî temsilcilere, ticarî vekillere veya diğer tacir yardım
cılarına karşı, onlar tarafından kendi hesaplarına yapılan veya üçüncü kişilere yaptırılan işlerin ken
di hesabına yapılmış sayılmasını istemesi durumunda, bu işler dolayısıyla aldıkları ücretin kendisine 
verilmesini veya aynı işlerden doğan alacağın devredilmesini isteyebileceği belirtilmiştir. 

Madde 554- 818 sayılı Borçlar Kanununun 456 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 554 üncü maddesinde, ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve diğer 
tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 456 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Mümessil 
ve diğer tüccar vekillerinin vekâletlerinin hitamı" şeklindeki ibare, Tasarıda, diğer tacir yardım
cılarının da düzenlendiği göz önünde tutularak, "D. Ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve diğer tacir 
yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 456 nci maddesinin birinci fıkrasında "ticarî mümessiller ve ticarî 
vekiller"; ikinci fıkrasında ise, "ticarî mümessil ve ticari vekil" terimleri kullanılmakla yetinilmiştir. 
Aynı maddenin kenar başlığında kullanılan "Diğer Tüccar Vekilleri" şeklindeki ibare diğer tacir 
yardımcılarını ifade ettiği hâlde, madde metninde onlarla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Bu 
düzenleme eksikliği Tasarının 554 üncü maddesinde, "ticari temsilci, ticarî vekil ve diğer tacir 
yardımcıları"na birlikte yer verilerek giderilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Havale 

818 sayılı Borçlar Kanununun 457 nci maddesiyle başlayan "On Sekizinci Bap / Havale" şek
lindeki üst başlık, Tasarıda "Onüçüncü Bölüm / Havale" şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, 818 sayılı 
Borçlar Kanununun On Sekizinci Babında kullanılan "muhil" terimi, Tasarının Onüçüncü Bölümünde 
"havale eden"; "muhalünaleyh" terimi, "havale ödeyicisi" ve "muhalünleh" terimi ise "havale alıcısı" 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Madde 555- 818 sayılı Borçlar Kanununun 457 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 555 inci maddesinde, havale tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 457 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 457 nci maddesinde havalenin bir "akit" olarak nitelendirilmesi, 
teknik bakımdan hatalı bulunduğu için, Tasarı'da yapılan tanımda havalenin bir "hukukî işlem" olduğu 
belirtilmiştir. Gerçekten, havale bir sözleşme olmayıp, çifte yetkilendirme içeren bir hukukî işlemdir. 

Her ne kadar maddede yapılan tanımda, havalenin konusunu para veya kıymetli evrak ya da 
başka mislî bir eşyanın oluşturabileceği belirtilmişse de, uygulamada havalenin konusunu genellik
le paranın oluşturduğu göz önünde tutularak, Tasarıda "havale ödeyicisi" teriminin kullanılmasında 
bir sakınca görülmemiştir. 

Madde 556- 818 sayılı Borçlar Kanununun 458 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 556 nci maddesinde, havale eden ile havale edilen arasındaki iliş
ki düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 458 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Akdin 
hükümleri / 1 . Muhil ile muhalünleh arasındaki münasebet" şeklindeki ibare, Tasarıda, "B. Hüküm
leri / 1 . Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 557- 818 sayılı Borçlar Kanununun 459 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 557 nci maddesinde, havale ödeyicisinin borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 459 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mühalü-

naleyhin borcu" şeklindeki ibare, Tasarıda, "II. Havale ödeyicisinin borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 459 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, birbiriyle bağlan
tılı oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 459 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "tediye" 
sözcüğü yerine, Tasarıda "ifa" terimi; ikinci fıkrasında kullanılan "mecburdur" sözcüğü yerine, 
"yükümlüdür" sözcüğü kullanılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 459 uncu maddesinin son fıkrasında kullanılan "bile" sözcüğü, 
gereksiz görülerek Tasarı metnine alınmamıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 558- 818 sayılı Borçlar Kanununun 460 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 558 inci maddesinde, havale konusunun ifa edilmemesi duru
munda, havale alıcısının bildirim yükümlülüğü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 460 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tediye 
olunmamak hâlinde ihbar" şeklindeki ibare, Tasarıda, "III. İfa edilmeme durumunda bildirim" şek
linde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 559- 818 sayılı Borçlar Kanununun 461 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 559 uncu maddesinde, havale edenin, havale yetkisini geri alması 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 461 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Rücu" şek
lindeki ibare, Tasarıda, "C. Geri alma" şeklinde değiştirilmiştir. Aynı değişiklik, maddenin metninde 
de yapılmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 461 inci maddesinin son fıkrasında kullanılan "havalenin hüküm
süzlüğünü istilzam eder." şeklindeki ibare, Tasarıda "havale kendiliğinden sona erer." şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 560- 818 sayılı Borçlar Kanununun 462 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasannın iki fıkradan oluşan 560 ıncı maddesinde, kıymetli evraka bağlanmış alacaklann havale
si düzenlenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 462 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Kıymetli 
evrak işlerinde havale" şeklindeki ibare, Tasarıda, "D. Kıymetli evrak konusunda havale" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 462 nci maddesinin son fıkrasında kullanılan "kambiyo senet
lerine mümasil havaleler" şeklindeki ibare yerine, Tasarının 560 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında 
"poliçe benzeri havaleler" şeklindeki ibare kullanılmıştır. Gerçekten, emre muharrer senet ya da 
bono, çek ve poliçe gibi, kambiyo senedi niteliğinde olmakla birlikte, havalede görülen üçlü ilişki
den yoksun bulunduğu için, fıkra hükmü, Tasarıda kullanılan "poliçe benzeri havaleler" şeklindeki 
ibare ile düzeltilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Saklama Sözleşmeleri 

818 sayılı Borçlar Kanununun 463 üncü maddesiyle başlayan "On Dokuzuncu Bap / Vedia" şek
lindeki üst başlık, Tasarıda "Ondördüncü Bölüm / Saklama Sözleşmeleri" şeklinde değiştirilmiştir. 
Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun On dokuzuncu Babında kullanılan "ida; vedia" terimi, 
Tasarının Ondördüncü Bölümünde "saklama"; "müstevdi" terimi, "saklayan" ve "mudi" terimi ise, 
"saklatan" şeklinde ifade edilmiştir. 

Tasannın 561 ilâ 569 uncu maddelerinde, genel saklama sözleşmesinin hükümleri; 570 inci mad
desinde, saklama sözleşmelerinin alt türleri olmak üzere, mislî şeylerin saklanması; 571 ilâ 575 inci 
maddelerinde, ardiyeciye bırakma ve 576 ilâ 580 inci maddelerinde ise, konaklama yeri, ahır, garaj 
ve otopark işletenlere bırakma düzenlenmiştir. 

Madde 561- 818 sayılı Borçlar Kanununun 463 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 561 inci maddesinde, genel saklama sözleşmesi tanımlanmakta ve 
saklayanın ücret isteyebileceği durumlar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 463 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Vedia / 1 . 
Tarifi" şeklindeki ibare, Tasanda, "A. Genel saklama sözleşmesi / 1 . Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 463 üncü maddesinin ikinci fıkrası, Tasarıda olumlu cümleyle i-
fade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 562- 818 sayılı Borçlar Kanununun 464 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 562 nci maddesinde, saklatanın borçları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 464 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mudiin 
borçları" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Saklatanın borçları" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 563- 818 sayılı Borçlar Kanununun 465 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 563 üncü maddesinde, saklayanın borçlarından saklama konusunu 
kullanım yasağı düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 465 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Müstevdi-
in borçlan / 1 . Vedianın kullanılması mes'uliyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda, "III. Saklayanın borçlan 
/ 1. Kullanım yasağı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 465 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "muhik bir tazmi
nat" şeklindeki ibare, Tasarıda "uygun bir kullanım bedeli" ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 564- 818 sayılı Borçlar Kanununun 466 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 564 üncü maddesinde, saklatanın geri verme borcu düzenlen

mektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 466 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. İstirdat / a. 
Mudiin hakları" şeklindeki ibare, Tasarıda, "2. Geri verme / a. Genel olarak" şekline 
dönüştürülmüştür. Böylece 818 sayılı Borçlar Kanununun 466 ncı maddesindeki düzenlemeden fark
lı olarak, "III. Saklayanın borçları" başlığıyla uyumlu hâle getirmek için saklatanın geri alma hakkın
dan değil, saklayanın borcundan söz edilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 466 ncı maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkralann birbiriyle 
bağlantılan göz önünde tutularak, Tasarının 564 üncü maddesi tek fıkra olarak kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 565- 818 sayılı Borçlar Kanununun 467 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 565 inci maddesinde, geri vermede özel durumlar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 467 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "b. Müstevdiin 
hakları" şeklindeki ibare, Tasanda, "b. Özel durumlar" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Buna 
göre "Birden çok kişi bir şeyi saklanmak üzere verirse, sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça 
veya hepsinin rızası olmadıkça, saklayan saklananı onlardan birine geri vermekle sorumluluktan kur
tulamaz.". Bu yeni hükümle, saklayanın, saklananı, saklatanlardan herhangi birine verme yetkisinin 
olmadığı, aksi takdirde diğerlerine karşı sorumlu olacağı öngörülmüştür. Fıkraya göre, saklayanın, 
birden çok saklatandan herhangi birine saklananı geri vererek sorumluluktan kurtulabilmesi ancak şu 
iki durumda kabul edilmiştir: 1) Sözleşmede saklayana böyle bir yetkinin tanınmış olması; 2) Sak
latanların hepsinin rızasının olması. 

Madde 566- 818 sayılı Borçlar Kanununun 468 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 566 ncı maddesinde, geri verme yeri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 468 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "c. İade mahalli" 
şeklindeki ibare, Tasarıda, "c. Geri verme yeri" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 567- 818 sayılı Borçlar Kanununun 469 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 567 nci maddesinde, saklayanların sorumluluğu düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 469 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Müştereken 
vedia alınması halinde mes'uliyet" şeklindeki ibare, Tasarıda, "3 . Saklayanların sorumluluğu" şek
linde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 568- 818 sayılı Borçlar Kanununun 470 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 568 inci maddesinde, saklanan üzerinde üçüncü kişilerin iddiaları 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 470 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Üçüncü 
şahıslar tarafından istihkak davaları" şeklindeki ibare, Tasarıda, "4. Üçüncü kişilerin iddiaları" şek
line dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 470 inci maddesinde kullanılan "istihkak iddiasında bulunulsa 
bile" şeklindeki ibare, Tasarıda "aynî hak iddiasında bulunsa bile" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 569- 818 sayılı Borçlar Kanununun 471 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 569 uncu maddesinde, güvenilirkişiye bırakma düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 471 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Yediemine 

tevdi" şeklindeki ibare, Tasarıda, "IV. Güvenilirkişiye bırakma" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 471 inci maddesinde kullanılan "müstevdi" veya "yediadil" 
sözcükleri, Tasarıda "güvenilirkişi" olarak belirtilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 570- 818 sayılı Borçlar Kanununun 472 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 570 inci maddesinde, mislî şeylerin saklanması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 472 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Usulsüz 
tevdi" şeklindeki ibare, Tasarıda, "B. Mislî şeylerin saklanması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 472 nci maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin ikin
ci fıkrası ayrı konulara ilişkin olması nedeniyle, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 571- 818 sayılı Borçlar Kanununun 473 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 571 inci maddesinde, ardiyecinin bırakılan ticarî mala karşılık 
senet çıkarma hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 473 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Ardiye 
mukavelesi / 1 . Kıymetli evrak ihracı salâhiyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda, "C. Ardiyeciye bırakma 
/ 1 . Senet çıkarma" şeklinde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 
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Madde 572- 818 sayılı Borçlar Kanununun 474 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 572 nci maddesinde, ardiyecinin saklama borcu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 474 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Ardiye 
sahibinin muhafaza borcu" şeklindeki ibare, Tasarıda, "II. Ardiyecinin saklama borcu" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 474 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkranın 
birinci ve ikinci cümleleri, birbiriyle bağlantılı oldukları göz önünde tutularak, Tasarının 572 nci 
maddesinin birinci fıkrasında birlikte kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 573- 818 sayılı Borçlar Kanununun 475 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 573 üncü maddesinde, ardiyecinin, kendisine bırakılan şeyleri 
karıştırma yasağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 475 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tevdi olu
nan eşyanın diğerleriyle karıştırılması" şeklindeki ibare, Tasanda, "III. Bırakılan şeylerin karışması" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 475 inci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin 
içerdiği üç cümle, farklı konulara ilişkin olduklan göz önünde tutularak, Tasanda üç ayrı fıkra hâlinde 
kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 574- 818 sayılı Borçlar Kanununun 476 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 574 üncü maddesinde, ardiyecinin hakları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 476 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Ardiye sahibinin 
hakları" şeklindeki ibare, Tasarıda, "IV. Ardiyecinin hakları" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 476 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile aynı mad
denin ikinci fıkrası, birbiriyle bağlantılı oldukları göz önünde tutularak Tasarıda tek fıkra hâlinde 
kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 575- 818 sayılı Borçlar Kanununun 477 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 575 inci maddesinde, ardiyecinin malları geri verme yükümlülüğü 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 477 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Emtianın 
iadesi" şeklindeki ibare, Tasarıda, "V. Malların geri verilmesi" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 576- 818 sayılı Borçlar Kanununun 478 inci maddesini karşılamaktadır. 
Tasarının iki fıkradan oluşan 576 ncı maddesinde, konaklama yeri işletenlerin sorumluluk 

koşulları ve kapsamı düzenlenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 478 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Otelciye tev
di / 1 . Otelcilerin mesuliyeti / 1. Şartları ve şümulü" şeklindeki ibareler, Tasarıda, "D. Konaklama 
yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma / 1 . Konaklama yeri işletenlerin sorumlu
luğu / 1. Koşulları ve kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 478 inci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin ikinci 
cümlesi farklı bir konuya ilişkin olduğu göz önünde tutularak, Tasarının 576 nci maddesinin ikinci 
fıkrası olarak kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 478 inci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "otelciler, 
hancılar" sözcükleri, Tasarıda "Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi yerleri işletenler" sözcükleriyle 
ifade edilerek, bu sayımın sınırlayıcı nitelikte olmadığı kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 478 inci maddesinden farklı olarak, 
kusursuz sorumluluk miktarının her bir konaklayan için günlük konaklama ücretinin üç katını aşa
mayacağı belirtilmiştir. Böylece, parasal değerlerdeki değişimler karşısında hükmün güncel durum
da kalması amaçlanmıştır. 

Madde 577- 818 sayılı Borçlar Kanununun 479 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 577 nci maddesinde, konaklama yeri işletenlerin kıymetli eşyadan 
sorumluluk düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 479 uncu maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan "mes'uliyeti 
mahdut değildir." şeklindeki ibare, Tasarıda "tam değerinden sorumludur." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 578- 818 sayılı Borçlar Kanununun 480 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 578 inci maddesinde, konaklama yeri işletenin sorumluluğunun 
kalktığı ve devam ettiği durumlar düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 480 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Mes'uliyetin 
hitamı" şeklindeki ibare, Tasarıda, "3 . Sorumluluğun kalkması" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 480 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "yapıştırdığı 
ilânlarda bildirse bile" şeklindeki ibare, Tasanda "herhangi bir yolla ilân etse bile" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 579- 818 sayılı Borçlar Kanununun 481 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 579 uncu maddesinde, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin 
sorumluluğu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 481 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Umumî ahır 
idare edenlerin mes'uliyeti" şeklindeki ibare, Tasarıda, "II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işleten
lerin sorumluluğu" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının kapsamına, 818 sayılı Borçlar Kanununun 481 inci maddesinden 
farklı olarak, günümüzde garaj dışında, otopark işletmeciliği ve bu işletmecilerin sorumluluklarının 
da önem kazandığı göz önünde tutularak, garaj sahiplerinin yanında otopark işletenler de dahil 
edilmiştir. Ancak, maddenin kenar başlığı ile birinci ve ikinci fıkralarında ". . .ve benzeri yerleri 
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işletenler" ifadesi kullanılarak, bu sayımın örnekleyici nitelikte olduğu kabul edilmiştir. Bu neden
le, söz konusu ifadenin kapsamına, 818 sayılı Borçlar Kanununun 481 inci maddesinin ikinci fıkrasın
da yer verilmekle birlikte, Tasarıda belirtilmeyen "ahır sahibi"nin de dahil olduğu konusunda bir du
raksama yoktur. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 481 inci maddesinden farklı olarak, 
kusursuz sorumluluk miktarının, her bir saklanan için, günlük saklama ücretinin on katını aşamaya
cağı belirtilmiştir. Böylece, parasal değerlerdeki değişimler karşısında hükmün güncel durumda 
kalması amaçlanmıştır. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 481 inci maddesinde yer verilmeyen, yeni 
bir hükümdür. Fıkraya göre işleten, maddenin birinci ve ikinci fıkralarında söz konusu edilen türden 
bir sorumluluk üstlenmediğini veya sorumluluğunu bu Kanunda gösterilmemiş olan bir koşula 
bağladığını, herhangi bir yolla ilân etmiş olsa bile, sorumluluktan kurtulamayacaktır. 

Madde 580- 818 sayılı Borçlar Kanununun 482 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 580 inci maddesinde, işletenlerin hapis hakkı düzenlenmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

Kefalet Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununun 483 üncü maddesiyle başlayan "Yirminci Bap / Kefalet" şeklin

deki üst başlık, Tasarıda "Onbeşinci Bölüm / Kefalet Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 581- 818 sayılı Borçlar Kanununun 483 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 581 inci maddesinde, kefalet sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 483 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarıda, "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 483 üncü maddesinde kullanılan ". . . borçlunun akdettiği borcun 
edasını temin etmeği alacaklıya karşı taahhüt eder." şeklindeki ibare, Tasarıda "borçlunun borcunu 
ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sommlu olmayı üstlendiği sözleşmedir." şeklinde ifade 
edilmiştir. Böylece, kefalet sözleşmesinin yasal tanımına ilişkin yanlışlıklar düzeltilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 492 nci maddesinin birinci 
fıkrası göz önünde tutulmuştur. 

Madde 582- 818 sayılı Borçlar Kanununun 485 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 582 nci maddesinde, kefalet sözleşmesinin koşullarından, asıl borç 
düzenlenmektedir. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Bu 
hükme göre: "Kanundan aksi anlaşılmadıkça kefil, bu bölümde kendisine tanınan haklardan önceden 
feragat edemez." 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 492 nci maddesinin ikinci, 
üçüncü ve son fıkraları göz önünde tutulmuştur. 
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Madde 583- 818 sayılı Borçlar Kanununun 484 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 583 üncü maddesinde, kefalet sözleşmesinin şekli düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 484 üncü maddesinde kullanılan "muayyen bir miktar" şeklindeki 
ibare, Tasarıda "azamî miktar" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesinde, kefalet sözleşmesinin geçerliliği, sözleşmenin yazılı 
şekilde yapılmasına, kefilin sorumlu olacağı azamî miktann ve kefalet tarihinin sözleşmede belirtilmiş 
olmasına bağlanmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanununun 484 üncü maddesinde yapılan düzenlemeden 
farklı olarak kefalet tarihinin de sözleşmede belirtilmesi, geçerlilik koşulu hâline getirilmiştir. Çünkü, 
Tasarının 589 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hüküm uyannca, kefil, sözleşmede aksi 
açıkça kararlaştınlmadıkça borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçların
dan sorumludur. Belirtilen hükmün uygulanabilmesi ve Tasarının 600 üncü maddesinde öngörülen 
süreli kefaletin sonunun belirlenebilmesi bakımından, kefalet sözleşmesinin kurulduğu tarihin 
sözleşmeden açıkça anlaşılması şarttır. 

Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni 
bir hükümdür. Bu cümlede, kefilin, kendi el yazısıyla belirtmesinin şart olduğu hususlar açıklan
mıştır. Buna göre, kefalet sözleşmesinde, kefilin sorumlu olduğu azamî miktarın, kefalet tarihinin ve 
müteselsil kefalet söz konusu ise, müteselsil kefil sıfatının veya bu anlama gelen herhangi bir ifadenin 
yer alması gerekmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Buna 
göre, kefil, kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verecekse ve diğer tarafa veya bir üçüncü 
kişiye kefil olma vaadinde bulunacaksa, aynı şekil koşullarına uymak zorundadır. Aynı fıkranın son 
cümlesinde tarafların, yazılı şekle uyarak, kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınır
landırmayı kararlaştırabilecekleri öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 484 üncü maddesinde yer verilmeyen, yeni 
bir hükümdür. Bu hükme göre, kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu 
artıran değişikliklerin, kefalet sözleşmesinin şekline uygun olarak yapılması da geçerlilik koşulu o-
larak kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 493 üncü maddesinin birinci, 
ikinci ve altıncı fıkraları göz önünde tutulmuştur. 

Madde 584- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "III. Eşin rızası" kenar başlıklı yeni 
bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 584 üncü maddesinde, kefalette eşin nzası düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, kefalet sözleşmesinde eşin rızasının, sözleşmenin kurulmasın
dan önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. Ancak, fıkrada bu kuralın iki istis
nasına yer verilmiştir. Birinci istisna, mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olması, ikincisi eşlerden 
birinin yasal olarak ayrı yaşama hakkının doğmuş olmasıdır. Söz konusu istisnalardan birinin varlığı 
durumunda eşin rızası aranmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, eşin rızasının aranmadığı diğer istisnalara yer verilmiştir. Buna 
göre, kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya 
âdi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde 
azalmasına sebep olmayan değişiklikler için de kefilin eşinin rızası aranmayacaktır. 
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Madde 585- 818 saydı Borçlar Kanununun 486 ncı maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 585 inci maddesinde, âdi kefaletin içeriği düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 486 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Nevileri / 
I. Âdi kefalet" şeklindeki ibare, Tasarıda, "C. İçeriği / I. Türlerine göre / 1. Âdi kefalet" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 486 ncı maddesinin birinci fıkrasın
dan farklı olarak âdi kefalette alacaklının borçluya başvurmadıkça, doğrudan doğruya kefili takip 
edemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Fıkra 818 sayılı Borçlar Kanununun 486 ncı maddesine benzer bir 
içeriğe sahip olmakla birlikte, bu fıkraya, "iflâsına karar verilmesi" yanında "borçluya konkordato 
mehli verilmiş olması" durumu da eklenmiştir. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 486 ncı mad
desinin birinci fıkrasından farklı olarak, Tasarıda alacaklının doğrudan doğruya kefile başvurabile
ceği hâller, dört bent hâlinde sayılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 486 ncı maddesinin ikinci fıkrasıyla ben
zer içeriğe sahiptir. Ancak, maddenin birinci fıkrasında olduğu gibi, bu fıkraya da "iflâsı" yanında 
"borçluya konkordato mehli verilmesi" durumu eklenmiştir. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 
486 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer verilen "borçlunun iflâsı ilân olunmadıkça 
rehnin nakde tahvili kabil olmazsa" şeklindeki ibare gereksiz görülerek, Tasarıya alınmamıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Fıkraya göre, sadece açığın kapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan takibin kesin 
aciz belgesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkânsız hâle 
gelmesi ya da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında, doğrudan doğruya kefile başvurulabile
cektir. Ancak, fıkraya eklenen ikinci cümle ile, kaynak İsviçre Borçlar Kanunundan farklı olarak, 
kefilin korunması ilkesinden hareketle, sözleşmede, bu durumlarda alacaklının, önce asıl borçluya 
başvurmak zorunda olduğunun kararlaştırılabileceği kabul edilmiştir. Böylece, sadece açığın kapa
tılması için kefalete özgü, ayrık bir düzenleme olmak üzere, sözleşmede öngörülmesi koşuluyla, 
fıkrada belirtilen durumlarda, kefile, alacaklıya karşı, öğretide kullanılan terimle, "tartışma de f i " ya 
da "peşin dava de f i " ileri sürme olanağı sağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasının nisbî emredici nitelikte olması dışında, birinci ve ikinci fıkralarının 
mutlak emredici nitelikte hükümler içermesi, kefilin korunması ilkesine daha uygun görüldüğü için, 
kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 495 inci maddesinin son fıkrasındaki "Aksine anlaşmalar sak
lıdır." şeklindeki hüküm, Tasarı metnine alınmamıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 495 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 586- 818 sayılı Borçlar Kanununun 487 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 586 ncı maddesinde, alacaklının, müteselsil kefile başvurma konusu 
düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 487 nci maddesinin birinci fıkrasıyla 
benzer içeriğe sahip olmakla birlikte, bu maddede kullanılan "müşterek müteselsil borçlu" şeklindeki 
ibare, müteselsil kefalet ile müteselsil borçlunun farklı hukukî müesseseler olduğu göz önünde tutu
larak, Tasarı metnine alınmamıştır. Fıkrada yapılan diğer önemli bir değişikliğe göre de, alacaklı 
borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden önce de doğrudan doğruya müte
selsil kefile başvurabilecek; ancak, bunun için, borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması 
veya ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması aranacaktır. 
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Maddenin ikinci fıkrasına göre, alacak, teslime bağlı taşınır rehni veya alacak rehni ile güvence
ye alınmışsa, alacaklı rehnin paraya çevrilmesinden önce kefile başvuramaz. Yine aynı fıkraya göre, 
alacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağının önceden hâkim tarafından 
belirlenmesi veya bunun anlaşmayla öngörülmesi veya borçlunun iflâs etmesi ya da konkordato mehli 
verilmesi hâllerinde, alacaklı rehnin paraya çevrilmesinden önce de kefile başvurabilecektir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 487 nci maddesinin ikinci fıkrası ise, Tasarının yeni sistematik 
yapısı karşısında gereksiz görülerek Tasarıya alınmamıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 496 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 587- 818 sayılı Borçlar Kanununun 488 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 587 nci maddesinde, birlikte kefalet konusu düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 488 inci maddesinin birinci cüm
lesinde kullanılan "mütecezzi bir borca" şeklindeki ibare, Tasarının 586 nci maddesinin birinci 
fıkrasında "aynı borca" şeklinde değiştirilmiştir. Borcun bölünebilir veya bölünemez nitelikte olması 
önem taşımaksızın, asıl borçlunun borcunu ifa etmemesi dummunda kefilin borcunun, öğretide ve 
uygulamada hâkim olan görüşte, tazminat borcu niteliğinde kabul edildiği göz önünde tutularak, 
fıkrada böyle bir değişikliğin yapılması yerinde görülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 488 inci maddesinin ikinci cümlesini 
kısmen karşılamaktadır. Buna göre, borçluyla birlikte veya kendi aralarında müteselsil kefil olarak 
yükümlülük altına giren kefillerden her biri, kural olarak borcun tamamından sommludur. Ancak, bir
likte kefillerden biri, kendisiyle daha önce veya aynı zamanda birlikte müteselsilen yükümlü bulu
nan ve Türkiye'de takip edilebilen bütün kefillere karşı takibe girişilmemişse, kendi payından faz
lasını ödemekten kaçınabilir. Bununla birlikte, bu kefillerden birinin kendine düşen paydan fazlasını 
ödemekten kaçınabilmesi için, kendi payına düşeni ödemiş veya kendi payı için alacaklıya aynî 
güvence sağlamış olması gerekir. Aksine anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borcu ödeyen kefil, 
kendi paylarını daha önce ödememiş olmaları ölçüsünde, diğer kefillere karşı rücu hakkına sahiptir 
ve bu hakkını, borçluya rücudan önce de kullanabilir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 488 inci maddesinin üçüncü cümlesini 
karşılamaktadır. Buna göre, alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya 
olacağını varsayarak kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu varsayım sonradan gerçek
leşmezse veya kefillerden birinin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması ya da kefale
tinin hükümsüz olduğuna karar verilirse, kefil kefalet borcundan kurtulacaktır. 

Maddenin son fıkrasına göre ise, birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan 
her biri, borcun tamamından sommlu olur. Ancak, borcu ödeyen kefil, aksine anlaşma olmadıkça, 
toplam kefalet miktarındaki payı oranında, diğerlerine rücu hakkına sahiptir. Meselâ, kefil olunan 
asıl borç 150 lira ise ve bu borca da birbirinden bağımsız olarak, (Kİ) 200 lira için, (K2) 50 lira için 
ve (K3) de 50 lira için kefil olmuşsa, toplam kefalet miktarı 300 lira olmaktadır. (Kİ) 150 liranın 
tamamını ödediğinde, diğer kefillere olan rücu hakkının hesaplanmasında, önce kefil olduğu miktarın 
toplam kefalet miktarına oranı 2/3 olarak bulunacak ve (Kİ)'in asıl borçtan sommluluğu, bu orana denk 
düşen 100 lira olacaktır. Bu dummda, (Kİ) fazladan ödediği 50 lira için, yine aynı hesaplamayla bu
lunacak 1/6 oranında, yani 25'er lira için diğer kefillerin her birine (K2 ve K3'e) rücu edebilecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 497 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 588- 818 sayılı Borçlar Kanununun 489 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 588 inci maddesinde, kefile kefil ve rücua kefil düzenlenmektedir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 498 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 589- 818 sayılı Borçlar Kanununun 490 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 589 uncu maddesinde, kefil ile alacaklı arasındaki ilişkide, kefilin 
sorumluluğunun kapsamı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 490 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Kefilin 
mes'uliyeti / 1 . Şümulü" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Ortak hükümler / 1. Kefil ile alacaklı arasın
daki ilişki / a. Sorumluluğun kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 490 ıncı maddesinde, kefilin sorumluluğunun kapsamı üç fıkra 
hâlinde kaleme alındığı hâlde, bu üç fıkra Tasarının 589 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, kaynak 
İsviçre Borçlar Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fıkrası da göz önünde tutularak, üç bent 
hâlinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, 818 sayılı Borçlar Kanununun 490 ıncı maddesinin ikinci 
fıkrasından farklı olarak, kaynak Kanunda olduğu gibi, Tasarının 589 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (2) numaralı bendine " . . . ile gerektiğinde rehinlerin kefile tesliminin ve rehin haklarının 
devrinin sebep olduğu masraflar" ve (3) numaralı bendine ise " . . . işlemekte olan yıla ait akdî faizler 
ile gerektiğinde tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla 
ait faizleri." şeklindeki ibareler eklenmiştir. Bu düzenlemenin emredici nitelikte olmadığı, kaynak 
İsviçre Borçlar Kanununun 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Aksi sözleşmede karar-
laştırılmamışsa" şeklindeki ibareye yer verilmek suretiyle açıklığa kavuşturulmuştur. 

Maddenin birinci fıkrası ise, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Buna göre, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 499 uncu maddesinin birinci fıkrasında olduğu gibi, 
kefil her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azamî miktara kadar sorumlu olacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Fıkrada, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 499 uncu maddesinin son fıkrasında olduğu gibi, söz
leşmede açıkça kararlaştırılmamışsa kefilin, borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurulmasından 
sonraki borçlarından sorumlu olacağı belirtilmektedir. 

Maddenin son fıkrası da, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen ve kaynak İsviçre Borçlar 
Kanunundan da farklı olan, yeni bir hükümdür. Fıkra ile, kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz hâle 
gelmesinin sebep olduğu zarardan ve ceza koşulundan sorumlu olacağına ilişkin anlaşmaların kesin 
olarak hükümsüz olacağı kabul edilmiştir. 

Madde 590- 818 sayılı Borçlar Kanununun 491 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 590 ıncı maddesinde, alacaklının kefili takibi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 491 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Muacceliyet" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Kefilin takibi" şekline dönüştüriilmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 491 inci maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinde olduğu gibi, borçlunun iflâsı nedeniyle asıl borç muaccel hâle gelse bile, kefile 
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karşı, vadeden önce takibat yapılamayacağı belirtilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 491 inci 
maddesinin birinci cümlesinde kullanılan "icbar olunamaz" şeklindeki ibare, dava ve icra takibini 
kapsamak üzere "takibat yapılamaz" şeklinde ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Buna 
göre, bütün kefalet türlerinde kefilin aynî güvence karşılığında hâkimden, mevcut rehinler paraya 
çevrilinceye ve borçlu aleyhine yapılan takip sonucunda kesin aciz belgesi alınıncaya veya konkor
dato kararına kadar kendisine karşı yöneltilen takibin durdurulmasına karar verilmesini isteyebileceği 
belirtilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, 818 sayılı Borçlar Kanununun 491 inci maddesinin ikinci ve 
son cümlelerinde öngörüldüğü gibi, asıl borcun muaccel olması, alacaklı veya borçlunun önceden süre 
içeren bildirimde bulunmasına bağlıysa, kefalet borcu için bu süre, bildirimin kefile yapıldığı tarihte 
işlemeye başlayacaktır. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Bu 
fıkrada, yerleşim yeri yabancı ülkede olan borçlunun borcunu ödemesi, döviz işlemleri veya havale 
ile ilgili yasaklar gibi sebeplerle, o yabancı ülkenin yasal düzenlemeleri gereği imkânsız hâle gelmiş 
veya sınırlandırılmışa, yerleşim yeri Türkiye'de olan kefilin, takibe bu sebeple itiraz edebileceği 
kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 501 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 591- 818 sayılı Borçlar Kanununun 497 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının dört fıkradan oluşan 591 inci maddesinde, kefilin alacaklıya karşı ileri sürebileceği 
def iler düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 497 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kefilin de-
fıleri" şeklindeki ibare, Tasarıda, "c. Def iler" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, kefilin asıl borçluya ait def ileri ileri sürme hakkı ve ödevi düzen
lenmiştir. Buna karşılık, yanılma veya ehliyetsizlik nedeniyle geçersiz veya zamanaşımına uğramış 
bir borca bu durumları bilerek kefil olunması hâlinde, kefilin alacaklıya karşı bunları def i olarak i-
leri sürme hakkına sahip olmadığı açıkça hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Buna 
göre, asıl borçlu kendisine ait olan bir def iden vazgeçmiş olsa bile kefil, yine de bu def i alacaklıya 
karşı ileri sürebilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 497 nci maddesinin ikinci fıkrasın
dan farklı olarak kefilin, asıl borçluya ait def ilerin varlığını bilmeksizin ödemede bulunursa, kural 
olarak rücu hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık, asıl borçlunun, kefilin bu def ileri 
bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat etmesi hâlinde kefil, bunlar ileri sürülmüş olsaydı borcun ö-
denmesinden kurtulacağı ölçüde rücu hakkını kaybedecektir. 

Maddenin son fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Bu 
fıkrada, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 502 nci maddesinin son fıkrasında olduğu gibi, kumar 
veya bahisten doğan bir borca kefalet hâlinde, kefilin, borcun bu niteliğini bilmiş olsa bile, asıl borçlu
nun sahip olduğu def ileri ileri sürebileceği öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 502 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 
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Madde 592- 818 saydı Borçlar Kanununun 499 uncu maddesi ile 500 üncü maddesini kısmen 
karşılamaktadır. 

Tasannın dört fıkradan oluşan 592 nci maddesinde, alacaklının özen gösterme, borcu ödeyen ke
file, rehin ve borç senetlerini teslim etme yükümlülüğü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 499 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Alacak
lılara karşı / 1. Esbabı sübutiyenin teslimi", 500 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. 
Borçlarını ifa etmeyen alacaklının mes'uliyeti" şeklindeki ibareler, Tasarıda "d. Özen gösterme, re
hin ve borç senetlerinin teslimi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 500 üncü maddesinin birinci fıkrasıy
la benzer bir içeriğe sahiptir. Buna göre, alacaklı, kefalet sırasında var olan veya daha sonra asıl 
borçludan alacağın özel güvencesi olmak üzere elde ettiği rehin haklarını, güvenceyi ve rüçhan hak
larını kefilin zararına olarak azaltırsa, zararın daha az olduğu alacaklı tarafından ispat edilmedikçe, 
kefilin sommluluğu da buna uygun düşen bir miktarda azalır. Aynı fıkra uyarınca, kefilin fazladan 
ödediği miktarın geri verilmesini isteme hakkı saklıdır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 500 üncü maddesinin ikinci fıkrasını 
karşılamaktadır. Buna göre, çalışanlara kefalet hâlinde alacaklı, çalışanlar üzerinde yükümlü olduğu 
gözetimi ihmal ederse veya kendisinden beklenen özeni göstermezse ve borç da bu sebeple doğmuş 
ya da bu özeni göstermesi hâlinde ulaşamayacağı ölçüde artmış olursa, bu borcu veya borcun artan 
kısmını kefilden isteyemeyecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 499 uncu maddesini karşılamaktadır. 
Buna göre alacaklı, borcu ödeyen kefile haklarını kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim 
etmek ve gerekli bilgileri vermekle yükümlü olacak ve kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu 
tarafından alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefile teslim etmek veya 
bunların devri için gerekli işlemleri yapmak zomnda bulunacaktır. Bununla birlikte alacaklının, diğer 
alacakları sebebiyle sahip olduğu rehin ve hapis haklan, kefilin haklarından sıraca önce geldiği ölçüde 
saklıdır. 

Maddenin son fıkrasında ise, alacaklının, haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi, ağır kusuruyla mevcut belgeleri veya rehinleri ya da sorumlu olduğu diğer güvenceleri 
elinden çıkarması hâlinde, kefilin borcundan kurtulacağı kabul edilmiştir. Aynı fıkraya göre, bu du
mmda kefil, ödediğinin geri verilmesini ve varsa ek zararının giderilmesini isteyebilecektir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 503 üncü maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 593- 818 sayılı Borçlar Kanununun 501 inci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 593 üncü maddesinde, kefilin ödemenin kabulünü isteme hakkı 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 501 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Tediyeyi 
kabule veya kefaletten tahlise mütedair haklar" şeklindeki ibare, Tasarıda, "e. Ödemenin kabulünü 
isteme" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, borçlunun iflâsı sebebiyle olsa bile, borç muaccel olduğunda, 
kefil, alacaklıya yaptığı ifanın kabul edilmesini isteyebilecektir. İkinci cümlede ise, borç için birden 
fazla kefilin bulunması hâlinde alacaklının kısmî ifayı kabul etme zorunluluğu öngörülmüştür. An
cak, bu durumda kefil, en az kendisine düşen payı ödemeyi önermek zomndadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddenin ikinci fıkrasında, alacaklının haklı bir sebep olmaksızın ödemeyi kabulden kaçınması 
durumunda, kefilin borcundan kurtulacağı; birlikte müteselsil kefalette ise, kefillerin sorumluluğu
nun kendilerine düşen pay miktarınca azalacağı belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, alacaklının rızası varsa kefilin, asıl borcu muaccel olmasından önce 
de ödeyebileceği; ancak, bu durumda asıl borçluya karşı rücu hakkını borcun muaccel olmasından 
önce kullanamayacağı kabul edilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 504 üncü maddesi göz önünde 
tumlmuştur. 

Madde 594- 818 sayılı Borçlar Kanununun 502 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 594 üncü maddesinde, alacaklının borçlunun borcu ödemekte 
gecikmesini bildirmesi ile iflâs ve konkordato durumlarında alacağını kaydettirme zorunluluğu düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 502 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "4. Borçlunun 
iflâs masasına alacaklının müracaatı" şeklindeki ibare, Tasarıda, "f. Bildirim, iflâsta ve konkordato
da kayıt" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, asıl borçlu, anaparanın veya yarım yıllık döneme ait faizin ö-
denmesinde ya da yıldan yıla yapılması öngörülen anapara ödemelerinde altı ay gecikirse, alacaklı 
durumu kefile bildirmek zorundadır. Aynı fıkra uyarınca, istek hâlinde alacaklı, her zaman asıl bor
cun durumu hakkında kefile bilgi verecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, asıl borçlunun iflâsına karar verilmesi veya borçlunun konkor
dato istemesi dummunda alacaklı, alacağını kaydettirmek ve haklarının korunması için gerekeni yap
mak zorundadır. Bu durumda alacaklı, borçlunun iflâs ettiğini veya borçluya konkordato mehli 
verildiğini öğrendiği anda, durumu kefile bildirecektir. 

Maddenin son fıkrasında ise, alacaklının, yukarıdaki fıkralarda öngörülen gereklerden birini 
yerine getirmemesi hâlinde, bundan dolayı kefilin uğradığı zarar miktarınca ona karşı haklarını kaybe
deceği belirtilmiştir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 505 inci maddesi göz önünde 
mtulmuştur. 

Madde 595- 818 sayılı Borçlar Kanununun 503 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkraya bağlı üç bentten oluşan 595 inci maddesinde, kefil ile borçlu arasındaki ilişkide, 
kefilin güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 503 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Teminat 
itasına dair kefilin hakkı" şeklindeki ibare, Tasarıda, "2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki / a. Güvence 
verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 506 ncı maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 596- 818 sayılı Borçlar Kanununun 496 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının altı fıkradan oluşan 596 ncı maddesinde, kefilin rücu hakkı düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 496 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Kefilin Hak
ları / 1 . Asıl borçluya karşı / 1 . Alacaklının haklarına halefıyet" şeklindeki ibare, Tasarıda "b. Kefilin 
rücu hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, kefilin, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklanna halef o-
lacağı; ancak, bu haklarını asıl borç muaccel olunca kullanabileceği öngörülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kefilin, aksi kararlaştırılmamışsa, rehin hakları ile aynı alacak için 
sağlanmış diğer güvencelerden sadece kefalet anında var olan veya bizzat asıl borçlu tarafından, son
radan özellikle bu alacak için verilmiş bulunanlara halef olacağı belirtilmiştir. Aynı fıkra uyarınca ke
fil, alacaklıya kısmen ifada bulunmuşsa, rehin hakkının sadece bunu karşılayan kısmına halef olur; 
ancak alacaklının kefilin gerçekleştirdiği bu ifadan sonra, rehin konusu üzerinde geriye kalan alacak 
hakkı, kefilin rehin hakkından ön sırada gelir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, kefilin alacaklıya halef olmasının, kefil ile asıl borçlu arasındaki 
iç ilişkiyi etkilemeyeceği, "Kefil ile asıl borçlu arasındaki hukukî ilişkiden doğan istem ve def iler 
saklıdır." denilmek suretiyle belirtilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, kefil olunan bir alacağa ilişkin rehnin paraya çevrilmesi veya 
borcun rehin veren malik tarafından ödenmesi durumunda, malikin, kefile karşı rücu hakkını ancak 
kefil ile kendisi arasında böyle bir anlaşma varsa ya da rehin sonradan bir üçüncü kişi tarafından verilmişse 
kullanabileceği öngörülmüştür. 

Maddenin beşinci fıkrasına göre: "Kefilin rücu hakkına ilişkin zamanaşımı, kefilin alacaklıya 
ifada bulunduğu anda işlemeye başlar." 

Maddenin son fıkrasında ise, kefilin, dava hakkı vermeyen veya yanılma ya da ehliyetsizlik se
bebiyle asıl borçluyu bağlamayan bir borç için ödemede bulunduğu takdirde, asıl borçluya karşı rücu 
hakkına sahip olmadığı belirtilmiştir. Aynı fıkrada, kefilin zamanaşımına uğramış bir asıl borçtan so
rumlu olmayı borçlunun vekili sıfatıyla üstlenmesi durumunda, asıl borçlunun ona karşı vekâlet söz
leşmesi hükümleri uyarınca sorumlu olacağı öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 507 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 597- 818 sayılı Borçlar Kanununun 498 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 597 nci maddesinde, kefilin alacaklıya yaptığı ödemeyi borçluya 
bildirme yükü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 498 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Kefilin te
diyeyi ihbar borcu" şeklindeki ibare, Tasarıda "c. Kefilin bildirim yükü" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 498 inci maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkranın iki 
cümlesinin farklı konulara ilişkin olduğu göz önünde tutularak, Tasarının 597 nci maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkraları olarak kaleme alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, kefilin bildirim yükü, 818 sayılı Borçlar Kanununa göre, daha açık 
bir biçimde belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 498 inci maddesinden farklı olarak, 
kefilin alacaklıya karşı sebepsiz zenginleşmeden doğan dava hakkı saklı tutulmuştur. Bu farklılığın 
sebebi, kefilin alacaklıya yaptığı ödemeyi asıl borçluya bildirme yükünü ihmal ettiği için, asıl borçlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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tarafından aynı borcun ikinci kez ifa edilmesi sonucunda sebepsiz zenginleşen alacaklıya karşı, 
ödediği miktarı geri istemekle karşı karşıya bırakılması gereken kişinin asıl borçlu değil, kefil olduğu
nun kabul edilmesidir. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 508 inci maddesi göz önünde 
mtulmuştur. 

Madde 598- 818 sayılı Borçlar Kanununun 492 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın beş fıkradan oluşan 598 inci maddesinde, kanun gereğince kefaletin sona ermesi düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 492 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "E. Kefaletin 
hitamı / I. Asıl borcun sukutu" şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Kefaletin sona ermesi / 1 . Kanun 
gereğince" şekline dönüştürülmüştür. 

Maddenin birinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 492 nci maddesiyle aynı içeriğe sahip
tir. Maddenin diğer fıkraları ise, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni hükümlerden 
oluşmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, borçlu ve kefil sıfatının aynı kişide birleşmesi durumunda, alacak
lı için kefaletten doğan özel yararların saklı kalacağı belirtilmiştir. Meselâ, borçlu kefilin ölümüyle 
onun tek mirasçısı olmuşsa, bu durumda kefil ve asıl borçlu sıfatları aynı kişide birleştiğinden, ke
falet borcu sona erecektir. Ancak, kefile kefalet söz konusu olduğunda, böyle bir sona ermenin mut
lak olarak kabul edilmesi hâlinde, kefile kefalet de sona ereceği ve bu durum alacaklıyı kefile kefalet 
güvencesinden yoksun bırakacağı için, fıkrada, alacaklının kefaletten doğan özel yararlarının saklı 
kalacağı hükme bağlanmış ve kefalet borcu sona ermemiş gibi, kefile kefalet borcunun varlığını 
sürdüreceği kabul edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefaletin, buna 
ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağı 
belirtilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış 
veya yeni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefilin ancak on yıllık süre doluncaya kadar takip edilebile
ceği kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce 
yapılmak kaydıyla, kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla azamî on yıllık 
yeni bir dönem için uzatılabileceği öngörülmüştür. 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 509 uncu maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 599- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "II. Kefaletten dönme" kenar başlık
lı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 599 uncu maddesinde, kefaletten dönme düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğu
mundan önceki malî dummunun, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozul
ması veya malî dummunun kefalet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu
nun ortaya çıkması hâlinde, kefilin alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak, borç doğmadığı sürece 
her zaman kefalet sözleşmesinden dönebileceği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Maddcnin ikinci fıkrasında, kefilin, kefaletten dönmesi sonucunda, alacaklının kefalete güven
mesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlü olacağı hükme bağlanmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 600- 818 sayılı Borçlar Kanununun 493 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 600 üncü maddesinde, süreli kefalette kefaletin sona ermesi düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 493 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Mahdut za
man için kefalet" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Süreli kefalette" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 493 üncü maddesi ile kaynak İsviçre Borçlar Kanunundan fark
lı olarak, süreli kefaletin, sürenin geçmesiyle kefilin sürenin sonunda borcundan kurtulacağı belir
tilmiştir. Böylece, diğer sözleşmelerde olduğu gibi, sürenin geçmesi kefalet sözleşmesinde de mut
lak bir sona erme sebebi olarak kabul edilmiştir. Kefaletin süreli yapılması alacaklı ile kefil arasın
da gerçekleşmiş bir anlaşma sonucu olduğundan bu şekilde sona ermenin kabulünde alacaklının 
iradesine aykırı bir durum söz konusu değildir. Üstelik kefalet sözleşmesi, tek tarafa borç yükleyen 
bir sözleşmedir ve kefil bu sözleşmeyle karşı bir edim elde etmeksizin borç altına girmektedir. Bu du
rumda karşıt iki menfaatten kefilinkinin korunmasının yeğlenmesi gerektiğinden madde bu şekilde 
düzenlenmiştir. 

Madde 601- 818 sayılı Borçlar Kanununun 494 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 601 inci maddesinde, süreli olmayan kefalette, kefaletin sona er
mesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 494 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Mahdut olmayan 
zaman için kefalet" şeklindeki ibare, Tasanda "IV. Süreli olmayan kefalette" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 494 üncü maddesinin birinci 
fıkrasından farklı olarak, süreli olmayan kefaletin, kefalet türlerine göre sona ermesi düzenlenmiştir. 
Buna göre, asıl borcun muaccel olması koşuluyla, âdi kefalette her zaman, müteselsil kefalette ise ka
nunun öngördüğü hâllerde, kefil, alacaklıyı bir ay içinde dava ve takip haklarını kullanması, varsa 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesi ve ara vermeden takibe devam etmesi konusunda 
istemde bulunabilecektir. Böylece, diğer süreli olmayan sözleşmelere benzer biçimde, kefilin, açık
lanan yolu izleyerek kefalet sözleşmesini sona erdirebileceği kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 494 üncü maddesinin ikinci fıkrasın
da yapılan çeviri yanlışlığı düzeltilerek, Tasarıda "alacaklının borçluya yapacağı bildirim sonucun
da muaccel olacaksa" denilmiştir. 

Maddenin son fıkrası ise, 818 sayılı Borçlar Kanununun 494 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
son cümlesiyle benzer içeriğe sahiptir. Ancak bu cümle Tasarıda ayrı bir fıkra hâlinde kaleme alınmış 
ve böylece maddenin birinci ve ikinci fıkralannı kapsayacak şekilde, kefilin, yaptığı istemlerin gereğinin 
alacaklı tarafından yerine getirilmemesi dummunda borcundan kurtulacağı hükme bağlanmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Maddenin düzenlenmesinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 511 inci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 
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Madde 602- 818 saydı Borçlar Kanununun 495 inci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının tek fıkradan oluşan 602 nci maddesinde, çalışanlara süreli olmayan kefaletin sona 
erdirilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 495 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Memur ve 
müstahdem hakkında kefalet" şeklindeki ibare, Tasarıda "V. Çalışanlara kefalette" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Maddede, 818 sayılı Borçlar Kanununun 495 inci maddesinde kullanılan "Resmî bir memur" ve 
"bir müstahdem" sözcüklerini kapsamak üzere Tasanda "çalışanlar" sözcüğü kullanılmış ve bu suretle, 
818 sayılı Borçlar Kanununun 495 inci maddesinin iki fıkrası tek fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddenin düzenlenmesinde, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 512 nci maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 603- 818 sayılı Borçlar Kanunu ile kaynak İsviçre Borçlar Kanununda yer verilmeyen, 
"E. Uygulama alanı" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 603 üncü maddesinde, kefalet hükümlerinin uygulama alanının 
genişletilmesi düzenlenmektedir. 

Madde kefili koruyucu hükümlerden kurtulmak amacıyla, başka adlar altında yaptıkları söz
leşmelere de kefalet hükümlerinin uygulanacağı belirtmektedir. Böylece, meselâ kefalet sözleşmesi 
yerine, üçüncü kişinin fiilini üstlenme sözleşmesi yapılmasında olduğu gibi, alacaklıların kefili ko
ruyucu hükümlerden kurtulmalarının ve bunları dolanmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. 

ONALTINCI BÖLÜM 

Kumar ve Bahis 

818 sayılı Borçlar Kanununun 504 üncü maddesiyle başlayan "Yirmi Birinci Bap / Kumar ve 

bahis" şeklindeki üst başlık, Tasarıda "Onaltıncı Bölüm/ Kumar ve Bahis" şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 604- 818 sayılı Borçlar Kanununun 504 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 604 üncü maddesinde, kumar ve bahis alacaklarının dava ve takip 
edilememesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 504 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Alacağın 
dava edilememesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Alacağın dava ve takip edilememesi" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 504 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu fıkranın her 
iki cümlesi, ayrı konulara ilişkin olduğu için Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 504 üncü maddesinin birinci cüm
lesinde "Kumar ve bahis, bir alacak hakkı tevlit etmez" denildiği hâlde, Tasarının 604 üncü mad
desinin birinci fıkrasında "Kumar ve bahisten doğacak alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapıla
maz" denilmek suretiyle, bunun eksik borç niteliği açıkça ortaya konulmuştur. 

Maddenin ikinci fıkrasına, 818 sayılı Borçlar Kanununun 504 üncü maddesinin ikinci cüm
lesinden farklı olarak, "yabancı paralar" sözcükleri eklenmiştir. 
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Madde 605- 818 sayılı Borçlar Kanununun 505 inci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 605 inci maddesinde, kumar ve bahis için borç senedi verilmesi ve 
borcun istenerek ödenmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 505 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Borç sene
di itası ve bilihtiyar tediye" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 505 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan 
"hiçbir kimse bir hak talep edemez." şeklindeki ibare, Tasarıda "hiç kimse... dava açamaz ve takip 
yapamaz." şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 606- 818 sayılı Borçlar Kanununun 506 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 606 ncı maddesinde, izinsiz düzenlenen piyango ve diğer şans 
oyunlarından doğacak alacakların durumu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 506 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Piyango" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Piyango ve diğer şans oyunları" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 506 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan 
"hiçbir alacak hakkı tevlit etmez." şeklindeki ibare, Tasarıda "alacaklar hakkında dava açılamaz ve 
takip yapılamaz." şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

ONYEDİNCİ BÖLÜM 

Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Yirmi İkinci Bap / Kaydı Hayat ile İrat ve Ölünceye Kadar Bak
ma Akdi" şeklindeki üst başlık, Tasarıda "Onyedinci Bölüm / Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar 
Bakma Sözleşmeleri" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, 818 sayılı Borçlar Kanunundan ve kaynak 
İsviçre Borçlar Kanunundan farklı olarak, ömür boyu gelirin, bir sözleşme olarak düzenlendiği açıkça 
ortaya konulmuştur. 

BİRİNCİ AYIRIM 

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi 

Tasarının 606 ncı maddesiyle başlayan Birinci Ayırımında "Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi" 
düzenlenmiştir. Bölüm başlığında olduğu gibi, bu ayırımın başlığında da "ömür boyu gelir" yerine, 
"ömür boyu gelir sözleşmesi" terimi kullanılmıştır. Madde metinlerinde de 818 sayılı Borçlar Ka
nununda kullanılan "kaydı hayat ile irat" şeklindeki terim, Tasarıda "ömür boyu gelir" şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Madde 607- 818 sayılı Borçlar Kanununun 507 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 607 nci maddesinde, ömür boyu gelir sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 507 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Kaydı 

hayat ile irat / 1 . Mevzuu" şeklindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şekline dönüştürülmüştür. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 507 nci maddesinin birinci fıkrasında "kaydı hayat ile tesis olu
nan irat, ya alacaklının veya borçlunun yahut üçüncü bir şahsın hayatı boyunca takyit olunabilir" de
nildiği hâlde, Tasarının 607 nci maddesinin birinci fıkrasında, bir sözleşme tipi olarak, "Ömür boyu 
gelir sözleşmesi, gelir borçlusunun gelir alacaklısına, içlerinden birinin veya üçüncü bir kişinin öm
rü boyunca belirli dönemsel edimlerde bulunmayı üstlendiği sözleşmedir." şeklinde tanımlanmıştır. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 608- 818 sayılı Borçlar Kanununun 508 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 608 inci maddesinde, ömür boyu gelir sözleşmesinin şekli düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 508 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Tesisin şek
li" ibaresi, Tasarıda "B. Şekli" olarak değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 609- 818 sayılı Borçlar Kanununun 509 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 609 uncu maddesinde, gelir alacaklısının sözleşmeden doğan 
hakkını kullanması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 509 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Alacaklının 
haklan / 1 . Hakkın kullanılması" şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Gelir alacaklısının hakları / 1 . Hakkın 
kullanılması" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 509 uncu maddesinin son fıkrasında 
kullanılan "muteber bir irat sandığında" şeklindeki ibare yerine, "ilgili sosyal güvenlik kurumunca" 
şeklindeki ibare kullanılmıştır. Aynı fıkrada, 818 sayılı Borçlar Kanununun 509 uncu maddesinin 
son fıkrasında kullanılan "müflisin mükellef bulunduğu irat borcuna muadil bir irat tesisi için iktiza 
eden resülmale müsavi bir resülmal talep ederek hakkını istihsal edebilir" şeklindeki ibare, "gelir 
borçlusunun yükümlü olduğu dönemsel gelirin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kuru
munca ödenmesi gereken anaparaya denk düşen bir parayı iflâs masasına kaydettirme hakkını elde 
eder." şeklinde ifade edilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 610- 818 sayılı Borçlar Kanununun 510 uncu maddesini kısmen karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 610 uncu maddesinde, gelir alacaklısının bu hakkını devrede-
bilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 510 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Temlik ve 
haciz edilebilmesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Devredilebilmesi" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 510 uncu maddesinin ikinci cümlesi, aynı konu 2004 sayılı İcra 
ve İflâs Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde "haczolunmamak 
üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar", "haczi caiz olmayan mallar ve haklar" arasında 
sayıldığı göz önünde tutularak, Tasan metnine alınmamıştır. Ayrıca, günümüzde, genellikle karşılık
sız olarak ömür boyu gelir sözleşmesi yapılmadığı göz önünde tutularak, 818 sayılı Borçlar Ka
nununun 510 uncu maddesinin ikinci cümlesinin Tasarı metnine alınmamasında bir sakınca 
görülmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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İKİNCİ AYIRIM 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 

Tasannın 610 uncu maddesiyle başlayan İkinci Ayırımında "Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi" 
düzenlenmiştir. Madde metinlerinde, 818 sayılı Borçlar Kanununda kullanılan "kaydı hayat ile bak
ma" terimi yerine, "ölünceye kadar bakma" terimi kullanılmıştır. 

Madde 611- 818 sayılı Borçlar Kanununun 511 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 611 inci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesi tanımlan
maktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 511 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Ölünceye 
kadar bakma akdi / 1 . Tarifi" şeklindeki ibare, Tasarıda "A.Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 511 inci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri, ayrı konulara 
ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 612- 818 sayılı Borçlar Kanununun 512 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 612 nci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin şekli 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 512 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Şartları / 1. 
Şekli" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Şekli" olarak değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 512 nci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri, ayrı konulara 
ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 613- 818 sayılı Borçlar Kanununun 513 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın tek fıkradan oluşan 613 üncü maddesinde, bakım alacaklısının bakım borçlusuna vere
ceği güvence düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 513 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Teminat" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "C. Güvencesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 614- 818 sayılı Borçlar Kanununun 514 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 614 üncü maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin konusu 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 514 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Mevzuu" 
şeklindeki ibare, Tasarıda "D. Konusu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 514 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde kullanılan 
". . . ailesi içinde yaşar" şeklindeki ibare, Tasannın 614 üncü maddesinin birinci fıkrasında " . . . aile 
topluluğuna katılmış olur" şeklinde ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 
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Madde 615- 818 saydı Borçlar Kanununun 515 inci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 615 inci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali 
ve tenkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 515 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. İtiraz ve 
tenkis" şeklindeki ibare, Tasarıda "E. İptali ve tenkisi" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 515 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri, ayrı 
konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 616- 818 sayılı Borçlar Kanununun 516 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 616 nci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin fesih 
yoluyla sona erdirilmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 516 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Fesih / 1. 
İhbar" şeklindeki ibare, Tasarıda "F. Sona ermesi / 1 . Önel verilerek fesih" şekline dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 516 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan " . . . takas icra 
olunur." şeklindeki ibare, Tasarının 616 nci maddesinin ikinci fıkrasında ". . . denkleştirme sonucun
da alacaklı çıkan tarafa geri verilir." şeklinde ifade edilmiş ve bunun bir takas değil, denkleştirme 
(mahsup) olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 617- 818 sayılı Borçlar Kanununun 517 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 617 nci maddesinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin önel 
verilmeksizin feshi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 517 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Bir taraflı 
fesih" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Önel verilmeksizin fesih" şekline dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan arılaştınna dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 618- 818 sayılı Borçlar Kanununun 518 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 618 inci maddesinde, bakım alacaklısının, bakım borçlusunun 
ölümü nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 518 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Borçlunun 
vefatı halinde fesih" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Bakım borçlusunun ölümü" şekline 
dönüştürülmüştür. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 619- 818 sayılı Borçlar Kanununun 519 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 619 uncu maddesinde, bakım alacağının devredilemezliği ile bakım 
borçlusunun iflâsı hâlinde iflâs masasına kaydedilmesi ve bakım alacaklısının üçüncü kişilerce 
borçluya karşı yürütülmekte olan hacze katılması düzenlenmektedir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 519 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. Temlik 
edilememek ve iflâs ve haciz halinde talep" şeklindeki ibare, Tasarıda "F. Devredilemezlik, iflâs 
ve haciz hâlinde istem" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun iki cümleden oluşan 519 uncu maddesinin birinci fıkrası, ayrı 
konuların düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarının 619 uncu maddesinde iki fıkra hâlinde kaleme 
alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Adi Ortaklık Sözleşmesi 

818 sayılı Borçlar Kanununda "Yirmi Üçüncü Bap / Adi Şirket" şeklindeki üst başlık, Tasarıda 
"Onsekizinci Bölüm / Âdi Ortaklık Sözleşmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Ka
nununda kullanılan "şirket" terimi Tasarının 620 ilâ 645 inci maddelerinde "ortaklık" şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Madde 620- 818 sayılı Borçlar Kanununun 520 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 620 nci maddesinde, âdi ortaklık sözleşmesi tanımlanmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanununu 520 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "A. Tarifi" şek
lindeki ibare, Tasarıda "A. Tanımı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 520 nci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan "Ticaret Ka
nununda" şeklindeki dar kapsamlı ibare yerine, Tasarının 620 nci maddesinin ikinci fıkrasında "ka
nunla" ibaresi kullanılmıştır. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun 520 nci maddesinin birinci 
fıkrasındaki "ve" bağlacı, Tasarının 620 nci maddesinin birinci fıkrasında da, ortakların ortaklık payı 
olarak sadece emeklerini veya mallarını ya da her ikisini birlikte koyabileceklerini ifade etmek üzere 
kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 621- 818 sayılı Borçlar Kanununun 521 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 621 inci maddesinde, âdi ortaklıkta, ortakların koyacakları katılım 
payları düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 521 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "B. Şürekânın 
yekdiğeriyle münasebeti / 1 . Sermaye" şeklindeki ibare, Tasarıda "B. Ortaklar arasındaki ilişki / 1 . 
Katılım payı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 622- 818 sayılı Borçlar Kanununun 522 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 622 nci maddesinde, âdi ortaklıkta, ortaklar arasında kazancın pay
laşılması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 522 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Kâr ve zarar / 
1. Kânn taksimi" şeklindeki ibare, Tasanda "II. Kazanç ve zarar / 1 . Kazancın paylaşılması" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 
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Madde 623- 818 saydı Borçlar Kanununun 523 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre 
bir hüküm değişikliği yoktur. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 623 üncü maddesinde, âdi ortaklıkta, ortakların kazanç ve zarara 
katılması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 523 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Kâr ve 
zarara iştirak" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Kazanç ve zarara katılma" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 523 üncü maddesi iki fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin 
ikinci fıkrasının her iki cümlesi, ayrı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarının 
623 üncü maddesinde iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 624- 818 sayılı Borçlar Kanununun 524 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 624 üncü maddesinde, âdi ortaklıkta kararların alınması düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununu 524 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Şirket karar
ları" şeklindeki ibare, Tasarıda "III. Ortaklığın kararları" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 524 üncü maddesi tek fıkradan oluştuğu hâlde, bu maddenin her 
iki cümlesi, ayrı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarının 624 üncü maddesinde 
iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 625- 818 sayılı Borçlar Kanununun 525 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 625 inci maddesinde, âdi ortaklığın yönetimi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 525 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Şirket 
muamelesinin idaresi" şeklindeki ibare, Tasanda "IV. Ortaklığın yönetimi" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 525 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk iki cümlesi, aynı konuya 
ilişkin oldukları göz önünde tutularak Tasarının 625 inci maddesinin ikinci fıkrası olarak; son cüm
lesi ise farklı bir konuya ilişkin olması nedeniyle, Tasarının 625 inci maddesinin son fıkrası olarak 
kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 626- 818 sayılı Borçlar Kanununun 526 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 626 nci maddesinde, âdi ortaklıkta, ortaklar arasındaki rekabet 
yasağı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 526 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "V. Şeriklerin 
birbirlerine karşı mes'uliyetleri / 1. Rekabet memnuiyeti" şeklindeki ibareler, Tasarıda "V Ortaklar 
arasındaki sommluluk / 1. Rekabet yasağı" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 526 nci maddesinde kullanılan "kendi hesabına" şeklindeki ibare, 
Tasarıda "kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine" şeklinde ifade edilmiştir. 
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Madde 627- 818 sayılı Borçlar Kanununun 527 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının üç fıkradan oluşan 627 nci maddesinde, âdi ortaklıkta, ortakların yaptıkları giderler ve 
işler düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 527 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Masraflar 
ve şeriklerin yaptığı işler" şeklindeki ibare, Tasanda "2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler" şek
line dönüştürülmüştür. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 527 nci maddesinin ikinci fıkrasının her iki cümlesi, ayrı konu
lara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddenin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 527 nci maddesinin ikinci fıkrasının son 
cümlesinden farklı olarak, yükümlü olmadığı hâlde ortaklık işleri için emek sarfetmiş olan bir ortağın, 
hakkaniyetin gerektirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 628- 818 sayılı Borçlar Kanununun 528 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 628 inci maddesinde, âdi ortaklıkta, ortakların özen borcu düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 528 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . İhtimamın 
derecesi" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Özen borcu" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 528 inci maddesinin birinci fıkrasının her iki cümlesi, ayrı konu
lara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 629- 818 sayılı Borçlar Kanununun 529 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 629 uncu maddesinde, âdi ortaklıkta yönetim yetkisinin kaldınlması 
ve sınırlanması düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 529 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "VI. İdare 
salâhiyetinin nezi ve tahdidi" şeklindeki ibare, Tasanda "VI. Yönetim yetkisinin kaldınlması ve sınır
lanması" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 529 uncu maddesinin her üç cümlesi de, ayrı 
konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 529 uncu maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan ". . .diğer 
şeriklerden her biri, idare salâhiyetini nezi ettirebilir." şeklindeki ibare, Tasarının 629 uncu mad
desinin ikinci fıkrasında, "diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir." şekline 
dönüştürülerek, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 539 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile uyumlu hâle 
getirilmiştir. Böylece, haklı sebebin varlığı hâlinde, ortaklardan her biri, en azından ilk plânda mahkeme 
karanna gerek olmaksızın, ortaklardan birine verilmiş olan yönetim yetkisini kaldırabilecektir. 

Madde 630- 818 sayılı Borçlar Kanununun 530 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 630 uncu maddesinde, âdi ortaklıkta, yönetici ortaklar ile diğer or
taklar arasındaki ilişki düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 530 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "VII. Şirketi 
idare eden ve etmeyen şerikler arasındaki münasebet / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, 
Tasanda "VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki / 1 . Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 530 uncu maddesinin birinci fıkrasının her iki cümlesi de, ayrı 
konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 530 uncu maddesinin birinci fıkrasında kullanılan "...bâtıldır." 
sözcüğü yerine, borçlar hukuku sözleşmeleri bakımından daha uygun düştüğü için, Tasarının 630 
uncu maddesinin son fıkrasının ilk cümlesinde, "...kesin olarak hükümsüzdür." ibaresinin kullanıl
ması tercih edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 631- 818 sayılı Borçlar Kanununun 531 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 631 inci maddesinde, âdi ortaklıkta, ortakların ortaklık işlerini in
celeme yetkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 531 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Şirket işlerini 
tetkik" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Ortaklık işlerini inceleme" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 531 inci maddesinin her iki cümlesi de, ayrı 
konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 531 inci maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan ".. .bâtıldır." şek
lindeki ibare yerine, Tasarının 631 inci maddesinin ikinci fıkrasında, borçlar hukuku sözleşmeleri 
bakımından daha uygun düştüğü için, "kesin olarak hükümsüzdür." şeklindeki ibarenin kullanılması 
tercih edilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 632- 818 sayılı Borçlar Kanununun 532 nci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 632 nci maddesinde, âdi ortaklıkta yeni ortak alımı ve alt katılım 
düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 532 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "VIII. Yeni şerik 
kabulü ve şirkete iştirak" şeklindeki ibare, Tasarıda " 1. Yeni ortak alımı ve alt katılım" şeklinde ifade 
edilmiş; ancak Tasarıda ortaklık yapısındaki değişiklikler kapsamında olmak üzere, çıkma, çıkarıl
ma gibi başkaca konuların da düzenlenmesi söz konusu olduğu için "VIII. Ortaklar arasındaki ve or
taklık yapısındaki değişiklikler" şeklinde bir üst başlık oluşturulmuştur. 

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 532 nci maddesinin her iki cümlesi, farklı 
konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. Ancak, 
818 sayılı Borçlar Kanununun 532 nci maddesinin, diğer ortaklann rızası olmaksızın, bir ortakla yap
tığı sözleşme sonucunda onun payına ortak olan veya payını devralan üçüncü kişinin, ortaklık işleri 
hakkında bilgi isteme hakkına sahip olmadığına ilişkin hükmü, alt katılım durumunda ortak sıfatının 
kazanılmaması nedeniyle gereksiz görülerek Tasarı metnine alınmamıştır. 

Madde 633- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarıl
ma / a. Genel olarak" kenar başlıklı yeni bir maddedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının tek fıkradan oluşan 633 üncü maddesinde, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma düzenlen
mektedir. 
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Maddeye göre, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm bu
lunması koşuluyla, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiği takdirde ilgili ortağın veya temsilcisinin 
ya da ölen ortağın mirasçısının ortaklıktan çıkabileceği veya diğer ortaklar tarafından, yazılı olarak 
yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabileceği belirtilmektedir: 

1. Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, 

2. Kısıtlanması, 

3. İflâsı, 

4. Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi, 

5. Ölmesi. 

Böylece, âdi ortaklıktan çıkma ve çıkarılma konusundaki önemli bir ihtiyacın giderilmesine 
yönelik çağdaş bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin amacı, ortaklardan birinin ortaklıktan 
ayrılmak istediği veya ortaklıktan ayrılmasını gerektirecek yasal bir durum ortaya çıktığı takdirde, 
diğer ortaklara, ortaklığın sürdürülmesi konusunda, henüz ortaklığın kurulması aşamasında irade 
açıklamasında bulunma olanağını vermek ve bu suretle işleyen bir ortaklık sisteminin sona ermesi
ni önlemektir. Ayrıca bu düzenleme, ölen ortağın mirasçılarıyla ortaklığı sürdürmek istemeyen diğer 
ortakları, ortaklığı tasfiye edip yeni bir ortaklık kurma zahmetinden kurtaracaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, Alman Medenî Kanununun (BGB) 736 ve 737 nci maddeleri göz 
önünde tutulmuştur. 

Madde 634- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "b. Ortaklık payının tasfiyesi" ke
nar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 634 üncü maddesinde, çıkan ya da çıkarılan ortağın ortaklık payının 
tasfiyesi düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında, bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması dummunda payının 
diğer ortaklara ortaklıktaki payları oranında kendiliğinden geçeceği belirtilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kul
lanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı geri vermekle yükümlü olacaklar; ayrıca, kendisini ortaklığın 
muaccel borçlarından doğan müteselsil sorumluluktan kurtarmak suretiyle, ortak sıfatının sona erdiği 
tarihte ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi gereken tasfiye payını ödemek zomnda kalacak
lardır. Bu dummda, fıkrada kullanılan "ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı" şeklindeki ibare karşısında, 
tasfiye usulüne ilişkin Tasarının 644 üncü maddesinin göz önünde tutulması gerektiği açıktır. Buna 
karşılık, ortaklığın henüz muaccel olmayan borçlan için diğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı 
borçtan kurtarma yerine kendisine bir güvence verebileceklerdir. 

Maddenin son fıkrasında ise, çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payının, ortaklık sıfatının sona 
erdiği tarih itibarıyla, malî işlerde uzman bir kişiye hesaplattırılacağı ve tarafların uzman kişi üzerinde 
anlaşamamaları dummunda bu kişinin, hâkim tarafından atanacağı öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Maddenin düzenlenmesinde Alman Medenî Kanununun (BGB) 738 inci maddesi göz önünde tu
tulmuştur. 



- 2 5 6 -

Madde 635- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "c. Malvarlığının yetersizliği" ke
nar başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 635 inci maddesinde, ortaklık malvarlığının yetersizliği düzen
lenmektedir. 

Maddeye göre, ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, borçlannı karşılamaya 
yetmediği takdirde, çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin 
düzenlemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlüdür. 

Maddenin düzenlenmesinde, Alman Medenî Kanununun (BGB) 739 uncu maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 636- 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, "d. Tamamlanmamış işler" kenar 
başlıklı yeni bir maddedir. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 636 ncı maddesinde, tamamlanmamış işlerde çıkan veya çıkarılan 
ortağın durumu düzenlenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre, çıkan veya çıkarılan ortak, ortak olduğu dönemde henüz 
sonuçlanmamış işlerden doğan kâra veya zarara katılacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, ortaklık sıfatı sona eren kişinin, o hesap yılı sonu itibarıyla, tamam
lanmış olan işler sebebiyle varsa ortaklıktan kendisine düşecek kâr payının ödenmesini; devam eden 
işler hakkında da gerekli bilginin verilmesini isteyebileceği belirtilmektedir. 

Maddenin düzenlenmesinde, Alman Medenî Kanununun (BGB) 740 ıncı maddesi göz önünde 
tutulmuştur. 

Madde 637- 818 sayılı Borçlar Kanununun 533 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 637 nci maddesinde, âdi ortaklıkta temsil konusu düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 533 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "C. Şeriklerin 
üçüncü şahıslara karşı münasebeti / 1 . Temsil" şeklindeki ibareler, Tasarıda "C. Ortakların üçüncü 
kişilerle ilişkisi / I. Temsil" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 533 üncü maddesinin her üç cümlesi de, ayrı 
konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasanda üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, ortaklardan birinin, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü 
kişi ile işlem yapması dummunda, diğer ortakların, ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu 
kişinin alacaklısı veya borçlusu olacakları hükme bağlanmıştır. Kendisine yönetim görevi verilen or
tağın, üçüncü kişi ile yaptığı hukukî işlemde ortaklık adını veya kaşesini ya da bütün ortakların isim
lerini kullanmış olması, bu hukukî sonucu değiştirmeyecektir. Çünkü, âdi ortaklığın tüzel kişiliği bu
lunmadığı için, yönetici ortak olsa bile, ortaklardan birinin organ sıfatıyla hareket etmesi mümkün 
değildir. 

Maddenin son fıkrasında, 818 sayılı Borçlar Kanununun 533 üncü maddesinden farklı olarak, 
temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf işlemlerine ilişkin yetkinin geçerliliği, 
bu yetkinin, bütün ortakların oybirliğiyle verilmiş ve yetki belgesinde bu hususun açıkça belirtilmiş 
olması koşullarına bağlanmıştır. 

Madde 638- 818 sayılı Borçlar Kanununun 534 üncü maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 638 inci maddesinde, âdi ortaklıkta temsilin sonuçları düzenlen
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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818 sayılı Borçlar Kanununun 534 üncü maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Temsilin 
hükümleri" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Temsilin sonuçları" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 534 üncü maddesinin her üç cümlesi de, ayrı 
konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasanda üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 534 üncü maddesinin birinci cümlesinde kullanılan "müştereken 
şeriklere ait olur" şeklindeki ibare, Tasarının 638 inci maddesinin birinci fıkrasında "elbirliği hâlinde 
bütün ortaklara ait olur" şeklinde düzeltilmiştir. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı 
Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 639- 818 sayılı Borçlar Kanununun 535 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkraya bağlı yedi bentten oluşan 639 uncu maddesinde, âdi ortaklıkta ortaklığın 
genel olarak sona erme sebepleri düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 535 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "D. Şirketin hi
tamı / 1 . Hitam sebepleri / 1. Umumiyet itibariyle" şeklindeki ibareler, Tasarıda "D. Ortaklığın sona 
ermesi / 1 . Sona erme sebepleri / 1. Genel olarak" şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddenin (3) numaralı bendinde, 818 sayılı Borçlar Kanununun 535 inci maddesinin (3) nu
maralı bendinden farklı olarak "cebrî icra vukuu" şeklindeki ibare yeterli görülmeyerek, "cebrî icra 
yoluyla paraya çevrilmesiyle" şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Ayrıca, aynı bent uyarınca, bir or
tağın kısıtlanması, iflâsı yada payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi hâllerinde, sözleşmede 
ortaklığın sürdürülmesine imkân veren bir hüküm yoksa ortaklık, maddenin (2) numaralı bendinde 
öngörülen durumda olduğu gibi, kendiliğinden sona erecektir. Buna karşılık, sözleşmede, ortaklığın, 
Tasarının 639 uncu maddesinin (2) numaralı bendinde öngörülen durumlardan biri ortaya çıktığı 
takdirde de devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, Tasarının 633 ilâ 636 ncı maddeleri uygu
lanacaktır. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 535 inci maddesinin ikinci fıkrası, Tasarının 639 uncu maddesinin 
(7) numaralı bendinde "her zaman başkaca koşul aranmaksızın" şeklindeki ibare eklenerek düzen
lendiği için, Tasarıya alınmamıştır. 

Madde 640- 818 sayılı Borçlar Kanununun 536 ncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasannın üç fıkradan oluşan 640 ıncı maddesinde, belirsiz süreli âdi ortaklıkta sona erme düzen
lenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 536 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Muayyen 
olmayan müddet üzerine şirket" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Belirsiz süreli ortaklık" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 536 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile son fıkrasının birinci cüm
lesi, aynı konuların düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarının 640 ıncı maddesinin ikinci fıkrası 
olarak kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Madde 641- 818 saydı Borçlar Kanununun 537 nci maddesini karşılamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Tasarının iki fıkradan oluşan 641 inci maddesinde, âdi ortaklıkta sona ermenin ortaklık yöne
timine etkisi düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 537 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "II. Hitamın 
şirket işlerine tesiri" şeklindeki ibare, Tasarıda "II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi" şek
linde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 537 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve sonuncu cümlesi 
ile ikinci fıkrası, aynı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak, Tasarının 641 inci maddesinin 
ikinci fıkrası olarak kaleme alınmıştır. 

Sistematik yapısı ile metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa 
göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Madde 642- 818 sayılı Borçlar Kanununun 538 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 642 nci maddesinde, âdi ortaklığın tasfiyesinde katılım payı için 
yapılacak işlem düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 538 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "III. Tasfiye / 1. 
Sermayeler hakkında yapılacak muamele" şeklindeki ibareler, Tasarıda "III. Tasfiye / 1 . Katılım payı 
için yapılacak işlem" şeklinde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 643- 818 sayılı Borçlar Kanununun 539 uncu maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının iki fıkradan oluşan 643 üncü maddesinde, âdi ortaklığın sona ermesinde kazanç ve 
zararın paylaşımı düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 539 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan "2. Fazlanın 
taksimi ve noksanlar" şeklindeki ibare, Tasarıda "2. Kazanç ve zarann paylaşımı" şeklinde değiştirilmiştir. 
Kenar başlıktaki "paylaşım" ile maddenin birinci ve ikinci fıkralarının sonundaki "...paylaşılır." 
sözcükleri, ortaklardan her birine, kazançtan veya zarardan, Tasarının 623 üncü maddesinde 
öngörülen esaslar çerçevesinde düşecek payı ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 644- 818 sayılı Borçlar Kanununun 540 ıncı maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının üç fıkradan oluşan 644 üncü maddesinde, âdi ortaklığın tasfiyesi usulü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 540 ıncı maddesinin kenar başlığında kullanılan "3 . Tasfiyenin 
nasıl yapılacağı" şeklindeki ibare, Tasarıda "3 . Tasfiye usulü" şeklinde değiştirilmiştir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun iki fıkradan oluşan 540 ıncı maddesi, aynı konuya ilişkin olduk
ları göz önünde tutularak, Tasarının 644 üncü maddesinin birinci fıkrası olarak kaleme alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Buna göre: "Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler. Bu konuda an
laşamamaları hâlinde ortaklardan her biri, tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması isteminde 
bulunabilir." 
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Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Fıkrada, tasfiye görevlisine ödenecek ücretin, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca 
oybirliğiyle verilmiş bir karar yoksa, tasfiyenin gerektirdiği emek ve ortaklık malvarlığının geliri 
göz önünde tutularak, ortaklık mal varlığından, buna imkân bulunamazsa, ortaklardan müteselsilen 
karşılanacağı belirtilmektedir. Tasfiye görevlisine ödenecek ücret konusunda, sözleşmede bir hükmün 
veya ortaklarca oybirliğiyle verilmiş bir kararın bulunması durumunda, ücretin bu hükme ya da karara 
göre ödenmesi gerektiğinde bir duraksama yoktur. 

Maddenin son fıkrası da, 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. 
Fıkrada, tasfiye usulüne ve tasfiye sonucunda her bir ortağa dağıtılacak paya ilişkin olarak doğa
bilecek uyuşmazlıkların, ilgililerin istemi üzerine hâkim tarafından çözüme bağlanacağı hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 645- 818 sayılı Borçlar Kanununun 541 inci maddesini karşılamaktadır. 

Tasarının tek fıkradan oluşan 645 inci maddesinde, âdi ortaklıkta üçüncü kişilere karşı sorum
luluk düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 541 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan "IV. Üçüncü 
şahıslara karşı mes'uliyet" şeklindeki ibare, Tasarıda "IV Üçüncü kişilere karşı sorumluluk" şek
linde değiştirilmiştir. 

Metninde yapılan anlaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm 
değişikliği yoktur. 

Madde 646- Maddede, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 5 inci maddesinde yapılan yollama 
uyarınca, Türk Borçlar Kanununun, Türk Medenî Kanununun Beşinci Kitabını oluşturduğu ve onun 
tamamlayıcısı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 647- 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu yürürlükten kaldırıldığı belir
tilmektedir. 

Madde 648- Yürürlük maddesidir. 

Madde 649- Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 12/1/2009 

Esas No.: 1/499 

Karar No.: 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Borçlar Kanunu Tasansı (1/499), Başkanlığınızca 25/1/2008 tarihinde esas komisyon olarak 
Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Tasarı, 5/2/2008 tarihinde, Komisyon Başkanlığı tarafından, önerilerini bildirmeleri için başta 
Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği ve İl Baro Başkanlıkları, Hukuk Fakültesi Dekanlıkları, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Demeği, Türkiye Bankalar Birliği olmak 
üzere yüz elliye yakın kurum ve sivil toplum kumlusuna ve ayrıca Türkiye'de Borçlar Hukuku 
müktesebatının oluşumunda eserleriyle, içtihatlarıyla katkıları tartışmasız olan bazı hukukçulara 
gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun 20/2/2008 tarihli toplantısında Tasan, geneli üzerindeki görüşmelerden sonra, 
daha aynntılı incelenmesi amacıyla, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi KAYNAK, Bursa Milletvekili 
Mehmet TUNÇAK, Düzce Milletvekili Celal ERBAY, Ordu Milletvekili Rahmi GÜNER ve Kırşehir 
Milletvekili Metin ÇOBANOĞLU'ndan oluşan beş üyeli bir Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Alt Komisyon çalışmalarına 1/4/2008 tarihinde başlamış ve yapılan on toplantı sonunda rapomnu 
hazırlayarak Komisyonumuza sunmuştur. 

Komisyonumuz; Alt Komisyon metnini esas alarak 5/11/2008, 6/11/2008, 12/11/2008, 
13/11/2008, 19/11/2008, 17/12/2008, 18/12/2008, 19/12/2008,22/12/2008,23/12/2008,24/12/2008 
ve 25/12/2008 tarihlerinde toplanmış, Tasarı üzerinde görüşmeler yapmış ve bütün görüşmeler tam 
tutanağa bağlanmıştır. Komisyon, Yüksek Genel Kumlun 2009 Bütçesini müzakere ettiği günlerde 
tam gün çalışma yöntemini uygulayarak Tasarı üzerindeki görüşmelerini 25/12/2008 tarihinde 
tamamlamıştır. 

Komisyonumuz, metnin özüne dokunulmaksızın ibare değişiklikleri dâhil, redaksiyon yetkisini 
Komisyon divanına oybirliği ile tanımış; Başkanın istemi üzerine TBMM İçtüzüğünün 24 ve 45 inci 
maddeleri kapsamında Genel Kurul müzakerelerinde özel sözcüler olarak; Batman Milletvekili 
Mehmet Emin EKMEN, Aksaray Milletvekili İlknur İNCEÖZ, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi 
KAYNAK, Bursa Milletvekili Mehmet TUNÇAK ve Düzce Milletvekili Celal ERBAY'ı seçmiştir. 

Başkan Ahmet İYİMAYA başkanlığında yapılan Komisyon toplantılarına; Adalet Bakanı 
Mehmet Ali ŞAHİN, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Kenan ÖZDEMİR ve Bakanlık 
bürokratları, Bilim Komisyonu Başkan ve Üyeleri Prof. Dr. Nevzat Koç (İstanbul Ticaret Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. 
Haluk BURCUOGLU (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Yargıtay'ı temsilen 19. Hukuk 
Dairesi Tetkik Hâkimi Adnan DEYNEKLİ, Türkiye Barolar Birliğini temsilen Ankara Barosu avu
katlarından Av. Talay ŞENOL, Türkiye Noterler Birliğini temsilen Taslak Komisyonunda Yargıtay'ı 
temsil edenlerden 2. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Hakkı DİNÇ ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
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Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, 
Türkiye Bankalar Birliği temsilcileri ile Komisyon Uzmanları Erdin BAYRAM, Burak BAYLAN 
ve Şef Erdal ERENOL katılmıştır. Ayrıca Borçlar Hukukuna ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 
hazırlanmasına büyük katkılar sağlayan değerli hukukçular, Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ve 
Prof. Dr. Fikret EREN Komisyon toplantılarına davet edilmiş fakat Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 
mazeretine binaen toplantıya katılamamış, Prof. Dr. Fikret EREN ise 5/11/2008 tarihli toplantıya 
katılarak Tasarı hakkındaki görüşlerini Komisyonumuza açıklamıştır. 

Tasarı, Komisyonca bir temel kanunun zorunlu kıldığı bilinç ve dikkat düzeyinde müzakere 
edilmiştir. Komisyon, Tasarıyı borçlar hukukunun üzerinde oturduğu temel felsefeyle birlikte ele 
almıştır. Özellikle hukuktaki gelişim ve somut adalet ihtiyacını karşılamadığı sonucuna ulaştığı 
hâllerde Komisyon, Tasarıdaki hükümlere müdahale etmiş, oluşan ortak kanıya denk düşen yeni 
hüküm inşamda bulunmuştur. Komisyon bu yaklaşımını tamamen hukuk ekseninde yürütmüş ve 
çoğulcu bir yasamanın örneğini vermiştir. 

Komisyonun yaptığı değişiklik ve gerekçeler, temel kanunun uygulanmasındaki önemi ve 
pratiklik nedeniyle Komisyon Raporunun madde gerekçeleri ile ilgili bölümünde işlenmiştir. Bu 
bağlamda sommluluk hukukunda önemli sonuçlara yol açacak köklü değişiklikler, sözleşme huku
kunda uygulamadaki somnları istikrarlı çözüme kavuşturabilecek normatif yapılandırmalar, ilgili 
bölümler incelendiğinde görülebilecektir. 

Komisyon müzakerelerinde, Tasarıdaki çözüme karşı önergeye dönüşmemiş görüşlerin ortaya 
atıldığı olmuştur. Bu görüşler, ilgili maddenin raporumuzdaki yerinde kısaca, Komisyon tutanağında 
ise aynen kayda yansıtılmıştır. Bu görüşlerin, yasanın yomm ve uygulamasında teorik ve pratik 
yarar sağlayacağı kuşkusuzdur. 

Gerek yürürlükteki Borçlar Kanunumuzun ve gerekse Tasarının üzerine oturduğu temel felse
feyi ve karakteristiği doğm olarak ortaya koymak gerekir. Buna göre; 

1- Borçlar Kanunu, irade özerkliğinin egemen olduğu bir hukuk kodudur. Birey, diğer birey veya 
öznelerle kuracağı hukuki ilişkinin yapısını, karşılıklı hak ve borçları ve ilişkiye uygulanacak hukuku 
serbestçe takdir etme yetkisi ile donatılmıştır. Bu yönüyle borçlar kanunu, insanın doğuştan sahip 
olduğu temel hak ve hürriyetlerin norm seviyesinde düzenlendiği, sınırlannın çizildiği önemli bir hu
kuk metnidir. Özgürlükler hukuku ile borçlar hukuku arasındaki güçlü bağı dışlayan bir hukuk projesi 
daima noksan kalacaktır (Any. m. 12,13,48). Tasannın bu noktada bir sorunu bulunduğu söylenemez. 

2- Borçlar Kanunu, taraflann özel konumunu dikkate alan ve modem devletlerin aynlmaz karakte
rini oluşturan "sosyal devlet" ilkesinin zomnlu olarak yansıdığı bir banş ve dayanışma kanunudur. Söz
leşmenin tipine ve sözleşenlerin konumlarına göre eşitlik terazisinin aleyhe sarktığı durumlarda, yasa 
koyucu zayıf olanı komma normuyla adalet ve barış amacına hizmet etmektedir. Tasarının bu karakteri 
yürürlükteki Kanunumuza göre daha belirgin, somut ve daha baskındır. Zarar görenin, işçinin, kefilin ve 
kiracının korunmasına ilişkin özel normlar ve genel işlem şartlan bu perspektiften okunmalıdır. 

3- Borçlar Kanunu, sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişiler için borç üretilmesini yasaklayan 
ve fakat bu kişiler için hak üretilmesini mümkün kılan bir sözleşme temeline oturur. Doktrinde bu 
özelliğe "nisbilik ilkesi" denmektedir. Mülkiyet gibi ayni hak ilişkilerinin aksine sözleşme ilişkileri 
kural olarak sözleşenler arasında hüküm ve sonuç doğumr, herkese karşı ileri sürülemez. Hukuki 
ilişkilerden doğan hakkı, üçüncü kişiye karşı da ileri sürebilir kılan, onlar yönünden borca dönüştü
ren istisnaî kurumlar vardır. Yasanın özel koşullara bağladığı şahsi hakların şerhi (TMK. m. 1009/11), 
Tasarı, m.82, Tasarı, m.49/II gibi hükümler nisbilik ilkesine istisna oluştururlar. Şerhedilen kişisel 
haklar, aktedildiği taşınmazın sonraki aynî hak sahibine karşı da ileri sürülebilir. Şerh, kişisel hakka, 
nisbilik ile aynî etki arasında kuvvetlendirilmiş bir hukuki avantaj sağlar. 
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4- Borçlar Kanunu, sözleşmelerde "ivaz" ilkesini benimsemiştir. Çok istisnai hâller dışında ivaz 
(karşılık) içermeyen bir sözleşme tipine rastlanmaz. Bağışlama, ücretsiz vekâlet ve faizsiz ödünç gibi 
istisnai hâller dışında bir değer ifade eden veya değer olarak ölçülebilen edimleri içermeyen sözleşme 
tiplerine hukukumuz yabancıdır. Esasen bu sonuç, yaşam deneyinden çıkarılan olağan bir sonuçtur. 

5- Borçlar Kanunumuzun ana parametrelerinden birisi de sorumluluğun kusura dayandırılmış 
olması (kusur) ilkesidir. Sorumlulukta kusur ilkesi, temel bir ilkedir. Kanunumuz hakkaniyetin gerekli 
kıldığı kusursuz sorumluluk hâllerinin ancak bir yasa ile üretilebileceği ve genel bir kusursuz yahut 
hakkaniyet sorumluluğu tipinin öngörülemeyeceği esasını benimsemiştir. Komisyon, temel kanunun 
bu özelliğini yok eden, genel kusursuz sorumluluk düzenlemesini, haklı müdahale ile Tasan proje
sinden çıkarmıştır (bkz. Tasarı m.64). 

6- Borçlar Kanunu, niteliği itibariyle, Türk Medeni Kanununun aynlmaz bir parçasıdır. Bu Kanun, 
Türk Medenî Kanunumuzdaki düzenlemeyi tamamlayan ve mükemmele ulaştıran bir projedir. Hattâ 
temel kanun sistematiğimizde bu Kanun, Türk Medenî Kanununun Beşinci Kitabıdır (Tasan m. 646). 

7- Borçlar Kanunu, şekil serbestisi üzerine kurulmuştur. Özel hâller dışında iradenin ve sözleş
menin kurulması yahut hüküm ve sonuç doğurması, herhangi bir şekle bağlı değildir (Tasarı m. 11). 
Doğruluk ve güven kurallarının (Türk Medenî Kanunu m.2), hakkın kötüye kullanılması yasağını; 
sözleşmenin yorumunda, tamamlanmasında ve şekle aykırılık itirazının değerlendirilmesinde önemli 
bir işlevi vardır. Bu itibarla Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesi ve hattâ 1 inci maddesi hükmü, 
Borçlar Kanunu karakteristiği içinde yer alır. 

8- Yürürlükteki Borçlar Kanunu 1926 tarihinde kullanılan dil temelinde hayli ileri ve sade 
kelime ve terimler topluluğudur, (bkz. 1926 Tasarısının geneli üzerindeki konuşmalar. TBMM Zabıt 
Ceridesi, 22/4/1926 tarih, Devre 2, İçtima 3, syf. 173) O tarihte neredeyse kutsanan 1926 Türkçesi, 
bugünkü güzel Türkçemiz karşısında anlaşılması zor kelime ve terimlerle doludur. Komisyon, 
Tasarıda benimsenen dildeki dengeli sadeleştirmeyi aynen korumuştur. Kanunlar, uygulanmak için 
vardır. Anlaşılmayan metinler uygulanamazlar, ancak farklı yorumlara analık yaparlar. 

Komisyon, Borçlar Kanunu alanında bir değişim ihtiyacı ile karşı karşıya olunduğu düşüncesini be
nimseyerek, Tasarıyı yukandaki ilkeler ve toplumsal beklentiler parametresinde müzakere etmiş, değiş
tirme ve düzeltme işlevini yerine getirmiş; Genel Kumlda müzakereye temel alınacak bir metni oylaya
rak kabul etmiştir. Ancak projedeki kimi maddelere karşı, bazı değerli üyelerin muhalefet şerhlerinin ol
ması, daha mükemmeli bulma yolculuğunda önemli ve demokratik bir çaba olarak değerlendirilmelidir. 

Genel Kuml, Tasannın genel ve madde gerekçelerinden elbette ki yararlanacaktır. Ancak Komis
yon Raporunda bir tekrara yol açılmaması için Tasan gerekçelerine genel atıfla yetinilmiş olmaktadır. 

Tasarının görüşülmesi sırasında aşağıda belirtilen görüşler ifade edilmiştir: 

Borçlar Hukuku sadece bizim değil tüm devlet ve milletlerin en temel hukukudur. Onun için 
Borçlar Hukukuna "özel hukukun anayasası" denir. Çünkü özel hukukun kaynağı iradedir, insandır. 
Burada hem yeni Tasarının öğrencileriyiz hem de yasama sommluluğu içerisinde insan iradesinin 
anayasasını yapmak gibi tarihi önemli bir görevle, onurla karşı karşıyayız. 

Türk Medenî Kanununun 22/11/2001 tarihinde yasalaşması, sosyal, ekonomik ve teknolojik 
alanda yaşanan gelişmeler ve Avrupa Birliği hukukuna uyum gerekliliği, seksen yılı aşkın bir süredir 
yürürlükte olan Borçlar Kanunu yerine, yeni bir Türk Borçlar Kanunu Tasarısı çalışmasının yapıl
masını zorunlu hâle getirmiştir. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Komisyonumuzun da katkılarıyla 
kanunlaşması sonucunda, Türk halkının yaşamış olduğu gerçek hayatın içinden süzüle süzüle gelen 
duyguları, kolektif kabullenişleri normatif kurallara dönüşmüş olacaktır. 
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Şunu kabul etmek gerekir ki, gelen tasanlar üzerinde en çok değişiklik yapan, tasarıyı inceleyen 
komisyonlardan bir tanesi, belki de en önemlisi Adalet Komisyonudur. Türk Ceza Kanunu baştan 
yeniden yazılmış, diğer kanunlarda da çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bir temel kanun olan 
Türk Borçlar Kanunu Tasarısında da önemli değişiklikler yapılacaktır. 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanununun madde numara
lan değiştirilmiş ve madde sayısı arttırılmıştır. Seksen yıldan fazla bir süre zarfında mevcut Kanunun 
madde numaraları, hukuk öğretisi ve mahkeme uygulamalannda yer edinmiş, hafızalardaki yerini al
mıştır. Madde hafızasının korunması amacıyla madde numaralannın değiştirilmesi yerine, yapılan ye
ni değişikliklerin mevcut maddelere ek madde veya fıkra olarak ilâve edilmesi daha uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan Türk Ticaret Kanunu Tasansı ile Adalet Komis
yonu gündeminde olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, temel kavramlar bakımından birbiriyle uyum 
içinde olmalıdır. Birbirini tamamlayan kanunların kullanılan kavramlar açısından farklılık içermesi 
sakıncalar yaratır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu Tasarısında yer alması gereken hükümler Türk Borçlar 
Kanunu Tasarısında yer almaktadır. Örneğin ticari işletmeyle ilgili düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu 
Tasarısında fakat işletmenin devrine ilişkin hükümler ise Türk Borçlar Kanunu Tasarısında düzen
lenmektedir. Biri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğeri de Adalet Komisyonu gündeminde olan bu 
iki tasarı sistematik açıdan birbiriyle uyumlu hâle getirilmelidir. 

Borçlar Kanunu sözleşme serbestisine dayanan, gayrimenkul kiralarıyla ilgili 6570 sayılı Kanun 
ise kamu yararı gerekçesiyle sözleşme serbestisine sınırlama getiren, sosyal ve ekonomik yaşamın 
gereklerine göre çok çabuk değişebilen bir kanundur. 6570 sayılı Kanun hükümlerine Türk Borçlar 
Kanunu Tasarısı gibi temel bir kanun tasarısının içinde yer verilmesi, kanun yapım tekniği açısından 
ileride sıkıntılar meydana getirecektir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde yapılan oylamalarla aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
Komisyonumuzca yapılan değişikliklere ilişkin, gerekçe ve görüşlere ilgili maddelerde yer verilmiştir. 

- Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen "ulaşmazsa, öneren öne
risiyle... "şeklindeki ibarede, "ulaşmazsa" ibaresinden sonraki virgül işareti gereksiz görüldüğünden 
kaldırılarak "öneren" ibaresinin sonuna konulmuş; Komisyonumuzca da "ulaşmazsa" ibaresinden 
sonra noktalı virgül işareti konulması anlamı daha netleştireceğinden, redaksiyon yetkisi kapsamında 
bu ibareden sonra noktalı virgül işareti konularak madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "edilmezse" ibaresinden sonra noktalı 
virgül işareti konulması anlamı daha netleştireceğinden, redaksiyon yetkisi kapsamında bu ibareden 
sonra noktalı virgül işareti konularak madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası, görme özürlülerin hukuki işlem 
ehliyetlerine örtülü bir engel oluşturması ve görme özürlülerle sözleşme veya benzer hukuki işlemleri 
yapacak kişilerin bu hüküm nedeniyle imtina etmeleri ihtimali göz önünde bulundurularak madde 
metninden çıkarılmış ve Komisyonumuzca da madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, okuryazar olmadığı için parmak basanların sözleş
menin ya da senedin muhtevasından haberdar olmalannın temini için "İmza atamayanlar, imza yerine 
usulüne göre onaylanmış olması koşuluyla, parmak izi, el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kulla
nabilirler." şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 2 6 4 -

- Tasannın 17 nci maddesinin birinci fıkrası, anlamın daha doğru ifade edilmesi amacıyla "Kanunda 
şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştınlmışsa, belirlenen 
şekilde yapılmayan sözleşme taraflan bağlamaz." şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

- Tasannın 18 inci maddesi, yürürlükteki Borçlar Kanununun, Tasannın bu maddesini karşılayan 
maddesinde borç ikrarına (borç tanımasına) yapılan vurgu daha yerinde olduğundan redaksiyon 
yetkisi kapsamında "Borcun sebebini içermemiş olsa bile borç tanıması geçerlidir." şeklinde değiş
tirilerek kabul edilmiştir. 

- Tasarının 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "on" ibaresi, sözleşmelerdeki güven ve 
ahde vefa ilkelerinin sağlanması amacıyla "beş" şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Tasannın 30 uncu maddesinde yer alan "o" ibaresi gereksiz görüldüğünden redaksiyon yetkisi 
kapsamında madde metninden çıkartılarak madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 31 inci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 32, 33, 34 ve 35 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 36 nci maddesinin birinci ve ikinci, 37 nci maddesinin ise birinci fıkrasında yer alan 
"o" ibareleri, gereksiz görüldüğünden redaksiyon yetkisi kapsamında fıkra metinlerinden çıkartılarak 
maddeler kabul edilmiştir. 

- Tasarının 38, 3 9 , 4 0 , 4 1 , 42, 43 ,44 ve 45 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 46 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "yaparsa" ibaresinden 
sonraki noktalı virgül işareti, virgül işareti olarak; maddenin ikinci fıkrasında hatalı yazılmış olan 
"anamayacağını" ibaresi ise "onamayacağını" olarak değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 47 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "karşı tarafın" ibare
sinden sonra, hükme açıklık sağlanması amacıyla virgül işareti konulmuş ve Komisyonumuzca da 
madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 48, 49, 50 ve 51 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiş ancak, madde hakkında aşağıdaki görüşler 
ifade edilmiştir. 

Tasarının tazminatın indirilmesine ilişkin 52 nci maddesi gereğince, hafif kusurlu borçlusunu 
ekonomik darlığa düşürebileceği dummlarda, hakkaniyet onu gerektiriyorsa hâkim, tazminattan bir 
miktar indirebilecektir. Bir felâket telafi edilirken başka bir felâkete yol açılmamalıdır. Zarar görenin 
zamreti ile zarar verenin zarureti (darlığı) birleştiğinde hakkaniyet koşulu, indirimi önler. Ekonomik 
sıkıntıya (yoksullaşmaya) dayalı indirim hakkı, müteselsil borçlular yönünde, kişisel defi (savunma) 
oluşturabilir (Tasarı m. 163). 52 nci maddenin ikinci fıkrası dışında, çokluğu (miktarın yüksekliğini) 
esas alan bir başka indirim hâli özellikle bu bağlamda hakkaniyet sebebi ile indirim yoktur. Bu 
hükmün (m.52/11), insan zararlarında da (m.55/I) uygulanacağı tabiidir. 

- Tasarının 53 ve 54 üncü maddelerinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine 
uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 54 üncü maddesinden sonra gelmek üzere Tasarıya aşağıdaki gerekçelerle yeni bir 
55 inci madde eklenmiştir. 
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Önerge gerekçesi aynen şöyledir: 

"Borçlar Kanununda, ölüme ve vücut sakatlığına bağlı zararlar ayrı hükümler hâlinde düzen
lenmiştir. Ayn düzenleme, kodifıkasyon tarihi itibariyle bu zararlann mahiyetinden, yeni kanunumuz 
bakımından ise, ek olarak bu zararların insan hakkı niteliklerinden kaynaklanmaktadır. 

"İnsan Zararları" olarak da kavramlaştırılabilecek olan bu zararlann hesabında Borçlar Kanunu, 
özellikle yeni 49-52 madde hükümleri, diğer özel yasalar ve sorumluluk hukuku ilkeleri gözetilecektir. 
Destekten yoksun kalma ve iş-göremezlik tazminatları, bu yönüyle takdir temelinden daha çok, 
bağımsız bir yapı özelliği kazanmış metrik temele (tazminat metriğine) dayanır (YHGK. 21.3.19901, 
4-586/199-E/K; YHGK. 21.3.19901,10-688/191-E/K. Any. m. 19/ son fıkra,"...tazminat hukukunun 
genel prensipler i . . . " ibaresi). Bu zararların belirlenmesinde ortaya çıkan farklı uygulamaları yek-
nesaklaştırıcı yeni ve özel hükümler öngörülmüştür. Bu hükümlerin şevkinde tazminatın önleyici işlevi, 
insan hakkı karakteri, zarar vereni ödüllendirme sonucunu doğuracak yöntemlerden kaçınma ve 
sorumluluk hukukunun diğer ilkeleri esas alınmıştır. 

Sosyal güvenlik ödemelerinin, denkleştirme (indirim) işlevi görebilmesi, onun sorumluluğu 
doğuran olaya sebebiyet verenlere rücu edilebilmesine bağlıdır. Bir kural gereği rücu edilemeyen 
(emekli sandığı maaşı, malûllük aylığı, ölüm sigortası aylığı) sosyal güvenlik ödemeleri; teknik anza, 
tam-kaçınılmazlık hâlindeki ödemeler ve benzeri ödemeler bu tazminatlardan indirilemeyecektir. 
Aynı şekilde prensip olarak rücu edilebilen sosyal güvenlik ödemelerinden bir kısmı rücu edilemeyen 
miktar dahi denkleştirilemeyecektir. Zarar görenin kusuruna (müterafik kusura) yansıyan sosyal 
güvenlik ödemeleri, tahsis tarihinden sonra meydana gelen sosyal güvenlik ödemelerindeki artışlar, 
kısmi kaçınılmazlık ve teknik arıza hâlindeki ödemeler ve benzerleri rücu edilemediğinden bu 
miktarlar dahi denkleştirilemeyecektir. 

İnsan zararlarına ilişkin tazminat hakkının, rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ve ifa 
amacını taşımayan diğer edinimlerle bir bağı ve bağlantısı yoktur. Bu nevi ödemelerin denkleştirilmesi, 
zarar vereni ödüllendirme anlamına gelir. Rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemelerinin, sorumlu
luk hukuku ile koruma altına alınan tazminatı ikame veya telafi fonksiyonları bulunmamaktadır. 
Tazminata, rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile yahut ifa amacı taşımayan diğer ödeme
lerle karşılanmayan zarar biçiminde bir yaklaşım, ne onun kaynağı ile ve ne de onun işlevi ile bağ
daşmaz. Bu yönüyle sorumluluk (tazminat) hukuku ile sosyal güvenlik hukuku arasında bir mahiyet 
farkı bulunmaktadır. Öte yandan rücu edilemeyen sosyal güvenlik hak ve ödemelerinin oluşmasında 
zarar verenin bir katkısı olmadıktan başka, rücu edilen ödemelere nazaran zarar verenin mükener 
ödemesi de yoktur. Rücu edilememe durumunda denkleştirmenin kurucu unsuru olarak illiyet bağı 
koşulu da gerçekleşmemektedir. 

İfa amacı taşımayan ödemeler, tazminattan indirilemeyecektir. Zarar veren yahut üçüncü kişi 
tarafından ödeme kastı dışında kalan saiklerle yapılan ödemeler (sözgelimi yardımlar ve benzerleri) 
denkleştirilemeyecektir. 

Zarar görenin mamelekine yukarıda belirtilen türden dâhil olan ödemelere, tazminat hakkını 
veya destek ilişkisini çökerten bir etki tanınamaz. Tersine bir yaklaşım, sorumluluk hukukunun 
önleyici (tenkil) karakteri ile de bağdaşmaz. Yasa koyucu bu tercihi ile farklı uygulamaları hak 
ekseninde bütünleştirmiştir. 
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Tasarının 49-52 hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanan insan zararı 
kökenli tazminata, hâkim, genel takdir hakkı (TMK m.4) yahut hakkaniyet (818 sayılı BK m.43) 
kurallarına dayanarak müdahale edemeyecektir. Tazminat, azlığından bahisle takdiren artınlamayacak, 
çokluğundan bahisle takdiren indirilemeyecektir. Zarar görenin hafif kusuru ile müzyakaya düş
me (yoksullaşma)nin bir arada gerçekleşmiş olması (Tasarının 52/11, 818 sayılı BK m.44) hâli 
ve Tasarının m.52/1 hükmündeki özel hâller ile denkleştirme dışında, uygulamada adlandırıldığı 
şekliyle "çokluk indirimi/hakkaniyet indirimi yahut azlık artırımı/hakkaniyet artırım" yolu 
kapatılmıştır. Yürürlükteki hukuka göre objektif veri ve ölçütler temelinde belirlenen tazminat (hakkı), 
iktisadi görünümü itibarıyla ayrıca bir mülkiyet hakkı karakterindedir. Bu yönüyle tazminat, İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesinin 1 Nolu ek-protokolün 1 inci maddesi kapsamında özel koruma 
görmektedir (Any.m.90). Yasaya ve hesaplama ilkelerine uygun olarak belirlenen ve denkleştirilen 
tazminata artırıcı veya azaltıcı yönde bir müdahale, bu hakkın ve nesafet hukukunun mahiyeti ile 
bağdaşmaz. Tazminatın hesaplama sonunda az veya çok çıkması, yargının yahut yargıcın somnu 
değildir. Tazminatın önleyici işlevi, kriterlere ve verilere uygun olarak belirlenen sonuca (miktara), 
alacaklı ve borçlu dışında bir özne tarafından dokunulmamasına bağlıdır. Bu, hâkim de olsa... 

Vücut bütünlüğünün bozulmasına veya ölüme bağlı zararların idarenin sommluluk sebeplerinden 
doğmuş olması hâlinde dahi bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. Doğmsu, insan zararlarında farklı 
hukuk düzenlemelerinden bütüncül bir düzenlemeye ve yargı birliğine geçmektir. Teklif, bu amaca 
yönelik ön-adım niteliğindedir." 

Madde belirtilen gerekçeyle kabul edilmiş ve Tasarının sonraki maddeleri buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 

Bu Maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen artırma veya azaltma yasağı, somm
luluk hukukunun öngördüğü hesaplama yöntemiyle ortaya çıkan miktarla ilgilidir. Başka deyimle 
yöntemine göre belirlenen tazminatın çok az çıkması hâlinde artırılması, çok yüksek çıkması hâlinde 
azaltılması, hâkimin bu yolla belirlenen miktara müdahale yetkisinin bulunmadığı vurgulanmaktadır. 
Bünyevi istidat, kaçınılmazlık, hatır taşıması gibi hesaplama yöntemiyle ilgili bulunmayan nedenler, 
hakkaniyet hukukunun gerekleri içinde elbette ki birer indirim nedenleridir. Hâkimin, bu hâllerde 
818 sayılı Borçlar Kanununun 43 (Tasarı m.51) ve Türk Medenî Kanununun 4 üncü maddeleri kap
samında takdir hakkı vardır. Düzenleme ile amaçlanan husus, yöntemince belirlenen tazminatın mik
tarı esas alınarak, azlığı yahut çokluğuna dayalı bir takdir hakkının bulunmadığı hususudur. Önergenin 
gerekçesinde vurgulandığı üzere yasa, yüksek bir miktar içermesi hâlinde tazminattan indirimi, borç
luyu aşırı ekonomik zorluğa düşürmüş olması hâli ile sınırlamıştır. Bu hâlde dahi borçlunun kusuru
nun hafif olması ve hakkaniyetin indirimi gerekli kılması kurucu unsurdur (818 sayılı Borçlar 
Kanunu m.44/II, Tasan m.52/11). Yoksullaşmaya dayalı indirim kuralının insan zararlannda da (m.55) 
uygulanacağı tabiidir (m. 52/11). 

Bilirkişi raporlarının sommluluk davalarındaki delil işlevi diğer davalardakinden farklı değildir. 
Hâkim tazminat hesabında temel alınan varsayımları, yöntemleri ve hesap işlemini denetleyebilir. 
Aynca tazminat hesabına ilişkin bilirkişi rapom, diğer davalarda olduğu gibi sommluluk davalarında da 
hâkimi bağlamaz. 

- Tasarının 55 inci maddesi teselsül nedeniyle 56 nci madde olarak kabul edilmiş ve 56 nci 
maddenin başlığındaki "c" harfi "d" şeklinde değiştirilmiş aynca, madde hakkında aşağıdaki görüşler 
ifade edilmiştir. 
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Tasarının manevi tazminat başlıklı 55 inci (teselsül eden 56 ncı) maddesi, yürürlükteki yasada 
yer alan "aile" kavramını, içtihat, doktrin ve kaynak ülke uygulaması doğrultusunda "yakınlar" 
olarak düzenlemiştir. Ayrıca ağır bedensel zararlarda, yürürlükteki madde hükmünün aksine yalnızca 
zarar gören için değil, doktrin ve içtihat doğrultusunda, zarar görenin yakınları için dahi manevi taz
minat hakkı tanınmıştır. "Ağır bedensel zararın takdiri"nde, zarara uğrayan organların önemi, 
oluşan iş-görmezlik derecesinin oranı, uğranılan ruhsal zararın niteliği ve diğer durumlar gözetile
cektir. "Yakın" kavramının belirlenmesinde, ölen yahut ağır bedensel zarara uğrayanla yakın olduğu 
iddia olunan kişi arasında düzenli ve yoğun bir ilişkinin ve olay sebebiyle bedellendirilebilecek ağır 
bir teessürün varlığı gözetilecektir. 

Tasannın kişilik hakkının zedelenmesi sebebiyle istenecek manevi tazminat hükmünün (Tasan m. 57) 
gerekçesinde öngörülen eşitlik düşüncesi bu Maddede düzenlenen manevi tazminatlar bakımından 
da geçerlidir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, sıfat ve ihraz ettiği makamlar, ayrı bir takdi
ri kriter oluşturmaz. Burada aslolan insan ve insanın manevi değerleri soyutlamasıdır. Yoksula az, seç
kine çok tazminat fikrinin manevi tazminat hukukunda yeri yoktur. 

- Tasarının 56, 57 ve 58 inci maddeleri teselsül nedeniyle 57, 58 ve 59 uncu maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "dayandınlabiliyorsa; 
hâkim," şeklindeki ibarede "dayandınlabiliyorsa" ibaresinden sonra konulmuş olan noktalı virgül 
işareti gereksiz görüldüğünden kaldırılmış, Komisyonumuzca da tazminat hakkı ve yanşan sebepleri 
seçme üzerinde tasarruf hakkı zarar görene veya haleflerine ait olması gerektiğinden, "hâkim," 
ibaresinden sonra gelmek üzere "zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya" ibaresi eklenmiş ve 
madde teselsül nedeniyle 60 ıncı madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 60 ıncı maddesinin son fıkrası, zincirleme sorumluluğun hukuki yapısına ilk bakışta 
aykırı görüldüğü ve uygulamada sorun doğurmaya elverişli bulunduğu için madde metninden çıka
rılmış, madde teselsül nedeniyle 61 inci madde olarak kabul edilmiş ve madde hakkında aşağıdaki 
görüşler ifade edilmiştir. 

Tasannın 60 mcı maddesi, birden çok kişinin birlikte zarar vermeleri hâlinde "paylaşımlı" so
rumluluğu esas almıştır (m.60/TI). Oysa birlikte zarar verenlerin sorumluluğunu düzenleyen tüm hü
kümler, zarar verenlerin birlikte sorumlulukları/ müteselsil borçluluk esası üzerinde kumludur (Türk Me
denî Kanunu, Karayollan Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Çevre Kanunu ve diğerleri). Mukaye
seli hukuk, özellikle Avrupa Birliği hukuku da aynı ilkeyi benimsemiştir. Öte yandan Tasannın esin 
kaynağı İsviçre Borçlar Kanunu Tasansındaki paylaşıma dayalı model, İsviçre'de kabul görmemiştir. 
İlliyet bağı varolmak şartı ile zarar göreni, zarar verenlerin iç-ilişkisine mahkum etmek, sorumluluk 
hukukunun temellerinden olan zarar göreni koruma ilkesiyle bağdaşmaz. İç-ilişkideki paylaşım kriter
leri (örneğin kusur derecelendirmesi), her zaman nesnel ve gerçeği yansıtan veriler içermez. Aslolan il
liyet bağının varlığı ve eylemin birlikteliğidir. Değerli komisyon üyelerimizden bazılannca öne sürü
len "hakkaniyetle bağdaşmazlık" argümanını telafi eden koruyucu hüküm yürürlükteki hukukumuz
da ve Tasanda yer almaktadır. Buna göre, tazminatın miktan, zarar göreni yoksulluğa düşürecek boyutta 
ise, kusurunun hafif olması ve hakkaniyetin gerekli kılması hâlinde bu borçlu yönünden tazminat indi
rilebilecektir (818 sayılı BK. m. 44/11, Tasan, m.55). Kuşkusuz bu dumm, koşullann lehine gerçekleş
tiği borçlunun ancak yararlanabileceği (kişi ile sınırlı etki doğuran) ve diğer borçluların sorumluluğu
nu etkilemeyen şahsi bir defi (kişisel savunma) oluşturur (818 sayılı BK.m.143, Tasarı m. 163). Aynca 
müteselsil sommluluğun, sommluluk sigortasını teşvik edici bir işlevi de vardır. 
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Belirtilen nedenlerle müteselsil sorumluluğu tasfiyeye yönelik hüküm metinden çıkarılmıştır. 

- Tasarının 61 ve 62 nci maddeleri teselsül nedeniyle 62 ve 63 üncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "saldırana" ibaresi, insan varlığının 
diğer varlıklardan üstünlüğüne vurgu amacıyla, "saldıranın şahsına" şeklinde değiştirilmiş ve madde 
teselsül nedeniyle 64 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 64 üncü maddesindeki, kusur sorumluluğunun içinin boşalacağı, hukuk güvenliğine 
aykırı ve belirsiz bir sorumluluk alanının üretileceği, kusursuz sorumluluğun somut sebepler teme
linde yasayla düzenlenmesi gerektiği, genel bir hakkaniyet sorumluluğunun benimsenemeyeceği ge
rekçesiyle bu sorumluluğa vücut veren genel düzenlemeyi Komisyon, Tasarı metninden çıkarmış 
(Tasarı m.64/I) ve madde teselsül nedeniyle 65 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 65 ve 66 nci maddeleri teselsül nedeniyle 66 ve 67 nci maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "öldürebilir" ibaresi, hayvan haklarına 
yönelik hassasiyet nedeniyle "diğer yollarla etkisiz hâle getirebilir" şeklinde değiştirilmiş ve madde 
teselsül nedeniyle 68 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 68, 69 ve 70 inci maddeleri teselsül nedeniyle 69, 70 ve 71 inci maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 71 inci maddesi deprem ve benzeri olaylarda uzun zamanaşımını benimseme teme
line dayanarak yirmi yıllık genel bir süre öngörmüştür. Deprem üzerine Yüksek Mahkemenin geliş
tirdiği yomm, bu düzenlemeyi etkilemiş olmalıdır (YHGK. 04.06.2003 t, 4-400/393- E/K, YCGK. 
4.3.2003 t, 9-314/15-E/K). 

Komisyon, bu gibi sonuçlarda çözümün "haksız fiil" kummunun analizinde aranması gerektiği 
değerlendirmesinde bulunmuş, süreyi on yıla indiren önergede temel çözümü ortaya koymuştur. Bu
na göre, haksız fiilin "sonuç" unsurunun üzerinde dumlması gerekir. "Sonuç", eylemin "hareket" 
unsurunun dış-dünyada meydana getirdiği ve hukukun hüküm tertip ettiği "değişiklik"tir (Prof.Dr. 
Kaneti, Selim. Haksız Fiilde Ani Sonuçlu Olaylarda Hukuka Aykırılık Unsum, İst.2007, s. 19 ve civ.). 
Hareketten hemen sonra meydana gelen ölüm, yaralanma ve hasar gibi "ani sonuç"lar yönünden bir 
somn yoktur. Bu hâllerde, hareketle sonuç arasında uzun bir zaman bulunmamaktadır. Hareketle so
nuç arasına uzun bir zamanın girdiği hâllerde somn doğmaktadır. Sözgelimi kimi kimyasal ya da 
radyoaktif kökenli kazalarda hareket unsum ile dış-dünyadaki değişiklik (sonuç) unsum arasına, ya
rım asrı aşan bir süre girebilir. Radyoaktif kaza çevresinde 50 yıl sonra elsiz-kolsuz doğumun ger
çekleşmesi farazi örneği uyarıcıdır. İlliyet bağının varlığı hâlinde bu örnekte nükleer santraldeki "pat
lama", haksız fiilin "hareket unsurunu", "noksan doğum" ise, haksız fiilin "sonuç unsurunu" 
(cismani zaran) ifade eder. Bu somut örnekte haksız fiilin işlendiği tarih, hareketin oluştuğu "patlama" 
tarihi değil; sonucun meydana geldiği "noksan doğum" tarihidir. Haksız fiil, noksan doğum tarihinde 
tamamlanmış olmaktadır. (Prof.Dr. Henri Deschenaux, Prof.Dr. Piene Tercier. Sommluluk Hukuku. 
Selim Özdemir çevirisi, Ank.l983.s.l2-13). Hareket ve sonuç haksız fiil bütününü oluşturan kumcu 
unsurlar olup sonucu meydana gelmemiş harekete bir hüküm tertip olunamaz. Öte yandan aynı 
hareketin farklı zamanlarda birden fazla sonuç doğurması mümkündür. Çemobil kazasından sonra 
birden fazla özürlü doğum gibi. Her sonucun meydana geldiği tarihe göre zamanaşımının başlangıcı 
farklı olacaktır. Bu gibi hâllerde zarar, ancak ve ancak sonucun meydana geldiği tarihte oluşmuş ola
cağından, kısa süreli zamanaşımının da başlangıç tarihi zomnlu olarak, sonucun meydana geldiği 
tarih sonrasındaki öğrenme tarihi olacaktır. 
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Tasannın 71 inci maddesinin birinci fıkrası, uzun zamanaşımı başlangıcına temel alman fiil 
terimi eylemin sonuç unsurunun meydana geldiği tarihi içerdiğine; fiilin sonucun meydana geldiği 
tarihte oluşmuş sayıldığına göre, sonucu on yıl sonra meydana gelen fiillerde dahi zamanaşımının 
dolmamış bulunması karşısında "yirmi yılın" ibaresi "on yılın" şeklinde değiştirilmiş ve madde 
teselsül nedeniyle 72 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 72 nci maddesinin birinci fıkrası, 71 inci maddedeki süre değişimine paralel olarak 
ve rücu kurumunun gereklerine uygun olması bakımından zamanaşımını tazminatın tamamının öden
diği tarihten başlatmak amacıyla, "fiilin işlendiği" ibaresi "tazminatın tamamının ödendiği", "yirmi 
yılın" ibaresi de "on yılın" şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 73 üncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 73 üncü maddesi teselsül nedeniyle 74 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 74 üncü maddesi teselsül nedeniyle 75 inci madde olarak aynen kabul edilmiş, 
ancak madde hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

Hüküm, hareketin sonuç unsumnun "cismani zararın" belirginlik ve kesinlik kazanamadığı hâl
lere münhasırdır. Özellikle temadi eden ve sabitlik derecesine ulaşmamış cismani zarar hâli bu gmba 
girer. Bu dumm, hareketin farklı zamanlarda, birden fazla sonuç doğurduğu hâllerle karıştırılmamalıdır. 
Sözgelimi, bir darbe sonunda doku zararı gören elde meydana gelen cismani sakatlıkta, birinci yıl bir 
parmağı, ikinci yıl eli, üçüncü yıl kolu kesilmiş olması dummunda her cerrahi müdahale ayrı bir so
nuç oluşturup, hareket unsum tek olmasına karşın her sonucun (ameliyatın) meydana geldiği tarihte 
ayn bir haksız fiilin var olduğu (olayımızda üç haksız fiil) açıktır. Zarar gören, talep yığılması içinde, 
talepleri yığma ya da müstakil dava yoluyla üç ayn yahut bileşik dava ikame edebilecektir (Komisyon 
Rapom Tasarı m.71 zamanaşımına ilişkin gerekçe bölümü). 

- Tasarının 75 inci maddesi teselsül nedeniyle 76 ncı madde olarak aynen kabul edilmiş, ancak 
Komisyon çoğunluğu tarafından kabul edilen bu hükme karşı şu görüşler ileri sürülmüştür: 

* Hüküm, tazminat ve yargılama hukukunun gerekleri ile bağdaşmamaktadır. 

* Geçici ödemenin miktar bakımından ölçütleri yasada yer almamaktadır. Takdir hakkı sınırla
rını zorlayacak keyfilik alanı üretilmiş olmaktadır. 

* Tazminatın tahsilini imkânsız kılacak borçlu tavırlarına karşı ihtiyati tedbir yolu açıktır. 

* Hüküm, hâkimi ihsas-ı reye zorlamaktadır. 

* Davanın reddi ve davacının geçici ödemeleri geri verememesi, sübjektif ifa imkânsızlığı hâ
linde kanun bir çözüm (koruma normu) öngörmemektedir. Bu dummda ancak devletin sorumluluğu 
ikame edilebilir. Kanun ve hükümle ihdas olunan zararın sommlusu, bu tasarrufların nihai faili olan 
devlet olmak gerekir (Yargı veya yasa, sommsuzun sırtına hiçbir yükü yükleyemez). Aksi dummda 
yasanın meşmluk (adalete uygunluk) koşulu ortadan kalkmaktadır.(Any. m.2) 

* Nafaka ve benzeri geçici veya sürekli ödemelerin borçlulannın alacaklı ile aile yahut akraba
lık hukukundan kaynaklanan bir statü-koruma bağı içinde oldukları hatırlanmalıdır. Başka deyimle 
bu dummlar, tazminatta geçici ödemeye meşmiyet zemini oluşturmaz. 
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Kabul edilen madde lehine olarak; maddenin bir reform niteliğinde olduğu, aile hukukundaki 
tedbir nafakası gibi hukukumuzda bazen geçici ödemeye dair hükümlere yer verildiği, madde hük
münde geçici ödemenin yapılabilmesinin inandırıcı deliller sunulması ve zarar görenin ekonomik 
durumunun bu ödemeyi gerekli kılması gibi koşullara bağlandığı ve bu kapsamda yapılacak ödeme
lerin de cüz'i miktarlar olacağı ifade edilmiştir. 

- Tasarının 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ve 87 nci maddeleri teselsül nedeniyle 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ve 88 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 88 inci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 89 uncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasannın 89, 90, 91, 92, 93 ve 94 üncü maddeleri teselsül nedeniyle 90, 91, 92, 93, 94 ve 95 inci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 95 inci maddesinde yer alan "anlaşılmadıkça," ve "olmadıkça," 
ibar el erindeki virgüller gereksiz görüldüğünden kaldırılmış ve Komisyonumuzca da madde teselsül 
nedeniyle 96 nci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 96 nci maddesi teselsül nedeniyle 97 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "düşerse, bu t a ra f 
ibaresinde bulunan virgül işareti gereksiz görüldüğünden "bu ta raf ibaresinin sonuna konulmuş ve 
Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 98 inci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 98 ve 99 uncu maddeleri teselsül nedeniyle 99 ve 100 üncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

-Alt Komisyonca, Tasarının 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ödeme" ibaresinin 
sonuna, hükümde açıklığın sağlanması amacıyla virgül işareti konulmuş, Komisyonumuzca da 
madde teselsül nedeniyle 101 inci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 101, 102, 103, 104, 105, 106 ve 107 nci maddeleri teselsül nedeniyle 102, 103, 104, 
105, 106, 107 ve 108 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 108 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "olmadıkça," iba
resinin sonunda bulunan virgül işareti gereksiz görüldüğünden kaldınlarak "borçlu" ibaresinin sonuna 
konulmuş, Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 109 uncu madde olarak bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 109, 110 ve 111 inci maddeleri teselsül nedeniyle 110, 111 ve 112 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "borcu" ibaresinden 
sonra hükümde açıklığın sağlanması amacıyla virgül işareti konulmuş ve Komisyonumuzca da madde 
teselsül nedeniyle 113 üncü madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 113 üncü maddesinin üst kenar başlığı ve birinci fıkrasında yer alan "ölçüsü" ibare
leri, terim tutarlılığı ve üst kenar başlığın maddeyi karşılaması bakımından, "II. Sommluluğun ve 
giderim borcunun kapsamı" ve " kapsamı" şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 114 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 114 üncü maddesinin ikinci fıkrası; hizmet ediminin, insanın bizzat varlığından bir 
parça olması, emeğin, Borçlar Kanununun kaynak ülkede kodifıkasyonu dönemindeki emek anlayışı 
ile çağımızdaki değerlendirme kriterlerinin değişmesi, angarya yasağı ve hizmet ilişkisinden kay
naklanan alacak ve tazminatların tam ödenmesi ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde, bu konudaki 
hafif kusura veya diğer sebeplere dayalı sorumsuzluk ve tasfiye anlaşmalarının kesin hükümsüz ola
cağının açık olması, esasen benzeri çözümün Karayolları Trafik Kanununun 111 inci maddesine kıs
men intikal etmiş olması, anlaşmanın kusurun hafifliğine ya da başka bir sebebe dayalı olması yahut 
alacaklının sorumsuzluk sözleşmesi yapılırken borçlu hizmetinde bulunmasının geçersizlik bakı
mından sonuca etkili olmaması gerekçesiyle, "Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kay
naklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü 
anlaşma kesin olarak hükümsüzdür." şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 115 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 115 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri, 
birbiriyle zorunlu bağlantısı bulunmayan iki ayrı hükme yer verildiği göz önünde tutularak, ikinci 
cümle, maddenin üçüncü fıkrasına dönüştürülmüş ve böylece madde dört fıkradan oluşur hâle geti
rilmiştir. Komisyonumuzca ise maddenin dördüncü fıkrası, Tasarının 114 üncü maddesinde yapılan 
değişiklik dikkate alınarak, madde metninden çıkarılmış ve madde teselsül nedeniyle 116 ncı madde 
olarak bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden kay
naklanan borçlarda, faizin başlangıç tarihi bakımından da özel bir önem taşıyan temerrüt sorununun, 
içtihat ve doktrine uygun olarak norm düzeyinde çözüme bağlanması amacıyla değiştirilmiş ve madde 
teselsül nedeniyle 117 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikle, sözleşme sorumlulu
ğuna dayanan, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan tazminat alacaklarında da temerrüdün, sözleş
meye aykırılık fiilinin gerçekleştiği tarihte oluşacağı açıktır (Tasarı 113/11, 818 sayılı BK m.98/II). 

-Tasarının 117, 118, 119, 120, 121 ve 122 nci maddeleri teselsül nedeniyle 118, 119, 120, 121, 
122 ve 123 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 123 üncü maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 124 üncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ise;" ibaresinin 
sonundaki noktalı virgül işareti gereksiz görüldüğünden kaldırılmış ve Komisyonumuzca da madde 
teselsül nedeniyle 125 inci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasannın 125 inci maddesinde yer alan "giderilmesini" ibaresinden sonra gelmek üzere redak
siyon yetkisi kapsamında "de" ibaresi eklenmiş ve teselsül nedeniyle madde 126 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 126 ncı maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 127 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 127 nci maddesi teselsül nedeniyle 128 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 128 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "o" ibaresi, gereksiz görüldüğünden 
redaksiyon yetkisi kapsamında fıkra metninden çıkarılmış ve madde teselsül nedeniyle 129 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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- Tasannın 129 ve 130 uncu maddeleri teselsül nedeniyle 130 ve 131 inci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 131 inci maddesinde yer alan "bile," ibaresinin sonundaki virgül 
işareti gereksiz görüldüğünden kaldırılmış ve Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 132 nci 
madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 132, 133, 134, 135 ve 136 ncı maddeleri teselsül nedeniyle 133, 134, 135, 136 ve 
137 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 137 nci maddesi teselsül nedeniyle 138 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, Tasarının 137 nci maddesi ile ilgili tekrir-i müzakere talebinde bulunulmuş ve maddenin 
yeniden görüşülmesi sırasında, madde başlığının "sözleşmenin uyar lanması" biçiminde değiştiril
mesi, aşın ifa güçlüğü dışında kalan uyarlama sebeplerinin de mukayeseli hukuk ve doktrin temelinde 
düzenlenmesi gereği dile getirilmiştir. Sorunla ilgili olarak bir öneri de geliştirilmiş, çözüme bilim 
kurulu karşı çıkmış, Komisyonca, Genel Kurul aşamasına kadar bir önerge geliştirilmesi temennisi 
ile madde oylanmıştır. 

Konu ile ilgili Avrupa Sözleşme Hukuku maddesi şöyledir: 

"Madde 6:111: Hâl ve Şartların Değişmesi 

1) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin, ifa ister edim için gerekli harcamaların artması 
ister karşı edimin değerinin düşmesi nedeniyle ağırlaşmış olsa dahi, yerine getirilmesi gerekir. 

2) Ancak eğer sözleşmesinin ifası şartlardaki değişiklik sonucu aşırı ölçüde güçleşmiş ise 
taraflar aşağıdaki şartların mevcudiyeti hâlinde sözleşmenin değiştirilmesini veya sona erdiril
mesini müzakere etmekle yükümlüdürler: 

a) Hâl ve şartların sözleşmenin kurulmasından sonra değişmiş olması; 

b) Hâl ve şartların değişme ihtimalinin sözleşmenin kurulduğu anda öngörülemeyecek olması; 

c) Sözleşmeyle, hâl ve şartların değişmesi riskinin bundan etkilenen kişiye yükletilmemiş olmasu 

3) Tarafların uygun bir süre içerisinde mutabakata varamamaları hâlinde, mahkeme, 

a) Kendi tespit edeceği bir tarihte ve şartlarla sözleşmeyi sona erdirebilir; veya 

b) Hâl ve şartların değişmesinden kaynaklanan kâr ve zararı taraflar arasında adil bir biçimde 
paylaştırmak suretiyle sözleşmeyi uyarlayabilir. 

Her iki durumda da mahkeme, taraflardan birinin müzakereden kaçınmasından veya müza
kereleri dürüstlük kuralına aykırı bir biçimde kesmesinden kaynaklanan zararın tazminine de 
hükmedebilir." 

Konu ile ilgili Alman Medeni Kanunu hükümleri şöyledir: 

"BGB § 313 İşlem Temelinin Bozulması 

1) Sözleşmenin temelini oluşturan hâl ve şartlar sözleşmenin kurulmasından sonra ağır bir 
biçimde değişmiş ve taraflar bu değişikliği öngörmüş olsalardı sözleşmeyi hiç yapmayacak veya 
başka bir içerikle yapacaklarsa, somut olayın özelliklerinin, özellikle de kanuni veya sözleşmesel 
risk dağılımının göz önünde tutulması sonucunda taraflardan birinden sözleşmeye olduğu gibi 
bağlı kalmasının beklenemeyeceği durumlarda, sözleşmenin uyarlanması istenebilir. 

2) Tarafların sözleşmenin temeli hâline gelen esaslı tasavvurlarının sonradan yanlış olduğunun 
ortaya çıkması, hâl ve şartların değişmesine müsavidir. 
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3) Sözleşmenin uyarlanmasının mümkün olmadığı veya taraflardan birinden beklenemediği 
durumlarda, mağdur olan taraf sözleşmeden dönebilir. Sürekli borç ilişkilerinde dönme hakkının 
yerini fesih hakkı alır. 

BGB § 314 Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi Kündigung von Dauerschuldver-
haltnissen aus wichtigem Grund 

1) Taraflardan her biri haklı sebeplerin mevcudiyeti hâlinde sürekli bir borç ilişkisini, bir fe
sih süresine riayet etmeksizin feshedebilir. Somut olayın bütün özelliklerinin göz önünde bulun
durulması ve karşılıklı menfaatlerin değerlendirilmesi sonucunda fesih hakkını kullanan taraftan 
sözleşmeye kararlaştırılan sürenin veya fesih süresinin dolmasına kadar devamının bekleneme
yeceği durumlarda haklı bir sebep mevcuttur. 

2) Haklı sebebi sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün ihlalinin oluşturduğu durumlarda, 
fesih hakkı, verilen ek sürenin sonuçsuz kalmasından sonra kullanılabilir. § 323fıkra 2 hükmü1 

kıyasen uygulanır. 

3) Hak sahibi fesih hakkını sadece, fesih sebebini öğrendikten sonra uygun bir süre içerinde 
kullanabilir. 

4) Fesih hakkının kullanılmış olması, tazminat talep etme hakkını ortadan kaldırmaz." 

Tasarı, ifa güçlüğü dışında kalan uyarlama sebeplerini kapsamamaktadır. İfa güçlüğü oluştur-
masa bile karşı edimin değerinin azalması sebebiyle edimler-arası dengenin bozulması, sözleşme 
amacının bozulması gibi işlem temelinin çökmesi hâlleri dışarıda bırakılmıştır. Bu dummda, uyar
lamanın düzenlenmemesi tercih olunmalıdır. Çünkü bu hâlde, diğer uyarlama sebeplerinin aksi ile ka
nıt yorumu yoluyla yasaklandığı sonucuna ulaşılabilir. Doktrin buna özellikle işaret etmektedir 
(Dr. Arat, Ayşe. Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Ank.2006, Dr. Topuz, Seçkin. Denge Bo
zulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale. Yayınlanmamış (yakında yayımlana
cak doktora tezi). Düzenleme yokluğunda yargı (TMK m.2/I veya m.l/II) yoluyla somna özgü içti
hat hukukunu geliştirerek ihtiyacı giderecektir. 

- Tasarının 138, 139, 140, 141 ve 142 nci maddeleri teselsül nedeniyle 139, 140, 141, 142 ve 
143 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 143 üncü maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 144 üncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 144 ve 145 inci maddeleri teselsül nedeniyle 145 ve 146 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 146 nci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 147 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 147, 148, 149, 150 ve 151 inci maddeleri teselsül nedeniyle 148, 149, 150, 151 ve 
152 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasannın 152 ve 153 üncü maddelerinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine 
uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve maddeler teselsül nedeniyle 153 ve 154 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

' Bu hüküm bizim Borçlar Kanununun ek süre tayinine gerek olmayan halleri düzenleyen 107. mad
desini karşılamaktadır. 
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- Tasarının 154 üncü maddesi teselsül nedeniyle 155 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 155 inci maddesinin kenar başlığında yer alan "dummunda" ibaresi, 
kavram uyumunu sağlamak amacıyla diğer maddelerin kenar başlıklarında da yer alan "hâlinde" 
ibaresi ile değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 156 nci madde olarak bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 156 nci maddesi teselsül nedeniyle 157 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 157 nci maddesi, düzeltilmesi mümkün bir hata sebebiyle davanın usulden reddinde 
zamanaşımı için tanınan fırsatın hak düşürücü süre için dahi tanınmasının hem hakkın doğası ve hem 
de adil yargılanma hakkının doğal gereği olması, ayrıca maddedeki ifade bütünlüğünün sağlanması 
amacıyla, "Dava veya def i ; mahkemenin yetkili veya görevli olmaması ya da düzeltilebilecek bir 
yanlışlık yapılması yahut vaktinden önce açılmış olması nedeniyle reddedilmiş olup da o arada 
zamanaşımı veya hak düşürücü süre dolmuşsa, alacaklı altmış günlük ek süre içinde haklannı kulla
nabilir." şeklinde değiştirilmiş ve teselsül nedeniyle madde 158 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 158, 159, 160, 161 ve 162 nci maddeleri teselsül nedeniyle 159, 160, 161, 162 ve 
163 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 163 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "diğerine" ibaresi, 
hükümde açıklığın sağlanması amacıyla, "diğerlerine" şeklinde değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da 
madde teselsül nedeniyle 164 üncü madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 164, 165 ve 166 nci maddeleri teselsül nedeniyle 165, 166 ve 167 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 167 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "başvurma" ibaresi, terim birliğinin 
sağlanması amacıyla "rücu" şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 168 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 168 inci maddesi teselsül nedeniyle 169 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 169 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "o" ibaresi, gereksiz görüldüğünden 
redaksiyon yetkisi kapsamında fıkra metninden çıkanlmış ve madde teselsül nedeniyle 170 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

-Tasarının 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ve 
186 nci maddeleri teselsül nedeniyle 171,172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,179, 180,181,182, 183, 
184, 185, 186 ve 187 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 187 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "devredilen alacaktan 
önce muaccel olması koşuluyla" ibaresi, bu ibarenin 818 sayılı Borçlar Kanununun 167 nci madde
sinin ikinci fıkrasında, aynı fıkrayı karşılayan İsviçre Borçlar Kanununun 169 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasına da uygun olarak ". . .bu alacağın temlik edilen matluptan sonra muacceliyet iktisap etmiş 
olmaması şartiyle" şeklinde ifade edildiği göz önünde tutularak, borçlunun devri öğrendiği anda 
henüz muaccel olmayan alacağını, sadece devredilen alacaktan önce değil, onunla aynı anda muac
cel olması durumunda da borcu ile takas edebileceğini ifade etmek üzere, "devredilen alacaktan 
önce veya onunla aynı anda muaccel olması koşuluyla" şeklinde değiştirilmiş ve Komisyonumuzca 
da madde teselsül nedeniyle 188 inci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 188, 189, 190 ve 191 inci maddeleri teselsül nedeniyle 189, 190, 191 ve 192 nci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 192 nci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 193 üncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 193, 194 ve 195 inci maddeleri teselsül nedeniyle 194, 195 ve 196 ncı maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
"borçlu" ibaresinin sonuna, hükümde açıklığın sağlanması amacıyla virgül işareti konulmuş ve 
Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 197 inci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 197 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kendisine bağlı" 
ibaresi, hükümde açıklığın sağlanması amacıyla "kişiliğine özgü" şeklinde değiştirilmiş ve Komis
yonumuzca da madde teselsül nedeniyle 198 inci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 209, 210 ve 211 inci maddeleri 
teselsül nedeniyle 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 209, 210, 211 ve 212 nci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 212 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan " . . .far
kın ödenmesini" ibareleri, Tasarının 235 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında olduğu gibi 
"...farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini" şeklinde değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da 
madde teselsül nedeniyle 213 üncü madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Ancak, Tasarının 212 nci maddesinin görüşülmesi sırasında, maddede geçen piyasa fiyatı 
ibaresinden neyin anlaşılması gerektiği ve bu ibarenin ihtilafları gidermeye kâfi gelip gelmeyeceği 
hususunda tereddütler dile getirilmiştir. Yapılan açıklamalarda, önceki kullanılan tabir olan cari fiyat 
ibaresinden, belirli bir çevrede ortalama olarak yapılan satışlardan malın ulaştığı fiyatın anlaşıldığı, 
o itibarla piyasa fiyatı ibaresinin cari fiyatla eş anlamlı olarak kullanıldığı ifade edilmiştir. Yürür
lükteki Borçlar Kanununda "Ticari muamelesinde satıcı..." diye başlayan ifade genişletilerek, âdi sa
tışlarda da satıcılar temerrüt ederse satılanı teslim borcunda, alıcının aynı hükümlere göre uğradığı 
zararın tazminini isteyebileceğinin hükme bağlandığı ifade edilmiştir. 

- Tasarının 213 ve 214 üncü maddeleri teselsül nedeniyle 214 ve 215 inci maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 215 inci maddesinin kenar başlığında geçen "b. Mahkeme karan 
olmaksızın geri verme" ibaresi, "geri verme"nin, o şeyin verene teslim edilmesini ifade etmesi, mad
dede ise, satılanın üçüncü kişiye verilmesinin söz konusu olması karşısında, maddenin kenar başlığı 
"b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme" şeklinde; maddenin ikinci fıkrasında geçen ".. .satılanı 
geri vermekle yükümlü olduğunu..." ibaresi de "...satılanı üçüncü kişiye vermekle yükümlü oldu
ğunu.. ." şeklinde değiştirilmiş, Komisyonumuzca da redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım 
tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 216 ncı 
madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 216 ncı maddesinde redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 217 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 217 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, birbirleriyle 
zorunlu bağlantısı bulunan bir hükme yer verilmesi nedeniyle bu iki fıkra birleştirilmiş ve Komis
yonumuzca da madde teselsül nedeniyle 218 inci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 218, 219, 220 ve 221 inci maddeleri teselsül nedeniyle 219, 220, 221 ve 222 nci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 222 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen 
"hâlinde" ibaresinden sonra cümleye açıklık sağlanması amacıyla virgül işareti konulmuş ve 
Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 223 üncü madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasannın 223, 224 ve 225 inci maddeleri teselsül nedeniyle 224, 225 ve 226 nci maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 226 nci maddesinde redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 227 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 227 nci maddesi teselsül nedeniyle 228 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasannın 228 inci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 229 uncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 229, 230, 231, 232 ve 233 üncü maddeleri teselsül nedeniyle 230, 231, 232, 233 ve 
234 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 234 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "düşerse, satıcı" 
ibaresindeki "düşerse" ibaresinin sonundaki virgül işareti gereksiz görüldüğünden kaldırılarak, 
"satıcı" ibaresinden sonra konulmuş ve Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 235 inci madde 
olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 235 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "farkı alıcıdan gide
rim olarak" ibaresi, Tasarının 212 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarıyla uyum sağlanması için, 
".. .farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini..." ibaresiyle değiştirilmiş ve "böyle bir satışa ge
rek kalmaksızın," ibaresinden sonra gelmek üzere, hükme açıklık sağlanması amacıyla "alıcıdan" 
ibaresi eklenmiş ve Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 236 nci madde olarak bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 236 nci maddesi teselsül nedeniyle 237 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, Tasannın taşınmaz satışında şekli düzenleyen 236 nci maddesinin görüşülmesi sırasında, 
sözleşmeye dayalı ön alım hakkının geçerliliğinin yazılı şekle tâbi olması eleştirilmiş, ön alım söz
leşmesinin de resmi şekilde yapılması gerektiği, tapu mevzuatına göre resmi şekilde yapılmayan ön 
alım sözleşmesinin şerh edilemediği, dolayısıyla yazılı şeklin bir anlam ifade etmediği, karşı görüş 
olarak da sözleşmeye dayalı ön alım hakkının şahsi hak olduğu, sözleşmeye aykırılığın dava edile
bileceği belirtilmiştir. 

Madde ile ilgili olarak ayrıca, resmi şekle aykırı biçimde yapılan taşınmaz satışlannda, resmi 
şekle aykınlığm uzun seneler sonra dürüstlük kurallarına aykın olarak ileri sürülmesi hâlinde ödenen 
paranın iadesinin hangi zamandaki değere göre yapılacağı konusu değerlendirilmiş, geri verme 
günündeki sürüm değerinin esas alınması ve bu yönde maddede bir değişiklik yapılması önerilmiş, 
karşı görüş olarak da maddeye eklenecek böyle bir hükmün birinci fıkrada belirtilen resmi şekli an
lamsız hâle getireceği, gayri resmi şekilde yapılan taşınmaz satışlarını özendireceği ifade edilmiştir. 
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- Tasarının 237 nci maddesi, hak kategorileri için Tasarıda öngörülen sürenin, kurumun mahi
yeti ve hak kavramının özüyle bağdaşmadığı gerekçesiyle "Onalım, geri alım ve alım haklan en çok 
on yıllık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilir." 
şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 238 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 238, 239, 240, 241 ve 242 nci maddeleri teselsül nedeniyle 239, 240, 241, 242 ve 
243 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 243 üncü maddesinin son fıkrasında geçen ". ..beş yılda zamana
şımına uğrar. Ancak, satıcı ağır kusurlu ise, beş yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz." ibare
si, " . . .beş yılın ve satıcının ağır kusuru varsa yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar." şeklinde 
"Fıkranın önceki metni itibarıyla, on yıllık zamanaşımının mı, yoksa yirmi yıllık zamanaşımının mı 
söz konusu olacağı konusunda ortaya çıkacak tartışmanın önlenmesi amacıyla, önceki ifade biçimi 
yerine, Tasarının 71 inci maddesinde olduğu gibi, Tasarının 478 inci maddesiyle de uyumlu olacak 
biçimde, yirmi yıllık haksız fiil zamanaşımının uygulanacağının açıkça belirtilmesi tercih edilmiş" 
gerekçesiyle değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 244 üncü madde olarak 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 244,245,246, 247,248, 249, 250 ve 251 inci maddeleri teselsül nedeniyle 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251 ve 252 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 252 nci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 253 üncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 253 üncü maddesi teselsül nedeniyle 254 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 254 üncü maddenin kenar başlığındaki "Sözleşmenin yürürlüğe girmesi" ibaresi 
"Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması"; madde metnindeki "yürürlüğe girer." ibaresi " 
hüküm ve sonuçlarını doğurur.", "yürürlüğe girmiş olur." ibaresi de "hüküm ve sonuçlarını doğurmuş 
olur." şeklinde "Yasa ve benzeri kural normlara ilişkin "yürürlüğe girme" teriminin sözleşmelerde 
uygun düşmeyeceği, sözleşmeler yönünden sözleşmenin hüküm anı (Tasarı m. 11) yahut hüküm ve 
sonuçlarını doğurması deyimlerinin daha doğm olacağı" gerekçesiyle değiştirilmiş ve madde teselsül 
nedeniyle 255 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasannın 255, 256, 257 ve 258 inci maddeleri teselsül nedeniyle 256, 257, 258 ve 259 uncu 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 259 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının ilk cümlelerinde 
geçen "ödemekte" ibarelerinin, temerrüt ve ifa hukukundaki terim karşılığı "ödeme"dir. Bu itibarla, 
ibareler "ödemede" şeklinde değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da madde teselsül nedeniyle 260 ıncı 
madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasannın 260 ve 261 inci maddeleri teselsül nedeniyle 261 ve 262 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 262 nci maddesi teselsül nedeniyle 263 üncü madde olarak kabul edilmiş ve madde 
metnindeki atıflar değiştirilmiştir. 

- Tasarının 263 üncü maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 264 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 264 ve 265 inci maddeleri teselsül nedeniyle 265 ve 266 nci maddeler olarak kabul 
edilmiş ve madde metinlerindeki atıflar değiştirilmiştir. 

- Tasarının 266, 267, 268 ve 269 uncu maddeleri teselsül nedeniyle 267, 268, 269 ve 270 inci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 270 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "...ortalama banka 
faizini aşan" ibaresi, bu konuda uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 
"ortalama banka mevduat faizini aşan" şeklindeki ibare ile değiştirilmiş, Komisyonumuzca da madde 
teselsül nedeniyle 271 inci madde olarak ve madde metnindeki atıflar değiştirilerek kabul edilmiştir. 

- Tasarının 271 inci maddesi teselsül nedeniyle 272 nci madde olarak kabul edilmiş ve madde 
metnindeki atıflar değiştirilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 272 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "...sözleşmenin ku
rulmasından cayma hakkına ve def ilerine" ibaresi, Tasarının 254 üncü maddesinin kenar başlığıyla 
uyumlu hâle getirmek amacıyla, ".. .sözleşmenin yürürlüğe girmesine ve geri alma açıklamasına, alı
cının def ilerine" şeklinde değiştirilmiş, Komisyonumuzca da yasa ve benzeri kural normlara ilişkin 
"yürürlüğe girme" teriminin sözleşmelerde uygun düşmeyeceği, sözleşmeler yönünden sözleşmenin 
hüküm anı (Tasarı md. 11) yahut hüküm ve sonuçlarını doğurması deyimlerinin daha doğm olacağı 
gerekçesiyle, maddenin birinci fıkrasında yer alan "sözleşmenin yürürlüğe girmesine" ibaresi "söz
leşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmasına" şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 
273 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

-Tasannın 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292 ve 293 üncü maddeleri teselsül nedeniyle 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
283, 284,285,286,287,288, 289,290,291, 292,293,294 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 294 üncü maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine 
uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 295 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 295 inci maddesinin son fıkrasında geçen "...ödeme güçsüzlüğü 
saptanır..." ibaresi, Tasannın genelinde, belirlenmek fiilinin kullanıldığı göz önünde tutularak,".. .ödeme 
güçsüzlüğü belirlenir..." ibaresiyle değiştirilmiş, Komisyonumuzca da redaksiyon yetkisi kapsa
mında kanun yapım tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül 
nedeniyle 296 nci madde olarak bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 296, 297, 298, 299, 300 ve 301 inci maddeleri teselsül nedeniyle 297, 298, 299, 
300, 301, 302 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 302 nci maddesi aynen kabul edilmiş ancak TBMM İçtüzüğünün 43 üncü maddesi 
gereğince yeniden görüşme talep edilmiş ve yapılan müzakere sonucunda maddede yer alan "sözleş
mede aksi öngörülmemişse" ibaresi aşağıdaki gerekçelerle madde metninden çıkarılmış ve madde 
teselsül nedeniyle 303 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde metninde kiraya verenin borçları düzenlenmekte olup bu borçlarını sözleşme ile kiracıya 
devretme imkânı tanınmaktadır. Kira sözleşmelerinin yapılışının genellikle matbu olması ve kiraya 
verenlerin istediklerini sözleşmeye yazıp kiracıya imzalatmaları, kiracıların çoğu zaman çaresizlik
ten bu sözleşmelerin içeriğine itiraz edememeleri sebebiyle imzaladıkları bu sözleşmeden dolayı 
mağdur olacakları göz önünü alınarak, bu mağduriyete meydan verilmemesi amaçlanmıştır. 
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Ancak, Tasannın, yan giderlere katlanma borcu başlıklı 302 nci maddesinin görüşülmesi sırasında 
ortaya atılan bir yanlış yorumun aksine Tasarıdaki şekliyle hüküm, "çatı akması, dış-boya" gibi 
yapı inşaatına (kiralananın önemli onarımına) ait yükümlülükleri, hiçbir şekilde kiracıya yükleme-
mektedir. Çünkü kiralananı kullanıma hazır olarak teslim etmek ve sözleşme boyunca bu dummda bu
lundurmak, kiralayanın asli borcudur (m.300). Öyleki bu borca aykırılık, Tasanda özel yaptırıma bağ
lanmıştır (m.303,304,305). Esasen kiracının borcunu düzenleyen 316 ncı madde de aynı temele dayalıdır. 

Yukarıda değinilen yorumun yaygınlık kazanması üzerine verilen ve kabul edilen değişiklik 
önergesinin yine atfa konu kılınan maddelerin kümülatif değerinin oluşturduğu hukukun içinde kal
dığı, Tasan bütününe hâkim kiracıyı koruma ilkesinin karakterinin önerge öncesinde de, sonrasında 
da sürdüğü açıktır. Gerek yürürlükteki, gerekse yürürlüğe girecek kira hükümlerinin temel ruhu, 
zayıf konumdaki kiracıyı korumaktır (6570 sayılı Yasa m. 11, Tasarı m. 345). Kiralananın özenle 
kullanımı, hasara uğratıcı eylemlerden kaçınma, oturulan iç mekânın da boyanması ve temizliği gibi 
yükümler, sözleşmenin tabiatı gereği kiracınındır. 

- Tasarının 303, 304, 305 ve 306 ncı maddeleri teselsül nedeniyle 304, 305, 306 ve 307 nci 

maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 307 nci maddesi, hükme açıklık getirmek amacıyla redaksiyon yetkisi kapsamında 

düzenlenmiş ve madde teselsül nedeniyle 308 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasannın 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 ve 319 uncu maddeleri teselsül 

nedeniyle 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 ve 320 nci maddeler olarak aynen 

kabul edilmiştir. 

- Tasannın 320 nci maddesinin üçüncü fıkrası "Kiralanandaki önemli yapı değişikliğinin tâbi ola
cağı hukuki rejimin kira sözleşmesindeki özel bir hükümle yahut konuya özgü bir sözleşmeyle 
belirlenmesi asıldır. Sözleşenler, bu konudaki hukuku serbestçe kurabileceklerdir. Ancak bu konuda 
herhangi bir sözleşmenin yahut sözleşme şartının olmaması hâlinde, kira hukukunun yedek hukuk ku
ralı olarak önergedeki şekli ile yeni bir norm teklif edilmektedir." gerekçesiyle "Kiracı, aksine yazılı 
bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda 
ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez." şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nede
niyle 321 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 321 inci maddesi teselsül nedeniyle 322 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 322 nci maddesi teselsül nedeniyle 323 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, Tasarının kira ilişkisinin devri başlıklı 322 nci maddesinin görüşülmesi sırasında, 
yürürlükteki kanundan farklı olarak, iş yeri kiralarında devir yasağının bertaraf edildiği, bu hükmün 
kira bedellerini düşürüp, hava paralarını çok yükselteceği, karşı görüş olarak da 6570 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinde "açıkça rızası olmadıkça devredemez" diye bir devir yasağı öngörüldüğü, 
kiralananın haklı sebepler olmasına rağmen, bu rızayı kiraya verene vermekten kaçınmasının doğru 
olmadığı, o itibarla sadece iş yeri kiralarına özgü olarak, haklı bir sebep olmadıkça kiraya verenin 
kötüniyetli olarak devre engel olmasının önüne geçilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

- Tasarının 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 
340, 341 ve 342 nci maddeleri teselsül nedeniyle 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 ve 343 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 343 üncü maddesinin son fıkrası, beş yıllık süre içinde tarafların hakkaniyet ve 
dürüstlük kurallarına göre katianamayacakları koşulların doğabilmesi ihtimali nedeniyle, Tasannın 
"Aşın ifa güçlüğü" başlıklı maddesine atıf yapılarak değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 344 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Ancak, bu dava, dava dilekçesinin, 
yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte kiracıya tebliğ edilmiş" ibaresi "Ancak, 
bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı" şeklinde aşağıdaki 
gerekçelerle değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 345 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

* Kira tespitine ilişkin hükmün hangi tarihte etki doğuracağı başka deyimle artışın hangi tarihten 
itibaren uygulanacağı sorunu, sözleşenlerin haklı çıkarları, hukuk bütünü ve göz ardı edilemeyecek 
riskler gözetilerek düzenlemelidir. 

* Kiracının çıkarı, "sözleşmeyi sürdürüp sürdürmeme kararını verebilmek için yeni dönem ön
cesi artış önerisini dönem başında bilebilmesidir". Kiralayanın çıkarı ise, "yeni dönem için hakka
niyetin gerekli kıldığı ve modellenen yeni kanun maddesinin öngördüğü miktarda bir kira artışı bek
lentisi yahut bu dönemin artışsız geçmemesidir". 

Yasa koyucu, üreteceği kuralda her iki çıkan denkleştirmek zomndadır. Anayasa Mahkemesinin 
6570 sayılı Yasasının ilgili maddesini iptali üzerine Yüksek Yargıtay'ın oluşturduğu İçtihadı Birleş
tirme Kararı ve izleyen uygulama, kira artışının yeni dönemin başlangıcından itibaren uygulanması 
için artış ihtannın (doğmsu ihbarının) veya tespit davası dilekçesinin yeni dönemden en az on beş gün 
önce kiracıya tebliği modeli üzerine kumludur. Belli ki Yüksek Mahkeme, kiracının bilgilenmesi 
(enformasyon) ve araştırma yapabilmesi unsumnu öne çıkarmıştır. 

* Amaç somnu tüm boyutları ile ele almak ve menfaat dengelerini gözetici bir eksene oturtmaktır. 

* Önerge belirtilen süre içinde davanın açılmasını gerekli ve yeterli görmekte, ayrıca -Tasarının 
aksine- dava dilekçesinin belirtilen süre içinde kiracıya tebliği koşulunu düşürmektedir. Bu süre içinde 
davanın açılmaması hâlinde ihbara (ihtara) bağlı seçenek aynen komnmaktadır. 

* Tasarıda geliştirilen yeni modele göre izleyen dönem kira artışının nesnel kriterleri bellidir. 
Taraflar, artışın ne miktarda olacağını, bu yasanın yürürlük öncesi dönemden farklı olarak bilebilecek 
durumdadırlar. Kiracının yeni dönemde sözleşmeyi sürdürebilme kararı için gerekli enformasyon 
ihtiyacı, Tasarı tarafından (m.343) büyük ölçüde karşılanmış olmaktadır. İçtihatla artış kriterlerini 
değiştirme ve belirsizlik dönemi Tasarının kanunlaşması ile kapanacaktır (Any.m.7,87, 132/1). 

* Davanın belirtilen sürede açılmış olmasına, yahut ihtarın aynı sürede keşide edilmiş bulun
masına, hukuki deyimle kiralayanın bu konudaki girişiminin kendisine ait olan bölümünün tamam
lanmasına rağmen, tebliğ edilememe riskini kiralayana yükleyen bir mantığın hukuk zemini yoktur. 
Dava dilekçesinin mahkeme kalemince tebliğe geç çıkanlması (I), posta hizmetlerindeki aksama (II), 
kiracının bin çeşit yolla tebellüğden kaçınması (III), hayatın olağan akışında rastlanan nadir riskler 
değildir. Bu risklerden kiracıya artışsız bir kira dönemini lütfetme çıkarı çıkarsanamaz. Edimlerinin 
ve yeni dönemin farkında olan kiracı, bu dummda evleviyetle kiralayanla iletişim kurmak zomn
dadır (TMK m.2). Öte yandan mahkemenin kararı, kesinleştiğinde ancak infaz olunabilen ve sürpriz 
teşkil etmeyecek olan yargısal bir tasarruftur. 
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* Önerilen model, dava teorisi ve dava pratiği ile de uyumludur. Davanın açılmasının maddi hu
kuka ilişkin sonuçlarından biri de, davanın açılması ile davalının temerrüde düşmesidir. Gerçi artış 
bakımından oluşmuş ve temerrüde esas olacak bir borç yoktur. Ancak bu sonuç, dilekçenin tebliği ile 
amaçlanan hedefi sağlayıcıdır. Kiralayan, önerisini dava yoluyla hüküm makamına sunmuştur. 
Bu makama ait olan görevin (tebliğin) her nasılsa yerine getirilememesinin sonuçlan, kiralayana 
yüklenemez. Kiracı, davada savunma ve delillerle maksimum çıkarına ulaşma yönünde gereken fır
satlara fazlası ile sahiptir (Any. m.36). 

* Öte yandan Yargı uygulamasına konan UYAP Projesi kapsamında, yeni dönemi bilen her kiracı, 
kira tespit davasının açılmış olup olmadığını dijital yolla öğrenebilecek durumdadır. İyi niyetli ve 
özenli kiracı yönünden enformasyon ihtiyacı böylelikle giderilmiş olmaktadır. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 345 inci maddesinde geçen "...sözleşme cezası ödeneceğine iliş
kin. . ." ibaresi, Tasanda "sözleşme cezası" yerine "ceza koşulu" ibaresinin kullanılması tercih edildi
ği için, ". . .ceza koşulu ödeneceğine ilişkin..." şeklinde, Komisyonumuzca da maddenin ikinci cüm
lesi menfaatler dengesi açısından daha adil bir çözüm olacağı gerekçesiyle "Özellikle, kira bedelinin 
zamanında ödenmemesi hâlinde sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar ge
çersiz olup en fazla doğmuş olan borcun iki katı tutarında ceza koşulu öngörülebilir." şeklinde değiş
tirilmiştir. Ancak madde hakkında TBMM İçtüzüğünün 43 üncü maddesi gereğince yeniden görüşme 
talep edilmiş ve yapılan müzakere sonucunda madde aşağıdaki gerekçesiyle Alt Komisyonun kabul 
ettiği ilk metne dönülerek ve teselsül nedeniyle 346 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Sözleşme ile ödenmemiş kira borcunun iki katına kadar ceza koşulu konulması imkânı tanın
mıştır. Bu durumda sözleşmelerin genellikle matbu olarak yapılarak kiraya verenler tarafından kira
cıya imzalatıldığı gerçeğini göz önüne aldığımızda kiracı ödenmemiş kira borcunun yanında bunun 
iki katına kadar da ceza ödemekle karşı karşıya kalacak ve mağduriyete uğrayacaktır. Esasen hiçbir 
borcun karşılığında bu şekilde bir ceza hükmü bulunmamaktadır. Para borçlarında dahi borcun öden
meyen kısımları için en fazla temerrüt faizi işletilmektedir. Bu maddede ise temerrüt faizinin çok 
çok üzerinde bir cezai şarta imkân verildiği, bunun da adil bir düzenleme olmadığı açıktır. 

Maddenin yeniden görüşülmesi sırasında, kiracısı gerçek veya tüzel kişi tacir olan sözleşmeler
de ceza koşulu ve muacceliyet şartı konulabilmesi hususu tartışılmıştır. Kiracıların yasayla korun
masının, sosyal devlet ilkesinin zomnlu bir gereği olduğu, bu gerekliliğin kiracıların malike nazaran 
zayıf konumda olmalan gerçekliğine dayandığı ancak zayıf konumda olmayan kiracıların da kura
bilecekleri ve kimi zaman ticari alanla ilgili kira sözleşmelerinde ceza koşulu ve muacceliyet şartının 
konulabilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

İşleme alınmayan ve fakat Komisyon tutanaklarına intikal eden aksi doğrultudaki madde sonu
na cümle eklenmesine ilişkin önerge ve gerekçesi şöyledir: 

"Ancak kiracı tarafı şirket veya diğer bir tüzel kişi yahut kamu kuruluşu olan kira sözleş
meleri ile kiracısı tacir olan işyeri kira sözleşmelerine ceza koşulu ve muacceliyet şartı konabilir." 

Kiracılann yasayla korunması, sosyal devlet ilkesinin zomnlu bir gereğidir. Bu gereklilik, kiracıla-
nn malike nazaran zayıf konumda olmaları gerçekliğine dayalıdır. Ne var ki kira sözleşmesi, zayıf 
konumda olmayan kiracılann da kurabilecekleri ve kimi zaman ticari alanla ilgili akitlerdir. Esnaf olma-
yanlann (gerçek kişi tacirlerin) ve tüzelkişi tacirlerin kurduğu işyeri kiralannda dumm böyledir. Aynca 
şirketlerin, kamu dâhil diğer tüzel kişilerin kendi özel hukuklan dışında genel hükümlerle korunma ihti
yaçları yoktur. Önerge, belirtilen somut ihtiyacı, gerçekliğe uygun şekilde düzenleme amacı taşımaktadır. 
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- Tasarının 346 nci madde metninde yer alan "onbeş yıllık " ve "onbeş yıl" ibareleri maddede 
geçen sürelerin, mülkiyet hakkının ölçüsüz şekilde sınırlandırılamayacağı temelinde makul bir sevi
yeye indirilmesi amacıyla "on yıllık" ve "on yıl" şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 
347 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 347 ve 348 inci maddeleri teselsül nedeniyle 348 ve 349 uncu maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 349 uncu maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış ve madde teselsül nedeniyle 350 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 
387, 388, 389,390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 ve 399 uncu maddeleri teselsül nedeniyle 
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 ve 400 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 400 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "alışılmış olan ücreti" ibaresi 
"asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti" biçiminde değiştirilmiş ve son fıkra madde met
ninden çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikle, sözleşmede ücret hususunda hüküm bulunmayan hâller 
için, işçi lehine olmak üzere asgari ücretten az ücret kararlaştırılamayacağı hükme bağlanmıştır. Son 
fıkra hükmünde yer alan, işçi ve işverenin birlikte yaşaması dummunda barınma ve beslenmenin 
ücretten sayılacağına ilişkin hükmün işçi aleyhinde kötüye kullanılabileceği düşünülerek metinden 
çıkarılmış ve madde teselsül nedeniyle 401 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 401, 402 ve 403 üncü maddeleri teselsül nedeniyle 402, 403 ve 404 üncü maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 404 üncü maddesinde, ikramiyenin, sözleşme borcuna dönüşmesi ve diğer yan 
sorunların çözümü amacıyla, maddenin birinci fıkrasındaki "bu" ibaresi metinden çıkarılmış, aynı 
cümledeki "anlaşma olması" ibaresi "anlaşmanın veya çalışma şartının ya da işverenin tek taraflı 
taahhüdünün varlığı" şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasındaki "sona ermişse" ibaresinden sonra 
gelen bölümü "ikramiyenin çalıştığı süreye yansıyan bölümü ödenir" biçiminde değiştirilmiş ve 
teselsül nedeniyle madde 405 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 405 inci maddesi teselsül nedeniyle 406 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 406 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça, 
işyerinde veya" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasındaki "işçinin kasten sebebiyet ver
diği" ibaresi "işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit" biçiminde değiştirilmiş ve tesel
sül nedeniyle madde 407 nci madde olarak kabul edilmiştir. Bu maddede yapılan değişiklikle, 
ücretin sadece banka kanalı ile ödenebilmesi ve işçinin kasten verdiği zararın mahkeme kararı ile 
tespiti dummunda ücretin haczedilebilir kısmı miktarınca takas edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 407 ve 408 inci maddelerinin kenar başlığında geçen "dummunda" 
ibaresi, Tasarının diğer madde kenar başlıklarında olduğu gibi, "hâlinde" ibaresi ile değiştirilmiş ve 
Komisyonumuzca da maddeler teselsül nedeniyle 408 ve 409 uncu maddeler olarak bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 409, 410, 411,412, 413,414 ve 415 inci maddeleri teselsül nedeniyle 410,411,412, 
413, 414, 415 ve 416 ncı maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 416 ncı maddesinin tamamını kapsayan değişiklikle, işçinin onur ve saygı gösteril
mek dâhil bütün kişilik değerlerinin korunması yükümlülüğü düzenlenmiş, cinsel tacizin yanında di
ğer psikolojik tacizler de (mobbing) kişilik değerlerini ihlal eden sebepler kategorisinde sayılmış, 
yürürlükteki İş Kanununun 77 nci maddesi ile Borçlar Kanununun konuya ilişkin düzenlemeleri ara
sında bir bütünlük sağlanmış, hizmet akdinden kaynaklanan sorumluluğun hukuki niteliği konusun
da yaşanan tartışmalar, düzenleme ile sona erdirilmiş, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan ölüme ve 
vücut bütünlüğünün zedelenmesine veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmininde söz
leşmeden doğan sorumluluk hukuku hükümlerinin uygulanacağı kararlaştırılmış ve madde teselsül 
nedeniyle 417 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Kabul edilen madde ile hizmet sözleşmesine aykırılıktan kaynaklanan sorumluluğun hakkani
yet veya kusursuz sorumluluk olduğu tartışmasına son verilmiştir. 

"Ahlâka uygun bir düzenin gerçekleştirilmesi" ibaresinin metinden çıkarılmasına ilişkin önerge, 
madde ile ilgili genel bir yapı değişikliğini getiren temel önergenin benimsenmesi eğiliminin ortaya 
çıkması üzerine geri çekilmiştir. 

- Tasarının 417 ve 418 inci maddeleri teselsül nedeniyle 418 ve 419 uncu maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 419 uncu maddesinin tamamını kapsayan değişiklikle, ibra sözleşmesinin şekil ve ge
çerlilik şartlan belirgin hâle getirilmiş ve bu hükümlerin destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer 
yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu sayede, işçi haklarının genellikle kişiliğe bağlı bir insan hak
kı olması, bu konuları düzenleyen Anayasa hükümlerinin niteliği (Any. m. 2, 49 vd) ve evrensel 
müktesabatın eriştiği düzey gözetilerek, koruma normlarının hukuki yapısının, uygulamadaki kimi 
somnları olabildiğince arındıracak bir kesinliğe kavuşturulması amaçlanmış ve madde teselsül 
nedeniyle 420 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasarının 420, 421, 422 ve 423 üncü maddeleri teselsül nedeniyle 421, 422, 423 ve 424 üncü 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 424 üncü maddesinin son fıkrası, yıllık iznin ücret hakkının kişiye bağlı bir hak ol
ması ve işçinin izin hakkını kullanırken çalışması dummunda, izin süresi için ödenecek ücretin geri 
alınabilmesinin nasafet ilkesi ile bağdaşmadığı ve bu hakkı kullanılmaz hâle getireceği gerekçesi ile 
madde metninden çıkarılmış ve madde teselsül nedeniyle 425 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

- Tasannın 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 ve 436 ncı maddeleri teselsül 
nedeniyle 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 ve 437 nci maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

- Tasarısının 437 nci maddesinin ikinci fıkrasının başına, işçinin komnması amacıyla, "Belirli 
süreli hizmet sözleşmesinde," ibaresi eklenmiş ve madde teselsül nedeniyle 438 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 438, 439, 440, 441 ve 442 nci maddeleri teselsül nedeniyle 439, 440, 441, 442 ve 
443 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasannın 443 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen "Rekabet yasağı" ibaresinden sonra gel
mek üzere, anlam bütünlüğünün komnması amacıyla, redaksiyon yetkisi kapsamında "kaydı" ibaresinin 
kullanılmasına karar verilmiş ve madde teselsül nedeniyle 444 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 2 8 4 -

- Tasannın 444, 445 ve 446 nci maddeleri teselsül nedeniyle 445, 446 ve 447 nci maddeler ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 447 nci maddesi hakkında TBMM İçtüzüğünün 43 üncü maddesi gereğince yeniden 
görüşme talep edilmiş ve yapılan müzakere sonucunda, ibra iradesini ihtiva etmeyen ve işçinin im
zasını muhtevi ödeme belgelerinin makbuz hükmünde olduğuna dair genel hükmün varlığı ve ibra 
hükmündeki değişiklik karşısında madde hükmüne ihtiyaç kalmaması nedeniyle, maddenin Tasarı 
metninden çıkarılmasına karar verilmiştir. 

- Tasarının 448 ,449,450,451, 452,453, 454 ,455 ,456 ,457 ,458 ,459 ,460 ,461 ,462 ,463 ,464 , 
465 ve 466 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 467 nci maddesinin kenar başlığında geçen "durumunda" ibaresi, 
Tasarının diğer madde kenar başlıklarında olduğu gibi, "hâlinde" ibaresi ile değiştirilmiş ve madde 
Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 468, 469,470, 471, 472, 473 ve 474 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasannın 475 inci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 476 ve 477 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 478 inci maddesine, yüklenicinin ağır kusuruyla ayıplı bir eser mey
dana getirmesi hâlinde, yirmi yıllık zamanaşımı süresinin, hem taşınmaz yapılar dışındaki eserler, hem 
de taşınmaz yapılarda uygulanabileceğini daha açık bir biçimde belirtmek amacıyla, maddede geçen 
". . .ve yüklenicinin ağır kusuru varsa" ibaresinden sonra gelmek üzere, "ayıplı eserin niteliğine ba
kılmaksızın" ibaresi eklenmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 479 ,480 ,481 , 482, 483,484, 485 ve 486 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 487 nci maddesinde yer alan "ilim veya edebiyat" ibaresi 5846 sayılı Kanunla terim 
birliğinin sağlanması amacıyla "fikir ve sanat" şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 488 ve 489 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 490 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Gazete makaleleri ve bir dergide yer 
alan" ibaresi "5187 sayılı Kanunla terim birliğinin sağlanması amacıyla "Süreli yayınlarda yer alan" 
şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 ve 500 üncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

- Tasarının 501 inci maddesi, yayım sözleşmelerinin uygulama pratiğinde yerleşen esaslar 
çerçevesinde, başlığı "Sipariş üzerine yayım sözleşmesi" ve ikinci fıkrasında yer alan "telif hakkı" 
ibaresi ise "sözleşme konusu mali haklar" şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 502 ve 503 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 504 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "hakeme başvuramaz" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "iflâs, iflâsın ertelenmesi ve konkordato talep edemez," ibaresi eklenmiştir. Bu 
değişiklik, sözü geçen işlem ve tasarrufların ticari hayattaki önem ve ağırlıklan sebebiyle yapılmıştır. 

- Tasarının 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 ve 
521 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Alt Komisyonca, Tasarının 522 nci maddesinde geçen ".. .tarife yoksa alışılmış usule göre öde
nir." şeklindeki ibare, hükümde açıklığın sağlanması amacıyla, "tarife yoksa teamüle göre ödenir." 
şeklinde değiştirilmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 523 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 524 üncü maddesinde geçen ".. .ücret dava edilemez." ibaresi, açık
lık sağlamak amacıyla, Tasarının 605 inci maddesinde olduğu gibi,". ..ücret hakkında dava açılamaz 
ve takip yapılamaz." olarak değiştirilmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasannın 525 ve 526 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 527 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "özensizliğinden" 
ibaresi, kaynak İsviçre Borçlar Kanununda geçen ifadeyle paralellik sağlanması bakımından, "ih
malinden" ibaresiyle değiştirilmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 528, 529 ve 530 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 531 inci maddesinin kenar başlığında geçen "III. Onama" ibaresi, 
sistematik bakımdan aynı yerde bulunan Tasarının 529 uncu ve 530 uncu maddelerinin kenar baş
lıkları ile uyumlu olması için, "III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde" şeklindeki iba
re ile değiştirilmiş ve madde metnindeki "onamışsa" ibaresi yerine, aynı maddenin kenar başlığı ile 
uyumlu olacak biçimde "uygun bulmuşsa" ibaresi kullanılmış, maddede, işsahibinin, vekâletsiz 
işgörenin sadece hukukî işlemlerini onaması değil, ayrıca onun yaptığı işleri de uygun bulması 
hâlinde, vekâlet hükümlerinin uygulanması öngörüldüğü için, her iki durumu da kapsamak üzere, 
818 sayılı Borçlar Kanununun 415 inci maddesinden farklı olarak, ". . .uygun bulunması" ve "uygun 
bulmuşsa" ibaresi kullanılmış ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 532 ve 533 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 534 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen ".. .özensizliğinden" 
ibaresi, 818 sayılı Borçlar Kanununun 418 inci maddesi ile kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 427 nci 
maddelerinin ikinci fıkralanna uygun olarak, "her türlü ihmalinden" ibaresi ile değiştirilmiş ve madde 
Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 ve 542 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 543 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen 
"alışılagelmiş" ibaresi, terim birliğinin sağlanması amacıyla "alışılmış" ibaresiyle değiştirilmiş, ay
rıca, aynı cümlede geçen ".. .giderlerini" ibaresinden ve maddenin ikinci fıkrasındaki "Komisyoncu" 
ibaresinden sonra, hükümde açıklığın sağlanması amacıyla virgül işareti konulmuş ve madde Komis
yonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasannın 544, 545, 546, 547 ve 548 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasannın 549 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçen ". ..tescil edilme
dikçe" ibaresi, Tasannın 548 inci maddesi ile 551 inci maddesinin ikinci fıkralarında olduğu gibi, 
".. .ticaret siciline tescil edilmedikçe" şeklinde değiştirilmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 550 ve 551 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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- Tasarının 552 nci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 553 ve 554 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 555 inci maddesinde, geçen ". . .kendi hesabına" ibaresinden sonra 
hükümde açıklığın sağlanması amacıyla virgül işareti konulmuş ve madde Komisyonumuzca da bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 556 ve 557 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 558 inci maddesinin kenar başlığında geçen ".. .dummunda" iba
resi, Tasarının diğer maddelerinin kenar başlıklarında da geçen ".. .hâlinde" şeklinde değiştirilmiş 
ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 
576, 577, 578, 579, 580 ve 581 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 582 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kefalet konusunda uygulanabilecek 
ilke ve koşullara" ibaresi sorumluluğa referansın hukuk kuralı olması sebebiyle "kefaletle ilgili 
kanun hükümlerine" şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 583 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 584 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "için" ibaresinden sonra gelen "de" 
ibaresi dilbilgisi bakımından gereksiz görüldüğü için redaksiyon yetkisi kapsamında madde metnin
den çıkartılarak madde kabul edilmiştir. 

- Tasannın 585 inci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 586 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin "Ancak, 
bunun için borçlunun, açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması veya borçlunun ifada gecikmesi ve 
ihtarın sonuçsuz kalması gerekir." şeklindeki metni, kaynak İsviçre Borçlar Kanununun 496 nci 
maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, "Ancak, bunun için borçlunun, ifada gecikmesi ve ihtann 
sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir." şeklinde düzeltilmiş ve 
Komisyonumuzca da madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 587 nci maddesinin ikinci fıkrasının; "Ancak, bir kefil, kendisiyle 
birlikte daha önce veya aynı zamanda müteselsilen yükümlü bulunan ve Türkiye'de takip edilebilen 
bütün kefillere karşı takibe girişilmiş olmadıkça, kendi payını ödemesi veya payı için aynî güvence 
sağlaması koşuluyla, payından fazlasını ödemekten kaçınabilir." şeklindeki metni, kaynak İsviçre 
Borçlar Kanununun 497 nci maddesine uygun olarak "Ancak, bir kefil, kendisiyle birlikte daha ön
ce veya aynı zamanda müteselsilen yükümlü bulunan ve Türkiye'de takip edilebilen bütün kefillere 
karşı takibe girişilmiş olmadıkça, kendi payından fazlasını ödemekten kaçınabilir. Bir kefil, bu hak
kı, diğer kefillerin kendi paylarını ödemiş veya aynî güvence sağlamış olmaları dummunda da kul
lanabilir." şeklinde düzeltilmiş ve Komisyonumuzca da madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 588 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 589 uncu maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 
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- Tasarının 590, 591, 592 ve 593 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 594 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "durumu" ibaresi 
redaksiyon yetkisi kapsamında "kapsamı" şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

- Tasannın 595 inci maddesinde, redaksiyon yetkisi kapsamında kanun yapım tekniğine uygun
luğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

- Tasarının 596, 597, 598, 599 ve 600 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 601 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Süreli olmayan ke
falette kefil, asıl borç muaccel olunca, âdi kefalette her zaman, müteselsil kefalette kanunun öngördüğü 
hâllerde," ibaresi, fıkrada söz konusu edilen bir aylık sürenin, her iki kefalet bakımından da uyulma
sı gerekli bir süre olduğunun daha açık biçimde vurgulanması amacıyla "Süreli olmayan kefalette ke
fil, asıl borç muaccel olunca, âdi kefalette her zaman ve müteselsil kefalette ise, kanunun öngördüğü 
hâllerde," şeklinde değiştirilmiş ve Komisyonumuzca da madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,611,612,613,614, 615,616,617,618, 
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 ve 633 üncü maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 634 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonunda geçen "yerine" iba
resinden sonra, virgül işareti konulmuş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir 

- Tasarının 635, 636, 637 ve 638 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 639 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilk "Ortaklık" 
ibaresinden sonra virgül işareti konulmuş ve madde Komisyonumuzca da redaksiyon yetkisi kapsa
mında kanun yapım tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla değişiklik yapılarak bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

- Tasarının 640 ıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 641 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen 
"Mirasçı" ibaresinden sonra virgül işareti konulmuş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 642 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "o şeyi olduğu gibi 
geri alamayıp, koyduğu katılım payına ne değer biçilmişse, o değeri isteyebilir." şeklindeki ibare, 
"o şeyi olduğu gibi geri alamaz; ancak koyduğu katılım payına ne değer biçilmişse, o değeri isteyebilir." 
şeklindeki ibare ile değiştirilmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 643 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Alt Komisyonca, Tasarının 644 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dahil" ibaresinin 
yazım şekli, "dâhil" olarak düzeltilmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

- Tasarının 645 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- Tasarının 646 ncı maddesine, redaksiyon yetkisi kapsamında Türk Medenî Kanununun kabul 
tarihi olan "22/11/2001 tarihli ve" ibaresi eklenerek madde kabul edilmiştir. 

- Tasarının 647, 648 ve 649 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 2 8 8 -

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

Ahmet İyimaya Hakkı Köylü Mehmet Emin Ekmen 

Ankara Kastamonu Batman 

Kâtip Üye Üye 

İlknur İnceöz Ahmet Aydın Halil Ünlütepe 

Aksaray Adıyaman Afyonkarahisar 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye Üye Üye 

Zekeriya Aslan Osman Ertuğrul Yılmaz Tunç 

Afyonkarahisar Aksaray Bartın 

Üye 

Fatih Metin 

Bolu 

(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 

Celal Erbay 

Düzce 

(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 

Turgut Dibek 

Kırklareli 

(Muhalefet şerhim vardır) 

Üye 

İhsan Koca 

Malatya 

Üye 

Rahmi Güner 

Ordu 

(Muhalefet şerhi vardır) 

ü y e 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 

Mehmet Tunçak 

Bursa 

Üye 

Hamit Geylani 

Hakkâri 

(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 

Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 

Ali Rıza Oztürk 

Mersin 

(Muhalefet şerhi vardır) 

Üye 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

(Son toplantıya katılamadı) 

Üye 

Ali İhsan Köktürk 

Zonguldak 

(Muhalefet şerhi vardır) 

Üye 

Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 

Veysi Kaynak 

Kahramanmaraş 

Üye 

Ali Öztürk 

Konya 

Üye 

Mustafa Hamarat 

Ordu 

Üye 

Yahya Akman 

Şanlıurfa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kabulünden bu yana geçen uzun zaman, ülke ve dünya koşullarındaki değişim ve özel hukuk 
alanında kaydettiği ilerleme birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin yeni bir Borçlar Kanunu 
gereksinimi ile karşı karşıya olduğu açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu gereksinimin farkında 
olduğundan tasarı karşısında düzeltici, katılımcı ve pozitif dumş göstermeye özen göstermiştir. 

Hükümetin Ticaret Kanununu, Borçlar Kanunundan önce Meclis gündemine getirmesi, hukuk 
siyaseti ve yasa yapma tekniği bakımından kabul edilemez bir hatadır. Medeni Kanunun 5. kitabı 
olan Borçlar Kanunundan sonra gelmesi gereken Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunundan önce Ko
misyondan çıkmış ve Genel Kurulda görüşülmeye başlanmıştır. İki önemli kanunun arasında uyum
suzluk oluşmaması için Borçlar Kanunu, öncelikle görüşülmelidir. Çünkü Borçlar Kanunu, Ticaret 
Kanununa göre daha temel bir kanundur. Borçlar Kanunu tasarısında geç kalmanın inandırıcı bir 
açıklaması yoktur. "Olsun da ne olursa olsun" şeklindeki AKP yaklaşımı, kabul edilemez... 

Borçlar Kanununun uygulanmasına ilişkin özel kanunun henüz Meclise sevk edilmemiş olması, 
Hükümetin, temel kanun ihtiyacını ciddiye almadığının somut göstergesidir. 

Tasannın katılmadığımız maddeleri, Komisyon tutanaklannda yer alan konuşmalanmızda açıkça 
ortaya konulmuştur. 

Tasannın gerekçesinde her ne kadar Avmpa sözleşmeler hukuku genel ilkeleri, uluslar arası ticari 
sözleşmelerin genel ilkeleri gibi uluslar arası kuruluşların hazırladığı model kanunlarda yararlanıldığı 
ifade edilse de tasarı incelendiğinde ne yazık ki bu uluslar arası metinlerin ve birçok AB yönergesinin 
yeterince dikkate alınmadığı; Avmpa Birliğine üye bile olmayan ve sosyal devlet ilkesine uzak ( grev 
hakkının tanınmadığı) 7 milyon nüfusla İsviçre Borçlar Kanununun esas alındığı anlaşılmaktadır. 
Tasannın, yürürlükteki kanunu değiştiren veya yeni nitelikli her maddenin gerekçesinde İsviçre Borçlar 
Kanununa atıf yapılmaktadır. Türk özel hukukundaki gelişme ve hukuksal birikim, İsviçre 
hukukundaki birikimi çok geride bırakacak bir düzeye ulaşmıştır. Tasarı gerekçesinde sık sık İsviçre 
hukukuna yollama yapılması, ulusal güven değerine karşı bir güvensizlik olarak değerlendirilmelidir. 
Bu yaklaşım, ulusal hukuk siyaseti bakımından hiçbir şekilde kabul edilemez. 

AB'de yasal faiz oranlarının belirlenmesinde eğilim, Merkez Bankasının uyguladığı faiz oranı
na göre saptanması şeklinde olmasına karşın tasarıda faiz oranının özel mevzuata bırakılmasının uy
gun olmayacağı, hakime ceza-i şartda olduğu gibi faiz oranında hakkaniyet indirimi yapma yetkisi
nin verilmemesinin yanlış olduğu görüşündeyiz. 

Tasarının, konut kiralarını düzenleyen hükümlerinin sosyal ve ekonomik yaşantıdaki hızlı ve 
önemli değişikliklerin görüldüğü bir alan olması nedeni ile özel kanunla düzenlenmesi daha uygun
dur. Zaman içinde, değişen koşullara göre yasa değişikliği yapılması, gerektiğinde daha çabuk ve 
kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlar. Borçlar Kanununun temel ilkesi, sözleşme serbesti
si olmasına karşın cezai hükümler içeren ve kamu hukuku amacı güden kira kanunu ile ilişkilendi-
rilmesi sağlıklı olmamıştır. 

Öte yandan kira sözleşmesinde, zayıfın komnması, sosyal hukuk devleti olmanın kaçınılmaz 
gereğidir. Burada önemli olan sözleşmede hangi tarafın zayıf olduğunun doğm belirlenmesidir. Ticari 
işyerlerinde yahut konutlarda; esnaf ve benzeri güçteki kişi ve kumluşlann; kiracı olmaları halinde 
elbette ki zayıf olan taraf kiracıdır. Bu konumdaki kiracının yasa yoluyla komnmaya değer çıkarları 
vardır. Tasannın buna yönelik hükümleri doğmdur. Ancak işyeri, konut veya diğer kiralarda kiracının 
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devlet, tüzel kişi şirket yahut ekonomik yönden çok güçlü büyük tacir veya topluluklar olması halinde 
kira sözleşmesinde zayıf konumda olanın belirlenmesi farklılık gösterir. Genel olarak bu grup kiracılar 
maliklere nazaran ekonomik olarak zayıf değil, daha güçlüdür. Ayrıca bu gruptakilerin çoğu işlemleri 
Ticaret Hukukuna bağlı olduğundan koruma hükümlerinden yararlanamazlar. Somut olaya göre 
kiracının veya kiralayanın farklılık gösterdiği konumlarda eşitlik kuralı uygulanmaz. Yoksul olan 
konut kiracısı ile ekonomik yönden güçlü tacir kiracı, eşit sayılamaz. Eşitlik, benzer konumda olanların 
aynı rejime tabi olmalarıdır. Belirtilen nedenlerle tacir ve tüzel kişi kiracıların koruyucu hükümlerin 
dışında bırakılmasını sağlayacak bir istisna hükmü gerekli görüldüğü inancındayız. 

Tasanda adi ortaklık sözleşmesi şekil yönünden eksik düzenlenmiştir. Adi ortaklık sözleşmesinin 
kanıtlanması konusunda zorluklarla karşılaşılmaktadır. Kanıt açısından adi ortaklık sözleşmesinin 
yazılı olarak yapılması koşulu getirilmesi gerekirken bunun düzenlenmemesi eksikliktir. 

Muhalefet şerhimiz saygıyla sunulur. 

08.01.2009 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Ali Rıza Öztürk 
Mersin 

Turgut Dibek 
Kırklareli 

Ali İhsan Köktürk 
Zonguldak 

Rahmi Güner 
Ordu 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Borçlar Kanunu Tasarısına aşağıdaki nedenlerden dolayı karşıyız. Karşı oy yazımızı arz ediyoruz. 

4 Ekim 1926'da yürürlüğe giren 818 sayılı Borçlar Yasamızı yürürlükten kaldıran yeni tasarı 
649 maddeden oluşmaktadır. 

Her şeyden önce mevcut borçlar yasanının yürürlükten kaldırılması yerine, günün koşullarına 
göre revize edilerek yürürlüğünün sürdürülmesi daha isabetli olurdu. Eugen Huber gibi büyük bir 
hukuk aliminin elinden çıkmış bir yasanın mehaz teşkil ettiği mevcut borçlar yasamızın revize 
edilerek yürürlüğünü sürdürmesi daha isabetli olurdu. 

Bilindiği gibi 1926 yılında kabul ettiğimiz Borçlar Yasası, mehaz kanunun Fransızca metni esas 
alınarak iktibas edilmiştir. 

Maddelerdeki ifadeler günümüz diline uyarlanmıştır. Bu ifadelerden bir kısmı yadırgatıcı 
bulunabilir. Bu nedenle bu hususta dil uzmanlarının da görüşlerinin alınması gerekirdi. Böyle bir yol 
izlenerek bütünlük açısından tümüyle terim değişikliğine gidilmesi isabetli olurdu. Nitekim her 
sadeleştirmenin isabetli olduğu da söylenemez. Örneğin Tasarının 27. maddesinin kenar başlığında 
ve içeriğinde kullanılan "kesin hükümsüzlük" terimi, "butlan" terimi ile eş anlamlı değildir. 

Madde numaralarının değiştirilmesi isabetsizdir. 

Tasanda en çok yararlanılan kaynak İsviçre Borçlar Kanunu Ön Tasansı olmuştur. Alman Medeni Ka-
nunu'ndan (BGB) Genel İşlem Şartlan ve diğer bazı hükümler kısmen alınmıştır. Bir yasa çalışmasında 
değişik ülke yasalarından kısmi alıntılar yapılması, yasanın bir sistemden yoksun olmasına yol açar. 

Yine 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Hakkındaki Yasada yer alan istisnai hükümlerin yeni tasarı
da kalıcı hükümler haline getirilmesi isabetsiz olmuştur. 

Ayrıca kefalete ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında kanunda yer alması gerekecek hü
kümlerin borçlar yasası gibi temel bir yasada yer alması isabetli olmamıştır. 

Yine medeni kanunda düzenlenen ön alım hakkı, alım ve geri alım haklarının yeni tasarıda yer 
alması (m.239-241), temel yasalar arasında irtibat ve uyuma dikkat edilmediğini göstermektedir. 

Özetle; özel yasalardaki ve bazı yasalardaki düzenlemeler, hiç gereği yokken borçlar yasa tasansı 
kapsamına alınmış, böylece "her derde deva" yasa anlayışı sergilenmiştir. Ayrıca çeşitli ülke 
yasalanndan yararlanılmak suretiyle, yasanın belli bir sisteme sahip olması da engellenmiştir. 

Temsil, "yetkili temsil"(m. 40 vd.) ve "yetkisiz temsil (m.46 vd.) olarak ikiye ayrılmıştır. "Yet
kili temsil" ibaresinin kullanılması isabetli olmamıştır. Çünkü "temsil yetkisi" bizatihi yetkiyi bün
yesinde barındırdığı için, başına "yetkili" ibaresinin eklenmesi gereksizdir. 

"Yetkinin sınırlanmasına ve geri alınması"na ilişkin 42. maddenin de şu şekilde düzenlenmesi 
isabetli olurdu: 

"Yetki veren, hukuki bir işlemden doğan temsil yetkisini, aradaki iş görme temel ilişkisinden do
ğacak haklar saklı kalmak kaydıyla her zaman sınırlayabilir veya geri alabilir. Şayet temsilci, yetki 
verene karşı, yetkiye konu teşkil eden işlemin yapılması hususunda bir talep hakkına sahipse, o tak
dirde yetki veren temsil yetkisini geri alamaz." 

Tasarının 64. maddesinin 1. fıkrasında "hakkaniyet"in bir genel kusursuz sommluluk sebebi ha
line getirilmiş olması, isabetli olmamıştır. 
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Haksız fiillerde daha uzun ceza aşımı süresinin uygulanması imkanı bulunduğuna göre, 71 . 
maddede haksız fiillerdeki zaman aşımı sürelerinin artırılmasına gerek olup olmadığı tartışılmalıdır. 
(2-20 yıllık süreler.) 

"Faiz"e ilişkin 87. maddede, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun yürür
lükte iken bu özel yasanın hükümlerini bu maddede tekrara gerek olup olmadığı tartışılmalıdır. Ay
nı durum, "direnim faizi"ni düzenleyen 125. madde için de söz konusudur. 

"Tatil Günlerine" ilişkin 92. maddenin emredici bir kural olarak düzenlenmesi gereklidir. 

"Alacağın Temliki"nde de "Garantf'ye ilişkin 190. maddedeki ifade isabetsizdir. Dili sadeleşti-
rerek, mevcut borçlar yasasının 169. maddesindeki düzenlemenin muhafaza edilmesi isabetli olur
du. Bu maddede sadece temlikin ivazlı olup olmadığı bakımından yapılan bir ayrım söz konusudur. 
Ayrıca 190. maddede "kanuni temlik"le ilgili olarak yapılan ilave de gereksizdir. 

Yine yeni medeni kanuna paralel birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Örneğin "Aile Konutu" 
kenar başlığı taşıyan 348. madde. Medeni Kanunun 194. maddesi hükmü, kira sözleşmeleri için tek
rar edilmektedir. 

"Vekaletin kapsamı"na ilişkin 504. maddenin "özel yetkiye ilişkin 3. fıkrasında sayılan işlemler 
arasında "ahz-ü kabz (alacağın tahsili) yetkisi"nin de sayılması isabetli olurdu. 

"Havaleye ilişkin 555. maddede mevcut kanundaki "akit" görüşü terk edilmiş ve havalenin çifte 
yetki verme niteliğinde bir işlem olduğu ifade edilmiştir. Bu maddede "havale eden" terimi yerine 
havaleci teriminin kullanılması isabetli olurdu. 

582. maddenin 2. fıkrasındaki hüküm, kefaletin fer'i niteliğine ters düşmektedir. 

584. maddede kefalet için "eşin rızası"nı arayan hükmün, ticari işlem hayatını güçleştirdiği açıktır. 

603. maddeye göre; karşılıksız olarak hükümlülük altına giren kefili koruma düşüncesinin ürünü 
olarak, "kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek kişilerce, 
kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır" 
hükmü getirilmiştir. Örneğin "Garanti" adı altında yapılsa bile, kefalet hükümleri uygulanacaktır. Bu 
hüküm isabetli değildir. 

"Kefalef'le ilgili hükümler, değişiklikler içermekle birlikte mehaz kanundaki 1941 değişiklik
leri tümüyle yasaya yansıtılmış değildir. Kadının kocasının borcuna kefil olması için mahkeme izni 
arayan hükmün yeni medeni yasada kaldırılmasından sonra, gelirden ve mal varlığından yoksun eşin 
kocasına kefil olması durumunda bir koruma ihtiyacının bulunup bulunmadığının da değerlendiril
mesi gerekmektedir. 

Tasarının Kira Sözleşmesini düzenleyen Dördüncü Bölümünün İkinci Ayrımında 338-355. 
maddeleri arasında "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları" başlığı altında 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları 
Hakkındaki Yasadaki özel hükümler kısmen değiştirilerek Borçlar Kanunu hükümleri (genel 
hükümler) haline getirilmek istenmiştir. Bu durum isabetli değildir. 

Metin Çobanoğlu 

Kırşehir 

Osman Ertuğrul 

Aksaray 

Rıdvan Yalçın 

Ordu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
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TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Borç İlişkisinin Kaynakları 

BİRİNCİ AYIRIM 
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 

A. Sözleşmenin kurulması 
I. İrade açıklaması 
1. Genel olarak 
MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıy

la kurulur. 
İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. 
2. İkinci derecedeki noktalar 
MADDE 2- Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar 

üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. 
İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara 

bağlar. 
Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır. 
II. Öneri ve kabul 
1. Süreli öneri 
MADDE 3- Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını öneren, bu sürenin sona er

mesine kadar önerisiyle bağlıdır. 
Kabul bu süre içinde kendisine ulaşmazsa, öneren önerisiyle bağlılıktan kurtulur. 
2. Süresiz öneri 
a. Hazır olanlar arasında 
MADDE 4- Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen kabul 

edilmezse öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur. 
Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öne

ri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır. 
b. Hazır olmayanlar arasında 
MADDE 5- Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri, zamanında ve 

usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının beklenebileceği ana kadar, önereni bağlar. 
Öneren, önerisini zamanında ulaşmış sayabilir. 
Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse, du

rumu hemen kabul edene bildirmek zorundadır. 
3. Örtülü kabul 
MADDE 6- Öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek 

zorunda değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme kurulmuş sayılır. 
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4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 
MADDE 7- Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri 

göndermek veya saklamakla yükümlü değildir. 
Ismarlanmamış bir şeyin yanlışlıkla gönderildiği açıkça anlaşılırsa, onu alan kişi, uygun bir sü

rede gönderene haber vermek zorundadır. 
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 
MADDE 8- Öneren, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya 

işin özelliğinden ya da durumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendi
sini bağlamaz. 

Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, 
aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır. 

MADDE 9- Bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül vereceğini ilân yoluyla duyuran kim
se, sözünü yerine getirmekle yükümlüdür. 

Ödül sözü veren, sonucun gerçekleşmesinden önce sözünden cayarsa veya sonucun gerçekleş
mesini engellerse, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür. An
cak, bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamı, ödülün değerini aşamaz. 

Ödül sözü veren, giderlerinin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyecek
lerini ispat ederse, giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtulur. 

7. Önerinin ve kabulün geri alınması 
MADDE 10- Geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da da

ha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış sayılır. 
Bu kural, kabulün geri alınmasında da uygulanır. 
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 
MADDE 11- Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan baş

layarak hüküm doğurur. 
Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hü

küm doğurur. 
B. Sözleşmelerin şekli 
I. Genel kural 
MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. 
Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyul

maksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz. 
II. Yazdı şekil 
1. Yasal şekil 
a. Kapsamı 
MADDE 13- Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de 

yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler 
bu kuralın dışındadır. 

Bu kural, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanır. 
b. Unsurları 
MADDE 14- Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzaları

nın bulunması zorunludur. 

6. İlân yoluyla ödül sözü verme 
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Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış tel
graf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik 
imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer. 

c. İmza 
MADDE 15- İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik 

imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukukî sonuçlarını doğurur. 
İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda ve 

özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır. 
Usulüne göre onaylanmadıkça veya imza ettikleri sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edil

medikçe, körlerin imzalan onları bağlamaz. 
Açığa atılan imzanın üzerine sonradan yazılan metnin, imza atanın iradesine uygun olduğu ka

bul edilir. Durumun özelliği aksini göstermedikçe, yazılan metnin anlaşmaya aykırı olduğunu ispat 
yükü, açığa imza atana düşer. 

d. İmza yerine geçen işaretler 
MADDE 16- İmza atamayanlar, imza yerine parmak izi veya usulüne göre onaylanmış olması 

koşuluyla, el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kullanabilirler. 
Kambiyo senetlerine ilişkin hükümler saklıdır. 
2. İradî şekil 
MADDE 17- Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin belli bir şekilde yapılması kararlaş-

tırılmışsa, bu şekilde yapılmadıkça tarafların bu sözleşmeyle bağlı olmak istemedikleri kabul edilir. 
Herhangi bir belirleme olmaksızın yazılı şekil kararlaştırılmışsa, yasal yazılı şekle ilişkin hü

kümler uygulanır. 
C. Borç tanıması 
MADDE 18- Borç tanıması, borcun sebebini içermemiş olsa bile geçerlidir. 
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler 
MADDE 19- Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, ta

rafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, ger
çek ve ortak iradeleri esas alınır. 

Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu iş
lemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. 

E. Genel işlem koşulları 
I. Genel olarak 
MADDE 20- Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki 

benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu söz
leşme hükümleridir. Bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve 
şekli, nitelendirmede önem taşımaz. 

Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği 
hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez. 

Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşullann her biri
nin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onlan genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. 

Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sunduklan hizmetleri kanun veya yetkili makamlar ta
rafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kumluşlann hazırladıkları sözleşmelere de, nitelikle
rine bakılmaksızın uygulanır. 
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II. Kapsamı 
1. Yazılmamış sayılma 
MADDE 21- Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına 

girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında 
açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları ka
bul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır. 

Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır. 
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi 
MADDE 22- Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri ge

çerliliğini korur. Bu durumda düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle 
sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. 

III. Yorumlanması 
MADDE 23- Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden 

çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır. 
IV. Değiştirme yasağı 
MADDE 24- Genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer 

alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşullan içeren sözleşmenin bir 
hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi içeren kayıtlar yazılmamış sayılır. 

V. İçerik denetimi 
MADDE 25- Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhi

ne veya onun dummunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz. 
F. Sözleşmenin içeriği 
I. Sözleşme özgürlüğü 
MADDE 26- Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce be

lirleyebilirler. 
II. Kesin hükümsüzlük 
MADDE 27- Kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı 

veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. 
Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini et

kilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşme
nin tamamı kesin olarak hükümsüz olur. 

III. Aşın yararlanma 
MADDE 28- Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, 

zarar görenin zor dummda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararla
nılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, dummun özelliğine göre ya sözleşme ile 
bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak 
edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. 

Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor dummda kalmada 
ise, bu dummun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kumlduğu ta
rihten başlayarak on yıl içinde kullanabilir. 

IV. Önsözleşme 
MADDE 29- Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir. 
Kanunlarda öngörülen ayrık dummlar dışında, önsözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak söz

leşmenin şekline bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 2 9 7 -

G. İrade bozuklukları 
I. Yanılma 
1. Yanılmanın hükümleri 
MADDE 30- Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, o sözleşme ile bağlı olmaz. 
2. Yanılma hâlleri 
a. Açıklamada yanılma 
MADDE 31- Özellikle aşağıda sayılan yanılma hâlleri esaslıdır: 
1. Yandan, kurulmasını istediği sözleşmeden başka bir sözleşme için iradesini açıklamışsa, 
2. Yandan, istediğinden başka bir konu için iradesini açıklamışsa, 
3. Yandan, sözleşme yapma iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına 

açıklamışsa, 
4. Yandan, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka 

bir kişi için iradesini açıklamışsa, 
5. Yandan, gerçekte üstlenmek istediğinden önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte is

tediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim için iradesini açıklamışsa. 
Basit hesap yanlışlıkları sözleşmenin geçerliliğini etkilemez; bunların düzeltilmesi ile yetinilir. 
b. Saikte yanılma 
MADDE 32- Saikte yanılma, esaslı yanılma sayılmaz. Ancak yanılanın, karşı tarafça bilinebi

lir biçimde yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük 
kurallarına uygun olması hâlinde, yanılma esaslı sayılır. 

c. İletmede yanılma 
MADDE 33- Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin haberci veya çevirmen gibi bir aracı ya 

da bir araç tarafından yanlış iletilmiş olması hâlinde de yanılma hükümleri uygulanır. 
3. Yanılmada dürüstlük kuralları 
MADDE 34- Yandan, yanıldığını dürüstlük kurallarına aykırı olarak ileri süremez. 
Özellikle diğer tarafın, sözleşmenin yanılanın kasdettiği anlamda kurulmasına razı olduğunu 

bildirmesi durumunda, sözleşme bu anlamda kurulmuş sayılır. 
4. Yanılmada kusur 
MADDE 35- Yandan, yanılmasında kusurlu ise, sözleşmenin hükümsüzlüğünden doğan zararı 

gidermekle yükümlüdür. Ancak, diğer taraf yanılmayı biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, tazminat is
tenemez. 

Hâkim, hakkaniyetin gerektirdiği durumlarda, ifadan beklenen yararı aşmamak kaydıyla, daha 
fazla tazminata hükmedebilir. 

II. Aldatma 
MADDE 36- Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması 

esaslı olmasa bile, o sözleşmeyle bağlı değildir. 
Üçüncü bir kişinin aldatması sonucu bir sözleşme yapan taraf, sözleşmenin yapıldığı sırada kar

şı tarafın aldatmayı bilmesi veya bilecek durumda olması hâlinde, o sözleşmeyle bağlı değildir. 
III. Korkutma 
1. Hükmü 
MADDE 37- Taraflardan biri, diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleş

me yapmışsa, o sözleşmeyle bağlı değildir. 
Korkutan bir üçüncü kişi olup da diğer taraf korkutmayı bilmiyorsa veya bilecek durumda de

ğilse, sözleşmeyle bağlı kalmak istemeyen korkutulan, hakkaniyet gerektiriyorsa, diğer tarafa taz
minat ödemekle yükümlüdür. 
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2. Koşulları 
MADDE 38- Korkutulan, içinde bulunduğu durum bakımından kendisinin veya yakınlarından 

birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesinin doğduğuna 
inanmakta haklı ise, korkutma gerçekleşmiş sayılır. 

Bir hakkın veya kanundan doğan bir yetkinin kullanılacağı korkutmasıyla sözleşme yapıldığın
da, bu hakkı veya yetkiyi kullanacağını açıklayanın, diğer tarafın zor durumda kalmasından aşırı bir 
menfaat sağlamış olması hâlinde, korkutmanın varlığı kabul edilir. 

IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 
MADDE 39- Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan ta

raf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlaya
rak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi 
onamış sayılır. 

Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması, 
tazminat hakkını ortadan kaldırmaz. 

H. Temsil 
I. Yetkili temsil 
1. Genel olarak 
a. Temsilin hükmü 
MADDE 40- Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukukî işle

min sonuçları, doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar. 
Temsilci, hukukî işlemi yaparken bu sıfatını bildirmezse, hukukî işlemin sonuçları kendisine ait 

olur. Ancak, karşı taraf bir temsil ilişkisinin varlığını durumdan çıkarıyor veya çıkarması gerekiyor 
ya da hukukî işlemi temsilci veya temsil olunandan biri ile yapması farksız ise, hukukî işlemin so
nuçları doğrudan doğruya temsil olunana ait olur. 

Diğer durumlarda alacağın devri veya borcun üstlenilmesine ilişkin hükümler uygulanır. 
b. Temsil yetkisinin kapsamı 
MADDE 41- Temsil yetkisinin kapsamı; yetki kamu hukukundan doğmuşsa bu konudaki hü

kümlere, hukukî bir işlemden doğmuşsa o işleme göre belirlenir. 
Temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse, yetkinin varlığının ve kapsamının belirlenmesinde 

bildirim esas alınır. 
2. Hukukî işlemden doğan yetki 
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması 
MADDE 42- Temsil olunan, hukukî bir işlemden doğan temsil yetkisini her zaman sınırlayabi

lir veya geri alabilir. Ancak, taraflar arasındaki hizmet, vekâlet veya ortaklık sözleşmeleri gibi hu
kukî ilişkilerden doğabilecek haklar saklıdır. 

Temsil olunan, bu hakkından önceden feragat edemez. 
Temsil olunan verdiği yetkiyi üçüncü kişilere açıkça veya dolaylı biçimde bildirmişse, bu yet

kiyi tamamen veya kısmen geri aldığını onlara bildirmediği takdirde, yetkinin geri alındığını iyini
yetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez. 

b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar 
MADDE 43- Hukukî işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin 

özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil 
ehliyetini kaybetmesi veya iflâs etmesi durumlarında sona erer. 

Bu hüküm, bir tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda da uygulanır. 
Tarafların karşılıklı kişisel hakları saklıdır. 
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c. Yetki belgesinin geri verilmesi 
MADDE 44- Temsilciye yetki belgesi verilmişse, yetkinin sona ermesi durumunda temsilci, bu 

belgeyi temsil olunana geri vermekle veya hâkimin belirleyeceği yere bırakmakla yükümlüdür. 
Temsil olunan veya halefleri, temsilcinin belgeyi geri vermesi için gerekeni yapmazlarsa, bun

dan dolayı iyiniyetli üçüncü kişilerin zararını gidermekle yükümlüdürler. 
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi 
MADDE 45- Temsilci, yetkisinin sona ermiş olduğunu bilmediği sürece, temsil olunan veya 

halefleri, temsilcinin yapmış olduğu hukukî işlemlerin sonuçlarıyla bağlıdırlar. 
Bu kural, üçüncü kişilerin yetkinin sona ermiş olduğunu bildikleri dummlarda uygulanmaz. 
II. Yetkisiz temsil 
1. Onama hâlinde 
MADDE 46- Bir kimse yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak bir hukukî işlem yaparsa; bu iş

lem ancak onadığı takdirde temsil olunanı bağlar. 
Yetkisiz temsilcinin kendisiyle işlem yaptığı diğer taraf, temsil olunandan, uygun bir süre için

de bu hukukî işlemi onayıp anamayacağım bildirmesini isteyebilir. Bu süre içinde işlemin onanma-
ması dummunda, diğer taraf bu işlemle bağlı olmaktan kurtulur. 

2. Onamama hâlinde 
MADDE 47- Temsil olunanın açık veya örtülü olarak hukukî işlemi onamaması hâlinde, bu iş

lemin geçersiz olmasından doğan zararın giderilmesi, yetkisiz temsilciden istenebilir. Ancak, yetki
siz temsilci, işlemin yapıldığı sırada karşı tarafın kendisinin yetkisiz olduğunu bildiğini veya bilme
si gerektiğini ispat ederse, kendisinden zararın giderilmesi istenemez. 

Hakkaniyet gerektiriyorsa, kusurlu yetkisiz temsilciden diğer zararlann giderilmesi de istenebilir. 
Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar saklıdır. 
III. Saklı hükümler 

MADDE 48- Ortaklık temsilcileri ile organlarının ve ticarî vekillerin yetkisine ilişkin hüküm
ler saklıdır. 

İKİNCİ AYIRIM 
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 

A. Sorumluluk 
I. Genel olarak 
MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 

yükümlüdür. 
Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlâka aykırı bir fiille başkasına 

kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 
II. Zararın ve kusurun ispatı 
MADDE 50- Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusumnu ispat yükü altındadır. 
Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve za

rar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. 
III. Tazminat 
1. Belirlenmesi 
MADDE 51- Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, dummun gereğini ve özellik

le kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. 
Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür. 
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2. İndirilmesi 
MADDE 52- Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zarann doğmasında ya da art

masında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı in
direbilir veya tamamen kaldırabilir. 

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşe
cek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. 

IV. Özel durumlar 
1. Ölüm ve bedensel zarar 
a. Ölüm 
MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır: 
1. Cenaze giderleri, 
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yi

tirilmesinden doğan kayıplar, 
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. 
b. Bedensel zarar 
MADDE 54- Bedensel zararlar özellikle şunlardır: 
1. Tedavi giderleri, 
2. Kazanç kaybı, 
3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, 
4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. 
c. Manevî tazminat 
MADDE 55- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi dummunda, olayın özel

liklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevî tazminat olarak öden
mesine karar verebilir. 

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevî tazmi
nat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. 

2. Haksız rekabet 
MADDE 56- Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilânların yapılması ya da dü

rüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri azalan veya onları 
kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde za
rarının giderilmesini isteyebilir. 

Ticarî işlere ait haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 
3. Kişilik hakkının zedelenmesi 
MADDE 57- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevî zarara karşılık 

manevî tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. 
Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu taz

minata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hük
medebilir. 

4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı 
MADDE 58- Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları gider

mekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kuşum olmadığını ispat ederse, sorum
luluktan kurtulur. 
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V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 
1. Sebeplerin yarışması 
MADDE 59- Bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe dayandınlabiliyorsa; hâkim, kanunda ak

si öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir. 
2. Müteselsil sorumluluk 
a. Dış ilişkide 
MADDE 60- Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli 

sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler 
uygulanır. 

Müteselsil sorumluluk, bu kişilerden her biri için, tek başına sorumlu olsalardı yükümlü tutula
cakları tazminat miktarıyla sınırlıdır. 

b. İç ilişkide 
MADDE 61- Tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasın-

da, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarat
tıkları tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutulur. 

Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil 
sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olur. 

VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 
1. Genel olarak 
MADDE 62- Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, za

rara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. 
Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının hak

lı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak 
olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, huku
ka aykırı sayılmaz. 

2. Sorumluluk 
MADDE 63- Haklı savunmada bulunan, saldırana veya mallarına verdiği zarardan sorumlu tu

tulamaz. 
Kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin 

mallarına zarar verenin, bu zararı giderim yükümlülüğünü hâkim hakkaniyete göre belirler. 
Hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişi, durum ve koşullara göre o sırada kolluk 

gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının kayba uğramasını ya da kullanılması
nın önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa, verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. 

B. Kusursuz sorumluluk 
I. Hakkaniyet sorumluluğu 
MADDE 64- Tarafların ekonomik durumları göz önünde tutulduğunda, hakkaniyet gerektiri

yorsa hâkim, kusura bağlı olmaksızın zarar verenin sebep olduğu zararın, uygun biçimde giderilme
sine karar verebilir. 

Ayırt etme gücü olmayanın verdiği zarar için de aynı hüküm uygulanır. 
II. Özen sorumluluğu 
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 
MADDE 65- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına 

verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. 
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Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulu
nurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz. 

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elve
rişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle 
yükümlüdür. 

Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu 
ölçüde rücu hakkına sahiptir. 

2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 
a. Giderim yükümlülüğü 
MADDE 66- Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hay

vanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. 
Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat eder

se sorumlu olmaz. 
Hayvan, bir başkası veya bir başkasına ait hayvan tarafından ürkütülmüş olursa, hayvanı bu

lunduranın, bu kişilere rücu hakkı saklıdır. 
b. Alıkoyma hakkı 
MADDE 67- Bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı üzerinde bir zarar verdiği takdirde, ta

şınmazın zilyedi, o hayvanı yakalayabilir, zararı giderilinceye kadar alıkoyabilir; hattâ durum ve ko
şullar haklı gösteriyorsa hayvanı öldürebilir. 

Bu durumda, taşınmazın zilyedi derhâl hayvan sahibine bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa, 
onun bulunması için gerekli girişimleri yapmak zorundadır. 

3. Yapı malikinin sorumluluğu 
a. Giderim yükümlülüğü 
MADDE 68- Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluk

lardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 
İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, ma

likle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır. 
b. Zarar tehlikesini önleme 
MADDE 69- Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle kar

şılaşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. 
Kişilerin ve malların korunması hakkındaki kamu hukuku kuralları saklıdır. , 
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 
MADDE 70- Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdir

de, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur. 
Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tu

tulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça 
veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arze
den bir işletme olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arzeden işlet
meler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletme de önemli ölçüde tehlike arzeden 
işletme sayılır. 

Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sommluluk hükümleri saklıdır. 
Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş 

olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleş
tirilmesini isteyebilirler. 
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C. Zamanaşımı 
I. Kural 
MADDE 71- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarih

ten başlayarak iki yılın ve her hâlde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak yirmi yılın geçmesiyle za
manaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı 
gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. 

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden 
doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. 

II. Rücu isteminde 
MADDE 72- Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenil

diği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak yirmi yılın geçme
siyle zamanaşımına uğrar. 

Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sommlu olduğu kişilere bil
dirmek zorundadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği 
tarihte işlemeye başlar. 

D. Yargılama 
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 
MADDE 73- Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bu

lunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sommlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadı
ğı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. 

Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin ka
rarı da, hukuk hâkimini bağlamaz. 

II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi 
MADDE 74- Bedensel zarann kapsamı, karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa hâ

kim, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde, tazminat hükmünü değiştirme yetkisini sak
lı tutabilir. 

III. Geçici ödemeler 
MADDE 75- Zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekono

mik dummu da gerektirdiği takdirde hâkim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yap
masına karar verebilir. 

Davalının yaptığı geçici ödemeler, hükmedilen tazminata mahsup edilir; tazminata hükmedil-
mezse hâkim, davacının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesine karar verir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 

A. Koşulları 
I. Genel olarak 
MADDE 76- Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zen

ginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona er

miş bir sebebe dayanması dummunda doğmuş olur. 
II. Borçlanılmamış edimin ifası 
MADDE 77- Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini 

borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir. 
Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlakî bir ödevin yerine getirilmiş olmasın

dan kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. 
Borç olmadığı hâlde ödenmiş olan edimin geri istenmesine ilişkin diğer kanun hükümleri saklıdır. 
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B. Geri vermenin kapsamı 
I. Zenginleşenin yükümlülüğü 
MADDE 78- Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış ol

duğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. 
Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileri

de geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri 
vermekle yükümlüdür. 

II. Giderleri isteme hakkı 
MADDE 79- Zenginleşen iyiniyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme iste

minde bulunandan isteyebilir. 
Zenginleşen iyiniyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme za

manında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. 
Zenginleşen, iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın, diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez. 

Ancak, kendisine karşılık önerilmezse, o şey ile birleştirdiği ve zararsızca ayrılması mümkün bulu
nan eklemeleri geri vermeden önce ayırıp alabilir. 

C. Geri istenememe 
MADDE 80- Hukuka veya ahlâka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri 

istenemez. Ancak, açılan davada hâkim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir. 
D. Zamanaşımı 
MADDE 81- Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı ol

duğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten 
başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, is
tem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Borç İlişkisinin Hükümleri 

BİRİNCİ AYIRIM 
Borçların İfası 

A. Genel olarak 
I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 
MADDE 82- Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunma

dıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir. 
II. İfanın konusu 
1. Kısmen ifa 
MADDE 83- Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmen ifayı reddedebilir. 
Alacaklı kısmen ifayı kabul ederse borçlu, borcun kendisi tarafından ikrar olunan kısmını ifa

dan kaçınamaz. 
2. Bölünemeyen borç 
MADDE 84- Bölünemeyen bir borcun birden çok alacaklısı varsa, alacaklılardan her biri, bor

cun alacaklıların tamamına ifasını isteyebilir. Borçlu, edimini alacaklıların hepsine birden ifa etmek 
zorundadır. 

Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu varsa, borçlulardan her biri borcun tamamını ifa et
mekle yükümlüdür. 

Durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, ifada bulunan borçlu, alacaklıya halef olur ve diğer 
borçlulardan payları oranında alacağını isteyebilir. 
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3. Çeşit borcu 
MADDE 85- Çeşit borçlannda hukukî ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, edi

min seçimi borçluya aittir. Ancak borçlunun seçeceği edim, ortalama nitelikten daha düşük olamaz. 
4. Seçimlik borç 
MADDE 86- Seçimlik borçlarda, hukukî ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, 

edimlerden birinin seçimi borçluya aittir. 
5. Faiz 
MADDE 87- Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılma-

mışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 
Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranı

nın yüzde elli fazlasını aşamaz. 
B. İfa yeri 
MADDE 88- Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine bir 

anlaşma yoksa, aşağıdaki hükümler uygulanır: 
1. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde, 
2. Parça borçlan, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde, 
3. Bunlann dışındaki bütün borçlar, doğumlan sırasında borçlunun yerleşim yerinde, 
ifa edilir. 
Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim 

yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerin
de ifa edilebilir. 

C. İfa zamanı 
I. Süreye bağlanmamış borç 
MADDE 89- İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukukî ilişkinin özelliğinden an

laşılmadıkça her borç, doğumu anında muaccel olur. 
II. Süreye bağlı borç 
1. Aya ilişkin sürelerde vade 
MADDE 90- Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmişse, bundan ayın birin

ci ve sonuncu günü; ayın ortası belirlenmişse, bundan da ayın onbeşinci günü anlaşılır. 
Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay belirlenmişse, bundan o ayın son günü anlaşılır. 
2. Diğer sürelerde vade 
MADDE 91- Bir borcun veya taraflardan birine düşen herhangi bir yükümlülüğün sözleşmenin 

kurulmasından başlayarak belli bir sürenin sonunda ifası gerekiyorsa, ifa zamanı aşağıdaki biçimde 
belirlenir: 

1. Gün olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kurulduğu gün sayılmaksızın, bu sürenin son günü 
dolmuş olur. Sekiz veya onbeş gün olarak belirlenmiş süre ise, bir veya iki haftayı değil, tam sekiz 
veya onbeş günü ifade eder. 

2. Hafta olarak belirlenmiş süre, son haftanın sözleşmenin kurulduğu güne ismen uyan günün
de dolmuş olur. 

3. Ay olarak veya yıl, yarıyıl ve yılın dörtte biri gibi birden çok ayı içeren bir zaman olarak be
lirlenmiş süre, sözleşmenin kurulduğu gün ayın kaçıncı günü ise, son ayın bunu karşılayan gününde 
dolmuş olur. Son ayda bunu karşılayan gün yoksa süre, bu ayın son günü dolmuş sayılır. 

4. Yanm aydan onbeş günlük süre anlaşılır. Bir veya birden çok ay ve yarım ay olarak belirlen
miş sürenin dolduğu gün, son aya onbeş gün eklenerek belirlenir. 
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Bu kurallar, sürenin sözleşmenin kurulmasından başka bir andan işlemeye başladığı durumlar
da da uygulanır. 

Borçlu, belirli bir süre içinde yerine getirilmesi gereken bir borcu, bu sürenin dolmasından ön
ce ifa etmekle yükümlüdür. 

3. Tatil günleri 
MADDE 92- İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne 

rastlarsa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. 
Aksine anlaşma geçerlidir. 
III. İş saatlerinde ifa 
MADDE 93- Borç, alışılmış iş saatlerinde ifa ve kabul edilir. 
IV. Sürenin uzatılması 
MADDE 94- Süre uzatılmış ise yeni süre, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, önceki sürenin sona 

ermesini izleyen birinci günden başlar. 
V. Erken ifa 
MADDE 95- Sözleşmenin hükümlerinden veya özelliğinden ya da durumun gereğinden taraf

ların aksini kastettikleri anlaşılmadıkça, borçlu, edimini sürenin sona ermesinden önce ifa edebilir. 
Ancak, kanun veya sözleşme ya da âdet gereği olmadıkça, borçlu, erken ifada bulunması sebebiyle 
indirim yapamaz. 

VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 
1. İfada sıra 
MADDE 96- Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin ifası isteminde bulunan tarafın, sözleş

menin koşullarına ve özelliklerine göre daha sonra ifa etme hakkı olmadıkça, kendi borcunu ifa et
miş ya da ifasını önermiş olması gerekir. 

2. İfa güçsüzlüğü 
MADDE 97- Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede, taraflardan birinin borcunu ifada güç

süzlüğe düşmesi ve özellikle iflâs etmesi ya da hakkındaki haciz işleminin sonuçsuz kalması sebe
biyle diğer tarafın hakkı tehlikeye düşerse, bu taraf karşı edimin ifası güvence altına alınıncaya ka
dar kendi ediminin ifasından kaçınabilir. 

Hakkı tehlikeye düşen taraf, ayrıca uygun bir sürede istediği güvence verilmezse sözleşmeden 
dönebilir. 

D, Ödeme 
I. Ülke parası ile 
MADDE 98- Konusu para olan borç Ülke parasıyla ödenir. 
Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırıımışsa, sözleşmede ay

nen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ül
ke parasıyla da ödenebilir. 

Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu 
anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu 
alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parası ile ödenmesini 
isteyebilir. 

II. Mahsup 
1. Kısmen ödemede 
MADDE 99- Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana 

borçtan düşme hakkına sahiptir. Aksine anlaşma yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Alacaklı, alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya başka bir güvence almış ise, borçlu kısmen 
yaptığı ödemeyi, güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan kısma mahsup etme hakkına sa
hip değildir. 

2. Birden çok borçta 
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre 
MADDE 100- Birden çok borcu bulunan borçlu, ödeme gününde bu borçlardan hangisini öde

mek istediğini alacaklıya bildirebilir. 
Borçlu bildirimde bulunmazsa, yapılan ödeme kendisi tarafından derhâl itiraz edilmiş olmadık

ça, alacaklının makbuzda gösterdiği borç için yapılmış sayılır. 
b. Kanuna göre 
MADDE 101- Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunma

dığı dummda ödeme, muaccel borç için yapılmış sayılır. Birden çok borç muaccel ise ödemenin, 
borçluya karşı ilk olarak takip edilen borç için yapılmış olduğu kabul edilir. Takip yapılmamış ise öde
me, vadesi ilk önce gelmiş olan borç için yapılmış olur. 

Birden çok borcun vadesi aynı zamanda gelmişse, mahsup orantılı olarak; borçlardan hiçbirinin 
vadesi gelmemişse ödeme, güvencesi en az olan borç için yapılmış sayılır. 

III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 
1. Borçlunun hakkı 
MADDE 102- Borcu ödeyen borçlu, bir makbuz ve borcun tamamı ödenmişse, buna ilişkin borç 

senedinin geri verilmesini veya iptalini isteyebilir. 
Borcun tamamı ödenmemiş veya borç senedi alacaklıya başkaca haklar da vermekte ise borçlu, 

ancak makbuz verilmesini ve ödemenin borç senedine işlenmesini isteyebilir. 
2. Hükümleri 
MADDE 103- Faiz veya kira bedeli gibi dönemsel edimlerden biri için, alacaklı tarafından çe

kince belirtilmeksizin makbuz verilmişse, önceki dönemlere ait edimler de ifa edilmiş sayılır. 
Alacaklı anaparanın tamamı için makbuz vermişse, faizlerini de almış olduğu kabul edilir. 
Borç senedi borçluya geri verilmişse, borç sona ermiş sayılır. 
3. Senedin geri verilememesi 
MADDE 104- Alacaklı, borç senedini kaybettiğini iddia ederse, borçlunun istemi üzerine, bor

cu ödeme sırasında, kendisine borç senedinin iptalini ve borcun sona ermiş olduğunu gösteren res
men düzenlenmiş veya usulüne göre onaylanmış bir belge vermek zomndadır. 

Kıymetli evrakın iptaline ilişkin hükümler saklıdır. 
E. Alacaklının temerrüdü 
I. Koşulları 
MADDE 105- Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep 

olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması ge
reken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınırsa, temerrüde düşmüş olur. 

Alacaklı, müteselsil borçlulardan birine karşı temerrüde düşerse, diğerlerine karşı da temerrüde 
düşmüş olur. 

II. Hükümleri 
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde 
a. Tevdi hakkı 
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Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Bununla birlikte ticarî mallar, hâkim karan olmadan 
da bir ardiyeye tevdi edilebilir. 

b. Satma hakkı 
MADDE 107- Sözleşmenin konusu olan şeyin niteliği veya işin özelliği tevdi edilmesine uygun 

düşmez veya teslim edilecek şey bozulabilir ya da bakımı, korunması veya tevdi edilmesi önemli bir 
gideri gerektirir ise, borçlu, alacaklıya önceden ihtarda bulunması koşuluyla, hâkimin izniyle onu 
açık artırma yoluyla sattırıp bedelini tevdi edebilir. 

Teslim edilecek şey, borsada kayıtlıysa veya piyasa fiyatı varsa ya da yapılacak gidere oranla de
ğeri az ise, satışın açık artırma yoluyla yapılması zorunlu olmadığı gibi, hâkim, önceden ihtarda bu
lunma koşulunu aramaksızın satışa izin verebilir. 

c. Tevdi konusunu geri alma 
MADDE 108- Alacaklı, tevdi edilen şeyi kabul ettiğini açıklamış veya tevdi bir rehnin ortadan 

kaldınlması sonucunu doğurmuş olmadıkça, borçlu tevdi edilen şeyi geri alabilir. 
Tevdi edilen şey geri alındığı anda alacak, bütün yan haklarıyla birlikte varlığını sürdürür. 
2. Diğer edimlerde 
MADDE 109- Borcun konusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa, alacaklının temerrüdü hâlin

de borçlu, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere göre sözleşmeden dönebilir. 
F. Diğer ifa engelleri 
MADDE 110- Borçlunun kusuru olmaksızın, alacağın kime ait olduğunda veya alacaklının kim

liğinde duraksama sebebiyle ya da alacaklıdan kaynaklanan diğer kişisel bir sebeple borç, alacaklı
ya veya temsilcisine ifa edilemezse borçlu, alacaklının temerrüdünde olduğu gibi, tevdi ya da söz
leşmeden dönme hakkını kullanabilir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları 

A. Borcun ifa edilmemesi 
I. Giderim borcu 
1. Genel olarak 
MADDE 111- Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yükle-

nemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. 
2. Yapma ve yapmama borçlarında 
MADDE 112- Yapma borcu borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçlu

ya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her tür
lü giderim isteme hakkı saklıdır. 

Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykın davranışının doğurduğu zararı gidermekle 
yükümlüdür. 

Alacaklı, ayrıca borca aykırı dummun ortadan kaldırılmasını veya bu konuda masrafı borçluya 
ait olmak üzere kendisinin yetkili kılınmasını isteyebilir. 

II. Sorumluluğun ölçüsü ve giderim borcunun kapsamı 
1. Genel olarak 
MADDE 113- Borçlu, genel olarak her türlü kusurdan sommludur. Borçlunun sommluluğunun 

ölçüsü, işin özel niteliğine göre belirlenir. İş özellikle borçlu için bir yarar sağlamıyorsa, sommluluk 
daha hafif olarak değerlendirilir. 

Haksız fiil sommluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hâllerine de 
uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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2. Sorumsuzluk anlaşması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 114- Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan an
laşma kesin olarak hükümsüzdür. 

Hafif kusur hâlinde borçlunun sorumlu olmayacağına ilişkin önceden anlaşma yapılırken, ala
caklı borçlunun hizmetinde bulunuyorsa hâkim, bu anlaşmayı hükümsüz sayabilir. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san'at, ancak kanun ya da yetkili makamlar tara
fından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 
önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 
MADDE 115- Borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, 

birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış 
olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür. 

Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen veya 
kısmen kaldırılabilir. Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san'at, ancak kanun veya yetki
li makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden so
rumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

Alacaklı, sorumsuzluk anlaşması yapıldığı sırada borçlunun hizmetinde ise, sözleşmeyle borç
lunun ancak hafif kusurdan sorumlu olmayacağı kararlaştırılabilir. 

B. Borçlunun temerrüdü 
I. Koşulları 
MADDE 116- Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. 
Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayana

rak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlemişse, bu günün geçme
siyle borçlu temerrüde düşmüş olur. 

II. Hükümleri 
1. Genel olarak 
a. Gecikme tazminatı 

MADDE 117- Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedik
çe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 

b. Beklenmedik hâlden sorumluluk 
MADDE 118- Temerrüde düşen borçlu, beklenmedik hâl sebebiyle doğacak zarardan sorumludur. 
Borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını veya borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı bile 

beklenmedik hâlin ifa konusu şeye zarar vereceğini ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir. 
2. Temerrüt faizi 
a. Genel olarak 
MADDE 119- Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz 

borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 
Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık 

faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. 
Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıl

lık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında 
akdî faiz oranı geçerli olur. 
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b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi 
MADDE 120- Faiz veya irat borcunu ya da bağışladığı bir miktar parayı ödemekte temerrüde 

düşen borçlu, icra takibine girişildiği veya dava açıldığı günden başlayarak, temerrüt faizi ödemek
le yükümlüdür. 

Buna aykırı olarak yapılan anlaşmalar, ceza koşulu hükümlerine tâbi olur. 
Temerrüt faizine, ayrıca temerrüt faizi yürütülemez. 
3. Aşkın zarar 
MADDE 121- Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiç

bir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. 
Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi 

üzerine hâkim, esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına da hükmeder. 
4, Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 
a. Süre verilmesi 
MADDE 122- Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü tak

dirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hâ
kimden isteyebilir. 

b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 
MADDE 123- Aşağıdaki durumlarda süre verilmesine gerek yoktur: 
1. Borçlunun içinde bulunduğu durumdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı 

anlaşılıyorsa, 
2. Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifası alacaklı için yararsız kalmışsa, 
3. Borcun ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi üzerine, ifa

nın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa. 
c. Seçimlik haklar 
MADDE 124- Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre ve

rilmesini gerektirmeyen bir dumm söz konusu ise; alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme se
bebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. 

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen 
bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dö
nebilir. 

Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha 
önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu dummda borçlu, temerrüde düşmekte kuşum olma
dığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın gideril
mesini de isteyebilir. 

d. Sürekli edimli sözleşmelerde 
MADDE 125- İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde, borçlunun temerrüdü hâlinde 

alacaklı, ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği gibi, sözleşmeyi feshederek, sözleşmenin süresin
den önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 

A. Alacaklıya halef olma 
MADDE 126- Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişi, aşağıdaki hâllerde ifası ölçüsünde ala

caklının haklarına halef olur: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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1. Başkasının borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardığı ve bu şey üzerinde mülkiyet ve
ya başka bir aynî hakkı bulunduğu takdirde, 

2. Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişinin ona halef olacağı, borçlu tarafından ifadan önce ala
caklıya bildirildiği takdirde. 

Diğer halefıyet hâllerine ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 
B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme 
MADDE 127- Üçüncü bir kişinin fiilini başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşmemesin-

den doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 
Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için 

yazılı olarak başvurulmaması hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun sona ereceği kararlaştırılabilir. 
C. Üçüncü kişi yararına sözleşme 
I. Genel olarak 
MADDE 128- Kendi adına sözleşme yapan kişi, o sözleşmeye üçüncü kişi yararına bir edim yü

kümlülüğü koydurmuşsa, edimin üçüncü kişiye ifa edilmesini isteyebilir. 
Üçüncü kişi veya üçüncü kişiye halef olanlar da, tarafların amacına veya örf ve âdete uygun 

düştüğü takdirde edimin ifasını isteyebilirler. Bu durumda, üçüncü kişi veya ona halef olanlar bu 
hakkı kullanmak istediklerini borçluya bildirdikten sonra, alacaklı borçluyu ibra edemeyeceği gibi, 
borcun nitelik ve kapsamını da değiştiremez. 

II. Sorumluluk sigortalarında 
MADDE 129- Başkasını çalıştıran kişi, çalıştırdığı kişiye karşı hukukî sorumluluğunu güvence 

altına almak üzere sigorta yaptırmışsa, sigortadan doğan haklar doğrudan doğruya çalışana ait olur. 
Ancak, çalışana ödenecek sigorta tazminatı, genel hükümlere göre ödenecek tazminattan indirilir. 
Diğer hukukî sorumluluk sigortalarına ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı 

BİRİNCİ AYIRIM 
Sona Erme Hâlleri 

A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi 
MADDE 130- Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve 

ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur. 
İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapıla

cak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu 
faizler ve ceza koşulu istenebilir. 

Taşınmaz rehnine, kıymetli evraka ve konkordatoya ilişkin özel hükümler saklıdır. 
B.İbra 
MADDE 131- Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa 

bile, borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen or
tadan kaldırılabilir. 

C. Yenileme 
I. Genel olarak 
MADDE 132- Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu yöndeki 

açık iradesi ile olur. 
Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak senedi ya da 

yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri olmadıkça yenileme sayılmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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II. Cari hesaplarda 
MADDE 133- Çeşitli kalemlerin bir cari hesaba sadece kaydedilmiş olması, borcun yenilenmiş 

olduğu anlamına gelmez. 
Ancak, hesabın kesilmiş ve hesap sonucu diğer tarafça kabul edilmiş olması durumunda, borç 

yenilenmiş olur. 
Kalemlerden birinin güvencesi varsa, aksi kararlaştırılmadıkça, hesap kesilip sonucun kabul 

edilmiş olması, güvenceyi sona erdirmez. 
D. Birleşme 
MADDE 134- Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer. Ancak, 

üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden etkilenmez. 
Birleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkarsa, borç varlığını sürdürür. 
Taşınmaz rehni ve kıymetli evraka ilişkin özel hükümler saklıdır. 
E. İfa imkânsızlığı 
I. Genel olarak 
MADDE 135- Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç 

sona erer. 
Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı ta

raftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, he
nüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifa
sından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır. 

Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için 
gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür. 

II. Kısmî ifa imkânsızlığı 
MADDE 136- Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkânsızla

şırsa borçlu, borcunun sadece imkânsızlaşan kısmından kurtulur. Ancak, bu kısmî ifa imkânsızlığı ön
ceden öngörülseydi taraflarca böyle bir sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, borcun tama
mı sona erer. 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın borcu kısmen imkansızlaşır ve alacaklı kıs
mî ifaya razı olursa, karşı edim de o oranda ifa edilir. Alacaklının böyle bir ifaya razı olmaması ve
ya karşı edimin bölünemeyen nitelikte olması durumunda, tam imkânsızlık hükümleri uygulanır. 

III. Aşırı ifa güçlüğü 
MADDE 137- Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de bek

lenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin 
yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek 
derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde 
güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni 
koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahip
tir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. 

E Takas 
I. Koşulları 
1. Genel olarak 
MADDE 138- İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borç

lu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir. 
Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir. 
Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz zamanaşımı

na uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir. 
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2. Kefalet hâlinde 
MADDE 139- Asd borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça, kefili de alacaklıya ifada 

bulunmaktan kaçınabilir. 
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde 
MADDE 140- Üçüncü kişi yararına borçlanan kişi, bu borcu ile sözleşmenin diğer tarafından 

olan alacağını takas edemez. 
4. Borçlunun iflâsı hâlinde 
MADDE 141- Borçlunun iflâsı hâlinde alacaklılar, muaccel olmasalar bile, alacaklarım, müfli

se olan borçlan ile takas edebilirler. 
II. Hükümleri 
MADDE 142- Takas, ancak borçlunun takas iradesini alacaklıya bildirmesiyle gerçekleşir. Bu 

durumda her iki borç, takas edilebilecekleri anda daha az olan borç tutarınca sona erer. 
Cari hesapla ilgili ticarete ilişkin özel teamüller saklıdır. 
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 
MADDE 143- Aşağıdaki alacaklar takas haklarının doğumundan sonra, ancak alacaklılann rı

zasıyla takas edilebilir: 
1. Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar, 
2. Haksız olarak alınmış veya aldatma sonucunda alıkonulmuş eşyanın geri verilmesine veya be

deline ilişkin alacaklar, 
3. Nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup, özel niteliği gere

ği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacaklar. 
IV. Takastan feragat 
MADDE 144- Borçlu, takas hakkından önceden de feragat edebilir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Zamanaşımı 

A. Süreler 
I. On yıllık zamanaşımı 
MADDE 145- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâbidir. 
II. Beş yıllık zamanaşımı 
MADDE 146- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır: 
1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler, 
2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benze

ri yerlerdeki yeme içme bedelleri, 
3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar, 
4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile or

taklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasın
daki alacaklar, 

5. Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticarî simsarlık ücreti alacağı dışında, sim
sarlık sözleşmesinden doğan alacaklar, 

6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser 
sözleşmesinden doğan alacaklar. 

III. Sürelerin kesinliği 
MADDE 147- Bu ayırımda belirlenen zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez. 
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IV. Zamanaşımının başlangıcı 
1. Genel olarak 
MADDE 148- Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. 
Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin ya

pılabileceği günden işlemeye başlar. 
2. Dönemsel edimlerde 
MADDE 149- Ömür boyunca gelir ve benzeri dönemsel edimlerde, alacağın tamamı için za

manaşımı, ifa edilmemiş ilk dönemsel edimin muaccel olduğu günde işlemeye başlar. 
Alacağın tamamı zamanaşımına uğramışsa, ifa edilmemiş dönemsel edimler de zamanaşımına 

uğramış olur. 
V. Sürelerin hesaplanması 

MADDE 150- Süreler hesaplanırken zamanaşımının başladığı gün sayılmaz ve zamanaşımı an
cak sürenin son günü de hak kullanılmaksızın geçince gerçekleşmiş olur. 

Zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında da, borçların ifasındaki sürelerin hesaplanmasına iliş
kin hükümler uygulanır. 

B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı 
MADDE 151- Asıl alacak zamanaşımına uğrayınca, ona bağlı faiz ve diğer alacaklar da zama

naşımına uğramış olur. 
C. Zamanaşımının durması 
MADDE 152- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur: 
1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için, 
2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle Dev

letten olan alacakları için, 
3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için, 
4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için, 
5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece, 
6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece, 
7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili ola

rak ortadan kalkması dummunda, bu dummun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece. 
Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı işlemeye baş

lar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür. 
D. Zamanaşımının kesilmesi 
I. Sebepleri 
MADDE 153- Aşağıdaki dummlarda zamanaşımı kesilir: 
1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin 

vermiş veya kefil göstermişse, 
2. Alacaklı, dava veya de f i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bu

lunmuşsa ya da iflâs masasına başvurmuşsa. 
II. Birlikte borçlulara etkisi 
MADDE 154- Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından 

birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur. 
Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince, kefile karşı da kesilmiş olur. 
Zamanaşımı kefile karşı kesilince, asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz. 
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III. Yeni sürenin başlaması 
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması durumunda 
MADDE 155- Zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir süre işlemeye başlar. 
Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış ise, yeni süre 

her zaman on yıldır. 
2. Alacaklının fiili hâlinde 
MADDE 156- Bir dava veya def i yoluyla kesilmiş olan zamanaşımı, dava süresince tarafların 

yargılamaya ilişkin her işleminden veya hâkimin her kararından sonra yeniden işlemeye başlar. 
Zamanaşımı, icra takibiyle kesilmişse, alacağın takibine ilişkin her işlemden sonra yeniden iş

lemeye başlar. 
Zamanaşımı, iflâs masasına başvurma sebebiyle kesilmişse, iflâsa ilişkin hükümlere göre ala

cağın yeniden istenmesi imkânının doğumundan itibaren yeniden işlemeye başlar. 
E. Davanın reddinde ek süre 
MADDE 157- Davanın açıldığı veya definin ileri sürüldüğü mahkemenin yetkili veya görevli 

olmaması veya düzeltilebilecek bir biçimde yanlışlık yapılması ya da vaktinden önce açılmış olma
sı yüzünden dava reddedilmiş olup da, o arada zamanaşımı süresi dolmuşsa, alacaklının haklarını 
kullanabilmesi için altmış günlük ek süre işlemeye başlar. 

F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta 
MADDE 158- Alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için zama

naşımının işlemesine engel olmaz; bununla birlikte alacaklının, hakkını rehinden alma yetkisi de
vam eder. 

G. Zamanaşımından feragat 
MADDE 159- Zamanaşımından önceden feragat edilemez. 
Müteselsil borçlulardan birinin feragat etmiş olması, diğerlerine karşı ileri sürülemez. 
Bölünemez bir borcun borçlularından birinin feragat etmiş olması dummunda da aynı hüküm uy

gulanır. 
Asıl borçlunun feragati de kefile karşı ileri sürülemez. 
H. İleri sürülmesi 
MADDE 160- Zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hâkim bunu kendiliğinden göz önüne alamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 

BİRİNCİ AYIRIM 
Teselsül 

A. Müteselsil borçluluk 
I. Doğuşu 
MADDE 161- Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sommlu ol

mayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar. 
Böyle bir bildirim yoksa, müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hâllerde doğar. 
II. Dış ilişki 
1. Hükümleri 
a. Borçluların sorumluluğu 
MADDE 162- Alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını, dilerse borçluların hep

sinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir. 
Borçluların sorumluluğu, borcun tamamı ödeninceye kadar devam eder. 
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b. Borçluların savunmaları 
MADDE 163- Müteselsil borçlulardan biri, alacaklıya karşı, ancak onunla kendi arasındaki kişi

sel ilişkilerden veya müteselsil borcun sebep ya da konusundan doğan defi ve itirazları ileri sürebilir. 
Müteselsil borçlulardan biri ortak def i ve itirazları ileri sürmezse, diğerine karşı sorumlu olur. 
c. Borçluların bireysel davranışı 
MADDE 164- Kanun veya sözleşme ile aksi belirlenmedikçe, borçlulardan biri kendi davranı

şıyla diğer borçluların durumunu ağırlaştıramaz. 
2. Borcun sona ermesi 
MADDE 165- Borçlulardan biri, ifa veya takasla borcun tamamını veya bir kısmını sona erdir-

mişse, bu oranda diğer borçluları da borçtan kurtarmış olur. 
Borçlulardan biri, alacaklıya ifada bulunmaksızın borçtan kurtulmuşsa, diğer borçlular bundan, 

ancak durumun veya borcun niteliğinin elverdiği ölçüde yararlanabilirler. 
Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesi, diğer borçluları da ibra edilen borçlu

nun iç ilişkideki borca katılma payı oranında borçtan kurtarır. 
III. İç ilişki 
1. Paylaşım 
MADDE 166- Aksi kararlaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki hukukî ilişkinin niteliğinden 

anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, alacaklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla so
rumludurlar. 

Kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan borçlunun, ödediği fazla miktarı diğer borçlulardan 
isteme hakkı vardır. Bu durumda borçlu, her bir borçluya ancak payı oranında rücu edebilir. 

Borçlulardan birinden alınamayan miktarı, diğer borçlular eşit olarak üstlenmekle yükümlüdürler. 
2. Alacaklıya halef olma 
MADDE 167- Diğerlerine başvurma hakkına sahip olan borçlulardan her biri, ifa ettiği miktar 

oranında alacaklının haklarına halef olur. 
Alacaklı diğerlerinin zararına olarak borçlulardan birinin durumunu iyileştirirse, bunun sonuç

larına katlanır. 
B. Müteselsil alacaklılık 
MADDE 168- Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını is

teme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği dummlarda doğar. 
Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur. 
Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe, 

borçlu onlardan dilediği birine ifada bulunabilir. 
Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukukî ilişkinin niteliğinden anlaşılma

dıkça, alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir. 
Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış olan diğer 

alacaklılara ödemekle yükümlüdür. 
İKİNCİ AYIRIM 

Koşullar 
A. Geciktirici koşul 
I. Genel olarak 
MADDE 169- Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen 

bir olguya bırakılmışsa, o sözleşme geciktirici koşula bağlanmış olur. 
Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği andan 

başlayarak hüküm ifade eder. 
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II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 
MADDE 170- Koşul gerçekleşinceye kadar borçlu, borcun gereği gibi ifasını engelleyecek her 

türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. 
Koşula bağlı hakkı tehlikeye düşürülen alacaklı, alacağı koşula bağlı olmayan alacaklıların hak

larını korumak üzere başvurabilecekleri önlemleri alabilir. 
Koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar, koşulun hükümlerini zedelediği oranda 

geçersiz olur. 
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 
MADDE 171- Borcun konusunu oluşturan şey, koşulun gerçekleşmesinden önce kendisine ve

rilen alacaklı, koşul gerçekleşirse, koşulun gerçekleşmesine kadar elde ettiği yararların sahibi olur. 
Koşul gerçekleşmezse alacaklı, elde ettiği yararları geri vermekle yükümlüdür. 
B. Bozucu koşul 
MADDE 172- Sona ermesi önceden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bı

rakılan sözleşme, bozucu koşula bağlanmış olur. 
Bozucu koşula bağlanmış sözleşmenin hükümleri, koşulun gerçekleştiği anda ortadan kalkar. 
Aksi kararlaştırılmadıkça veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça sona erme, geçmişe etkili olmaz. 
C. Ortak hükümler 
I. Koşulun gerçekleşmesi 
MADDE 173- Koşul, taraflardan birinin bizzat yerine getirmesi gerekli bir davranış değilse, o 

tarafın ölümü hâlinde mirasçısı onun yerine geçebilir. 
II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 
MADDE 174- Taraflardan biri, koşulun gerçekleşmesine dürüstlük kurallarına aykın olarak en

gel olursa, koşul gerçekleşmiş sayılır. 
Taraflardan biri, koşulun gerçekleşmesini dürüstlük kurallarına aykın biçimde sağlarsa, koşul 

gerçekleşmemiş sayılır. 
III. Yasak koşullar 
MADDE 175- Bir koşul, hukuka veya ahlâka aykırı bir yapma veya yapmama fiilini sağlamak 

amacıyla konulmuşsa, bu koşula bağlı hukukî işlem kesin olarak hükümsüzdür. 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu 
A. Bağlanma parası 
MADDE 176- Sözleşme yapılırken bir kimsenin vermiş olduğu bir miktar para, cayma parası 

olarak değil sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak verilmiş sayılır. 
Aksine sözleşme veya yerel âdet olmadıkça, bağlanma parası esas alacaktan düşülür. 
B. Cayma parası 
MADDE 177- Cayma parası kararlaştırılmışa, taraflardan her biri sözleşmeden caymaya yet

kili sayılır; bu durumda parayı vermiş olan cayarsa verdiğini bırakır; almış olan cayarsa aldığının iki 
katını geri verir. 

C. Ceza koşulu 
I. Alacaklının hakları 
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi 
MADDE 178- Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için bir ceza karar-

laştırılmışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 3 1 8 -

Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu için kararlaştınlmışsa alacaklı, 
hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla bir
likte cezanın ifasını da isteyebilir. 

Borçlunun, kararlaştırılan cezayı ifa ederek sözleşmeyi, dönme veya fesih suretiyle sona erdir
meye yetkili olduğunu ispat etme hakkı saklıdır. 

2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki 
MADDE 179- Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile, kararlaştırılan cezanın ifası gerekir. 
Alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tutarını aşıyorsa alacaklı, borçlunun kusuru bu

lunduğunu ispat etmedikçe aşan miktarı isteyemez. 
3. Kısmî ifanın yanması 
MADDE 180- Ceza koşuluna ilişkin hükümler, dönme durumunda ifa edilmiş olan kısmın ala

caklıya kalacağını öngören sözleşmelere de uygulanır. 
Taksitle satışa ilişkin hükümler saklıdır. 
II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 
MADDE 181- Taraflar, cezanın miktarını serbestçe belirleyebilirler. 
Asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz ise veya aksi kararlaştırılmadıkça sonradan borçlunun so

rumlu tutulamayacağı bir sebeple imkânsız hâle gelmişse, cezanın ifası istenemez. Ceza koşulunun 
geçersiz olması veya borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir sebeple sonradan imkânsız hâle gelme
si, asıl borcun geçerliliğini etkilemez. 

Hâkim, aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirir. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 
BİRİNCİ AYIRIM 

Alacağın Devri 
A. Koşulları 
I. İradî devir 
1. Genel olarak 
MADDE 182- Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını 

aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. 
Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı devralmış olan üçün

cü kişiye karşı, alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırılmış bulunduğu savunmasını ileri süremez. 
2. Şekli 
MADDE 183- Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 
Alacağın devri sözü verme, şekle bağlı değildir. 
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 
MADDE 184- Alacağın devri kanun veya mahkeme kararı gereğince gerçekleşmişse, bu devir 

özel bir şekle ve önceki alacaklının rızasını açıklamasına gerek olmaksızın, üçüncü kişilere karşı ile
ri sürülebilir. 

B. Devrin hükümleri 
I. Borçlunun durumu 
1. İyiniyetle yapılan ifa 
MADDE 185- Borçlu, alacağın devredildiği devreden veya devralan tarafından kendisine bil-

dirilmemişse, önceki alacaklıya; alacak birkaç kez devredilmişse, son devralan yerine önceki devra
lanlardan birine iyiniyetle ifada bulunarak borcundan kurtulur. 
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2. İfadan kaçınma ve tevdi 
MADDE 186- Kime ait olduğu çekişmeli bulunan bir alacağın borçlusu, ifadan kaçınabilir ve 

alacağın konusunu hâkim tarafından belirlenen yere tevdi etmekle borçtan kurtulur. 
Borçlu, alacağın çekişmeli olduğunu bildiği hâlde ifada bulunursa, bundan doğacak sonuçlardan 

sorumlu olur. 
Dava konusu olan çekişme mahkemece henüz sonuca bağlanmamış ve borç da muaccel ise, ta

raflardan her biri borçluyu, edimi tevdi etmeye zorlayabilir. 
3. Borçluya ait savunmalar 
MADDE 187- Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunmaları, dev

ralana karşı da ileri sürebilir. 
Borçlu, devri öğrendiği anda muaccel olmayan alacağını, devredilen alacaktan önce muaccel 

olması koşuluyla borcu ile takas edebilir. 
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 
MADDE 188- Alacağın devri ile devredenin kişiliğine özgü olanlar dışındaki öncelik haklan ve 

bağlı haklar da devralana geçer. 
Asıl alacakla birlikte işlemiş faizler de devredilmiş sayılır. 
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 
MADDE 189- Devreden, devralana alacak senedi ile elinde bulunan ispatla ilgili diğer belge

leri teslim etmek ve alacağını ileri sürebilmesi için gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. 
IV. Garanti 
1. Genel olarak 
MADDE 190- Alacak, bir edim karşılığında devredilmişse devreden, devir sırasında alacağın 

varlığını ve borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu garanti etmiş olur. 
Alacak bir edim karşılığı olmaksızın devredilmiş ya da kanun gereğince başkasına geçmişse, dev

reden veya önceki alacaklı, alacağın varlığından ve borçlunun ödeme gücünden sorumlu değildir. 
2. İfaya yönelik devir 
MADDE 191- Alacaklı, alacağını borcu ifaya yönelik olarak devretmekle birlikte borca mah

sup edilecek miktarı belirlememişse devralan, ancak borçludan aldığı veya gereken özeni göster
seydi alabilecek olduğu miktarı, kendi alacağına mahsup etmek zorundadır. 

3. Sorumluluğun kapsamı 
MADDE 192- Devralan garanti ile yükümlü olan devredenden aşağıdaki istemlerde bulunabilir: 
1. İfa ettiği karşı edimin faizi ile birlikte geri verilmesini, 
2. Devrin sebep olduğu giderleri, 
3. Borçluya karşı devraldığı alacağı elde etmek için yaptığı ve sonuçsuz girişimlerin yol açtığı 

giderleri, 
4. Devreden kusursuzluğunu ispat etmedikçe uğradığı diğer zararlarını. 
C. Özel hükümlerin saklılığı 
MADDE 193- Bazı hakların devrine özgü olarak kanunla konulmuş bulunan hükümler saklıdır. 

İKİNCİ AYIRIM 
Borcun Üstlenilmesi 

A. İç üstlenme sözleşmesi 
MADDE 194- Borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek veya ala

caklının rızasıyla borcu üstlenerek, borçluyu borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girmiş olur. 
Borçlu, iç üstlenme sözleşmesinden doğan borçlarını ifa etmedikçe, diğer taraftan yükümlülü

ğünü yerine getirmesini isteyemez. 
Borçlu, borcundan kurtarılmamışsa, diğer taraftan güvence isteyebilir. 
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B. Dış üstlenme sözleşmesi 
I. Öneri ve kabul 
MADDE 195- Borçlunun yerine yenisinin geçmesi ve borcundan kurtardması, borcu üstlenen 

ile alacaklı arasında yapılacak sözleşmeyle olur. 
İç üstlenme sözleşmesinin, üstlenen veya onun izni ile borçlu tarafından alacaklıya bildirilme

si, dış üstlenme sözleşmesinin yapılmasına ilişkin öneri anlamına gelir. 
Alacaklının kabulü açık veya örtülü olabilir. Alacaklı, çekince ileri sürmeksizin üstlenenin ifa

sını kabul eder veya onun borçlu sıfatı ile yaptığı diğer herhangi bir işleme rıza gösterirse, borcun üst
lenilmesini kabul etmiş sayılır. 

II. Önerinin bağlayıcılığı 
MADDE 196- Borcun üstlenilmesine ilişkin öneri alacaklı tarafından her zaman kabul edilebi

lir. Ancak, üstlenen veya önceki borçlu kabul için bir süre koyabilir. Alacaklı bu sürenin bitimine ka
dar susarsa, öneri reddedilmiş sayılır. 

Önerinin alacaklı tarafından kabul edilmesinden önce yeni bir iç üstlenme sözleşmesi yapılır ve 
bu ikinci üstlenmeye ilişkin olarak alacaklıya öneride bulunulursa, ilk öneride bulunan, önerisi ile 
bağlı olmaktan kurtulur. 

C. Borçlunun değişmesinin sonuçları 
I. Bağlı hak ve borçlar 
MADDE 197- Borçlu değişmiş olsa bile, alacaklının borçlunun kendisine bağlı olanlar dışındaki 

bağlı hakları saklı kalır. 
Bununla birlikte borcun güvencesi olarak rehin veren üçüncü kişinin ve kefilin sorumlulukları, 

ancak onların borcun üstlenilmesine yazılı olarak rıza göstermeleri hâlinde devam eder. 
II. Savunmalar 
MADDE 198- Üstlenilen borca ilişkin savunmaları ileri sürme hakkı, yeni borçluya geçer. 
Dış üstlenme sözleşmesinden aksi anlaşılmadıkça yeni borçlu, alacaklıya karşı önceki borçlu

nun ileri sürebileceği kişisel savunmalarda bulunamaz. 
Yeni borçlu, iç üstlenme sözleşmesinden kaynaklanan savunmaları alacaklıya karşı ileri süremez. 
D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü 
MADDE 199- Dış üstlenme sözleşmesi hükümsüz hâle gelirse, iyiniyetli üçüncü kişilerin hak

ları saklı kalmak üzere, eski borç bütün bağlı borçlarıyla birlikte varlığını sürdürür. 
Bundan başka, borcu üstlenen üstlenme sözleşmesinin hükümsüz hâle gelmesinde ve alacaklı

nın zarara uğramasında kendisine bir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe alacaklı, önceden 
sağlanmış güvenceyi yitirmesi yüzünden veya başka herhangi bir sebeple uğradığı zararın gideril
mesini üstlenenden isteyebilir. 

E. Borca katılma 
MADDE 200- Borca katılma, mevcut bir borca borçlunun yanında yer almak üzere, katılan ile 

alacaklı arasında yapılan ve katılanın, borçlu ile birlikte borçtan sorumlu olması sonucunu doğuran 
bir sözleşmedir. 

Borca katılan ile borçlu, alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olurlar. 
F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması 
MADDE 201- Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu 

alacaklılara bildirdiği veya ticarî işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye ge
nelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilânla duyurduğu tarihten başlayarak, 
onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sommlu olur. 
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Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak so
rumlu kalır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel ola
cak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar. 

Borçların bu yoldan üstlenilmesinin sonuçları, dış üstlenme sözleşmesinden doğan sonuçlarla 
özdeştir. 

Bildirme veya ilânla duyurma yükümlülüğü devralan tarafından yerine getirilmedikçe, ikinci 
fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye başlamaz. 

G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 
MADDE 202- Bir işletme, başka bir işletme ile aktif ve pasiflerin karşılıklı olarak devralınma

sı ya da birinin diğerine katılması yoluyla birleştirilirse, her iki işletmenin alacaklıları, bir malvarlı
ğının devralınmasından doğan haklara sahip olup, bütün alacaklarını yeni işletmeden alabilirler. 

Bir tek kişiye ait olup da, kollektif veya komandit ortaklık hâline dönüştürülen bir işletmenin 
borçlan hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

H. Özel hükümlerin saklılığı 
MADDE 203- Mirasın paylaşılması ve rehinli taşınmazların devri konusundaki borcun üstle-

nilmesine ilişkin özel hükümler saklıdır. 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma 
A. Sözleşmenin devri 
MADDE 204- Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf 

arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borç-
lannı devralana geçiren bir anlaşmadır. 

Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer tarafça önceden 
verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da, sözleşmenin devri hükümlerine tâbidir. 

Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır. 
Kanundan doğan halefiyet hâlleri ile diğer özel hükümler saklıdır. 
B. Sözleşmeye katılma 
MADDE 205- Sözleşmeye katılma, mevcut bir sözleşmeye taraflardan birinin yanında yer al

mak üzere, katılan ile bu sözleşmenin taraftan arasında yapılan ve katılanın, yanında yer aldığı ta
rafla birlikte, onun hak ve borçlarına sahip olması sonucunu doğuran bir anlaşmadır. 

Anlaşmada aksi kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye katılan ile yanında yer aldığı taraf, sözleşme
nin diğer tarafına karşı müteselsilen alacaklı ve borçlu olurlar. 

Sözleşmeye katılmanın geçerliliği, katılma konusu sözleşmenin şekline bağlıdır. 
İKİNCİ KISIM 

Özel Borç İlişkileri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Satış Sözleşmesi 
BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hükümler 
A. Tanımı ve hükümleri 
MADDE 206- Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, 

alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. 
Sözleşme ile aksi kararlaştınlmadıkça veya aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borç

larını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler. 
Dumm ve koşullara göre belirlenmesi mümkün olan bedel, kararlaştırılmış bedel hükmündedir. 
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B. Yarar ve hasar 
MADDE 207- Kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan 

doğan ayrık hâller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz 
satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir. 

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

Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, satı
lanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer. 

İKİNCİ AYIRIM 
Taşınır Satışı 

A. Konusu 
MADDE 208- Taşınır satışı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan 

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

sonra mülkiyeti devredilecek bütünleyici parçaların satılması da taşınır satışıdır. 
B. Satıcının borçları 
I. Zilyetliğin devri 
1. Kural 
MADDE 209- Satıcı, satılanın mülkiyetini geçirmek amacıyla, zilyetliğini alıcıya devretmekle 

yükümlüdür. 
2. Devir ve taşıma giderleri 
MADDE 210- Aksine sözleşme veya âdet yoksa, ölçme ve tartma gibi devir giderleri satıcıya, 

satılanı devralmak üzere yapılan giderler ve satılanın ifa yerinden başka yere taşınması gerektiğin
de, taşıma giderleri alıcıya aittir. 

Gidersiz devir kararlaştırılmışsa, satıcı taşıma giderlerini üstlenmiş sayılır. 
Liman ve gümrük giderleri olmaksızın devir kararlaştırılmışsa satıcı, dış satım, transit ve dış 

alım vergilerini üstlenmiş sayılır; ancak satılanın alıcı tarafından devralındığı sırada ödenmiş olan tü
ketim vergilerini üstlenmiş sayılmaz. 

3. Satıcının temerrüdü 
a. Kural ve ayrık durum 
MADDE 211- Satıcının temerrüdü hâlinde, borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümler 

uygulanır. 
Zilyetliğin devri için belirli bir süre konulmuş olan ticarî satışlarda, satıcı temerrüde düşerse alı

cının, devir isteminden vazgeçerek borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini istedi
ği kabul edilir. 

Alıcı, satılanın devredilmesini isteme niyetinde ise, belirlenen sürenin bitiminde bunu satıcıya 
hemen bildirmek zomndadır. 

b. Giderim borcu ve kapsamı 
MADDE 212- Borcunu ifa etmeyen satıcı, alıcının bu yüzden uğradığı zararı gidermekle 

yükümlüdür. 
Satıcı borcunu ifa etmezse alıcı, satış bedeli ile kendisine devredilmeyen satılanın yerine, bir 

başkasını satın almak için dürüstlük kurallarına uygun olarak ödediği bedel arasındaki farkın öden
mesini isteyebilir. 

Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise alıcı, onun yerine bir başkası
nı satın alma zorunda olmaksızın, satış bedeli ile belirlenmiş ifa günündeki piyasa fiyatı arasındaki 
farkın ödenmesini isteyebilir. 
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II. Zapttan sorumluluk 
1. Konusu 
MADDE 213- Satış sözleşmesinin kurulduğu sırada var olan bir hak dolayısıyla, satılanın ta

mamı veya bir kısmı bir üçüncü kişi tarafından alıcının elinden alınırsa satıcı, bundan dolayı alıcıya 
karşı sorumlu olur. 

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

Satıcı, üçüncü kişinin hakkını gizlemişse, sorumluluğunu kaldırma veya sınırlama konusunda ya
pılmış olan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

2. Yargılama usulü 
a. Davanın bildirimi 
MADDE 214- Satılanın elinden alınması tehlikesi ile karşılaşan alıcı, kendisine karşı açılan da

vayı satıcıya bildirdiği zaman satıcı, durumun gereğine göre ve yargılama usulü uyarınca ya alıcının 
yanında davaya katılmak ya da alıcı yerine geçerek üçüncü kişiye karşı davayı takip etmek ve sa
vunmak zorundadır. 

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

Dava, kendisine yüklenilemeyen sebeplerden dolayı satıcıya bildirilmemişse satıcı, zamanında bil
dirilmiş olsaydı daha elverişli bir hüküm elde edilebileceğini ispatladığı ölçüde sorumluluktan kurtulur. 

b. Mahkeme kararı olmaksızın geri verme 
MADDE 215- Satıcının zapttan sorumluluğu aşağıdaki hâllerde devam eder: 
1. Alıcı, bir mahkeme kararı beklemeksizin üçüncü kişinin hakkını dürüstlük kurallarına uygun 

olarak tanımış ve satılanı ona vermişse, 
2. Alıcı, üçüncü kişinin kendisine karşı dava açmasını beklemeden, satıcıyı satılan üzerindeki hak 

iddiasına ilişkin uyuşmazlığı dava yoluyla çözümlemesi, aksi takdirde tahkim yoluna başvuracağı ko
nusunda gecikmeksizin uyarmış ve bundan sonuç alamadığı için tahkim yoluna başvurmuşsa. 

Satıcının sorumluluğu, alıcının satılanı geri vermekle yükümlü olduğunu ispat etmesi duru
munda da devam eder. 

3. Alıcının hakları 
a. Tam zapt hâlinde 
MADDE 216- Satılanın tamamı alıcının elinden alınmışsa, satış sözleşmesi kendiliğinden sona 

ermiş sayılır ve alıcı satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir: 
1. Satılandan elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünlerin değeri indirilerek, ödemiş ol

duğu satış bedelinin faizi ile birlikte geri verilmesini, 
2. Satılanı elinden alan üçüncü kişiden isteyemeyeceği giderleri, 
3. Davayı satıcıya bildirmekle kaçınılabilecek olanlar dışında kalan bütün yargılama giderleri ile 

yargılama dışındaki giderleri, 
4. Satılanın tamamen elinden alınması yüzünden doğrudan doğruya uğradığı diğer zararları. 
Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının satılanın elinden alın

ması yüzünden uğramış olduğu diğer zararları da gidermekle yükümlüdür. 
b. Kısmî zapt hâlinde 
MADDE 217- Satılanın bir kısmı elinden alınmış veya satılan sınırlı aynî bir hakla yüklenmiş

se alıcı, sadece bu yüzden uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir. 
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Ancak alıcının, satılandaki bu durumu bilseydi onu satın almayacağı durum ve koşullardan an
laşılıyorsa, alıcı hâkimden sözleşmenin sona ermesine karar vermesini isteyebilir. 

Bu durumda alıcı, satılanın elinde kalmış olan kısmını o zamana kadar elde etmiş olduğu ya
rarlarla birlikte, satıcıya geri vermekle yükümlüdür. 

III. Ayıptan sorumluluk 
1. Konusu 
a. Genel olarak 
MADDE 218- Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulun

maması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kulla
nım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli 
ölçüde azaltan maddî, hukukî ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. 

Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. 
b. Hayvan satışında 
MADDE 219- Hayvan satışında satıcı, yazılı olarak üstlenmedikçe veya ağır kusuru olmadık

ça ayıptan sorumlu olmaz. 
2. Sorumsuzluk anlaşması 
MADDE 220- Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, ayıptan sorumluluğu

nu kaldıran veya sınırlayan her anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 
3. Alıcının bildiği ayıplar 
MADDE 221- Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan so

rumlu değildir. 
Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir 

ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sorumlu olur. 
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme 
a. Genel olarak 
MADDE 222- Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur 

bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu 
uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. 

Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. An
cak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde bu 
hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmeli
dir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır. 

b. Hayvan satışında 
MADDE 223- Hayvan satışında satıcının sorumlu olacağı süre yazılı olarak belirlenmemiş ve 

ayıp da hayvanın gebeliğine ilişkin değilse satıcı, ancak ayıbın devrin yapıldığı veya alıcının dev
ralmada temerrüdünün gerçekleştiği günden başlayarak dokuz gün içinde kendisine bildirilmesi ve 
ayrıca, hayvanın bilirkişilerce gözden geçirilmesinin aynı süre içinde yetkili makamdan istenmesi hâ
linde sorumlu olur. 

5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları 
MADDE 224- Ağır kusurlu olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiş ol

duğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz. 
Satıcılığı meslek edinmiş kişilerin bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı hüküm geçerlidir. 
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6. Satılanın başka yerden gönderilmesi 
MADDE 225- Başka yerden gönderilen satılanın ayıplı olduğunu ileri süren alıcı, bulunduğu 

yerde satıcının temsilcisi yoksa, satılanın korunması için gerekli önlemleri geçici olarak almakla yü
kümlüdür. Alıcı, ayıplı olduğunu ileri sürdüğü satılanın korunması için gerekli önlemleri almaksızın 
onu satıcıya geri gönderemez. 

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

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

7. Alıcının seçimlik hakları 
a. Genel olarak 
MADDE 226- Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçim

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

ücretsiz onarılmasını isteme, 
4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme. 
Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. 
Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamım gi

dererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. 
Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâ

kim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. 
Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme ve

ya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. 
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması 
MADDE 227- Alıcıya ayıplı olarak devredilmiş olan satılanın ayıptan, beklenmedik hâlden ve

ya mücbir sebepten dolayı yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması, alıcının sözleşmeden dön
me hakkını kullanmasını engellemez. Bu durumda alıcı, satılandan elinde ne kalmışsa onu geri ver
mekle yükümlüdür. 

Satılan alıcıya yüklenebilen bir sebep yüzünden yok olmuşsa veya alıcı onu başkasına devret-
mişse ya da biçimini değiştirmişse alıcı, ancak değerindeki eksiklik karşılığının satış bedelinden in
dirilmesini isteyebilir. 

8. Dönmenin sonuçları 
a. Genel olarak 
MADDE 228- Satış sözleşmesinden dönen alıcı, satılanı, ondan elde ettiği yararlan ile birlikte 

satıcıya geri vermekle yükümlüdür. Buna karşılık alıcı da, satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir: 
1. Ödemiş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte geri verilmesi, 
2. Satılanın tamamen zaptında olduğu gibi, yargılama giderleri ile satılan için yapmış olduğu gi

derlerin ödenmesi, 
3. Ayıplı maldan doğan doğrudan zararının giderilmesi. 
Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının diğer zararlarını da 

gidermekle yükümlüdür. 
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b. Birden çok mal satışında 
MADDE 229- Birden çok mal veya birden çok parçadan oluşan bir mal, birlikte satdmış olup 

da bunlardan bazdan ayıplı çıkarsa, dönme hakkı bunlardan ancak ayıplı çıkanlar için kullanılabilir. 
Ancak, alıcıya veya satıcıya önemli bir zarar vermeksizin ayıplı parçanın diğerinden ayrılmasına im
kân yoksa, dönme hakkının satılanın tamamını kapsaması zorunludur. 

Satılanın aslı için satıştan dönülmesi, ayrı satış bedeli gösterilerek satılmış olsalar bile, eklenti
lerini de kapsar; fakat eklentiler için dönme, satılanın aslını kapsamaz. 

9. Zamanaşımı 
MADDE 230- Satıcı daha uzun bir süre için üstlenmiş olmadıkça, satılanın ayıbından doğan 

sorumluluğa ilişkin her türlü dava, satılandaki ayıp daha sonra ortaya çıksa bile, satılanın alıcıya dev
rinden başlayarak iki yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Alıcının satılanın kendisine devrinden başla
yarak iki yıl içinde bildirdiği ayıptan doğan def i hakkı, bu sürenin geçmiş olmasıyla ortadan kalkmaz. 

Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, iki yıllık zamanaşımı süresinden ya
rarlanamaz. 

C. Alıcının borçları 
I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 
MADDE 231- Alıcı, satış sözleşmesinde kararlaştırılmış olduğu biçimde satış bedelini ödemek 

ve kendisine sunulan satılanı devralmakla yükümlüdür. 
Aksine yerel âdet veya anlaşma yoksa, satılanın hemen devralınması gereklidir. 
II. Satış bedelinin belirlenmesi 
MADDE 232- Alıcı, satış bedelini belirtmeksizin, malı alacağını kesin olarak bildirmişse satış, 

ifa yeri ve zamanındaki ortalama piyasa fiyatı üzerinden yapılmış sayılır. 
Satış bedeli, satılanın ağırlığına göre hesaplanıyorsa, darası indirilir. 
Bazı ticarî malların satışında, daralı ağırlıktan miktar olarak ya da yüzde hesabıyla bir indirim 

yapılmasına veya bedelin, daralı ağırlık üzerinden belirlenmesine ilişkin ticarî teamüller saklıdır. 
III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 
MADDE 233- Aksine sözleşme yoksa, satılan alıcının zilyetliğine girince satış bedeli muaccel 

olur. 
Faiz istenebileceği konusunda bir teamül varsa veya alıcı maldan ürün ya da diğer verimler el

de etme imkânına sahip ise ya da belirli günün geçmesiyle temerrüdün gerçekleşmesi durumunda, ay
rıca bir ihtara gerek olmaksızın satış bedeline faiz istenebilir. 

IV. Alıcının temerrüdü 
1. Satıcının dönme hakkı 
MADDE 234- Satılanın, ancak satış bedeli ödendikten sonra veya ödenme anında devredilmesi ge

reken durumlarda alıcı temerrüde düşerse, satıcı herhangi bir işlem gerekmeksizin satıştan dönebilir. 
Bu hakkını kullanmak isteyen satıcı, durumu gecikmeksizin alıcıya bildirmek zorundadır. 
Satılanın zilyetliği satış bedeli ödenmeden alıcıya devredilmişse, alıcının temerrüdü sebebiyle 

satıcının dönme hakkını kullanarak satılanı geri alması, bu hakkın sözleşmede açıkça saklı tutulma
sına bağlıdır. 

2. Zararın hesaplanması ve giderimi 
MADDE 235- Borcunu ifa etmeyen alıcı, satıcının bu yüzden uğradığı zararı gidermekle 

yükümlüdür. 
Satıcı, satış bedelini ödemede temerrüde düşmüş olan alıcıdan, bu bedel ile satılanın başkasına 

dürüstlük kurallarına uygun olarak satışından elde ettiği bedel arasındaki farka göre hesaplanacak za
rarın giderilmesini isteyebilir. 
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Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise satıcı, böyle bir satışa gerek 
kalmaksızın, satış bedeli ile malın belirlenmiş ödeme günündeki fiyatı arasındaki farkı alıcıdan gi
derim olarak isteyebilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 

A. Şekil 
MADDE 236- Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlen

mesi şarttır. 
Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz. 
Onalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 
B. Satış ilişkisi doğuran haklar 
I. Süresi ve şerhi 
MADDE 237- Onalım ve geri alım hakları en çok yirmibeş yıllık, alım hakkı ise en çok on yıl

lık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilir. 
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 
MADDE 238- Aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan onalım, alım ve geri alım hak

ları devredilemez, ancak miras yoluyla geçer. 
Bu hakların devredilebileceği sözleşmeyle kararlaştırılmışsa, devir işlemi hakkın kurulması için 

öngörülen şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 
III. Onalım hakkı 
1. İleri sürülmesi 
MADDE 239- Onalım hakkı, taşınmazın satışı ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer her 

türlü işlemin yapılması hâllerinde kullanılabilir. 
Taşınmazın, mirasın paylaşımında mirasçılardan birine özgülenmesi, cebrî artırma yoluyla sa

tışı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve bunlara benzer amaçlarla edinilmesi hâllerinde ona
lım hakkı kullanılamaz. 

2. Koşulları ve hükümleri 
MADDE 240- Satıcı veya alıcı, satış sözleşmesinin yapıldığını ve içeriğini onalım hakkı sahi

bine noter aracılığıyla bildirmek zorundadır. 
Önahm hakkı kullanıldıktan sonra satış sözleşmesi ortadan kaldırılırsa ya da alıcının şahsından 

kaynaklanan sebeplerle onaylanmazsa, bu durum onalım hakkı sahibine karşı ileri sürülemez. 
Onalım hakkını kuran sözleşmede aksi öngörülmemişse, onalım hakkı sahibi taşınmazı, satıcı

nın üçüncü kişiyle kararlaştırdığı satışa ilişkin koşullarla kazanır. 
Ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlemlerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 
3. Kullanılması ve hükümleri 
MADDE 241- Sözleşmeden doğan onalım hakkını kullanmak isteyen hak sahibi, bu hak şer-

hedilmiş ve taşınmazın mülkiyeti alıcı adına tescil edilmişse alıcıya; aksi takdirde satıcıya karşı, sa
tışın veya ekonomik bakımdan satışa eşdeğer başka bir işlemin kendisine bildirildiği tarihten başla
yarak üç ay ve her hâlde satışın yapılmasından başlayarak iki yıl içinde dava açmak zorundadır. 

C. Taşınmaz satışı 
I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 
MADDE 242- Bir taşınmazın koşula bağlı satışında, koşul gerçekleşmedikçe tapu siciline tes

cil yapılamaz. 
Taşınmaz satışında mülkiyeti saklı tutma koşulu da tescil edilemez. 
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II. Sorumluluk 
MADDE 243- Aksine sözleşme olmadıkça, satılan taşınmaz, satış sözleşmesinde yazılı yüzöl

çümü tutarını kapsamıyorsa satıcı, eksiği için alıcıya tazminat ödemekle yükümlüdür. 
Satılan taşınmaz, resmî bir ölçüme dayanılarak tapu siciline yazılmış olan yüzölçümü tutarını 

içermiyorsa satıcı, özellikle üstlenmiş olmadıkça tazminat ile yükümlü değildir. 
Bir yapının ayıplı olmasından doğan davalar, mülkiyetin geçmesinden başlayarak beş yılda za

manaşımına uğrar. Ancak, satıcı ağır kusurlu ise, beş yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz. 
III. Yarar ve hasar 
MADDE 244- Satılanın tescilden sonraki bir zamanda alıcı tarafından teslim alınması için söz

leşmeyle bir süre belirlenmişse, onun yarar ve hasarı, alıcıya teslimle geçer. Bu hüküm, alıcının sa
tılanı teslim almada temerrüde düşmesi durumunda da uygulanır. 

Bu sözleşmenin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 
MADDE 245- Taşınır satışına ilişkin kurallar, kıyas yoluyla taşınmaz satışında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
Bazı Satış Türleri 

A. Örnek üzerine satış 
I. Tanımı 
MADDE 246- Örnek üzerine satış, tarafların sözleşmenin konusu olan malın alıcıya veya üçün

cü bir kişiye bırakılan bir örneğe ya da tespit ettikleri bir mala uygun olması üzerinde anlaşmalarıy
la yapılan satıştır. 

II. İspat yükü 
MADDE 247- Örnek üzerine satışta kendisine örnek verilen taraf, elindeki örneğin kendisine ve

rilmiş örnek olduğunu ispat yükü altında olmayıp, örneğin biçimi değişmiş olsa bile, bu değişiklik 
gözden geçirmenin zorunlu bir sonucu ise, alıcının iddiası doğru sayılır. Ancak, karşı tarafın her hâl
de bunun aksini ispat hakkı vardır. 

Örnek, alıcının dindeyken bozulmuş veya yok olmuşsa, kusuru olmasa bile, satılanın örneğe 
uygun olmadığını ispat yükü alıcıya düşer. 

B. Beğenme koşuluyla satış 
I. Tanımı 
MADDE 248- Beğenme koşuluyla satış, alıcının satılanı deneyerek veya gözden geçirerek be

ğenmesi koşuluyla yapılan satıştır. 
II. Hükümleri 
MADDE 249- Beğenme koşuluyla satışta alıcı, satılanı kabul etmekte veya hiçbir sebep gös

termeksizin geri vermekte serbesttir. 
Satılan, alıcının zilyetliğine geçmiş olsa bile, satılanın mülkiyeti, beğenme koşulunun gerçek

leştiği ana kadar satıcıda kalır. 
III. Deneme veya gözden geçirme 
1. Satıcının yanında 
MADDE 250- Deneme veya gözden geçirme satıcının yanında yapılmak gerekip de alıcı, satı

lanı sözleşme veya âdete göre gerekli süre içinde kabul edip etmediğini açıklamazsa, satıcı sözleş
meyle bağlılıktan kurtulur. 

Böyle bir süre belirlenmemişse, satıcı uygun bir süre geçtikten sonra, satılanı kabul edip etme
diğini bildirmesi için alıcıya ihtarda bulunabilir; bu ihtara hemen cevap verilmezse satıcı, sözleş
meyle bağlılıktan kurtulur. 
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2. Alıcının yanında 
MADDE 251- Satılan, denenmeksizin veya gözden geçirilmeksizin alıcıya verilmişse, sözleş

me veya âdete göre gereken süre içinde veya böyle bir süre yoksa, satıcının ihtarı üzerine alıcı, satı
lanı beğenmediğini hemen bildirmez veya onu geri vermezse, beğenme koşulu gerçekleşmiş olur. 

Alıcının, herhangi bir çekince belirtmeksizin satış bedelinin tamamını veya bir kısmını ödeme
siyle ya da satılanı deneme veya gözden geçirme amacını aşacak biçimde kullanmasıyla da beğen
me koşulu gerçekleşmiş olur. 

C. Kısmî ödemeli satışlar 
I. Taksitle satış 
1. Tanımı, şekli ve içeriği 
MADDE 252- Taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin ödenmesinden ön

ce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satıştır. 
Taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 
Malın satıcının ticarî faaliyeti kapsamında satılması hâlinde, sözleşmede aşağıdaki hususlar 

belirtilir: 
1. Tarafların adı ve yerleşim yeri, 
2. Satışın konusu, 
3. Satılanın peşin satış bedeli, 
4. Taksitle ödeme sebebiyle belirtilecek ilâve bedel, 
5. Toplam satış bedeli, 
6. Alıcının nakden veya aynen üstlendiği diğer bütün edimler, 
7. Peşinat ve taksitlerin tutarı ile vadesi ve ikiden az olmamak üzere taksit sayısı, 
8. Alıcının yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı, 
9. Öngörülmüşse, mülkiyetin saklı tutulmasına veya satış bedeli alacağının devrine ilişkin an

laşma kayıtları, 
10. Temerrüt veya vadenin ertelenmesi durumunda, yasal faiz oranının yüzde otuz fazlasını geç

memek üzere ödenecek faiz, 
11. Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih. 
2. Yasal temsilcinin rızası 
MADDE 253- Ayırt etme gücüne sahip bir küçük veya kısıtlı tarafından yapılmış olan taksitle 

satış sözleşmesinin geçerliliği, yasal temsilcinin yazılı rızasına bağlıdır. Bu durumda rızanın, en geç 
sözleşmenin kurulduğu anda verilmiş olması gerekir. 

3. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve geri alma açıklaması 
MADDE 254- Taksitle satış sözleşmesi, alıcı bakımından, taraflarca imzalanmış sözleşmenin bir 

nüshasının eline geçmesinden yedi gün sonra yürürlüğe girer. Alıcı, bu süre içinde irade açıklaması
nı geri aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebilir. Bu haktan önceden feragat edilemez. Geri alma bil
diriminin sürenin son gününde postaya verilmiş olması, sonuç doğurması için yeterlidir. 

Satıcı geri alma süresi içinde malı alıcıya devretmişse alıcı, malı ancak olağan bir gözden ge
çirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde sözleşme yürürlüğe girmiş olur. 

Alıcının geri alma hakkını kullanması hâlinde, kendisinden cayma parası istenemez. 
4. Tarafların hak ve borçları 
a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 
MADDE 255- Alıcı, peşin satış bedelinin en az onda birini en geç teslim anında peşin olarak, 

satış bedelinin geri kalan kısmını da sözleşmenin kurulmasını izleyen üç yıl içinde ödemekle 
yükümlüdür. 
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Bakanlar Kurulu, satılanın türüne göre peşinat miktarı ile yasal ödeme sürelerini yarıya kadar 
indirebileceği gibi, iki katma kadar çıkartabilir. 

Kanunda belirlenen asgarî peşinatı tamamen almaksızın, satılanı alıcıya devreden satıcı, peşi
natın ödenmeyen kısmı üzerinde istem hakkını kaybeder. 

Peşinattan vazgeçilmesi karşılığında, satış bedelinde yapılacak artırma hükümsüzdür. 
b. Alıcının def ileri 
MADDE 256- Alıcı, satıcının taksitle satıştan doğan alacağı ile kendisinin satıcıdan olan ala

cağını takas etme hakkından önceden feragat edemez. 
Alacağın devredilmesi dummunda alıcının, satış bedeli alacağına ilişkin def ileri sınırlanamaz 

ve ortadan kaldırılamaz. 
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi 
MADDE 257- Taksit borcu kambiyo senedine bağlanmış olmadıkça, alıcı satış bedelinin kalan 

kısmını her zaman bir defada ödeyerek borcundan kurtulabilir. Bu dummda, peşin satış bedeline ilâ
ve edilen bedelin ödenmemiş taksitlere isabet eden kısmı, yarısından az olmamak üzere ödeme sü
resinin kısaltılmasına uygun olarak indirilir. 

5. Alıcının temerrüdü 
a. Satıcının seçimlik hakkı 
MADDE 258- Alıcı peşinatı ödemede temerrüde düşerse satıcı, sadece peşinatı isteyebilir ve

ya sözleşmeden dönebilir. 
Alıcı taksitleri ödemede temerrüde düşerse satıcı, muaccel olmuş taksitlerin veya geri kalan sa

tış bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Satıcının ge
ri kalan satış bedelinin tamamını isteyebilmesi veya sözleşmeden dönebilmesi, ancak bu hakkı açık 
biçimde saklı tutmuş olmasına ve alıcının kararlaştırılan satış bedelinin en az onda birini oluşturan 
ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ya da en son taksi-
di ödemede temerrüde düşmüş olmasına bağlıdır. Ancak, satıcının dönme dolayısıyla isteyebileceği 
miktar, ödenmiş olan taksitler tutarına eşit veya daha fazla ise satıcı sözleşmeden dönemez. 

Satıcı, satış bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini isteme veya sözleşmeden dön
me haklarını kullanmadan önce, alıcıya en az onbeş günlük bir süre tanımak zomndadır. 

b. Sözleşmeden dönme 
MADDE 259- Satıcı, alıcının taksitleri ödemekte temerrüde düşmesi sebebiyle satılanın alıcı

ya devrinden sonra sözleşmeden dönerse, her iki taraf aldığını geri vermekle yükümlüdür. Satıcı, ay
rıca hakkaniyete uygun bir kullanım bedeli ve satılanın olağandışı kullanılması sebebiyle değerinin 
azalması hâlinde tazminat da isteyebilir. Ancak satıcı, sözleşme zamanında ifa edilmiş olsaydı elde 
edecek olduğundan fazlasını isteyemez. 

Satıcı, alıcının peşinatı ödemekte temerrüde düşmesi yüzünden satılanın devrinden önce söz
leşmeden dönerse, alıcıdan sadece ödenmeyen peşinat üzerinden, sözleşmeden döndüğü tarihe kadar 
işleyecek yasal faiz ile sözleşmenin kurulmasından sonra, satılanın uğramış olduğu değer kaybı se
bebiyle tazminat isteyebilir. Ceza koşulu kararlaştırılmışsa, peşin satış bedelinin yüzde onunu aşamaz. 

c. Hâkimin müdahalesi 
MADDE 260- Hâkim, temerrüde düşen alıcının borçlarını ödeyeceği konusunda güvence ver

mesi ve satıcının da bu yeni düzenleme dolayısıyla herhangi bir zararının söz konusu olmaması ko
şuluyla, alıcıya ödeme kolaylıkları sağlayabilir ve satıcının satılanı geri almasını yasaklayabilir. 
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6. Yetkili mahkeme ve tahkim 
MADDE 261- Yerleşim yeri Türkiye'de olan alıcı, tarafı olduğu taksitle satış sözleşmesinden 

doğacak uyuşmazlıklar konusunda, yerleşim yerindeki mahkemenin yetkisinden önceden feragat 
edemeyeceği gibi, tahkim sözleşmesi de yapamaz. 

7. Uygulama alanı 
MADDE 262- Taksitle satışa ilişkin hükümler, aynı ekonomik amaçla yapılan işlemlere de 

uygulanır. 
Bir taşınırı edinme amacıyla yapılan ödünç sözleşmelerinde satıcının, mülkiyeti saklı tutma kay

dı ile birlikte veya bundan bağımsız olarak satış bedeli alacağını ödünç verene devretmesi veya sa
tıcı ile ödünç verenin başka surette anlaşarak, alıcının satış bedelini daha sonra taksitler hâlinde öde
mek üzere malın teslimini sağlamaları durumunda, taksitle satışa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uy
gulanır. Ödünç sözleşmesinde, taksitle satış sözleşmelerine konulması zorunlu olan hususların yer al
ması şarttır. Ancak, bunlardan peşin satış bedeli ile toplam satış bedeli yerine, ödünç alınan miktar 
ile ödünç verene ödenecek toplam ödünç miktarı gösterilir. 

Peşin satışla bağlantılı taksitle ödünç sözleşmelerinde, ödünç verene, yasal asgarî peşinatın öden
miş ve peşin satış bedelinin ödünç sözleşmesinin yapılması sırasında herhangi bir ilâve yapılmaksı
zın tamamen karşılanmış olması hâlinde, taksitle satışa ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Alıcının tacir sıfatıyla hareket ettiği veya malın bir ticarî işletmenin ihtiyacı için ya da meslekî 
amaçlarla satın alınması durumunda, taksitle satışa ilişkin hükümlerden sadece 258 inci maddenin 
ikinci fıkrası, 259 uncu maddenin birinci fıkrası ve 260 ıncı maddesi hükümleri uygulanır. 

II. Ön ödemeli taksitle satış 
1. Tanımı, şekli ve içeriği 
MADDE 263- Ön ödemeli taksitle satış, alıcının taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım 

kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üst
lendikleri satıştır. 

Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşmede 
aşağıdaki hususlar belirtilir: 

1. Tarafların adı ve yerleşim yeri, 
2. Satışın konusu, 
3. Toplam satış bedeli, 
4. Taksitlerin sayısı, tutarı, vadesi ve sözleşmenin süresi, 
5. Taksitleri kabule yetkili banka, 
6. Alıcıya karşı üstlenilen faiz miktarı, 
7. Alıcının yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı, 
8. Alıcının sözleşmeden cayma hakkı ve bu sebeple ödeyeceği cayma parası, 
9. Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih. 
2. Tarafların hak ve borçları 
a. Ödemelerin güvenceye bağlanması 
MADDE 264- Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, öde

meleri sözleşmede belirtilen bir bankada kendi adına açılacak gelir getiren bir tasarruf veya yatırım 
hesabına yatırmakla yükümlüdür. 

Banka, her iki tarafın çıkarlarını gözetmek zorundadır. Açılan hesaptan her iki tarafın rızasıyla 
ödeme yapılabilir. Bu rıza önceden verilemez. 

Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, satılanın devrine kadar 
268 inci madde uyarınca sözleşmeden cayarsa satıcı, bu hesap üzerindeki bütün haklarını kaybeder. 
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b. Alıcının malın devrini isteme hakkı 
MADDE 265- Alıcı satış bedelinin tamamını ödedikten sonra, her zaman malın kendisine dev

redilmesini isteyebilir. Ancak, satıcı malı başkasından sağlayarak devredecek ise alıcı, bunun için 
kendisine uygun bir süre tanımak zorundadır. 

Satıcının malı alıcıya devredebilmesi için, taksitle satışa ilişkin koşullara uyulması gerekir. 
Alıcı birden çok şey satın almış veya seçim hakkını saklı tutmuş ise, satılanın kısım kısım dev

redilmesini, ancak 255 inci maddede öngörülen asgarî peşinatı ödedikten sonra isteyebilir. Satılanın 
eşya topluluğu oluşturduğu hâllerde bu istemde bulunulamaz. Satış bedelinin tamamen ödenmeme
si hâlinde, satıcıdan satılanı kısmen devretmesi, ancak geri kalan kısmın yüzde onunun kendisine 
güvence olarak bırakılması koşuluyla istenebilir. 

c. Satış bedelinin ödenmesi 
MADDE 266- Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde satış bede

linin, satılanın devri anında tamamen ödenmiş olması gerekir. Satılanın devredilmesini isteyen alıcı, 
hesabındaki bakiyeden, satış bedelinin en çok üçte birlik kısmını satıcı lehine serbest bırakabilir. An
cak, sözleşmenin kuruluşu sırasında buna ilişkin taahhütte bulunulamaz. 

d. Satış bedelinin belirlenmesi 
MADDE 267- Satıcının sözleşmenin kurulduğu sırada belirlenen toplam satış bedeline ek bir be

del isteme hakkını saklı tutan bütün kayıtlar geçersizdir. 
Ödenecek toplam satış bedeli sözleşmede belirlenmiş olmakla birlikte, devredilecek eşya önceden 

belirlenmemiş ve satıcı tarafından bu eşyayı seçme hakkı alıcıya tanınmış ise satıcı, peşin satıştaki ola
ğan bedelleri göz önünde tutmak suretiyle alıcının yapacağı seçime tam olarak uymakla yükümlüdür. 

Buna aykırı anlaşmalar, ancak alıcının yararına olduğu ölçüde geçerlidir. 
3. Sözleşmenin sona ermesi 
a. Cayma hakkı 
MADDE 268- Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, malın 

devrine kadar her zaman sözleşmeden cayabilir. 
Sözleşmeden cayma hâlinde alıcı tarafından ödenmesi öngörülen cayma parası, durumun özel

liğine ve sözleşmenin kurulması ile cayma arasında geçen süreye bakılarak belirlenir. Ancak, bu miktar 
satıcının toplam alacağının yüzde ikisinden az ve yüzde beşinden fazla olamaz. Alıcı, yapmış olduğu öde
melerin cayma parasını aşan kısmının, getirileri ile birlikte kendisine geri verilmesini isteyebilir. 

Alıcının ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödeme
leri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle 
satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden söz
leşmeden cayılmış olursa, cayma parası istenemez. 

b. Sözleşmenin süresi 
MADDE 269- Ön ödemeleri ifa borcu, beş yılın geçmesiyle sona erer. 
Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, sekiz yıl geçtiği hâl

de satılanın devri isteminde bulunmazsa, satıcı kendisini uyararak üç aylık süre tanır. Alıcı bu süre 
içinde kayıtsız kalırsa satıcı, alıcıya sözleşmeden cayma hâlinde tanınan haklara sahip olur. 

c. Alıcının temerrüdü 
MADDE 270- Alıcı bir veya daha çok ön ödemede temerrüde düşerse satıcı, ancak vadesi gel

miş olan ödemeleri isteyebilir. Bununla birlikte, toplam alacağın en az onda birini oluşturan ve bir
birini izleyen iki ön ödemenin veya toplam alacağın en az dörtte birini oluşturan bir tek ön ödeme
nin ya da sonuncu ön ödemenin vadesi gelmişse satıcı, ayrıca alıcıya tanıyacağı bir aylık ödeme sü
resinin geçmesinden sonra sözleşmeden dönme hakkına sahip olur. 
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Satıcı, ödeme süresi bir yd veya daha az olan sözleşmeden dönerse, 259 uncu maddenin ikinci 
fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır. Süresi bir yılı aşan sözleşmelerde satıcı, ancak 268 inci mad
denin ikinci fıkrasında öngörülen cayma parasını ve alıcıya ödenmesi gereken ortalama banka faizi
ni aşan zararlarının giderilmesini isteyebilir. 

Bir yıldan daha uzun süreli sözleşmelerde temerrüde düşmüş olan alıcının malın devrini istemesi 
hâlinde satıcı, yasal anapara faizi ile birlikte, devir isteminden sonra malın değerinde oluşacak ek
silmelerin giderilmesini isteyebilir. Ceza koşulu öngörülmüşse miktarı, satış bedelinin yüzde onunu 
geçemez. 

Satılanın devredilmiş olduğu hâllerde, dönme konusunda 259 uncu maddenin birinci fıkrası hük
mü uygulanır. 

4. Uygulama alanının sınırlanması 
MADDE 271- Alıcının tacir sıfatıyla hareket etmesi veya malın bir ticarî işletmenin ihtiyacı 

için ya da meslekî amaçlarla satın alınması dummunda, 263 ilâ 270 inci maddeler uygulanmaz. 
III. Ortak hükümler 
MADDE 272- Taksitle satışa ilişkin hükümlerden yasal temsilcinin rızasına, alıcının sözleşme

nin kurulmasından cayma hakkına ve def ilerine, satıcının alacağının devrine, hâkim tarafından sağ
lanan ödeme kolaylıklarına ve yetkili mahkeme ile tahkime ilişkin olanlar, ön ödemeli taksitle satı
şa da uygulanır. 

Satılanı devir süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan taksitle satışta alıcı, satılanın dev
rinden önce ödemeleri yapmakla yükümlü ise, ön ödemeli taksitle satışa ilişkin hükümler kıyas yo
luyla uygulanır. 

D. Açık artırma yoluyla satış 
I. Tanımı 
MADDE 273- Açık artırma yoluyla satış; yeri, zamanı ve koşulları önceden belirlenerek, hazır 

olanlar arasından en yüksek bedeli öneren ile yapılan satıştır. 
II. Kurulması 
MADDE 274- Satıcı artırma koşullarında aksi yönde bir irade açıklamasında bulunmamışsa, 

herkesin katılabileceği isteğe bağlı açık artırmalarda satış sözleşmesi, artırmayı yönetenin en yüksek 
bedeli öneren kişiye ihale etmesiyle kumlmuş olur. 

Cebrî artırma yoluyla satış, artırmayı yöneten memumn en yüksek bedeli öneren kişiye ihale et
mesiyle kumlmuş olur. 

III. Hükümleri 
1. Artırmaya katılanın bağlandığı an 
a. Genel olarak 
MADDE 275- Artırmaya katılan kişi, satış için konulmuş olan koşullar çerçevesinde önerisiy

le bağlıdır. 
Aksine bir koşul yoksa, öneride bulunanın bağlılığı, kendisinden daha yüksek bir öneri yapıl

masıyla sona erer veya daha yüksek öneri olup olmadığının somlması üzerine böyle bir önerinin ol
madığının anlaşılması hâlinde, önerisinin hemen kabul edilmemesiyle ortadan kalkar. 

b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında 
MADDE 276- Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında, ihalenin veya reddinin artırmadan he

men sonra yapılması gerekir. 
Öneride bulunanın bağlılığının artırmadan sonra da devam edeceğini öngören koşul geçersizdir. 

Ancak, bu kural cebrî artırmalarda ve ihalenin bir kamu görevlisince onaylanması gerektiği durum
larda uygulanmaz. 
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2. Ödemenin peşin olması gereği 
MADDE 277- Artırma koşullarında aksi kararlaştırılmamışsa, ihale bedelinin peşin ödenmesi 

gerekir. 
İhale bedeli peşin olarak veya artırma koşulları uyarınca ödenmezse satıcı, satıştan hemen 

dönebilir. 
3. Mülkiyetin geçmesi 
MADDE 278- Artırmada taşınır bir mal alan kişi, onun mülkiyetini ihale anında kazanır. Artır

madan alınan taşınmazın mülkiyeti, ancak tapu siciline tescille alıcıya geçer. 
Artırma görevlisi, satış tutanağında gösterilen taşınmazın alıcı adına tescilini hemen tapu ida

resine bildirir. 
Cebrî artırma sonucunda yapılan ihalelerde mülkiyetin geçmesine ilişkin özel hükümler saklıdır. 
İsteğe bağlı özel artırmalarda mülkiyetin geçmesi genel hükümlere tâbidir. 
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 
MADDE 279- Cebrî artırmalarda zapttan ve ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanmaz. 
Artırmadan mal alan kişi, o mala, tapu siciline veya satış koşullarına ya da kanuna göre belirli 

olan dummu, haklan ve yükleri ile birlikte malik olur. 
İsteğe bağlı açık artırmalarda satıcı, satılanın zaptından ve ayıplarından sommludur. Ancak, al

datma dummu dışında, artırma koşullarında açıkça belirtip duyurmak suretiyle bu sommluluktan 
kurtulabilir. 

IV. Artırmanın iptali 
MADDE 280- Hukuka veya ahlâka aykırı yollara başvurularak ihalenin gerçekleştirilmesi sağ

lanmışsa her ilgili, iptal sebebini öğrendiği günden başlayarak on gün ve her hâlde ihale tarihini iz
leyen bir yıl içinde ihalenin iptalini mahkemeden isteyebilir. 

Cebrî artırmalar hakkında özel hükümler saklıdır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Mal Değişim Sözleşmesi 
A.Tanımı 
MADDE 281- Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şe

yin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zil
yetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir. 

B. Tâbi olduğu hükümler 
MADDE 282- Satış sözleşmesine ilişkin hükümler, mal değişim sözleşmesine de uygulanır; bu

na göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği şey bakımından satıcı, kendisine verilmesi üstlenilen 
şey bakımından alıcı dummundadır. 

C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 
MADDE 283- Satış sözleşmesinin zapttan ve ayıptan sommluluğa ilişkin hükümleri uygun düş

tüğü ölçüde, mal değişim sözleşmesine de uygulanır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bağışlama Sözleşmesi 
A. Tanımı 
MADDE 284- Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvar-

lığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. 
Henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat etmek veya bir mirası reddetmek, bağışlama değildir. 
Ahlâkî bir ödevin yerine getirilmesi de bağışlama sayılmaz. 
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B. Bağışlama ehliyeti 
I. Bağışlayan için 
MADDE 285- Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hu

kukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir. 
Bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, savurgan

lığı yüzünden kısıtlanmasına karar verilirse, o bağışlama mahkemece iptal edilebilir. 
II. Bağışlanan için 
MADDE 286- Fiil ehliyeti bulunmayan kişi ayırt etme gücüne sahipse, bağışlamayı kabul ede

bilir. Ancak, bağışlananın yasal temsilcisi bu kişinin bağışlamayı kabulünü yasaklar veya bağışlanı
lan şeyin geri verilmesini emrederse, bağışlama ortadan kalkar. 

C. Kurulması 
I. Bağışlama sözü verme 
MADDE 287- Bağışlama sözü vermenin geçerliliği, bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına 

bağlıdır. 
Bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki aynî bir hakkın bağışlanması sözü vermenin geçerlili

ği, ancak resmî şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 
Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışlama sözü verme, bağışlayan tarafından yerine 

getirildiğinde, elden bağışlama hükmündedir. Ancak, geçerliliği resmî şekle bağlanmış olan bağış
lamalarda bu hüküm uygulanmaz. 

II. Elden bağışlama 
MADDE 288- Elden bağışlama, bağışlayanın bir taşınırını bağışlanana teslim etmesiyle kurul

muş olur. 
III. Koşullu bağışlama 
MADDE 289- Bağışlama, bir koşula bağlanarak yapılabilir. 
Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamada, vasiyete ilişkin hükümler 

uygulanır. 
IV. Yüklemeli bağışlama 
MADDE 290- Bağışlayan bağışlamasına yüklemeler koyabilir. 
Bağışlayan, sözleşme gereğince bağışlanan tarafından kabul edilmiş olan yüklemelerin yerine 

getirilmesini isteyebilir. 
Kamu yararına olarak bağışlamaya konulmuş olan bir yüklemenin yerine getirilmesini isteme 

yetkisi, bağışlayanın ölümünden sonra, ilgili kamu kurumuna geçer. 
Bağışlama konusunun değeri, yüklemenin yerine getirilmesi masraflarını karşılamaz ve aşan kı

sım kendisine ödenmezse bağışlanan, yüklemeyi yerine getirmekten kaçınabilir. 
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 
MADDE 291- Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda, bağışlama ko

nusunun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir. 
Bağışlama konusu, taşınmaza veya taşınmaz üzerindeki bir aynî hakka ilişkin ise, bağışlayana 

dönme koşulu tapu siciline şerh verilebilir. 
VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 
MADDE 292- Bir kimse başkasına bağışlamayı önerdiği bir malı, başka mallarından fiilen ayır

mış olsa bile, bağışlananın kabulüne kadar, bağışlama önerisini geri alabilir. 
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D. Bağışlayanın sorumluluğu 
MADDE 293- Bağışlayan, bağışlamadan doğan zarardan bu zarara ağır kusuruyla sebep olma

dıkça, bağışlanana karşı sorumlu değildir. 
Bağışlayan, bağışlanılan şey veya alacak hakkında ayrıca garanti sözü vermişse, bununla so

rumlu olur. 
E. Bağışlamanın ortadan kalkması 
I. Bağışlamanın geri alınması 
MADDE 294- Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya 

yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi öl
çüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir: 

1. Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse, 
2. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlü

lüklerine önemli ölçüde aykırı davranmışsa, 
3. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse. 
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma 
MADDE 295- Bağışlama sözü veren, aşağıdaki durumlarda sözünü geri alabilir ve onu ifadan 

kaçınabilir: 
1. Elden bağışlanılan bir malın geri verilmesini isteyebileceği sebeplerden biri varsa, 
2. Malî dummu, sonradan sözün yerine getirilmesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçü

de değişmişse, 
3. Bağışlama sözü verdikten sonra, kendisi için yeni aile yükümlülükleri doğmuş veya bu yü

kümlülükleri önemli ölçüde ağırlaşmışsa. 
Bağışlama sözü verenin borcunu ödeme güçsüzlüğü saptanır veya iflâsına karar verilirse, ifa 

yükümlülüğü ortadan kalkar. 
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 
MADDE 296- Bağışlayan, geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde ba

ğışlamayı geri alabilir. 
Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ölürse, geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve mirasçıları bu 

sürenin sona ermesine kadar bu hakkı kullanabilirler. 
Bağışlayan, sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları, ölümünden başlayarak bir 

yıl içinde bağışlamayı geri alma hakkını kullanabilirler. 
Bağışlanan, bağışlayanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürür veya onun geri alma hakkını 

kullanmasını engellerse, mirasçıları bağışlamayı geri alabilirler. 
IV. Bağışlayanın ölümü 
MADDE 297- Aksi kararlaştırılmamışsa, dönemsel edimleri içeren bağışlama, bağışlayanın 

ölümüyle sona erer. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kira Sözleşmesi 
BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hükümler 
A. Tanımı 
MADDE 298- Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla bir

likte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bede
lini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 3 3 7 -

B. Kira süresi 
MADDE 299- Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. 
Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşme

si belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır. 
C. Kiraya verenin borçları 
I. Teslim borcu 
MADDE 300- Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma 

elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. 
Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerin
de ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz. 

İL Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 
MADDE 301- Kiralananla ilgili zomnlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi karar-

laştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır. 
III. Yan giderlere katlanma borcu 
MADDE 302- Kiraya veren, sözleşmede aksi öngörülmemişse, kiralananın kullanımıyla ilgili 

olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür. 
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 
MADDE 303- Kiralananın önemli ayıplarla teslimi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne ve

ya kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı dumma gelmesinden doğan sommluluğuna ilişkin hü
kümlere başvurabilir. 

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

2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 
a. Genel olarak 
MADDE 304- Kiralanan sonradan ayıplı dumma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların gi

derilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesi
ni isteyebilir. Ancak, zararın giderilmesi istemi diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez. 

Önemli ayıp dummunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. 
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih 
MADDE 305- Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini iste

yebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan ala
cağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. 

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

Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle de
ğiştirebilir. 

Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın ta
mamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. 

c. Kira bedelinin indirilmesi 
MADDE 306- Kiracı, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı hâlinde, bu ayıpların 

kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden 
ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir. 
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d. Zararın giderimi 
MADDE 307- Kiraya veren, kusuru olmadığını ispat etmedikçe kiracı, kiraya verenden kirala

nanın ayıplı olmasından doğan zararların giderilmesini isteyebilir. 
V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 
1. Zapttan sorumluluk 
MADDE 308- Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sür

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

2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması 
a. Kiralananın el değiştirmesi 
MADDE 309- Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, 

yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. 
Kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır. 
b. Üçüncü kişinin sınırlı aynî hak sahibi olması 
MADDE 310- Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının 

hakkını etkileyen bir aynî hak sahibi olursa, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yo
luyla uygulanır. 

c. Tapu siciline şerh 
MADDE 311- Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şer

hi kararlaştırılabilir. 
D. Kiracının borçları 
I. Kira bedelini ödeme borcu 
1. Genel olarak 
MADDE 312- Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. 
2. İfa zamanı 
MADDE 313- Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa 

yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. 
3. Kiracının temerrüdü 
MADDE 314- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gide

ri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa et
meme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. 

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu 
süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. 

II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 
MADDE 315- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın 

bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. 
Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri 

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

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya ve
rilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının 
kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durum
larında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. 
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III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 316- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini 
ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel âdete de bakılır. 

IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 
MADDE 317- Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecik

meksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur. 
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu 
MADDE 318- Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik 

çalışmalara katlanmakla yükümlüdür. 
Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun 

belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. 
Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bil

dirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır. 
Kiracının kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır. 
E. Özel durumlar 
I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 
1. Kiraya veren tarafından 
MADDE 319- Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracı

dan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. 
Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle 

yükümlüdür. Kiracının, kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır. 
2. Kiracı tarafından 
MADDE 320- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. 
Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, ki

ralananın eski dummuyla geri verilmesini isteyemez. 
Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler 

sonucu ortaya çıkan önemli değer artışının karşılığının ödenmesini kira sözleşmesi sona erdiğinde is
teyebilir. Daha yüksek bir bedel ödenmesini öngören yazılı anlaşmalar saklıdır. 

II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 
MADDE 321- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, ki

ralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına 
devredebilir. 

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı baş
kasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez. 

Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya vere
ne karşı sommlu olur. Bu dummda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya ve
ya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir. 

III. Kira ilişkisinin devri 
MADDE 322- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devre

demez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. 
Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracı

nın yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur. 
İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle 

devralanla birlikte müteselsilen sommlu olur. 
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IV. Kiralananın kullanılmaması 
1. Genel olarak 
MADDE 323- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kay

naklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yü
kümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir. 

2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 
MADDE 324- Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri ver

diği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebilece
ği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul et
mesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulma
sı hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer. 

Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde et
tiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür. 

V. Takastan feragat yasağı 
MADDE 325- Kiracı ve kiraya veren, kira sözleşmesinden doğan alacaklarını takas etme hak

kından önceden feragat edemezler. 
F. Sözleşmenin sona ermesi 

I. Sürenin geçmesi 
MADDE 326- Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin so

nunda kendiliğinden sona erer. 
Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi 

belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. 
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 
1. Genel olarak 
MADDE 327- Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bil

dirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fe
sih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleş
mesinin başlangıç tarihi esas alınır. 

Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bil
dirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur. 

2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında 
MADDE 328- Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşme

sini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumun
da, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. 

3. Taşınır kiralarında 
MADDE 329- Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapı

lacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. 
Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan 

taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden ya
pacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini is
teme hakkı yoktur. 
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III. Olağanüstü fesih 
1. Önemli sebepler 
MADDE 330- Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren 

önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman 
feshedebilir. 

Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçları
nı karara bağlar. 

2. Kiracının iflâsı 
MADDE 331- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflâs ederse kiraya veren, işleyecek kira 

bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir. 
Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflâs masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. 

Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi her hangi bir fesih bildirim 
süresine uymaksızın hemen feshedebilir. 

3. Kiracının ölümü 
MADDE 332- Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en 

yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler. 
G. Kiralananın geri verilmesi 
I. Genel olarak 
MADDE 333- Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o du

rumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralanan
da meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sommlu değildir. 

Kiracının, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları 
giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar 
geçersizdir. 

II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 
MADDE 334- Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın dummunu gözden geçirmek ve ki

racının sommlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zomndadır. Bu 
bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sommluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan in
celemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sommluluğu 
devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak 
bildirmek zomndadır. 

H. Kiraya verenin hapis hakkı 
I. Konusu 
MADDE 335- Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık 

kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kulla
nılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir. 

Kiraya verenin hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt ki
racının kiralanana getirdiği aynı nitelikteki taşınırları da kapsar. 

Hapis hakkı, kiracının haczedilemeyen malları üzerinde kullanılamaz. 
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 
MADDE 336- Üçüncü kişilerin, kiraya verenin kiracıya ait olmadığını bildiği veya bilmesi ge

rektiği eşya ile çalınmış, kaybolmuş veya başka bir biçimde malikinin elinden iradesi dışında çıkmış 
eşya üzerindeki hakları, kiraya verenin hapis hakkından önce gelir. 
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Kiraya veren, kiracı tarafından kiralanana getirilmiş olan taşınırların kiracının mülkiyetinde ol
madığını kira sözleşmesi devam ederken öğrendiği hâlde, sözleşmeyi en yakın fesih döneminin so
nu için feshetmezse, bu eşya üzerindeki hapis hakkını kaybeder. 

III. Hakkın kullanılması 
MADDE 337- Kiracı, taşınmak veya kiralananda bulunan taşınırları başka bir yere taşımak is

tediği takdirde, kiraya veren, alacağını güvence altına almasını sağlayacak miktardaki taşınırı, sulh 
hâkiminin veya icra müdürünün kararıyla alıkoyabilir. 

Alıkoyma kararının konusu olan eşya, gizlice veya zorla götürülürse, götürülmelerinden başla
yarak on gün içinde kolluk gücünün yardımıyla kiralanana geri getirilir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 

A. Uygulama alanı 
MADDE 338- Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı ki

racıya bırakılan eşya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma öz
gülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira 
sözleşmelerine de bu hükümler uygulanır. 

B. Bağlantılı sözleşme 
MADDE 339- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi, ki

racının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına girme
sine bağlanmışsa, kirayla bağlantılı sözleşme geçersizdir. 

C. Kullanma giderleri 
MADDE 340- Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya 

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

rafa vermek zomndadır. 
D. Kiracının güvence vermesi 
MADDE 341- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu ge

tirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz. 
Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin ona

yı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir ban
kaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya 
da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir. 

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

E. Kira bedeli 
I. Genel olarak 
MADDE 342- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine deği

şiklik yapılamaz. 
II. Belirlenmesi 
MADDE 343- Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaş

maları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli
dir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. 
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Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapdmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat 
endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne 
alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli 
veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni 
kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kirala
nanın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her 
beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere 
göre değiştirilebilir. 

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelin
de değişiklik yapılamaz. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın de
ğerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır. 

III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 
MADDE 344- Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. 
Ancak, bu dava, dava dilekçesinin, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir ta

rihte kiracıya tebliğ edilmiş ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağı
na ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi 
sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlan
gıcından itibaren kiracıyı bağlar. 

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni ki
ra döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni döne
min başlangıcından itibaren geçerli olur. 

IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 
MADDE 345- Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü ge

tirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde sözleşme cezası ödeneceğine ve
ya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. 

F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi 
I. Bildirim yoluyla 
1. Genel olarak 
MADDE 346- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bi

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

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından 
onbeş yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. 

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği dummlarda, kiraya veren veya kiracı 
sözleşmeyi sona erdirebilir. 

2. Bildirimin geçerliliği 
a. Şekil 
MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde ya

pılmasına bağlıdır. 
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b. Aile konutu 
MADDE 348- Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık 

rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. 
Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçı

nırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir. 
Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını ka

zanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve 
eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır. 

II. Dava yoluyla 
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle 
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 
MADDE 349- Kiraya veren, kira sözleşmesini, 
1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer 

kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 
2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değişti

rilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, 
belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hü

kümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarih
ten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir. 

b. Yeni malikin gereksinimi 
MADDE 350- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun ge

reği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma 
zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildir
mek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. 

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkı
nı, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. 

2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle 
MADDE 351- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı bel

li bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini 
bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. 

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

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

3. Dava süresinin uzaması 
MADDE 352- Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını ki

racıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır. 
4. Dava sebeplerinin sınırlılığı 
MADDE 353- Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aley

hine değiştirilemez. 
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5. Yeniden kiralama yasağı 
MADDE 354- Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, hak

lı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. 
Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep ol

maksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleş
tirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. 
Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu ön
celik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. 

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş 
olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. 

6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 
MADDE 355- Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve san'atı yürüten mi

rasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uyduk
ları sürece, taraf olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Ürün Kirası 

A. Tanımı 
MADDE 356- Ürün kirası kiraya verenin, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanıl

masını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlendiği sözleşmedir. 
Ürüne katılmalı kira, kira bedelinin devşirilecek ürünün belli bir oranı olarak kararlaştırıldığı 

ürün kirasıdır. Bu oran sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, yerel âdete göre belirlenir. 
B. Genel hükümlerin uygulanması 
MADDE 357- Bu ayırımda ürün kirasına ilişkin özel hüküm bulunmadıkça, kira sözleşmesine 

ilişkin genel hükümler uygulanır. 
C. Tutanak düzenleme 
MADDE 358- Kira sözleşmesi, araç ve gereçleri, hayvanları, devredilen eşyayı veya stoklan-

mış malları da içeriyorsa taraflar, bunların değerlerini birlikte takdir ederek iki nüsha düzenleyecek
leri tutanağa geçirip imzalayarak, birbirlerine vermekle yükümlüdürler. 

D. Kiraya verenin borçları 
I. Teslim borcu 
MADDE 359- Kiraya veren, birlikte kiralanmış taşınır şeyler varsa bunlar da içinde olmak üze

re, kiralananı, sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya ve işletilmeye elverişli bir dumm
da kiracıya teslim etmek ve sözleşme süresince bu dummda bulundurmakla yükümlüdür. 

II. Esaslı onarımlar 
MADDE 360- Kiraya veren, kira süresi içinde yapılması zomnlu olan esaslı onarımları, kiracı 

tarafından bildirilir bildirilmez, gideri kendisine ait olmak üzere yapmakla yükümlüdür. 
E. Kiracının borçları 
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 
1. Genel olarak 
MADDE 361- Kiracı, sözleşmede aksine bir hüküm veya yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve 

yan giderleri her kira yılının ve en geç kira süresinin sonunda ödemekle yükümlüdür. 
Kiracı, kiralananın tesliminden sonra vadesi gelmiş kira bedelini veya yan giderleri ödemezse 

kiraya veren, kiracıya yazılı olarak en az altmış günlük bir önel verip, bu önel içinde ödememesi du
mmunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 3 4 6 -

2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 
MADDE 362- Tarımsal bir taşınmazın her zamanki verimi, olağanüstü felâket veya doğal olaylar 

yüzünden önemli ölçüde azalırsa kiracı, kira bedelinden orantılı bir miktarın indirilmesini isteyebilir. 
Bu haktan başlangıçta feragat, ancak kira bedelinin belirlenmesi sırasında bu gibi durumların 

meydana gelmesi olasılığı göz önünde tutulmuş veya doğan zarar bir sigorta ile karşılanmış ise, ge
çerli olur. 

II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 
MADDE 363- Kiracı, kiralananı özgülendiği amaca uygun ve iyi bir biçimde işletmekle, özel

likle ürün vermeye elverişli bir durumda bulundurmakla yükümlüdür. 
Kiracı, kiraya verenin izni olmaksızın, kiralananın işletme usulünü, kira süresinin bitiminden 

sonra etkisi görülebilecek biçimde değiştiremez. 
III. Bakım borcu 
MADDE 364- Kiracı, kiralananın bakımını gereği gibi sağlamakla yükümlüdür. 
Kiracı, yerel âdete uygun olarak küçük onarından yapmak, bozulan veya kullanılmayla yok olan 

düşük değerli araç ve gereçlerin yerine yenilerini koymak zorundadır. 
F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı 
MADDE 365- Kiracı, kiraya verenin rızası olmaksızın kiralananı başkasına kiraya veremeye

ceği gibi, kullanım ve işletme hakkını da başkasına devredemez. Ancak kiracı, kiralananda bulunan ba
zı yerleri, kiraya veren için zarar doğuracak bir değişikliği gerektirmemek koşuluyla kiraya verebilir. 

Kiracının, başkasıyla yaptığı bu kira sözleşmelerine, alt kiraya ilişkin kurallar, kıyas yoluyla 
uygulanır. 

G. Sözleşmenin sona ermesi 
I. Sona erme sebepleri 
1. Sürenin geçmesi 
MADDE 366- Belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. 
Ancak, tarafların örtülü olarak sözleşmeyi sürdürmeleri hâlinde, aksi kararlaştırılmadıkça, kira 

sözleşmesi birer yıl için yenilenmiş sayılır. 
Yenilenen kira sözleşmesi yasal bildirim süresine uyularak, her kira yılının sonu için feshedilebilir. 
2. Fesih bildirimi 
MADDE 367- Belirsiz süreli sözleşmede, fesih bildirim süresi sözleşme veya yerel âdetle be

lirlenmemişse, en az altı aylık bir bildirim süresine uyulmak koşuluyla, taraflardan her biri sözleş
meyi feshedebilir. 

Aksine bir anlaşma yoksa, tanmsal taşınmazlara ilişkin ürün kiralarında yerel âdetçe uygulanan 
bahar veya güz mevsimleri için; diğer ürün kiralarında ise herhangi bir zaman için fesih bildirimi 
yapılabilir. 

3. Olağanüstü fesih 
a. Önemli sebepler 
MADDE 368- Taraflardan biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli 

sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. 
Hâkim, durum ve koşullan göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçları

nı karara bağlar. 
b. Kiracının iflâsı 
MADDE 369- Kiracının iflâsı hâlinde sözleşme, iflâsın açıldığı anda, kendiliğinden sona erer. 

Ancak, kiraya veren, işlemekte olan kira ve tutanağa geçirilen eşya için yeterli güvence verildiği tak
dirde, sözleşmeyi kira yılının sonuna kadar sürdürmekle yükümlüdür. 
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c. Kiracının ölümü 
MADDE 370- Kiracının ölümü hâlinde, onun mirasçıları ve kiraya veren, altı aylık yasal fesih 

bildirim sürelerine uymak koşuluyla, sözleşmeyi feshedebilirler. 
II. Sona ermenin sonuçları 
1. Geri verme 
MADDE 371- Kira süresinin bitiminde kiracı, kiralananı, tutanağa geçirilmiş olan bütün eşya

larla birlikte ve bulundukları durumda geri vermekle yükümlüdür. 
Kiracı, iyi işletilme durumunda kaçınılabilecek olan değer eksiklikleri için tazminat ödemekle 

yükümlüdür. 
Kiracı, kiralanana göstermekle yükümlü olduğu özen çerçevesinde meydana gelen değer artış

ları için tazminat isteyemez. 
2. Tutanağa geçirilmiş eşya 
MADDE 372- Kiralanan teslim edilirken tutanağa geçirilmiş olan eşyalara değer biçilmişse ki

racı, kira sözleşmesi sona erince, bunları özdeş tür ve değerde olmak üzere geri vermekle veya de
ğer eksikliklerini gidermekle yükümlüdür. 

Kiracı, kiraya verenin kusurunu ya da mücbir sebebin varlığını ispat ederek geri vermekten ve
ya tazminat ödemekten kurtulabilir. 

Kiracı, kendisinin yaptığı masraflardan veya emeğinden doğan değer artışı için tazminat isteyebilir. 
3. Ürün ve yetişme giderleri 
MADDE 373- Tarımsal bir taşınmazın kiracısı, kira sözleşmesinin sona erdiği anda henüz dev-

şirilmemiş ürünler üzerinde bir hak ileri süremez. 
Ancak kiracı, ürünün yetişmesi için yapmış olduğu tarım giderlerinin hâkim tarafından belirlene

cek miktarını, kiraya verenden tazminat olarak isteyebilir ve bu tazminat işlemiş kiralardan indirilir. 
4. Saman, gübre ve benzerleri 
MADDE 374- Kiralananı geri veren kiracı, düzenli bir işletmenin gerektirdiği oranda, son yı

lın samanlarını, hayvan yataklarını, kuru ot ve gübrelerini kiralananda bırakmakla yükümlüdür. 
Kiracı, almış olduğundan daha fazlasını bırakıyorsa, bıraktığı fazlalık için tazminat isteme hak

kına sahiptir; aldığından daha az bırakıyorsa, eksikleri tamamlamak veya değer eksikliğini gider
mekle yükümlüdür. 

H. Hayvan kirası 
I. Konusu 
MADDE 375- Tarımsal bir taşınmazın kirasıyla bağlantılı olmayan geviş getirici hayvanların ki

rasında, aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, kiralanan hayvanların kira süresi içindeki bütün ürün
leri kiracının olur. 

Kiracı, kiralanan hayvanları beslemek, onlara iyi bakmak ve kiraya verene para veya hayvan
lardan elde ettiği ürünün belli bir payını ödemekle yükümlüdür. 

II. Sorumluluk 
MADDE 376- Aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa kiracı, kiralanan hayvanların uğradığı bir 

zarardan, bu zararın, korumada dikkat ve özen gösterildiği hâlde meydana gelmiş olduğunu ispat et
medikçe sorumludur. 

Kiracı, kendi kusuruyla sebebiyet vermediği olağanüstü koruma giderleri için kiraya verenden 
tazminat isteyebilir. 

Kiracı, önemli kazaları ya da hastalıkları gecikmeksizin kiraya verene bildirmekle yükümlüdür. 
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III. Fesih 
MADDE 377- Aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, belirsiz bir süre için yapdan sözleşmeyi, 

taraflardan her biri, dilediği zaman feshedebilir. 
Ancak, fesih dürüstlük kurallarına aykırı ve uygun olmayan bir zamanda yapılamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ödünç Sözleşmeleri 
BİRİNCİ AYIRIM 
Kullanım Ödüncü 

A. Tanımı 
MADDE 378- Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kulla

nılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlen
diği sözleşmedir. 

B. Hükümleri 
I. Ödünç alanın kullanım hakkı 
MADDE 379- Ödünç alan, ödünç konusunu ancak sözleşmede kararlaştırılan şekilde, sözleş

mede hüküm yoksa niteliğine veya özgülendiği amaca göre kullanabilir. 
Ödünç alan, ödünç konusunu başkasına kullandıramaz. 
Ödünç alan, bu hükümlere aykırı davrandığı durumlarda, beklenmedik hâllerden doğan zarar

lardan da sorumludur. Ancak, bu hükümlere uymuş olsaydı bile zararın doğacağını ispat ederse so
rumluluktan kurtulur. 

II. Bakım ve koruma giderleri 
MADDE 380- Ödünç alan, ödünç konusunun olağan bakım ve koruma giderlerini karşılamak

la yükümlüdür. 
Ödünç alan, ödünç verenin yararına yapmak zorunda kaldığı olağanüstü giderlerin ödenmesini 

isteyebilir. 
III. Müteselsil sorumluluk 
MADDE 381- Bir şeyi birlikte ödünç alanlar, ondan müteselsilen sorumlu olurlar. 
C. Sona ermesi 
I. Amacı belirlenmiş kullanmada 
MADDE 382- Kullanma için belirli bir süre öngörülmemişse, ödünç alanın, ödünç konusunu 

sözleşme uyarınca kullanmış olmasıyla veya kullanabilecek kadar bir zaman geçmesiyle sözleşme so
na erer. 

Ödünç alan, ödünç konusunu sözleşmeye aykırı olarak kullanır, onu bozar veya kullanmak için 
başka bir kimseye verirse ya da önceden bilinmeyen bir durum yüzünden ödünç verenin ivedi ge
reksinimi ortaya çıkarsa, ödünç veren o şeyi daha önce geri isteyebilir. 

II. Amacı belirlenmemiş kullanmada 
MADDE 383- Ödünç konusu, kullanım süresi ve hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeden ve

rilmişse, ödünç veren onu dilediği zaman geri isteyebilir. 
III. Ödünç alanın ölümü 
MADDE 384- Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç alanın ölmesiyle kendiliğinden sona erer. 
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İKİNCİ AYIRIM 
Tüketim Ödüncü 

A. Tanımı 
MADDE 385- Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar parayı ya da tüketilebi-

len bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi üst
lendiği sözleşmedir. 

B. Hükümleri 
I. Faiz 
1. Genel olarak 
MADDE 386- Ticarî olmayan tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmış olma

dıkça faiz istenemez. 
Ticarî tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştınlmamış olsa bile faiz istenebilir. 
2. Faize ilişkin özel kurallar 
MADDE 387- Tüketim ödüncü sözleşmesinde faiz oranı belirlenmemişse, kural olarak ödünç 

alma zamanında ve yerinde o tür ödünçlerde geçerli olan faiz oranı uygulanır. 
Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, belirlenen faiz, yıllık olarak ödenir. 
Faizin anaparaya eklenerek birlikte yeniden faiz yürütülmesi kararlaştırılamaz. 
II. Zamanaşımı 
MADDE 388- Ödünç alanın, ödünç konusunun teslimine ve ödünç verenin de bu şeyin teslim 

alınmasına ilişkin istemleri, diğer tarafın bu konuda temerrüde düşmesinden başlayarak altı ayın geç
mesiyle zamanaşımına uğrar. 

III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü 
MADDE 389- Ödünç alan, ödünç sözleşmesinin kurulmasından sonra ödeme güçsüzlüğüne dü

şerse ödünç veren, ödünç konusunun tesliminden kaçınabilir. 
Ödünç veren, ödünç alanın sözleşmenin kurulmasından önce ödeme güçsüzlüğüne düşmüş ol

duğunu daha sonra öğrenmişse, aynı hakka sahiptir. 
C. Para yerine verilen şeyler 
MADDE 390- Ödünç alana, sözleşmede kararlaştırılan para yerine, kıymetli evrak veya ticarî 

mallar verilirse, borcun tutarı, bunların teslim zamanı ve yerindeki borsa ya da piyasa değeri üze
rinden hesaplanır; aksine yapılan sözleşme geçersizdir. 

D. Geri verme zamanı 
MADDE 391- Ödüncün geri verilmesi konusunda belirli bir gün ya da bildirim süresi veya bor

cun geri istendiği anda muaccel olacağı kararlaştınlmamışsa ödünç alan, ilk istemden başlayarak al
tı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü değildir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Hizmet Sözleşmeleri 
BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hizmet Sözleşmesi 
A. Tanımı 
MADDE 392- Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan sü

reyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 
İşçinin işverene bir hizmeti kısmî süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği söz

leşmeler de hizmet sözleşmesidir. 
Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; 

özel kanun hükümleri saklıdır. 
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B. Kurulması 
MADDE 393- Hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı 

değildir. 
Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir za

man için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş 
sayılır. 

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, 
geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. 

C. İşçinin borçları 
L Bizzat çalışma borcu 
MADDE 394- Sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi 

bizzat yapmakla yükümlüdür. 
II. Özen ve sadakat borcu 
MADDE 395- İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasın

da sadakatle davranmak zorundadır. 
İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uy

gun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye 
özen göstermekle yükümlüdür. 

İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında 
üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. 

İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin de
vamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaati
nin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır sakla
makla yükümlüdür. 

III. Teslim ve hesap verme borcu 
MADDE 396- İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyle

ri ve özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. 
İşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yükümlüdür. 
IV. Fazla çalışma borcu 
MADDE 397- Fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalışma süresinin üzerinde ve 

işçinin rızasıyla yapılan çalışmadır. Ancak, normal süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin 
yerine getirilmesi zomnluluğu doğar, işçi bunu yapabilecek dummda bulunur ve aynı zamanda ka
çınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa işçi, karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı ye
rine getirmekle yükümlüdür. 

Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 
MADDE 398- İşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel dü

zenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler, bunlara dürüstlük kurallarının gerektir
diği ölçüde uymak zorundadırlar. 

VI. İşçinin sorumluluğu 
MADDE 399- İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sommludur. 
Bu sommluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip 

gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz 
önünde tutulur. 
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D. İşverenin borçları 
I. Ücret ödeme borcu 
1. Ücret 
a. Genel olarak 
MADDE 400- İşveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede 

hüküm bulunmayan hâllerde ise, alışılmış olan ücreti ödemekle yükümlüdür. 
İşçi işverenle birlikte yaşıyorsa, aksine anlaşma veya yerel âdet olmadıkça barınma ve beslen

me, ücretin bir bölümünü oluşturur. 
b. Fazla çalışma ücreti 
MADDE 401- İşveren, fazla çalışma için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli fazla

sıyla ödemekle yükümlüdür. 
İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çalışmayla oran

tılı olarak izin verebilir. 
c. İşin sonucundan pay alma 
MADDE 402- Sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan belli bir pay 

verilmesi kararlaştırılmışsa, hesap dönemi sonunda bu pay, yasal hükümler veya genellikle kabul 
edilmiş ticarî esaslar göz önünde tutularak belirlenir. 

İşçiye belli bir pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde, payın hesaplanmasında uyuşulamazsa iş
veren, işçiye veya onun yerine, birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi ver
mek ve bilginin dayanağını oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri incelemesine sunmak; kâr
dan bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, işveren işçiye, istemi üzerine ayrıca yıl sonu kâr zarar cet
velini vermek zorundadır. 

d. Aracılık ücreti 
MADDE 403- İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret ödeneceği ka

rarlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak kurulmasıyla işçinin istem hak
kı doğar. 

Borçların kısım kısım ifa edileceği sözleşmeler ile sigorta sözleşmelerinde, her kısma ilişkin 
ücret isteminin bu kısma ilişkin borcun muaccel olmasıyla veya yerine getirilmesiyle doğacağı ya
zılı olarak kararlaştırılabilir. 

İşçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında kurulan sözleşme, işveren tarafından 
kusuru olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi borçlarını yerine getirmezse, ücret istemine yöne
lik hak sona erer. Sadece kısmî ifa hâlinde, ücretten orantılı olarak indirim yapılır. 

Sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğü getiril
memişse, işveren işçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için, bu ücrete tâbi işlemleri de içeren ya
zılı hesap vermekle yükümlüdür. 

Hesabı gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkarsa işveren, işçiye veya onun yerine, birlikte karar
laştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını oluşturan işlet
meyle ilgili defter ve belgeleri onun incelemesine sunmak zorundadır. 

e. İkramiye 
MADDE 404- İşveren, bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi belirli günler dolayısıyla işçilerine 

özel ikramiye verebilir. Ancak, işçilerin bu ikramiyeyi istem hakları bu konuda anlaşma olması hâ
linde doğar. 

Hizmet sözleşmesi ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermişse, işçinin ikramiyeden ça
lıştığı süre ile orantılı bir bölümünü isteme hakkı, ancak bu konuda anlaşma olması hâlinde doğar. 
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2. Ücretin ödenmesi 
a. Ödeme süresi 
MADDE 405- Aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, hizmet 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri belirlenebilir. 
Daha kısa bir ödeme süresi kararlaştınlmamışsa veya aksine âdet yoksa, aracılık ücreti her ayın so

nunda ödenir. Ancak, işlemlerin yapılması altı aydan daha uzun bir süre gerektirdiği takdirde, aracılık üc
reti asıl ücrete ek olarak kararlaştınlmışsa, yazılı anlaşmayla ödeme daha ileri bir tarihe bırakılabilir. 

Asıl ücrete ek olarak üretilenden pay verilmesi öngörülen hâllerde, ürün payı belirlenir belir-
lenmez, cirodan veya kârdan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise payın, hesap dönemini izleyen 
en geç üç ay içinde belirlenerek ödenmesi şarttır. 

İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek 
durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür. 

b. Ücretin korunması 
MADDE 406- Ücret, sözleşmeyle aksi kararlaştırılmadıkça, işyerinde veya özel olarak açılan 

bir banka hesabına ödenir. Her ödeme döneminde, işçiye hesap pusulası verilir. 
İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin 

kasten sebebiyet verdiği bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir. 
Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. 
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi durumunda ücret 
a. İşverenin temerrüdü durumunda 
MADDE 407- İşveren, işgörme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi 

kabulde temerrüde düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, işçiden bu edimini daha sonra 
yerine getirmesini isteyemez. Ancak, işçinin bu engelleme sebebiyle yapmaktan kurtulduğu giderler 
ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar ücretinden indirilir. 

b. İşçinin çalışmayı durdurması durumunda 
MADDE 408- Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan ça

lışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için işgörme 
edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniye
te uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi 
MADDE 409- İşçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, başkasına devredilemez 

ve rehnedilemez. Ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından tak
dir edilecek miktar, bu orana dahil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır. 

Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir. 
5. Parça başına veya götürü iş 
a. İş verme 
MADDE 410- İşçi, sözleşme gereğince yalnız bir işveren için sadece parça başına veya götürü 

iş yapmayı üstlenmişse işveren, ona yeterli iş vermekle yükümlüdür. 
İşveren, kendi kusuru olmaksızın sözleşmede öngörülen parça başına veya götürü iş sağlaya

mayacak durumda bulunduğu veya işletme koşulları geçici olarak gerektirdiği takdirde işçiye, ücre
ti zaman esasına göre öder. Bu durumda, zamana göre ödenecek ücret, anlaşmada veya hizmet ya da 
toplu iş sözleşmesinde belirlenmemişse işveren, işçiye parça başına veya götürü olarak daha önce al
dığı ortalama ücrete eşdeğer bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

Parça başına veya götürü ya da zamana göre iş sağlayamayan işveren, en azından işgörme edimini 
kabulde temerrüt hükümleri uyarınca zamana göre işgörmede ödeyeceği ücreti ödemekle yükümlüdür. 
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b. Birim ücreti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 411- İşçi, sözleşme gereğince parça başına veya götürü olarak çalışmayı üstlendiği 
takdirde işveren, her işin başlamasından önce ona ödenecek birim ücretini bildirmekle yükümlüdür. 

Bu bildirimi yapmayan işveren, aynı veya benzer bir iş için belirlenmiş olan birim ücretini öde
mekle yükümlüdür. 

II. İş araç ve malzemeleri 
MADDE 412- Aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, işveren işçiye bu iş için gerekli araçları 

ve malzemeyi sağlamakla yükümlüdür. 
İşçi işverenle anlaşarak kendi araç veya malzemesini işin görülmesine özgülerse, aksi anlaşma

da kararlaştırılmadıkça veya yerel âdet bulunmadıkça işveren, bunun için işçiye uygun bir karşılık 
ödemekle yükümlüdür. 

III. Giderler 
1. Genel olarak 
MADDE 413- İşveren, işin görülmesinin gerektirdiği her türlü harcama ile işçiyi işyeri dışında 

çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür. 
Yazılı olarak yapılmış bir hizmet veya toplu iş sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması 

kararlaştırılan harcamaların, işçiye götürü biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi ön
görülebilir. Ancak bu ödeme, zorunlu harcamaları karşılayacak miktardan az olamaz. 

Zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin anlaş
malar geçersizdir. 

2. Taşıma araçları 
MADDE 414- İşçi, işin görülmesi için işverenle anlaşarak işverenin veya kendisinin sağladığı 

bir taşıma aracı kullanıyorsa, taşıtın işletilmesi ve bakımı için gerekli olağan giderler, hizmet için 
kullanıldığı ölçüde işverence karşılanır. 

İşçi işverenle anlaşarak, işin görülmesinde kendi motorlu aracını kullanıyorsa, işveren ayrıca 
bu araçla ilgili vergiyi, zorunlu malî sorumluluk sigortası primini ve aracın yıpranması karşılığında 
uygun bir tazminatı hizmet için kullanıldığı ölçüde işçiye ödemekle yükümlüdür. 

İşçi işverenle anlaşarak, hizmetin görülmesinde kendisine ait diğer taşıma araçlarını ve hay
vanlarını kullanıyorsa işveren, bunların kullanma ve bakımı için gerekli olan olağan giderleri hizmet 
için kullanıldığı ölçüde karşılamakla yükümlüdür. 

3. Giderlerin ödenmesi 
MADDE 415- İşçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağı, daha kısa bir süre kararlaştı

rılmamışsa veya yerel âdet yoksa, her defasında ücretle birlikte ödenir. 
İşçi, sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek için düzenli olarak masraf yapıyorsa, ken

disine en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla uygun bir avans verilir. 
IV. İşçinin kişiliğinin korunması 
1. Genel olarak 
MADDE 416- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek, sağlı

ğını gerektirdiği ölçüde gözetmek ve işyerinde ahlâka uygun bir düzenin gerçekleştirilmesini sağla
makla, özellikle kadın ve erkek işçilerin cinsel tacize uğramamaları ve cinsel tacize uğramış olanla
rın daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

İşveren, işçinin yaşamını, sağlığını ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri al
makla yükümlüdür. Buna göre işveren, hizmet ilişkisinin ve yapılan işin niteliği göz önünde tutul
duğunda, hakkaniyet gereği kendisinden beklenen; deneyimlerin zorunlu kıldığı, teknik açıdan uy
gulanabilir ve işyerinin özelliklerine uygun olan önlemleri almakla yükümlüdür. 
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İşverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine uymaması sonucunda işçinin ölmesi durumunda, deste
ğinden yoksun kalanların bu yüzden uğradıkları zararlara karşılık isteyecekleri tazminat, sözleşme
ye aykırılıktan doğan sommluluk hükümlerine tâbidir. 

2. Ev düzeni içinde çalışmada 
MADDE 417- İşçi işverenle birlikte ev düzeni içinde yaşıyorsa işveren, yeterli gıda ve uygun 

bir barınak sağlamakla yükümlüdür. 
İşçi, kuşum olmaksızın hastalık veya kaza gibi sebeplerle işgörme edimini yerine getiremezse 

işveren, sosyal sigortalar yardımlarından yararlanamayan, bir yıla kadar çalışmış işçinin bakımını 
ve tedavisini, iki hafta süreyle sağlamak zomndadır. İşçinin bir yılı aşan her hizmet yılı için söz ko
nusu süre, dört haftayı aşmamak üzere ikişer gün artırılır. 

İşveren, işçinin gebeliğinde ve doğum yapması dummunda da aynı edimleri yerine getirmekle 

yükümlüdür. 
3. Kişisel verilerin kullanılmasında 
MADDE 418- İşveren, işçiye ait kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hiz

met sözleşmesinin ifası için zomnlu olduğu ölçüde kullanabilir. 
Özel kanun hükümleri saklıdır. 
V. Ceza koşulu ve ibra 
MADDE 419- Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir. 
İşçinin işverenden olan alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve ibra ko

nusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi şarttır. 
Hizmet sözleşmesi devam ederken veya sona ermesinden başlayarak bir ay geçmeden işçi aley

hine yapılan ibra sözleşmeleri kesin olarak hükümsüzdür. 
İşçinin haklarını yeterince kommadığı veya aşırı ölçüde sınırladığı açıkça belli olan ibra söz

leşmelerinin, hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten başlayarak iki yıl içinde iptali istenebilir. 
VI. Tatil ve izinler 
1. Hafta tatili ve iş arama izni 
MADDE 420- İşveren, işçiye her hafta, kural olarak pazar günü veya dumm ve koşullar buna 

imkân vermezse, bir tam çalışma günü tatil vermekle yükümlüdür. 
İşveren, belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshi hâlinde, bildirim süresi içinde işçiye ücretin

de bir kesinti olmaksızın, günde iki saat iş arama izni vermekle yükümlüdür. 

İzin saatlerinin ve günlerinin belirlenmesinde, işyerinin ve işçinin haklı menfaatleri göz önün

de tutulur. 
2. Yıllık izin 
a. Süresi 
MADDE 421- İşveren, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve onsekiz ya

şından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle 
yükümlüdür. 

b. İndirimi 
MADDE 422- İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusumyla toplam bir aydan daha uzun bir sü

reyle hizmeti yerine getirmediği takdirde işveren, çalışılmayan her tam ay için, yıllık ücretli izin sü
resinden bir gün indirim yapabilir. 

İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kuşum olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir yükümlülüğün ve
ya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebeplerle en çok üç ay süreyle işgörme edi
mini yerine getiremediği takdirde, işveren yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. 
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İşveren, gebelik ve doğum yapma sebebiyle işgörme edimini en çok üç ay süreyle yerine geti
remeyen kadın işçinin yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. 

Hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle, işçinin aleyhine hüküm doğuracak şekilde, ikinci ve üçün
cü fıkra hükümlerine aykırı düzenleme yapılamaz. 

c. Kullanılması 
MADDE 423- Yıllık ücretli izinler, kural olarak aralıksız biçimde verilir; ancak tarafların an

laşmasıyla ikiye bölünerek de kullanılabilir. 
İşveren, yıllık ücretli izin tarihlerini, iş yerinin veya ev düzeninin menfaatleriyle bağdaştığı öl

çüde, işçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler. 
d. Ücreti 
MADDE 424- İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine ilişkin 

ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermekle yü
kümlüdür. 

İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler karşılığında 
yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez. 

Hizmet sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, işçinin hak kazanıp da kulla
namadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisi
ne veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği ta
rihte işlemeye başlar. 

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin bu süre içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anla
şılırsa, izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. 

VII. Hizmet belgesi 
MADDE 425- İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir hiz

met belgesi vermekle yükümlüdür. 
İşçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, hizmet belgesinde onun işgörmedeki becerisi ile tu

tum ve davranışları da belirtilir. 
Hizmet belgesinin zamanında verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunma

sından zarar gören işçi veya işçiyi işe alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir. 
E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı 
MADDE 426- Hizmet buluşları üzerinde işçinin ve işverenin hakları, bunların kazanılması ile 

diğer sınaî ve fikrî mülkiyet hakları konusunda özel kanun hükümleri uygulanır. 
F. Hizmet ilişkisinin devri 
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 
MADDE 427- İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukukî bir işlemle başkasına devredildiğinde, 

devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan hizmet sözleşmeleri, bütün hak ve borç
ları ile birlikte devralana geçer. 

İşçinin hizmet süresine bağlı hakları bakımından, onun devreden işveren yanında işe başladığı 
tarih esas alınır. 

Yukarıdaki hükümlere göre devir hâlinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde öden
mesi gereken borçlardan, devreden ve devralan işveren müteselsilen sorumludurlar. Ancak, devreden 
işverenin bu yükümlülüklerden doğan sorumluluğu, devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. 

II. Sözleşmenin devri 
MADDE 428- Hizmet sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak 

başka bir işverene devredilebilir. 
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Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçlan ile birlikte, hizmet sözleşmesinin işveren tara
fı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı haklan bakımından, devreden işveren yanında işe 
başladığı tarih esas alınır. 

G. Sözleşmenin sona ermesi 
I. Belirli süreli sözleşmede 
MADDE 429- Belirli süreli hizmet sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bu

lunulmasına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. 
Belirli süreli sözleşme, süresinin bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli 

sözleşmeye dönüşür. Ancak, esaslı bir sebebin varlığı hâlinde, üst üste belirli süreli hizmet sözleş
mesi kurulabilir. 

Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık 
fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade eder. 

Sözleşmenin fesih bildirimiyle sona ereceği kararlaştırılmış ve iki taraf da fesih bildiriminde 
bulunmamışsa, sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. 

IL Belirsiz süreli sözleşmede 
1. Genel olarak fesih hakkı 
MADDE 430- Taraflardan her birinin, belirsiz süreli sözleşmeyi fesih sürelerine uyarak feshet

me hakkı vardır.-
2. Fesih bildirim süresi 
a. Genel olarak 
MADDE 431- Belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin feshinden önce, durumun diğer tarafa bil

dirilmesi gerekir. 
Hizmet sözleşmesi; bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi bir yıla ka

dar sürmüş olan işçi için iki hafta sonra; bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve beş 
yıldan fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra sona erer. 

Bu süreler kısaltılamaz; ancak sözleşmeyle artırılabilir. 
İşveren, fesih bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet sözleşmesini feshedebilir. 
Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zorunludur; sözleşmede farklı süre

ler öngörülmüşse, her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır. 
Hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hâllerde fesih bildirim süreleri işlemez. 
b. Deneme süresi içinde 
MADDE 432- Taraflar, hizmet sözleşmesine iki ayı aşmamak koşuluyla deneme süresi koya

bilirler. Deneme süresi konulmuşsa taraflar, bu süre içinde fesih süresine uymak zorunda olmaksızın, 
hizmet sözleşmesini tazminatsız feshedebilirler. 

İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 
III. Feshe karşı koruma 
MADDE 433- Hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği du

rumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yü
kümlüdür. 

IV. Derhâl fesih 
1. Koşulları 
a. Haklı sebepler 
MADDE 434- Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. Sözleşme

yi fesheden taraf, fesih sebebini yazılı olarak bildirmek zomndadır. 
Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklene-

meyen bütün dumm ve koşullar, haklı sebep sayılır. 
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b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi 
MADDE 435- İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi hâlinde işçi, sözleşmeden doğan hakla

rı uygun bir süre içinde işveren tarafından güvenceye bağlanmazsa, sözleşmeyi derhâl feshedebilir. 
2. Sonuçları 
a. Haklı sebeple fesihte 
MADDE 436- Haklı fesih sebepleri, taraflardan birinin sözleşmeye uymamasından doğmuşsa 

o taraf, sebep olduğu zararı, hizmet ilişkisine dayanan bütün haklar göz önünde tutularak, tamamen 
gidermekle yükümlüdür. 

Diğer durumlarda hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak haklı sebeple feshin 
maddî sonuçlarını serbestçe değerlendirir. 

b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 
MADDE 437- İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi, be

lirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresi
ne uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak is
teyebilir. 

İşçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten el
de ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan indirilir. 

Hâkim, bütün durum ve koşullan göz önünde tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği 
bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı ay
lık ücretinden fazla olamaz. 

c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması 
MADDE 438- İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı takdirde iş

veren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. İşverenin, ayrıca ek zarar
larının giderilmesini isteme hakkı da vardır. 

İşveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin dörtte birinden az ise, 
hâkim tazminatı indirebilir. 

Tazminat isteme hakkı takas yoluyla sona etmemişse işveren, işçinin işe başlamamasından ve
ya işi bırakmasından başlayarak otuz gün içinde, dava veya takip yoluyla bu hakkını kullanmak zo
rundadır. Aksi takdirde, tazminat isteme hakkı düşer. 

V. İşçinin veya işverenin ölümü 
1. İşçinin ölümü 
MADDE 439- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşi

ne ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başla
yarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir 
ödeme yapmakla yükümlüdür. 

2. İşverenin ölümü 
MADDE 440- İşverenin ölümü hâlinde, yerini mirasçıları alır. Bu durumda işyerinin tamamı

nın veya bir bölümünün devri ile gerçekleşen hizmet ilişkisinin devrine ilişkin hükümler kıyas yo
luyla uygulanır. 

Hizmet sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulmuşsa, onun 
ölümüyle kendiliğinden sona erer. Ancak, işçi sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden 
uğradığı zarar için, mirasçılardan hakkaniyete uygun bir tazminat isteminde bulunabilir. 
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VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 
1. Borçların muaccel olması 
MADDE 441- Sözleşmenin sona ermesiyle, sözleşmeden doğan bütün borçlar muaccel olur. 
Muacceliyet ânı, işçinin aracılığı suretiyle kurulan hukukî ilişkilerde üçüncü kişinin üstlendiği 

borç, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra tamamen veya kısmen ifa edilecekse altı aya; dö
nemsel edimler içeren ilişkilerde bir yıla; sigorta sözleşmelerinde veya ifası altı aydan uzun bir sü
reye yayılmış olan işlerde ise iki yıla kadar, yazılı bir anlaşmayla ertelenebilir. 

Üretilenden pay verilmesi öngörülen hâllerde ürün payı belirlenir belirlenmez, cirodan veya kâr
dan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise pay, hesap dönemini izleyen en geç üç ay sonunda 
muaccel olur. 

2. Geri verme yükümlülüğü 
MADDE 442- Sözleşmenin sona ermesi durumunda, taraflardan her biri, diğerinden veya üçün

cü bir kişiden diğerinin hesabına, hizmetle ilişkili olarak almış olduğu şeyleri geri vermekle 
yükümlüdür. 

İşçi, özellikle motorlu taşıtları ve trafik izin belgelerini, alacaklarından fazla olduğu ölçüde üc
ret ve masraf avanslarını geri vermekle yükümlüdür. 

Tarafların hapis hakları saklıdır. 
VII. Rekabet yasağı 
1. Koşulları 
MADDE 443- Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden son

ra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmak
tan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir 
menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir. 

Rekabet yasağı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin 
yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, iş
verenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir. 

2. Sınırlandırılması 
MADDE 444- Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlike

ye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez 
ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz. 

Hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve 
işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak sure
tiyle, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilir. 

3. Aykırı davranışların sonuçları 

MADDE 445- Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, bunun sonucu olarak işverenin uğradığı 

bütün zararları gidermekle yükümlüdür. 
Yasağa aykırı davranış bir ceza koşuluna bağlanmışsa ve sözleşmede aksine bir hüküm de yok

sa, işçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borcundan kurtulabilir; ancak, işçi bu 
miktarı aşan zararı gidermek zorundadır. 

İşveren, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının ödenmesi dışında, sözleşmede yazılı olarak 
açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlâl veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin 
davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa aykırı davranışa son verilmesini de isteyebilir. 
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4. Sona ermesi 
MADDE 446- Rekabet yasağı, işverenin bu yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının ol

madığı belirlenmişse sona erer. 
Sözleşme, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir neden

le işçi tarafından feshedilirse, rekabet yasağı sona erer. 
H. Makbuz hükmünde sayılmama 
MADDE 447- İşçinin hizmet sözleşmesinden doğan alacaklarını tahsil ettiğine ilişkin olarak 

işverene verdiği yazılı belge, bu alacakların türü ve miktarı açıkça belirtilmedikçe, makbuz hük
münde değildir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Pazarlamacılık Sözleşmesi 

A. Tanımı ve kurulması 
I. Tanımı 
MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının sürekli olarak, bir ticarî işletme sa

hibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya ya
zılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna kar
şılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

II. Kurulması 
MADDE 449- Pazarlamacılık sözleşmesi, sözleşmenin süresini, sona ermesini, pazarlamacının 

yetkilerini, ücret ve masrafların nasıl ödeneceğini, taraflardan birinin yerleşim yeri yabancı ülkede 
ise uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi olduğunu içerir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca sözleşmede yer alması öngörülen hususlar taraflarca belirlenmemiş
se, kanun hükümleri ve alışılmış hizmet koşulları uygulanır. 

B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri 
I. Yükümlülükleri 
MADDE 450- Pazarlamacı, talimata uymamasını zorunlu kılan haklı bir sebep olmadıkça, ken

disine verilen talimata uygun olarak müşterileri ziyaret etmekle yükümlüdür; işverenin izni olma
dıkça, kendisi veya üçüncü kişiler hesabına işlem yapamaz, aracılık edemez. 

Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkiliyse, talimatta öngörülen fiyatlara ve diğer işlem koşullarına 
uymak zorundadır; işveren razı olmadıkça, bunlarda değişiklik yapamaz. 

Pazarlamacı, pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli biçimde ayrıntılı bilgi vermek, aldı
ğı siparişleri işverene derhâl ulaştırmak ve müşteri çevresini ilgilendiren önemli olayları bildirmek
le yükümlüdür. 

II. Garanti 
MADDE 451- Pazarlamacının, müşterilerin ödememelerinden veya diğer yükümlülüklerini ifa 

etmemelerinden sorumlu olacağına ya da alacağın tahsili için yapılacak masrafları tamamen veya 
kısmen karşılayacağına ilişkin anlaşmalar, kesin olarak hükümsüzdür. 

Pazarlamacı, kendi müşteri çevresiyle işlem yapıyorsa, müşterilerin borçlarını ifa etmemesi du
rumunda, işverenin her bir işlemde uğrayacağı zarann dörtte birini geçmemek üzere karşılamayı, 
uygun bir ek komisyon kararlaştırılması koşuluyla yazılı olarak üstlenebilir. 

Sigorta sözleşmelerinde aracılık yapan pazarlamacılar, bir primin tamamının veya bir kısmının 
ödenmemesi sebebiyle, bunun tahsili için dava veya icra takibi yoluna başvurulması durumunda, bu 
amaçla yapılacak masrafların en çok yarısını karşılayacaklarını, yazılı olarak üstlenebilirler. 
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III. Yetkileri 
MADDE 452- Aksine yazılı anlaşma olmadıkça pazarlamacı, sadece işlemlere aracılık etmeye 

yetkilidir. 
Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkili kılınmışsa yetkisi, bu işlerin icrası için gereken bütün ola

ğan hukukî işlem ve fiilleri kapsar; özel yetki verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamaz ve öde
me günlerini değiştiremez. 

C. İşverenin özel yükümlülükleri 
I. Faaliyet alanı 
MADDE 453- Pazarlamacıya belirli bir pazarlama alanında veya belirli bir müşteri çevresinde faa

liyette bulunma yetkisi verilmiş ve aksine yazılı anlaşma da yapılmamışsa işveren, başkalarına aynı alan 
veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremez; ancak, kendisi üçüncü kişilerle işlem yapabilir. 

Sözleşmenin pazarlama alanı veya müşteri çevresine ilişkin hükmünün değiştirilmesini gerek
tiren bir sebep varsa işveren, söz konusu hükmü, sözleşmede fesih bildirim süresi öngörülmüş olsa 
bile, bu süreye uymadan tek taraflı olarak değiştirebilir; ancak, bu durumda pazarlamacının tazmi
nat ve hizmet sözleşmesini haklı sebeple sona erdirme hakkı saklıdır. 

II. Ücret 
1. Genel olarak / 
MADDE 454- İşveren, pazarlamacıya sadece belirli bir miktardan veya bu miktarla birlikte ko

misyondan oluşan bir ücret ödemekle yükümlüdür. 
Ücretin tamamının veya önemli kısmının komisyondan oluşacağına ilişkin yazılı anlaşma, ka

rarlaştırılan komisyonun, pazarlamacının faaliyetinin uygun karşılığını oluşturması koşuluyla 
geçerlidir. 

Deneme süresi için ödenecek ücret, serbestçe kararlaştınlabilir. Ancak, deneme süresi iki ayı 
geçemez. 

2. Komisyon 
MADDE 455- Pazarlamacı, belirli bir pazarlama alanı veya belirli bir müşteri çevresinde faali

yette bulunma yetkisi sadece kendisine verilmişse, kendisinin veya işverenin bu alan veya çevrede 
yaptığı bütün işlerde kararlaştırılmış ya da alışılmış olan komisyonun ödenmesini isteyebilir. 

Belirli bir pazarlama alanı veya belirli müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi pazarla
macıyla birlikte başkalarına da verilmişse pazarlamacıya, sadece kendisinin aracılık ettiği veya biz
zat yaptığı işler için komisyon ödenir. 

Komisyonun muaccel olması anında, yapılan işin değeri henüz kesin olarak belirlenemiyorsa ko
misyon, önce alışılmış olan en az değeri üzerinden, geri kalanı ise, en geç işin yerine getirilmesinde 
ödenir. 

3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi 
MADDE 456- Pazarlamacının pazarlama işlerini yürütmesi, kendi kusuru olmaksızın imkânsız 

hâle gelir ve sözleşme veya kanun gereği bu hâlde bile kendisine ücret ödenmesi gerekirse ücret, sa
bit ücrete ve komisyonun kaybı sebebiyle ödenebilecek uygun tazminata göre belirlenir. Ancak ko
misyon, ücretin beşte birinden az ise, komisyon kaybı sebebiyle tazminat ödenmeyeceği yazılı ola
rak kararlaştınlabilir. 

Pazarlamacı, pazarlama işlerini kendi kusuru olmaksızın yürütme imkânını bulamamasına kar
şın ücretinin tamamını almışsa, işverenin istemi üzerine, kendisinin yapabileceği ve kendisinden bek
lenebilecek işleri onun işletmesinde yapmakla yükümlüdür. 
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III. Harcamalar 
MADDE 457- Pazarlamacı, aynı zamanda birden fazla işveren hesabına faaliyette bulunuyor

sa, aksi yazılı şekilde kararlaştırılmadıkça, her işveren, pazarlamacının harcamalarına eşit olarak ka
tılmakla yükümlüdür. 

Harcamaların tamamen veya kısmen sabit ücrete veya komisyona dahil edilmesine ilişkin an
laşmalar kesin olarak hükümsüzdür. 

IV. Hapis hakkı 
MADDE 458- Pazarlamacılık ilişkisinden doğan muaccel alacaklar ile işverenin ödeme güç

süzlüğüne düşmesi durumunda, henüz muaccel olmayan alacakların güvence altına alınması için pa
zarlamacı, taşınırlar, kıymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak müşterilerden almış olduğu para
lar üzerinde hapis hakkına sahiptir. 

Pazarlamacı, araç ve taşıma belgelerini, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtlar ile diğer bel
geleri alıkoyamaz. 

D. Sona ermesi 
I. Özel fesih süresi 
MADDE 459- Komisyon, sabit ücretin en az beşte birini oluşturuyor ve önemli mevsimlik dal

galanmalardan etkileniyorsa işveren, bir önceki mevsimin sona ermesinden beri kendisiyle çalışma
ya devam eden pazarlamacının sözleşmesini, yeni mevsim sırasında iki aylık fesih süresine uyarak 
feshedebilir. 

Aynı koşullar altında pazarlamacı da, kendisini bir önceki mevsim sonuna kadar çalıştırmış ve 
bundan sonra da çalıştırmaya devam eden işverene karşı, bir sonraki mevsimin başlamasına kadar 
olan dönemde, iki aylık fesih süresine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. 

II. Özel sonuçlar 
MADDE 460- Sözleşmenin sona ermesi hâlinde, pazarlamacının bizzat yaptığı veya yapılma

sına aracılık ettiği bütün işlemler ile kabul ve yerine getirme zamanına bakılmaksızın, sözleşmenin 
sona ermesine kadar işverene iletilen bütün siparişler için komisyon ödenir. 

Sözleşmenin sona ermesi hâlinde pazarlamacı, pazarlamacılık faaliyetinde bulunması için ken
disine verilen örnek ve modelleri, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtları ve diğer belgeleri iş
verene geri vermekle yükümlüdür. Ancak, pazarlamacının hapis hakkı saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Evde Hizmet Sözleşmesi 

A.Tanımı ve çalışma koşulları 
I. Tanımı 
MADDE 461- Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirle

yeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendi
ği sözleşmedir. 

II. Çalışma koşullarının bildirilmesi 
MADDE 462- İşveren, işçiye her yeni iş verişinde genel çalışma koşulları dışında kalan ve o işe 

özgü özellikleri bildirir; gerekiyorsa işçi tarafından sağlanacak malzemeyi, bu malzemenin sağlan
ması için kendisine ne miktarda ödemede bulunacağını ve iş için ödeyeceği ücreti de işçiye yazılı ola
rak bildirir. 

İşin verilmesinden önce malzeme için ödenecek bedel ve iş için ödenecek ücret yazıyla bildi-
rilmemişse, bu işlerde uygulanan alışılmış bedel ve ücret ödenir. 
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III. İşçinin özel borçları 
1. İşin yapılması 
MADDE 463- İşçi, işe zamanında başlamak, işi kararlaştırılan zamanda bitirmek ve çalışmanın 

sonucunu işverene teslim etmekle yükümlüdür. 
İş, işçinin kusuruyla ayıplı olarak görülmüşse işçi, giderilmesi mümkün olan ayıpları, masrafı 

kendisine ait olmak üzere gidermek zorundadır. 
2. Malzeme ve iş araçları 
MADDE 464- Malzeme ve iş araçları işveren tarafından sağlanmışsa, işçi bunları gereken öze

ni göstererek kullanmak, bundan dolayı hesap vermek, ayrıca kalan malzeme ile iş araçlarını da iş
verene teslim etmekle yükümlüdür. 

İşçi işi görürken, kendisine teslim edilen malzemenin veya iş araçlarının bozuk olduğunu belir
lerse, durumu hemen işverene bildirir ve işe devam etmeden önce, onun talimatını bekler. 

İşçi, kendisine teslim edilen malzeme veya iş araçlarını kendi kusuruyla kullanılmaz hâle geti
rirse, işverene karşı onun kullanılmaz hâle geldiği gündeki rayiç bedeli kadar sorumludur. 

IV. İşverenin özel borçları 
1. Ürünün kabulü 
MADDE 465- İşveren, işçinin üreterek teslim ettiği ürünü inceler; varsa bulduğu ayıpları tes

limden başlayarak bir hafta içinde işçiye bildirir. Süresinde bildirim yapılmamışsa, ürün mevcut du
rumuyla kabul edilmiş sayılır. 

2. Ücret 
a. Ödenmesi 
MADDE 466- Yapılan işin ücreti, işçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırıldığı takdirde, 

onbeş günde bir veya işçinin rızasıyla ayda bir; aralıklı olarak çalıştırıldığı takdirde, ürünün her tes
liminde ödenir. 

Her ücret ödenmesinde işçiye, bir hesap özeti verilir. Hesap özetinde, varsa kesintilerin mikta
rı ve sebebi de gösterilir. 

b. Çalışmanın engellenmesi durumunda 
MADDE 467- İşçiyi aralıksız biçimde çalıştıran işveren, ürünü kabulde temerrüde düştüğü ve

ya işçinin kişiliğinden kaynaklanan sebeplerle ve kusuru olmaksızın çalışma engellendiği takdirde, 
hizmet ediminin engellenmesi durumundaki ücret ödenmesine ilişkin hükümler gereğince, ona üc
retini ödemekle yükümlüdür. Diğer durumlarda işveren, bu hükümlere göre ücret ödemekle yüküm
lü değildir. 

V. Sona ermesi 
MADDE 468- İşçiye deneme amacıyla bir iş verilmişse, aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme de

neme süresi için kurulmuş sayılır . 
İşçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırıldığı takdirde, aksi kararlaştırılmadıkça, sözleş

me belirsiz süreyle yapılmış sayılır; diğer durumlarda sözleşmenin belirli süreyle yapıldığı kabul 
edilir. 

B. Genel hükümlerin uygulanması 
MADDE 469- Pazarlamacılık sözleşmesine ve evde hizmet sözleşmesine ilişkin hüküm bulun

mayan hâllerde, hizmet sözleşmesinin genel hükümleri uygulanır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Eser Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun 

karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 
B. Hükümleri 
I. Yüklenicinin borçlan 
1. Genel olarak 
MADDE 471- Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat 

ve özenle ifa etmek zorundadır. 
Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri 

üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı 
esas alınır. 

Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi al
tında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikle
ri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir. 

Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için kullanılacak 
olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır. 

2. Malzeme bakımından 
MADDE 472- Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici, bu malzemenin ayıplı ol

ması yüzünden işsahibine karşı, satıcı gibi sorumludur. 
Malzeme işsahibi tarafından sağlanmışsa yüklenici, onlan gereken özeni göstererek kullanmakla 

ve bundan dolayı hesap ve artanı geri vermekle yükümlüdür. 
Eser meydana getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için göster

diği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini teh
likeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen işsahibine bildirmek 
zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur. 

3. İşe başlama ve yürütme 
MADDE 473- Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı ola

rak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden 
bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş
sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir. 

Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kuşum yüzünden ayıplı veya sözleşmeye ay
kırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere vereceği veya ver
direceği uygun bir süre içinde yükleniciye, ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve 
masrafları kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konu
sunda ihtarda bulunabilir. 

4. Ayıp sebebiyle sorumluluk 
a. Ayıbın belirlenmesi 
MADDE 474- İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz 

eseri gözden geçirmek ve ayıplan varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. 
Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve so

nucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir. 
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b. İşsahibinin seçimlik hakları 
MADDE 475- Eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hâllerde işsahibi, aşağıda

ki seçimlik haklardan birini kullanabilir: 
1. Eser işsahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde 

ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönme, 
2. Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme, 
3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere, ese

rin ücretsiz onarılmasını isteme. 
İşsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. 
Eser, işsahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracak

sa işsahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz. 
c. İşsahibinin sorumluluğu 
MADDE 476- Eserin ayıplı olması, yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, işsahibinin verdiği 

talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple işsahibine yüklenebilecek olursa işsahibi, ese
rin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanamaz. 

d. Eserin kabulü 
MADDE 477- Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumlu

luktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark 
edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder. 

İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır. 
Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek 

zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır. 
e. Zamanaşımı 
MADDE 478- Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, tes

lim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş 
yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

II. İşsahibinin borçları 
1. Bedelin muacceliyeti 
MADDE 479- İşsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur. 
Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara göre belirlenmişse, her 

parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur. 
2. Bedel 
a. Götürü bedel 
MADDE 480- Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmek

le yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen 
bedelin artırılmasını isteyemez. 

Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan du
rumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece güçleş-
tirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı 
veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kuralla
rının gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir. 

Eser, öngörülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile işsahibi, belirlenen bedelin tama
mını ödemekle yükümlüdür. 
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b. Değere göre bedel 
MADDE 481- Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, 

yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir. 
C. Sözleşmenin sona ermesi 
I. Yaklaşık bedelin aşılması 
MADDE 482- Başlangıçta yaklaşık olarak belirlenen bedelin, işsahibinin kusuru olmaksızın 

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

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

II. Eserin yok olması 
MADDE 483- Eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa işsahibi, eseri teslim 

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

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

III. Tazminat karşılığı fesih 
MADDE 484- İşsahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek 

ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir. 
IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması 
MADDE 485- Eserin tamamlanması, işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkânsız-

laşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. 
İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında işsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme 

hakkı vardır. 
V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 
MADDE 486- Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, 

onun ölümü veya kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda kendili
ğinden sona erer. Bu durumda işsahibi, eserin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu ka
bul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Yayım Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 487- Yayım sözleşmesi, bir ilim veya edebiyat eseri sahibinin veya halefinin, o eseri yayım

lanmak üzere yayımcıya bırakmayı, yayımcının da onu çoğaltarak yayımlamayı üstlendiği sözleşmedir. 
B. Şekli 
MADDE 488- Yayım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 
C. Hükümleri 
I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk 
MADDE 489- Yayım sözleşmesiyle eser sahibinin hakları, sözleşmenin ifasının gerektirdiği öl

çüde ve süreyle yayımcıya geçer. 
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Yayımlatan, yayımcıya karşı, sözleşmenin kurulduğu anda eseri yayımlatma hakkının bulun
mamasından sorumlu olduğu gibi, eser korunmakta ise, telif hakkının olmamasından da sorumludur. 

Eserin tamamı veya bir bölümü yayımlanmak üzere başka bir yayımcıya bırakılmış ya da ya
yımlatanın bilgisi altında yayımlanmış ise yayımlatan, yayım sözleşmesinin yapılmasından önce, bu
nu karşı tarafa bildirmek zorundadır. 

II. Yayımlatanın tasarruf hakkı 
MADDE 490- Yayımlatan, sözleşmede kararlaştırılan süre sona ermedikçe veya süre belirlen

memişse kararlaştırılan baskı adedinin tükenmesi için alışılmış süre geçmedikçe, eserin tamamı ve
ya bir bölümü üzerinde, yayımcının zararına olacak biçimde tasarrufta bulunamaz. 

Gazete makaleleri ve bir dergide yer alan kısa yazılar, yayımlatan tarafından her zaman, başka 
yerde de yayımlatılabilir. 

Yayımlatan, toplama bir eserin kendisine ait bölümlerini veya dergilerde çıkan uzun yazılarını, 
yayımın bitmesinden başlayarak üç ay geçmedikçe yeniden yayımlatamaz. 

III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi 
MADDE 491- Sözleşmede basım sayısı belirtilmemişse, yayımcının ancak bir basım yapma 

hakkı vardır. 
Taraflar, sözleşmenin süresini veya baskı adedini kararlaştırmak zorundadırlar. 
Sözleşmede yayımcıya belirli birkaç basım veya bütün yeni basımları yapma yetkisi verildiği 

hâllerde, yayımcı eserin baskı adedi tükenmiş iken yeni bir basım yapmayı ihmal ederse, yayımla
tan yeni basım için yayımcıya uygun bir süre verir. Yayımcı, verilen süre içinde basımı gerçekleştir-
mezse; yayımlatan sözleşmeden cayabilir. 

IV. Çoğaltma ve dağıtım 
MADDE 492- Yayımcı, eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçim

de çoğaltmakla yükümlüdür; ayrıca, satışın artırılması için gerekli tanıtım ve dağıtımı yapmak ve bu 
konuda her türlü önlemi almak zomndadır. 

Satış fiyatını, eserin satılmasını güçleştirmemek koşuluyla yayımcı belirler. 
V. Düzeltme ve iyileştirme 
MADDE 493- Yayımcının menfaatlerini zedelememek ve onun sorumluluğunu artırmamak ko

şuluyla, eser sahibi eserde düzeltme ve iyileştirme, halefleri ise ancak güncelleştirme yapabilir. Bu 
düzeltme ve iyileştirme gerektirdiği hâlde sözleşmede öngörülmemiş giderler, yayımlatan tarafın
dan karşılanır. 

Yayımcı, eser sahibine eserini iyileştirme, haleflerine de güncelleştirme imkânı vermeden yeni 
bir basım yapamaz ve onu çoğaltamaz. 

VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım 
MADDE 494- Bir eser sahibinin birden çok eserini ayrı ayrı yayımlama hakkı, yayımcıya bun

ların bir arada basılması yetkisini vermez. 
Aynı şekilde, eser sahibinin bütün eserlerini veya bunlardan yalnız bir türünü birarada yayım

lama hakkı, yayımcıya bunlar içinden her birinin ayrı ayrı basıp yayma hakkını vermez. 
VII. Çeviri hakkı 
MADDE 495- Çeviri hakkının yayımcıya geçebilmesi, bunun sözleşmede açıkça belirtilmiş ol

masına bağlıdır. 
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VIII. Bedel isteme hakkı 
1. Bedelin belirlenmesi 
MADDE 496- Sözleşmede aksi kararlaştınlmış olmadıkça yayımlatan, bedel ödenmesini isteyebilir. 
Bedel ödenmesi gereken hâllerde ödenecek miktar belli değilse bedel, hâkim tarafından belirlenir. 
Yayımcının birden fazla basım yapma hakkı varsa, ilk basım için kararlaştırılan bedel ve diğer 

koşulların, sonraki basımlar için de uygulanacağı kabul edilmiş sayılır. 
2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı 
MADDE 497- Bedel, eser bütün olarak yayımlanacaksa tamamının; cilt, fasikül, forma gibi bö

lümler hâlinde yayımlanacaksa, her bölümün basımından ve satışa hazır duruma getirilmesinden son
ra ödenir. 

Taraflar, bedeli satış miktarına bağlamışlarsa yayımcı, satış hesaplarını tutmak, çıkarmak ve tea
müle uygun ispat edici belgeleri hazırlamakla yükümlüdür. 

Aksi kararlaştırılmadıkça yayımlatanın, eserden, teamül uyarınca verilmesi gereken miktarda 
bedelsiz alma hakkı vardır. 

D. Sona ermesi 
I. Eserin yok olması 
MADDE 498- Eser, yayımcıya teslimden sonra beklenmedik hâl sonucu yok olsa bile, yayım

cı bedeli ödemekle yükümlüdür. 
Eserin başka bir örneği kendisinde varsa, eser sahibinin bu örneği yayımcıya vermesi gerekir; 

başka bir örneği bulunmamakla birlikte, az bir çabayla yeniden meydana getirilebilecekse eser sahi
bi, eseri meydana getirerek teslim etmekle yükümlüdür. Eser sahibi her iki dummda da uygun bir kar
şılık isteyebilir. 

II. Basılanın yok olması 
MADDE 499- Eserin tamamlanmış olan baskı adedinin tamamı veya bir bölümü, satışa sunul

madan önce beklenmedik hâl sonucu yok olursa yayımcı, yayımlatana ayrıca bir bedel ödemeksizin 
yok olan miktarı, gideri kendisine ait olmak üzere yeniden basabilir. 

Yayımcı, aşırı masraf gerektirmeksizin yok olanların yerine yenilerini koyabilecek ise, bunu 
yapmakla yükümlüdür. 

III. Kişisel sebeplerle sona ermesi 
MADDE 500- Eser sahibi eseri tamamlamadan önce ölür veya tamamlama yeteneğini yitirir ya 

da eseri tamamlaması kendi kuşum olmaksızın imkânsız duruma gelirse, sözleşme kendiliğinden so
na erer. Ancak, sözleşmenin tamamı veya bir bölümünün yerine getirilmesi mümkün ve hakkaniye
te uygun bulunursa hâkim, sözleşme ilişkisinin devam etmesine ve bunun için gereken değişiklikle
rin yapılmasına karar verebilir. 

Yayımcı iflâs ederse yayımlatan, eseri başka bir yayımcıya verebilir; ancak, iflâs anında henüz 
muaccel olmamış borcun yerine getirileceği konusunda güvence gösterilmişse, yayımlatan eseri baş
ka bir yayımcıya veremez. 

E. Eserin yayımcının plânına göre meydana getirilmesi 
MADDE 501- Bir veya birkaç kişi, yayımcının belirlediği plâna göre bir eser meydana getirmeyi 

üstlenirlerse, sadece sözleşmeyle kararlaştırılan ücrete hak kazanırlar. 
Bu dummda, telif hakkı yayımcıya ait olur. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Vekâlet İlişkileri 

BİRİNCİ AYIRIM 
Vekâlet Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 502- Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yap

mayı üstlendiği sözleşmedir. 
Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş 

olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır. 
Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır. 
B. Kurulması 
MADDE 503- Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata 

sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, 
bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

C. Hükümleri 
I. Vekâletin kapsamı 
MADDE 504- Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliği

ne göre belirlenir. 
Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukukî işlemlerin yapılması yet

kisini de kapsar. 
Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, kambi

yo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile 
sınırlandıramaz. 

II. Vekilin borçları 
1. Talimata uygun ifa 
MADDE 505- Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür. Ancak, vekâlet ve

renden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hâllerde, 
vekil talimattan ayrılabilir. 

Bunun dışındaki durumlarda vekil, talimattan ayrılırsa, bundan doğan zararı karşılamadıkça işi 
görmüş olsa bile, vekâlet borcunu ifa etmiş olmaz. 

2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme 
a. Genel olarak 
MADDE 506- Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki veril

diği veya durumun zomnlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir. 
Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özen

le yürütmekle yükümlüdür. 
Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetle

ri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır. 
b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde 
MADDE 507- Vekil, yetkisi dışına çıkarak işi başkasına gördürdüğünde, onun fiilinden kendi

si yapmış gibi sommludur. 
Vekil başkasına vekâlet vermeye yetkili ise, sadece seçmede ve talimat vermede gerekli özeni 

göstermekle yükümlüdür. 
Vekâlet veren, her iki dummda da vekilin kendi yerine koyduğu kişiye karşı sahip olduğu hak

ları, doğrudan doğruya o kişiye karşı ileri sürebilir. 
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3. Hesap verme 
MADDE 508- Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâlet

le ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür. 
Vekil, vekâlet verene tesliminde geciktiği paranın faizini de ödemekle yükümlüdür. 
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi 
MADDE 509- Vekilin, kendi adına ve vekâlet veren hesabına gördüğü işlerden doğan üçüncü 

kişilerdeki alacağı, vekâlet verenin vekile karşı bütün borçlarını ifa ettiği anda, kendiliğinden vekâ
let verene geçer. 

Vekilin iflâsı hâlinde vekâlet veren, bu alacağın kendisine geçmiş olduğunu iflâs masasına kar
şı da ileri sürebilir. 

Vekâlet veren, vekilin kendi adına ve vekâlet veren hesabına edinmiş olduğu taşınır eşyanın if
lâs masasından ayrılarak kendisine verilmesini isteyebilir. Vekilin sahip olduğu hapis hakkından if
lâs masası da yararlanır. 

III. Vekâlet verenin borçları 
MADDE 510- Vekâlet veren, vekâletin gereği gibi ifası için vekilin yaptığı giderleri ve verdiği 

avansları faiziyle birlikte ödemek ve yüklendiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür. 
Vekil, vekâletin ifası sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini vekâlet verenden isteyebilir. An

cak vekâlet veren, kusuru bulunmadığını ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir. 
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu 
MADDE 511- Bir kişiye birlikte vekâlet verenler, vekile karşı müteselsil olarak sorumludurlar. 
Vekâleti birlikte üstlenenler, vekâletin ifasından müteselsil olarak sorumludurlar ve yetkilerini 

başkalarına devir haklan olmadıkça, vekâlet vereni, ancak birlikte yaptıkları fiil ve işlemleriyle borç 
altına sokabilirler. 

D. Sona ermesi 
I. Sebepleri 
1. Tek taraflı sona erdirme 
MADDE 512- Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. 

Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gi
dermekle yükümlüdür. 

2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs 
MADDE 513- Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya 

vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflâsı ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hü
küm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır. 

Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya 
mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mi
rasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür. 

II. Hükümleri 
MADDE 514- Vekilin sözleşmenin sona erdiğini öğrenmeden önce yaptığı işlerden, vekâlet ve

ren ya da mirasçıları sözleşme devam ediyormuş gibi sorumludur. 
İKİNCİ AYIRIM 

Kredi Mektubu ve Kredi Emri 
A. Kredi mektubu 
MADDE 515- Kredi mektubu, mektup gönderenin gönderilene bir üst sınır belirleyerek veya be-

lirlemeksizin, kredi mektubundan yararlanacak belirli kişiye istemde bulunacağı miktarda para ve 
benzeri şeyleri verme konusundaki vekâletini içeren belgedir. Kredi mektubu, vekâlet sözleşmesi ve 
havale hükümlerine tâbidir. 
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Üst sınır belirlenmeksizin verilmiş olan kredi mektubunda mektuptan yararlanacak kişi, bu mek
tupla ilgili olanlar arasındaki ilişkiye açıkça uygun olmayan fazla bir istemde bulunursa mektup gön
derilen, durumu gönderene bildirmek ve cevap alıncaya kadar ödemeyi ertelemek zorundadır. 

Kredi mektubuyla verilen vekâlet, ancak gönderilen tarafından belirli bir miktar için kabul edil
diği takdirde geçerli olur. 

B. Kredi emri 
I. Tanımı ve şekli 
MADDE 516- Bir kimse kendi adına ve hesabına kredi emri verenin sorumluluğu altında bir 

üçüncü kişiye kredi açmak veya krediyi yenilemek için emir almış ve kabul etmişse, kredi emri ve
rilen vekâletini aşmadıkça emri veren, kredi borcundan kefil gibi sorumlu olur. Ancak, kredi emri ya
zılı olmadıkça emri veren sorumlu olmaz. 

II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği 
MADDE 517- Kredi emrini veren, kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliğini ileri sürerek 

kredi emri verilene karşı sorumluluktan kurtulamaz. 
III. Kredi emri verilenin önel vermesi 
MADDE 518- Kredi emri verilen, kredi emrinden yararlanana kendiliğinden önel verir veya 

kendisine talimat verildiği hâlde kredi emrinden yararlanana başvurmayı ihmal ederse, kredi emri ve
ren sorumluluktan kurtulur. 

IV. Taraflar arasındaki ilişki 
MADDE 519- Kredi emri veren ile kredi emrinden yararlanan arasındaki ilişkiye, kefil ile asıl 

borçlu arasındaki ilişkiyi düzenleyen hükümler uygulanır. 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Simsarlık Sözleşmesi 
A. Tanımı ve şekli 
MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kumlması imkânı

nın hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kumlması hâlin
de ücrete hak kazandığı sözleşmedir. 

Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır. 
Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 
B. Ücret 
I. Hak etme zamanı 
MADDE 521- Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kumlursa ücrete hak kazanır. 
Simsarın faaliyeti sonucunda kumlan sözleşme geciktirici koşula bağlanmışsa ücret, koşulun 

gerçekleşmesi hâlinde ödenir. 
Simsarlık sözleşmesinde simsarın yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaştırılmışsa, 

simsarın faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmamış olsa bile giderleri ödenir. 
II. Ücretin belirlenmesi 
MADDE 522- Ücret, belirlenmemişse tarifeye, tarife yoksa alışılmış usule göre ödenir. 
III. Simsarın haklarını kaybetmesi 
MADDE 523- Simsar, üstlendiği borcuna aykırı davranarak diğer tarafın menfaatine hareket 

eder veya dürüstlük kurallarına aykırı olarak diğer taraftan ücret sözü alırsa, ücrete ve yaptığı gider
lere ilişkin haklarını kaybeder. 

IV. Evlenme simsarlığı 
MADDE 524- Evlenme simsarlığından doğan ücret dava edilemez. 
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V. Ücretten indirim 
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MADDE 525- Sözleşmede aşın bir ücret kararlaştırılmışsa, borçlunun istemi üzerine, bu ücret 
hâkim tarafından hakkaniyete uygun olarak indirilebilir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Vekâletsiz İşgörme 

A. İşgörenin hak ve borçları 
I. İşin görülmesi 
MADDE 526- Vekâleti olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve 

varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür. 
II. Sorumluluk 
MADDE 527- Vekâletsiz işgören, her türlü özensizliğinden sorumludur. Ancak, işgören bu işi, 

işsahibinin karşılaştığı zararı veya zarar tehlikesini gidermek üzere yapmışsa, sorumluluğu daha ha
fif olarak değerlendirilir. 

İşgören, işsahibinin açıkça veya örtülü olarak yasaklamış olmasına karşın bu işi yapmışsa ve iş
sahibinin yasaklaması da hukuka veya ahlâka aykın değilse, beklenmedik hâlden de sorumlu olur. An
cak, işgören o işi yapmamış olsaydı bile, bu zararın beklenmedik hâl sonucunda gerçekleşeceğini is
pat ederse sorumluluktan kurtulur. 

III. İşgörenin ehliyetsizliği 
MADDE 528- İşgören, sözleşme ehliyetinden yoksunsa, yaptığı işlemden ancak zenginleştiği 

ölçüde veya iyiniyetli olmaksızın elinden çıkardığı zenginleşme miktarıyla sorumlu olur. 
Haksız fiillerden doğan daha kapsamlı sorumluluk saklıdır. 
B. İşsahibinin hak ve borçları 
I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde 
MADDE 529- İşsahibi, işin kendi menfaatine yapılması hâlinde, işgörenin, durumun gereğine 

göre zorunlu ve yararlı bulunan bütün masrafları faiziyle ödemek ve gördüğü iş dolayısıyla üstlen
diği edimleri ifa etmek ve hâkimin takdir edeceği zararı gidermekle yükümlüdür. Bu hüküm, umu
lan sonuç gerçekleşmemiş olsa bile, işi yaparken gereken özeni göstermiş olan işgören hakkında da 
uygulanır. 

İşgören, yapmış olduğu giderleri alamadığı takdirde, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 
ayırıp alma hakkına sahiptir. 

II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde 
MADDE 530- İşsahibi, kendi menfaatine yapılmamış olsa bile, işgörmeden doğan faydaları 

edinme hakkına sahiptir; ancak zenginleştiği ölçüde, işgörenin masraflannı ödemek ve giriştiği borç
lardan onu kurtarmakla yükümlüdür. 

III. Onama 
MADDE 531- İşsahibi yapılan işi onamışsa, vekâlet hükümleri uygulanır. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Komisyon Sözleşmesi 

A. Alım veya satım komisyonculuğu 
I.Tanımı 
MADDE 532- Alım veya satım komisyonculuğu, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına 

ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir. 
Bu bölümdeki hükümler saklı kalmak üzere, komisyon sözleşmelerine vekâlet hükümleri uygulanır. 
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II. Komisyoncunun borçları 
1. Bildirme ve sigortalama borcu 
MADDE 533- Komisyoncu, yaptığı iş hakkında vekâlet vereni bilgilendirmek ve özellikle ta

limatının yerine getirildiğini kendisine hemen bildirmekle yükümlüdür. 
Vekâlet verenin talimatı olmadıkça komisyoncu, sözleşmenin konusunu oluşturan şeyleri sigorta 

ettirmekle yükümlü değildir. 
2. Özen borcu 
MADDE 534- Satılmak üzere kendisine gönderilen eşya açıkça ayıplı ise komisyoncu, vekâlet 

verenin taşıyıcıya karşı haklarının korunması için gerekeni yapmak, zararı tespit ettirmek, olabildi
ğince eşyayı koruma altına almak ve durumdan vekâlet vereni hemen bilgilendirmekle yükümlüdür; 
aksi takdirde, özensizliğinden doğan zarardan sorumlu olur. 

Satılmak üzere gönderilen eşya kısa sürede bozulabilecek nitelikte ise komisyoncu, vekâlet ve
reni hemen bilgilendirmek koşuluyla eşyayı satmakla yükümlüdür. 

3. Vekâlet verenin belirlediği bedel 
MADDE 535- Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal satan komisyoncu, malı satma-

saydı vekâlet verenin daha fazla zarar göreceğini ve durumun yeniden talimat almaya elverişli bu
lunmadığını ispat etmedikçe, belirlenen bedel ile satış bedeli arasındaki farkı gidermekle yükümlü
dür. Bunun dışında komisyoncu, kusuru varsa, talimatına aykırı davranmasından dolayı vekâlet ve
renin uğradığı diğer zararlardan da sorumludur. 

Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal alan veya üstünde satan komisyoncu, bu işlem
lerden doğan farkı alıkoyamaz. 

4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme 
MADDE 536- Komisyoncu, vekâlet verenin izni olmaksızın malı veresiye satar veya malı tes

lim almadan bedelini öderse, bundan doğan zarara katlanmak zorundadır. Ancak, vekâlet veren ya
saklamadıkça, malı satış yerindeki ticarî teamüle göre veresiye de satabilir. 

5. Komisyoncunun garantisi 
MADDE 537- Yetkisi olmaksızın veresiye mal satması dışında, komisyoncu işlemde bulundu

ğu borçluların ödememelerinden ve diğer borçlarını ifa etmemelerinden sommlu olmaz. Ancak, ko
misyoncu açıkça garanti vermişse veya bulunduğu yerdeki ticarî teamül gerektiriyorsa sommlu olur. 

Garanti veren komisyoncunun bundan dolayı ayrıca ücret isteme hakkı vardır. 
III. Komisyoncunun hakları 
1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler 
MADDE 538- Komisyoncu, vekâlet verenin yararı için yaptığı bütün giderleri ve ödediği para

ları faiziyle birlikte isteyebilir. 
Komisyoncu, ardiye ve taşıma bedellerini vekâlet verenin hesabına geçirebilirse de, kendi çalı

şanlarının ücretlerini geçiremez. 
2. Komisyon ücreti 
a. İsteme hakkı 
MADDE 539- Komisyoncu, ücretinin ödenmesini kendisine verilen işi yapınca isteyebileceği gi

bi, işin yapılmaması vekâlet verene yükletilebilen bir sebepten kaynaklanması hâlinde de isteyebilir. 
Komisyoncu, başka sebeplerle işin yapılamaması dummunda, ancak emeğinin yerel âdete göre 

belirlenecek karşılığını isteyebilir. 
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b. Kaybedilmesi 
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MADDE 540- Komisyoncu, vekâlet verene karşı dürüstlük kurallarına aykırı davranır, özellik
le ona satın aldığından fazla veya sattığından eksik bir bedel bildirirse, ücret alma hakkını kaybeder. 

Bedelin gerçekleşen bedelden farklı gösterilmesi durumunda vekâlet veren, komisyoncuyu ger
çekleşen bedel üzerinden satılanın alıcısı veya satıcısı sayma hakkına sahiptir. 

3. Hapis hakkı 
MADDE 541- Komisyoncunun, sattığı malın bedeli ve satın aldığı mal üzerinde hapis hakkı 

vardır. 
4. Malın açık artırmayla satılması 

MADDE 542- Komisyoncuya verilen malın satılamaması veya satış emrinden cayılması duru
munda vekâlet veren, malı geri almakta ya da o malla ilgili başka işlem yapmakta aşırı ölçüde geci
kirse komisyoncu, malı bulunduğu yer mahkemesinden karar alarak açık artırmayla sattırabilir. An
cak, mal borsada kayıtlıysa veya piyasa fiyatı varsa ya da yapılacak masrafa oranla değeri azsa, hâ
kim satışın başka bir yolla yapılmasına da karar verebilir. 

Malın bulunduğu yerde vekâlet veren ya da temsilcisi hazır bulunmazsa, satış kararı vekâlet ve
ren dinlenmeksizin de verilebilir. 

Malın hızla değer kaybetmesi hâli dışında, artırmanın yer ve zamanının mahkemece vekâlet ve
rene bildirilmesi zorunludur. 

5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması 
a. Bedel ve ücret 

MADDE 543- Borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan kambiyo senetleri veya diğer kıymetli 
evrakı ya da ticarî malları satmaya veya satın almaya yetkili kılınan komisyoncu, vekâlet veren ta
rafından aksine talimat verilmemişse, satın alacağı mal yerine kendi mallarını satabilir veya sataca
ğı malı kendisi için satın alabilir. Bu hâllerde, komisyoncunun kendisiyle işlem yaptığı andaki de
ğerler esas alınır; komisyoncunun, komisyon işlerinde alışılagelmiş olan ücret ve giderlerini bu hâl
lerde bile isteme hakkı vardır. 

Komisyoncu bu tür bir işlemin yapıldığını aynı gün vekâlet verene bildirmek zorundadır. 
Diğer hâllerde satış hükümleri uygulanır. 
b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma 
MADDE 544- Komisyoncu, kendisinin doğrudan doğruya alıcı veya satıcı olabildiği durum

larda, sözleşmenin diğer tarafını göstermeksizin vekâletin yerine getirildiğini vekâlet verene bildirirse, 
işlemi kendisiyle yapmış sayılır. 

c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi 
MADDE 545- Vekâlet verenin vekâleti geri aldığı haberi komisyoncuya ulaştığı anda, komis

yoncunun işlemi kendisiyle yapma hakkı düşer. Ancak, bu haber kendisine ulaşmadan önce komis
yoncu, işlemin yapıldığı bildirimini göndermişse, bu hüküm uygulanmaz. 

B. Diğer komisyon işleri 
MADDE 546- Malzemesi işsahibi tarafından verilmek üzere imal edilecek taşınırlar hakkında

ki komisyon işleri, eşya mislî şeylerden olmasa da, alım ve satım komisyonculuğu hükmündedir. 
Alım ve satım komisyonculuğu sayılmayan işleri, ücret karşılığında kendi adına ve vekâlet ve

renin hesabına üstlenen alım ve satım komisyoncusu ile komisyon işlerini kendisine meslek edin-
meyip arada bir üstlenen tacir hakkında da bu bölüm hükümleri uygulanır. 

Taşıma işleri komisyonculuğu hakkındaki özel hükümler saklıdır. 
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ONİKİNCÎ BÖLÜM 
Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları 

A. Ticarî temsilci 
I. Tanımı ve yetki verilmesi 
MADDE 547- Ticarî temsilci, işletme sahibinin, ticarî işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin 

işlemlerde ticaret unvanı altında, ticarî temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da 
örtülü olarak yetki verdiği kişidir. 

İşletme sahibi, ticarî temsilcilik yetkisi verildiğini ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır; an
cak ticarî işletme sahibinin ticarî temsilcinin fiillerinden sorumluluğu, tescilin yapılmış olmasına 
bağlı değildir. 

II. Temsil yetkisinin kapsamı 
MADDE 548- Ticarî temsilci, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına kambiyo ta

ahhüdünde bulunmaya ve onun adına işletmenin amacına giren her türlü işlemleri yapmaya yetkili 
sayılır. 

Ticarî temsilci, açıkça yetkili kılınmadıkça, taşınmazları devredemez veya bir hak ile sınır
landıramaz. 

III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 
MADDE 549- Temsil yetkisi, bir şubenin işleriyle sınırlandırılabilir. 
Temsil yetkisi, birden çok kişinin birlikte imza atmaları koşuluyla da sınırlandırılabilir. Bu du

rumda, diğerlerinin katılımı olmaksızın temsilcilerden birinin imza atmış olması, işletme sahibini 
bağlamaz. 

Temsil yetkisine ilişkin yukarıdaki sınırlamalar, tescil edilmedikçe, iyiniyetli üçüncü kişilere 
karşı hüküm doğurmaz. 

Temsil yetkisine ilişkin diğer sınırlamalar, tescil edilmiş olsalar bile, iyiniyetli üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülemez. 

IV. Temsil yetkisinin sona ermesi 
MADDE 550- Temsil yetkisinin verildiği ticaret siciline tescil edilmemiş olsa bile, sona erdiği 

tescil edilir. 
Temsil yetkisinin sona erdiği ticaret siciline tescil ve ilân edilmediği sürece, bu yetki iyiniyetli 

üçüncü kişiler için geçerliliğini korur. 
B. Ticarî vekil 
MADDE 551- Ticarî vekil, bir ticarî işletme sahibinin, kendisine ticarî temsilcilik yetkisi ver

meksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir. 
Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticarî vekil açıkça yetkili kılın

madıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava aça
maz ve açılmış davayı takip edemez. 

C. Diğer tacir yardımcıları 
MADDE 552- Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticarî işletmelerin görevli 

veya hizmetlileri, o ticarî işletme içinde, müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolay
ca okuyabilecekleri bir biçimde, yazıyla aksine duyuru yapılmış olmadıkça, aşağıdaki işlemler için 
yetkilidirler: 

1. Ticarî işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapmak, 
2. Yetkili oldukları işlemler hakkında faturaları imzalamak, 
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3. Ticarî işletmenin alışılmış işlemlerinden doğan borçların ifa edilmesine veya bunların hiç ya 
da gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin ihtar veya diğer açıklamaları işletme sahibi adına yapmak; bu 
nitelikteki ihtar veya diğer açıklamaları, özellikle alışılmış işlem dolayısıyla teslim edilmiş mallara 
ilişkin ayıp bildirimlerini ticarî işletme adına kabul etmek. 

Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticarî işletmelerin görevli veya hizmetli
leri, kendilerine yazıyla yetki verilmiş olmadıkça, işletme dışında ve kasa görevlileri atanmışsa, iş
letme içinde satış bedellerini isteyip alamazlar. Bu kişiler, satış bedellerini almaya yetkili bulunduk
ları hâllerde, faturaları kapatmaya veya makbuz vermeye de yetkilidirler. 

D. Rekabet yasağı 
MADDE 553- Bir işletmenin bütün işlerini yöneten veya işletme sahibinin hizmetinde bulunan 

ticarî temsilciler, ticarî vekiller veya diğer tacir yardımcıları, işletme sahibinin izni olmaksızın, doğru
dan doğruya veya dolaylı olarak, kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin hesabına işletmenin yaptığı tür
den bir iş yapamayacakları gibi, kendi hesaplarına bu tür işlemleri üçüncü kişilere de yaptıramazlar. 

Buna aykırı davranırlarsa işletme sahibi, aralarındaki hukukî ilişkiden doğan hakları saklı kal
mak kaydıyla, uğradığı zararın giderilmesini isteyebileceği gibi, bunun yerine, ticarî temsilcinin, ti
carî vekilin veya diğer tacir yardımcısının kendi hesabına yaptığı veya üçüncü kişilere yaptırdığı iş
lerin kendi hesabına yapılmış sayılmasını ve bu işler dolayısıyla aldıkları ücretin verilmesini veya ay
nı işlerden doğan alacağın devredilmesini isteyebilir. 

E. Ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi 
MADDE 554- İşletme sahibi, ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının 

yetkilerini, aralarındaki hizmet, vekâlet, ortaklık ve benzeri sözleşmelerden doğan hakları saklı kal
mak koşuluyla, her zaman geri alabilir. 

İşletme sahibinin fiil ehliyetini kaybetmesi veya ölümü, ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve 
diğer tacir yardımcılarının yetkisini sona erdirmez. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Havale 

A. Tanımı 
MADDE 555- Havale, havale edenin, kendi hesabına para, kıymetli evrak ya da diğer bir mis

lî eşyayı havale alıcısına vermek üzere havale ödeyicisini; bunları kendi adına kabul etmek üzere 
havale alıcısını yetkili kıldığı bir hukukî işlemdir. 

B. Hükümleri 
I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki 
MADDE 556- Havale, havale edenin havale alıcısına olan borcunun ifası amacıyla yapılıyor

sa, bu borç ancak havale ödeyicisinin borcu ifa etmesiyle sona erer. 
Havaleyi kabul etmiş olan havale alıcısı, havale ödeyicisine başvurarak havalede belirlenen sü

re içinde alacağını elde edememişse, bu alacağı, havale edene karşı yeniden ileri sürebilir. 
Alacaklı olan havale alıcısı, havaleyi kabul etmek istemezse, durumu borçlu olan havale edene 

gecikmeksizin bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğan zararı gidermekle yükümlü olur. 
II. Havale ödeyicisinin borcu 
MADDE 557- Havale ödeyicisi, çekince belirtmeksizin havaleyi kabul ettiğini havale alıcısına 

bildirirse, ifa ile yükümlü olur ve ona karşı, ancak aralarındaki ilişkiden veya havalenin içeriğinden 
doğan savunmaları ileri sürebilir; havale eden ile kendi arasındaki ilişkiden doğan savunmaları ileri 
süremez. 
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Havale ödeyicisi, havale edene borçlu ise, borcu havale alıcısına ifa etmesi, havale edene yapa
cağı ifaya oranla daha fazla yük getirmiyorsa, borcu havale alıcısına ifa etmekle yükümlüdür. Bu du
rumda, havale eden ile aralarında aksi kararlaştırılmamışsa havale ödeyicisinin, ifadan önce havale
yi kabul ettiğini havale alıcısına açıklamasına gerek yoktur. 

III. İfa edilmeme durumunda bildirim 
MADDE 558- Havale ödeyicisi, havale alıcısının istemesine karşın ifadan kaçınır veya havale 

konusunu ifa etmeyeceğini önceden açıklarsa havale alıcısı, durumu gecikmeksizin havale edene bil
dirmekle yükümlüdür; bildirmezse, bu yüzden havale edenin uğrayacağı zarardan sorumlu olur. 

C. Geri alma 
MADDE 559- Havale eden, havale alıcısına verdiği yetkiyi her zaman geri alabilir. Ancak, ha

vale alıcısının yararına, özellikle onun alacağını elde etmesi amacıyla verdiği yetkiyi geri alamaz. 
Havale ödeyicisi, havale alıcısına havaleyi kabul ettiğini açıklamadığı sürece havale eden, ona 

verdiği yetkiyi geri alabilir. 
Havale edenin iflâsı hâlinde, henüz kabul edilmemiş olan havale kendiliğinden sona erer. 
D. Kıymetli evrak konusunda havale 
MADDE 560- Kıymetli evraka bağlanmış alacağın, hâmile ödenmesi amacıyla yapılan yazılı ha

valeler hakkında, bu bölüm hükümleri uygulanır. Bu durumda havale ödeyicisi karşısında her hâmil, 
havale alıcısı sayılır. Buna karşılık, havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişkiye özgü haklar, sa
dece alacağı devreden ile devralan arasında doğmuş olur. 

Çekler ve poliçe benzeri havaleler hakkındaki özel hükümler saklıdır. 
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Saklama Sözleşmeleri 
A. Genel saklama sözleşmesi 
I. Tanımı 
MADDE 561- Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı gü

venli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir. 
Açıkça öngörüldüğü veya durum ve koşullar gerektirdiği takdirde, saklayan ücret isteyebilir. 
II. Saklatanın borçları 

MADDE 562- Saklatan, sözleşmenin ifasının zorunlu kıldığı bütün masrafları ödemekle yü

kümlüdür. 

Saklatan, kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedikçe, saklayanın saklamadan doğan za

rarlarını gidermekle yükümlüdür. 
III. Saklayanın borçları 
1. Kullanım yasağı 
MADDE 563- Saklayan, saklatanın izni olmadıkça saklananı kullanamaz. 
Bu yasağa aykırı davranırsa, saklatana uygun bir kullanım bedeli ödemekle yükümlü olduğu gi

bi, kullanmamış olsaydı bile bu zararın doğacağını ispat etmedikçe, beklenmedik hâlden doğacak 
zararlardan da sorumlu olur. 

2. Geri verme 
a.Genel olarak 
MADDE 564- Saklama sözleşmesinde bir süre belirlenmiş olsa bile saklayan, saklatanın her 

zaman ileri sürebileceği istemi üzerine, saklananı bütün çoğalmalarıyla birlikte geri vermekle yü
kümlüdür. Ancak saklatan, saklayanın belirlenen süreyi dikkate alarak yapmış olduğu masrafları öde
mekle yükümlüdür. 
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b. Özel durumlar 
MADDE 565- Saklayan, belirlenmiş olan sürenin sona ermesinden önce saklananı geri veremez. 

Ancak saklayan, öngörülemeyen durumlar dolayısıyla sözleşmenin devamı saklanan için tehlikeli 
veya kendisi için zararlı olursa, belirlenen sürenin sona ermesinden önce de geri verebilir. 

Süre belirlenmemişse, saklayan saklananı her zaman geri verebilir. 
Birden çok kişi bir şeyi saklanmak üzere verirse, sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça 

veya hepsinin rızası olmadıkça, saklayan saklananı onlardan birine geri vermekle sorumluluktan kur
tulamaz. 

c. Geri verme yeri 
MADDE 566- Saklanan, masrafları ve hasarı saklatana ait olmak üzere, korunması gereken yer

de geri verilir. 
3. Saklayanların sorumluluğu 
MADDE 567- Bir şeyi birlikte saklamak üzere alanlar, müteselsilen sorumlu olurlar. 
4. Üçüncü kişilerin iddiaları 
MADDE 568- Bir üçüncü kişi, saklanan üzerinde aynî hak iddiasında bulunsa bile, saklanan hac-

zedilmedikçe veya saklayana karşı istihkak davası açılmadıkça saklayan, onu saklatana geri ver
mekle yükümlüdür. 

Haciz konulması veya istihkak davası açılması hâlinde saklayan, durumu hemen saklatana bil
dirmek zorundadır. 

IV. Güvenilirkişiye bırakma 
MADDE 569- Birden çok kişi, haklarını korumak üzere, hukukî durumu çekişmeli veya belir

siz olan şeyi, bir güvenilirkişiye bırakırlarsa, bu kişi, saklatanların tamamının rızası veya hâkimin ka
rarı olmadıkça, onu hiçbirine geri veremez. 

B. Mislî şeylerin saklanması 
MADDE 570- Saklayanın kendisine bırakılan parayı aynen geri vermek zorunda olmaksızın 

mislen geri vermesi açıkça veya örtülü olarak kararlaştırılmışsa, o paranın yararı ve hasarı kendisi
ne ait olur. 

Paranın mühürsüz ve açık olarak bırakılmış olması, örtülü anlaşma sayılır. 
Saklayan, saklatan tarafından kendisine açıkça yetki verilmedikçe, saklanan diğer mislî eşya 

veya kıymetli evrak üzerinde tasarrufta bulunamaz. 
C. Ardiyeciye bırakma 
I. Senet çıkarma 
MADDE 571- Saklamak üzere ticarî mal kabul ettiğini açıkça kamuya bildiren ardiyeci, sakla

tılan malı temsil eden senet çıkarmaya izin verilmesini, yetkili makamdan isteyebilir. 
II. Ardiyecinin saklama borcu 
MADDE 572- Ardiyeci, kendisine bırakılan malları bir komisyoncu gibi özenle saklamak ve 

mallarda ayrıca önlem alınmasını gerektiren bir değişiklik olursa, durumu imkân ölçüsünde saklata
na bildirmekle yükümlüdür. 

Ardiyeci, saklatana, malların durumunu incelemesi ve örnek alması için, alışılmış iş zamanla
rında; gerekli koruma önlemlerini alabilmesi için de her zaman izin vermek zorundadır. 

III. Bırakılan şeylerin karışması 
MADDE 573- Ardiyeci açıkça yetkili kılınmadıkça, aynı tür ve nitelikteki mislî şeyleri birbiri

ne karıştıramaz. 
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Yetkiye dayanılarak karıştırılan bu gibi şeyler üzerinde, saklatanlardan her biri, hakkıyla oran
tılı bir pay isteyebilir. 

Bu durumda ardiyeci, saklatanların birlikte hazır bulunmasına gerek olmaksızın saklatanlardan 
her birinin payını ayırabilir. 

IV. Ardiyecinin hakları 
MADDE 574- Ardiyeci, kararlaştırılmış veya alışılmış olan ardiye ücretini ve saklamadan doğ

mayan bakım, taşıma ve gümrük gibi bütün giderlerini isteyebilir. 
Bu giderler hemen; ardiye ücreti ise her üç ayda bir ve her hâlde malların tümünün veya bir bö

lümünün geri alınması sırasında ödenir. 
Ardiyeci, mallara zilyet bulunduğu veya eşyayı temsil eden herhangi bir senet vasıtasıyla onlar 

üzerinde tasarruf etme yetkisine sahip olduğu sürece, alacakları için bu mallar üzerinde hapis hak
kına sahiptir. 

V. Malların geri verilmesi 
MADDE 575- Ardiyeci, ticarî mallan, genel saklama sözleşmesinde olduğu gibi geri vermek

le yükümlüdür. Ancak, saklayanın sözleşmede öngöremeyeceği sebeplerle, süresinden önce geri ver
me yetkisi bulunduğu durumlarda bile ardiyeci, kararlaştırılmış olan sürenin sonuna kadar mallan ko
rumak zomndadır. 

D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma 
I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 
1. Koşulları ve kapsamı 
MADDE 576- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi yerleri işletenler, konaklayanların getir

dikleri eşyanın yok olması, zarara uğraması veya çalınmasından sommludurlar. Ancak işletenler, za
rarın bizzat konaklayana veya onu ziyarete gelen ya da beraberinde veya hizmetinde bulunan kim
seye yükletilebilecek kusurdan, mücbir sebepten ya da eşyanın niteliğinden doğduğunu ispat etmekle, 
bu sommluluktan kurtulurlar. 

Bu sommluluk, işletenlere veya çalışanlarına bir kusur yüklenmedikçe, konaklayanlardan her bi
ri için, günlük konaklama ücretinin üç katını aşamaz. 

2. Kıymetli eşya 
MADDE 577- Kıymetli eşya veya oldukça önemli miktarda para veya kıymetli evrak, işletene 

saklanması için bırakılmamışsa, işleten ancak kendisinin veya çalışanlarının kuşum hâlinde somm
lu olur. 

İşleten, bunları saklamak üzere almış veya almaktan kaçınmışsa, eşyanın tam değerinden 
sommludur. 

Konaklayanın kendi yanında saklaması gereken eşya ile para ve benzeri şeyler hakkında, onun 
diğer eşyasına ilişkin sommluluk kuralı uygulanır. 

3. Sorumluluğun kalkması 
MADDE 578- Konaklayan zarannı öğrenir öğrenmez işletene bildirmezse, istem hakkını kaybeder. 
İşleten böyle bir sommluluk üstlenmediğini veya sommluluğu bu kanunda gösterilmemiş olan 

bir koşula bağladığını, herhangi bir yolla ilân etse bile, sommluluktan kurtulamaz. 
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 
MADDE 579- Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenler, kendilerine bırakılan veya çalışanlann-

ca kabul edilen hayvan, at arabası, bunlara ait koşum ve benzeri eşya ile motorlu taşıt ve eklentilerinin 
yok olmasından, zarara uğramasından veya çalınmasından sommludurlar. Ancak işletenler, zarann sak
latan veya ziyaretçisi ya da beraberinde veya hizmetinde bulunan kimseye yükletilebilecek kusurdan, 
mücbir sebepten ya da eşyanın niteliğinden doğduğunu ispat etmekle, bu sommluktan kurtulurlar. 
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Ancak, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu, kendilerine veya çalışanları
na bir kusur yüklenmedikçe, saklananların her biri için alınan günlük saklama ücretinin on katını 
aşamaz. 

İşleten böyle bir sorumluluk üstlenmediğini veya sorumluluğu bu Kanunda gösterilmemiş olan 
bir koşula bağladığını, herhangi bir yolla ilân etse bile, sorumluluktan kurtulamaz. 

III. Hapis hakkı 
MADDE 580- İşletenler, kendilerine bırakılan veya konaklama yerlerine, garaj, otopark ve ben

zeri yerlere konulan eşya veya hayvanlar üzerinde, ücretlerini veya saklama giderlerinden doğan ala
caklarını güvenceye almak için hapis hakkına sahiptirler. 

Kiraya verenin hapis hakkına ilişkin hükümler, kıyas yoluyla burada da uygulanır. 
ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

Kefalet Sözleşmesi 
A. Tanımı 
MADDE 581- Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin 

sonuçlarından kişisel olarak sommlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. 
B. Koşulları 
I. Asıl borç 
MADDE 582- Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Ancak, gelecek

te doğacak veya koşula bağlı bir borç için de, bu borç doğduğunda veya koşul gerçekleştiğinde hü
küm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kumlabilir. 

Yanılma veya ehliyetsizlik sebebiyle borçlunun sommlu olmadığı bir borç için kişisel güvence 
veren kişi, yükümlülük altına girdiği sırada, sözleşmeyi sakatlayan eksikliği biliyorsa, kefalet konu
sunda uygulanabilecek ilke ve koşullara göre sommlu olur. Aynı kural, borçlu yönünden zamanaşı
mına uğramış bir borca kefil olan kişi hakkında da uygulanır. 

Kanundan aksi anlaşılmadıkça kefil, bu bölümde kendisine tanınan haklardan önceden feragat 
edemez. 

II. Şekil 
MADDE 583- Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sommlu olacağı aza

mî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sommlu olduğu azamî miktarı, ke
falet tarihini ve müteselsil kefil olması dummunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifa
deyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır. 

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye ke
fil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin 
sommluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler. 

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sommluluğunu artıran değişiklikler, kefalet 
için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz. 

III. Eşin rızası 
MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak 

ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşme
nin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. 

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sommlu olacağı miktarın artmasına veya âdi 
kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azal
masına sebep olmayan değişiklikler için de eşin rızası gerekmez. 
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C.İçeriği 
I. Türlerine göre 
1. Âdi kefalet 
MADDE 585- Âdi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez; ancak, aşa

ğıdaki hâllerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir: 
1. Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması, 
2. Borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi, 
3. Borçlunun iflâsına karar verilmesi, 
4. Borçluya konkordato mehli verilmiş olması. 
Alacak, kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinle de güvence altına alınmışsa, âdi kefalet

te kefil, alacağın öncelikle rehin konusundan alınmasını isteyebilir. Ancak, borçlunun iflâsına veya 
kendisine konkordato mehli verilmesine karar verilmişse, bu hüküm uygulanmaz. 

Sadece açığın kapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan takibin kesin aciz bel
gesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkânsız hâle gelmesi ya 
da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında, doğrudan doğruya kefile başvurulabilir. Sözleşmede, 
bu durumlarda alacaklının, önce asıl borçluya başvurmak zorunda olduğu kararlaştınlabilir. 

2. Müteselsil kefalet 
MADDE 586- Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yü

kümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini para
ya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde ol
ması veya borçlunun ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması gerekir. 

Alacak, teslime bağlı taşınır rehni veya alacak rehni ile güvenceye alınmışsa, rehnin paraya çev
rilmesinden önce kefile başvurulamaz. Ancak, alacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen 
karşılanamayacağının önceden hâkim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflâs etmesi ya da kon
kordato mehli verilmesi hâllerinde, rehnin paraya çevrilmesinden önce de kefile başvurulabilir. 

3. Birlikte kefalet 
MADDE 587- Birden çok kişi, aynı borca birlikte kefil oldukları takdirde, her biri kendi payı 

için âdi kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sommlu olur. 
Borçluyla birlikte veya kendi aralarında müteselsil kefil olarak yükümlülük altına giren kefil

lerden her biri, borcun tamamından sommlu olur. Ancak, bir kefil, kendisiyle birlikte daha önce ve
ya aynı zamanda müteselsilen yükümlü bulunan ve Türkiye'de takip edilebilen bütün kefillere kar
şı takibe girişilmiş olmadıkça, kendi payını ödemesi veya payı için aynî güvence sağlaması koşuluyla, 
payından fazlasını ödemekten kaçınabilir. Aksine anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borcu ödeyen ke
fil, kendi paylarını daha önce ödememiş olmaları ölçüsünde, diğer kefillere karşı rücu hakkına sa
hiptir. Bu hak, borçluya rücudan önce de kullanılabilir. 

Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya olacağını varsayarak 
kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu varsayımın sonradan gerçekleşmemesi veya ke
fillerden birinin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletinin hükümsüz ol
duğuna karar verilmesi dummunda kefil, kefalet borcundan kurtulur. 

Birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan her biri, kefalet borcunun tama
mından sommlu olur. Ancak, borcu ödeyen kefil aksine anlaşma olmadıkça, diğerlerine toplam ke
falet miktarındaki payı oranında rücu hakkına sahiptir. 
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4. Kefile kefil ve rücua kefil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 588- Alacaklıya, kefilin borcu için güvence veren kefile kefil, kefil ile birlikte, âdi 
kefil gibi sorumludur. 

Rücua kefil, kefilin borçludan rücu alacağı için güvence veren kefildir. 
II. Ortak hükümler 
1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki 
a. Sorumluluğun kapsamı 
MADDE 589- Kefil, her dummda kefalet sözleşmesinde belirtilen azamî miktara kadar sommludur. 
Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa kefil, belirtilen azamî miktarla sınırlı olmak üzere, aşa-

ğıdakilerden sommludur: 
1. Asıl borç ile borçlunun kusur veya temerrüdünün yasal sonuçları, 
2. Alacaklının, kefile, onun borcu ödeyerek yapılmalarını önleyebileceği uygun bir zaman ön

ce bildirmesi koşuluyla, borçluya karşı yönelttiği takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde re
hinlerin kefile tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflar, 

3. İşlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait akdî faizler ile gerektiğinde tahvil karşılığında 
ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait faizleri. 

Sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa kefil, borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurul
masından sonraki borçlarından sommludur. 

Kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz hâle gelmesinin sebep olduğu zarardan ve ceza koşulun
dan sommlu olacağına ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür. 

b. Kefilin takibi 
MADDE 590- Borçlunun iflâsı sebebiyle asıl borç daha önce muaccel olsa bile, belirlenen va

deden önce kefile karşı takibat yapılamaz. 
Bütün kefalet türlerinde kefil, aynî güvence karşılığında hâkimden, mevcut rehinler paraya çev-

rilinceye ve borçlu aleyhine yapılan takip sonucunda kesin aciz belgesi alınıncaya veya konkordato 
kararına kadar kendisine karşı yöneltilen takibin durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir. 

Asıl borcun muaccel olması, alacaklı veya borçlunun önceden süre içeren bildirimde bulunma
sına bağlıysa, kefalet borcu için bu süre, bildirimin kefile yapıldığı tarihte işlemeye başlar. 

Yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan borçlunun borcunu ödemesi, döviz işlemleri veya havale 
ile ilgili yasaklar gibi sebeplerle, o yabancı ülkenin yasal düzenlemeleri gereği imkânsız hâle gelmiş 
veya sınırlandırılmışa, yerleşim yeri Türkiye'de olan kefil, takibe bu sebeple itiraz edebilir. 

c. Defi ler 
MADDE 591- Kefil, asıl borçluya veya mirasçılarına ait olan ve asıl borçlunun ödeme güçsüz

lüğünden doğmayan bütün def ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahip olduğu gibi, bunları ile
ri sürmek zomndadır. Yanılma veya sözleşme yapma ehliyetsizliği ya da zamanaşımına uğramış bir 
borç sebebiyle borçlunun yükümlü olmadığı bir borca bilerek kefalet hâli bu hükmün dışındadır. 

Asıl borçlu kendisine ait olan bir def iden vazgeçmiş olsa bile kefil, yine de bu def i alacaklıya 
karşı ileri sürebilir. 

Kefil, asıl borçluya ait def ilerin varlığını bilmeksizin ödemede bulunursa, rücu hakkına sahip 
olur. Buna karşılık asıl borçlu, kefilin bu def ileri bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat ederse ke
fil, bunlar ileri sürülmüş olsaydı ödemeden kurtulacağı ölçüde rücu hakkını kaybeder. 

Kumar veya bahisten doğan bir borca kefalette kefil, borcun bu niteliğini bilmiş olsa bile, asıl 
borçlunun sahip olduğu def ileri ileri sürebilir. 
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d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi 
MADDE 592- Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya daha sonra asıl borçludan alacağın özel 

güvencesi olmak üzere elde ettiği rehin haklarını, güvenceyi ve rüçhan haklarını kefilin zararına ola
rak azaltırsa, zararın daha az olduğu alacaklı tarafından ispat edilmedikçe, kefilin sorumluluğu da 
buna uygun düşen bir miktarda azalır. Kefilin fazladan ödediği miktarın geri verilmesini isteme hak
kı saklıdır. 

Çalışanlara kefalet hâlinde alacaklı, çalışanlar üzerinde yükümlü olduğu gözetimi ihmal eder 
veya kendisinden beklenebilen özeni göstermezse ve borç da bu sebeple doğmuş ya da bu özeni gös
termesi hâlinde ulaşamayacağı ölçüde artmış olursa, bu borcu veya borcun artan kısmını kefilden is
teyemez. 

Alacaklı, borcu ödeyen kefile haklarını kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim et
mek ve gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu 
tarafından alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefile teslim etmek veya 
bunların devri için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Alacaklının, diğer alacakları sebebiyle sa
hip olduğu rehin ve hapis hakları, kefilin haklarından sıraca önce geldikleri ölçüde saklıdır. 

Alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmez, ağır kusuruyla mevcut 
belgeleri veya rehinleri ya da sorumlu olduğu diğer güvenceleri elinden çıkarırsa, kefil borcundan kur
tulur. Bu durumda kefil, ödediğinin geri verilmesini ve varsa ek zararının giderilmesini isteyebilir. 

e. Ödemenin kabulünü isteme 
MADDE 593- Borçlunun iflâsı sebebiyle olsa bile, borç muaccel olduğu takdirde kefil, alacak

lıdan yapacağı ödemeyi kabul etmesini her zaman isteyebilir. Bir borca birden çok kişinin kefil ol
ması dummunda alacaklı, kefillerden biri tarafından yapılacak kısmî ödemeyi, bunu öneren kefile dü
şen paydan az olmamak koşuluyla, kabul etmek zomndadır. 

Alacaklı haklı bir sebep olmaksızın ödemeyi kabul etmekten kaçınırsa, kefil borcundan kurtu
lur; birlikte müteselsil kefalette ise, kefillerin sommluluğu kendilerine düşen pay miktarmca azalır. 

Alacaklının rızası varsa kefil, asıl borcu muaccel olmasından önce de ödeyebilir. Ancak, bu du
mmda kefil, asıl borçluya karşı rücu hakkını borcun muaccel olmasından önce kullanamaz. 

f. Bildirim, iflâsta ve konkordatoda kayıt 
MADDE 594- Asıl borçlu, anaparanın veya yarım yıllık döneme ait faizin ödenmesinde ya da 

yıldan yıla yapılması öngörülen anapara ödemelerinde altı ay gecikirse, alacaklının dummu kefile bil
dirmesi gerekir. îstek hâlinde alacaklı, her zaman asıl borcun dummu hakkında kefile bilgi vermek 
zomndadır. 

Asıl borçlunun iflâsına karar verilmiş veya borçlu konkordato istemişse alacaklı, alacağını kay
dettirmek ve haklarının komnması için gerekeni yapmak zomndadır. Alacaklının, borçlunun iflâs et
tiğini veya borçluya konkordato mehli verildiğini öğrendiği anda, dummu kefile bildirmesi gerekir. 

Alacaklı, yukarıdaki fıkralarda öngörülen gereklerden birini yerine getirmezse, bundan dolayı 
kefilin uğradığı zarar miktarmca ona karşı haklarını kaybeder. 

2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki 
a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı 
MADDE 595- Kefil, aşağıdaki durumlarda asıl borçludan güvence verilmesini ve borç muac

cel olmuşsa, borçtan kurtarılmasını isteyebilir. 
1. Asıl borçlu, kefile karşı üstlendiği yükümlülüklere, özellikle belli bir süre içinde kendisini 

borçtan kurtarma vaadine aykırı davranmışsa, 
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2. Asıl borçlu temerrüde düşmüşse veya yerleşim yerini diğer bir ülkeye nakletmesi yüzünden 
takibat önemli ölçüde güçleşmişse, 

3. Asıl borçlunun malî durumunun kötüleşmesi, güvencelerin değer kaybetmesi veya borçlunun 
kusuru sonucunda kefil için mevcut tehlike, kefaletin yapıldığı tarihe göre önemli ölçüde artmışsa. 

b. Kefilin rücu hakkı 
MADDE 596- Kefil, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olur. Kefil, bu 

hakları asıl borç muaccel olunca kullanabilir. 
Kefil, aksi kararlaştırılmamışsa, rehin hakları ile aynı alacak için sağlanmış diğer güvenceler

den sadece kefalet anında var olan veya bizzat asıl borçlu tarafından, sonradan özellikle bu alacak için 
verilmiş bulunanlara halef olur. Alacaklıya kısmen ifada bulunan kefil, rehin hakkının sadece bunu 
karşılayan kısmına halef olur. Alacaklının rehin konusu üzerinde geriye kalan alacak hakkı, kefilin 
rehin hakkından ön sırada gelir. 

Kefil ile asıl borçlu arasındaki hukukî ilişkiden doğan istem ve def iler saklıdır. 
Bir alacağın güvencesini oluşturan rehin paraya çevrildiği veya borç rehin veren malik tarafın

dan ödendiği takdirde malik, kefile karşı rücu hakkını, ancak kefil ile kendisi arasında böyle bir an
laşma varsa ya da rehin sonradan bir üçüncü kişi tarafından verilmişse kullanabilir. 

Kefilin rücu hakkına ilişkin zamanaşımı, kefilin alacaklıya ifada bulunduğu anda işlemeye başlar. 
Kefil, dava hakkı vermeyen veya yanılma ya da ehliyetsizlik sebebiyle asıl borçluyu bağlama

yan bir borç için ödemede bulunduğu takdirde, asıl borçluya karşı rücu hakkına sahip değildir. An
cak, kefil zamanaşımına uğramış bir asıl borçtan sorumlu olmayı borçlunun vekili sıfatıyla üstlen-
mişse asıl borçlu, ona karşı vekâlet sözleşmesi hükümleri uyarınca sorumlu olur. 

c. Kefilin bildirim yükü 
MADDE 597- Borcu tamamen veya kısmen ödeyen kefil, durumu borçluya bildirmek zorundadır. 
Kefil, bu bildirimde bulunmazsa ve ödemeyi bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen borçlu da ala

caklıya ifada bulunursa, rücu hakkını kaybeder. 
Kefilin, alacaklıya karşı sebepsiz zenginleşmeden doğan dava hakkı saklıdır. 
D. Sona ermesi 
I. Kanun gereğince 
MADDE 598- Hangi sebeple olursa olsun, asıl borç sona erince, kefil de borcundan kurtulur. 
Borçlu ve kefil sıfatı aynı kişide birleşmiş olursa, alacaklı için kefaletten doğan özel yararlar sak

lı kalır. 
Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasın

dan başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar. 
Kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş 

olmadıkça kefil, ancak on yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir. 
Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, kefilin kefa

let sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azamî on yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir. 
II. Kefaletten dönme 
MADDE 599- Gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğumundan önceki 

malî durumu, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuşsa veya malî du
rumunun, kefalet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu ortaya çıkmışsa, 
kefil alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak, borç doğmadığı sürece her zaman kefalet sözleşme
sinden dönebilir. 

Kefil, alacaklının kefalete güvenmesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 
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III. Süreli kefalette 
MADDE 600- Süreli kefalette kefil, sürenin sonunda borcundan kurtulur. 
IV. Süreli olmayan kefalette 
MADDE 601- Süreli olmayan kefalette kefil, asd borç muaccel olunca, âdi kefalette her zaman, 

müteselsil kefalette kanunun öngördüğü hâllerde, alacaklıdan, bir ay içinde borçluya karşı dava ve 
takip haklarını kullanmasını, varsa rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesini ve ara verme
den takibe devam etmesini isteyebilir. 

Borç, alacaklının borçluya yapacağı bildirim sonucunda muaccel olacaksa kefil, kefalet sözleş
mesinin kurulduğu tarihten bir yıl sonra alacaklıdan, bu bildirimi yapmasını ve borç bu suretle mu
accel olunca, yukarıdaki fıkra hükümleri uyarınca takip ve dava haklarını kullanmasını isteyebilir. 

Alacaklı, kefilin bu istemlerini yerine getirmezse, kefil borcundan kurtulur. 
V. Çalışanlara kefalette 
MADDE 602- Çalışanlara süreli olmayan kefalette kefil, her üç yılda bir, ertesi yılın sonunda 

geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshettiğini bildirebilir. 
E. Uygulama alanı 
MADDE 603- Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek 

kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de 
uygulanır. 

ONALTINCI BÖLÜM 
Kumar ve Bahis 

A. Alacağın dava ve takip edilememesi 
MADDE 604- Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. 
Kumar veya bahis için bilerek verilen avanslar ve ödünç paralar ile kumar ve bahis niteliğinde 

oldukları takdirde, borsada işlem gören malların, yabancı paraların ve kıymetli evrakın fiyat farkı 
esası üzerine yapılan vadeli satışlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme 
MADDE 605- Kumar oynayan veya bahse giren kişi tarafından imzalanmış âdi borç veya kam

biyo senedi üçüncü bir kişiye devredilmiş olsa bile, hiçbir kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve 
takip yapamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır. 

Kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Ancak, kumar veya bah
sin usulüne göre yürütülmesi beklenmedik olayla veya diğer tarafın fiiliyle engellenmişse ya da di
ğer taraf kumar veya bahse hile karıştırmışsa, isteyerek yapılan ödeme geri alınabilir. 

C. Piyango ve diğer şans oyunları 
MADDE 606- Düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça, pi

yango ve diğer şans oyunlarından doğan alacaklar hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. 
İzin verilmemiş olan dummlarda, piyango ve diğer şans oyunları için de kumara ilişkin hü

kümler uygulanır. 

Yabancı ülkelerde kendi kurallarına uygun olarak düzenlenen piyango ve diğer şans oyunları, 

Türkiye'de yetkili makamlarca bunlara ait biletlerin satılmasına izin verilmiş olmadıkça, yasal ko

rumadan yararlanamazlar. 
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ONYEDİNCİ BÖLÜM 
Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 

BİRİNCİ AYIRIM 
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi 

A. Tanımı 

MADDE 607- Ömür boyu gelir sözleşmesi, gelir borçlusunun gelir alacaklısına, içlerinden bi
rinin veya üçüncü bir kişinin ömrü boyunca belirli dönemsel edimlerde bulunmayı üstlendiği söz
leşmedir. 

Sözleşme, aksine açık bir hüküm yoksa, gelir alacaklısının ömrü boyunca yapılmış sayılır. 
Gelir borçlusunun veya üçüncü bir kişinin ömrüyle sınırlı olarak bağlanmış olan gelir, aksi ka

rarlaştırılmamışsa gelir alacaklısının mirasçılarına geçer. 
B. Şekli 
MADDE 608- Ömür boyu gelir sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 
C. Gelir alacaklısının hakları 
I. Hakkın kullanılması 
MADDE 609- Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa ömür boyu gelir, her altı ayda bir ve peşin 

olarak ödenir. 
Gelirin süresi ömrüne bağlanmış olan kişi, peşin ödeme öngörülen dönemin sona ermesinden ön

ce ölse bile, o döneme ait gelirin tamamı gelir borçlusu tarafından borçlanılmış sayılır. 
Gelir borçlusu iflâs ederse, gelir alacaklısı, gelir borçlusunun yükümlü olduğu dönemsel geli

rin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kurumunca ödenmesi gereken anaparaya denk düşen 
bir parayı iflâs masasına kaydettirme hakkını elde eder. 

II. Devredilebilmesi 
MADDE 610- Sözleşmeyle aksi kararlaştırılmamışsa gelir alacaklısı, haklarını başkasına 

devredebilir. 
İKİNCİ AYIRIM 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 
A. Tanımı 

MADDE 611- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölün
ceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerleri
ni ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. 

Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleş
mesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır. 

B. Şekli 
MADDE 612- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras söz

leşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. 
Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği ko

şullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir. 
C. Güvencesi 
MADDE 613- Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını gü

vence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir. 
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D. Konusu 
MADDE 614- Bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulmasıyla bakım borçlusunun aile topluluğu

na katılmış olur. Bakım borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce 
sahip olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri, bakım alacaklısına ifa et
mekle yükümlüdür. 

Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli 
özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundadır. 

Kabul ettikleri kişilere ölünceye kadar bakma amacıyla kurulmuş olan kurumların bakım bor
cunun kapsamı ve ifası, kendilerince hazırlanarak yetkili makamların onayından geçen genel dü
zenlemelerle belirlenir. Bu düzenlemeler, sözleşmenin içeriğinden sayılır. 

E. İptali ve tenkisi 
MADDE 615- Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre na

faka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybediyorsa, bundan 
yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler. 

Hâkim, sözleşmenin iptali yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek 
üzere, bakım alacaklısının nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine karar verebilir. 

Mirasçıların tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları saklıdır. 
F. Sona ermesi 
I. Önel verilerek fesih 
MADDE 616- Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf 

kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce bildirimde 
bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Bu oransızlığın tespitinde, ilgili sosyal gü
venlik kurumunca, bakım borçlusuna verilenin değerine denk düşen anapara değeri ile bağlanacak irat 
arasındaki fark esas alınır. 

Sözleşmenin sona erdirilmesi anına kadar geçen sürede ifa edilmiş edimler, anapara ve faiziyle 
birlikte değerlendirilerek, denkleştirme sonucunda alacaklı çıkan tarafa geri verilir. 

II. Önel verilmeksizin fesih 
MADDE 617- Sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı 

çekilmez hâle gelir veya başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını imkânsız hâle getirir ya da 
aşırı ölçüde güçleştirirse, taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir. Sözleşme bu 
sebeplerden birine dayanılarak feshedildiği takdirde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusursuz 
tarafa, bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur. 

Hâkim, sözleşmenin önel verilmeksizin feshini yerinde bulabileceği gibi, taraflardan birinin is
temiyle veya kendiliğinden, aile topluluğu içinde yaşamalarına son vererek, bakım alacaklısına ömür 
boyu gelir bağlayabilir. 

III. Bakım borçlusunun ölümü 
MADDE 618- Bakım borçlusu ölürse bakım alacaklısı, bir yıl içinde sözleşmenin feshini iste

yebilir. Bu durumda bakım alacaklısı, bakım borçlusunun iflâsı hâlinde, iflâs masasından isteyebile
ceği miktara eşit bir paranın kendisine ödenmesini, bakım borçlusunun mirasçılarından isteyebilir. 

G. Devredilemezlik, iflâs ve haciz hâlinde istem 
MADDE 619- Bakım alacaklısı, hakkını başkasına devredemez. 
Bakım borçlusunun iflâsı hâlinde bakım alacaklısı, borçlunun ödemekle yükümlü olduğu dö

nemsel gelirin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kurumunca ödenmesi gereken anapara de
ğerine eşit bir parayı, iflâs masasına alacak kaydettirme hakkını elde eder. 

Bakım alacaklısı, bu alacağını karşılamak üzere, üçüncü kişilerce borçluya karşı yürütülmekte 
olan hacze katılabilir. 
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ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 
Âdi Ortaklık Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 620- Âdi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını or

tak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. 
Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm 

hükümlerine tâbi âdi ortaklık sayılır. 
B. Ortaklar arasındaki ilişki 
I. Katılım payı 
MADDE 621- Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katı

lım payı koymakla yükümlüdür. 
Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve 

nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır. 
Bir ortağın katılım payı, bir şeyin kullandırılmasından oluşuyorsa kira sözleşmesindeki; bir şe

yin mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesindeki hasara, ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hü
kümler kıyas yoluyla uygulanır. 

II. Kazanç ve zarar 
1. Kazancın paylaşılması 
MADDE 622- Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında paylaş

makla yükümlüdürler. 
2. Kazanç ve zarara katılma 
MADDE 623- Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı, ka

tılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir. 
Sözleşmede ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından biri belirlenmişse bu belirleme, 

diğerindeki payı da ifade eder. 
Bir ortağın zarara katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak katılma pa

yı olarak yalnızca emeğini koymuş olan ortak için geçerlidir. 
III. Ortaklığın kararları 
MADDE 624- Ortaklığın kararları, bütün ortakların oybirliğiyle alınır. 
Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına göre 

belirlenir. 
IV. Ortaklığın yönetimi 
MADDE 625- Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçün

cü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir. 
Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri 

katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından 
önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir. 

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, 
bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yöneti
ci ortaklardan her biri yetkilidir. 

V. Ortaklar arasındaki sorumluluk 
1. Rekabet yasağı 
MADDE 626- Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın ama

cını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar. 
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2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler 
MADDE 627- Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borç

lardan dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu ortağın, yönetim işleri yüzünden doğrudan 
doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan za
rarları, diğer ortaklar gidermekle yükümlüdürler. 

Ortaklığa avans olarak para veren ortak, verdiği günden başlamak üzere faiz isteyebilir. 
Yükümlü olmadığı hâlde ortaklık işleri için emek sarfetmiş olan bir ortak, hakkaniyetin gerek

tirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebilir. 
3. Özen borcu 
MADDE 628- Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göster

mekle yükümlüdür. 
Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı 

menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür. 
Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur. 
VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması 
MADDE 629- Ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi, haklı bir sebep 

olmaksızın, diğer ortaklarca kaldırılamaz ve sınırlanamaz. 
Ortaklık sözleşmesinde yetkinin kaldınlamayacağına ilişkin bir hüküm bulunsa bile, haklı bir se

bep varsa, diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir. 
Haklı sebepler, özellikle yönetici ortağın görevini aşırı ölçüde ihmal etmesi veya iyi yönetim için 

gerekli olan yeteneği kaybetmesi durumlarında vardır. 
VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki 
1. Genel olarak 
MADDE 630- Kanunun bu bölümünde veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunma

dıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümle
re tâbidir. 

Ortaklığı yönetme yetkisi bulunmayan bir ortağın, ortaklığın işlerini görmesi veya bu yetkiye sa
hip ortağın yetkisini aşması hâllerinde, vekâletsiz işgörmeye ilişkin hükümler uygulanır. 

Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yü
kümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı 
yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır. 

2. Ortaklık işlerini inceleme 
MADDE 631- Yönetim yetkisi olmasa bile, her ortağın, ortaklığın işleyişi hakkında bilgi alma, 

defter ve kayıtlarını inceleme, bunlardan örnek alma ve malî durumu hakkında özet çıkarma hakkı 
vardır. 

Aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. 
VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler 
1. Yeni ortak alımı ve alt katılım 
MADDE 632- Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır. 
Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona 

devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz. 
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2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 
a. Genel olarak 
MADDE 633- Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflâsı, tasfiyedeki payının 

cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla de
vam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde, o ortak veya temsilci
si ya da ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapı
lacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir. 

b. Ortaklık payının tasfiyesi 
MADDE 634- Bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortakla

ra payları oranında kendiliğinden geçer. 
Diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı ge

ri vermekle yükümlü oldukları gibi, kendisini ortaklığın muaccel borçlarından doğan müteselsil so
rumluluktan kurtararak, ortak sıfatının sona erdiği tarihte ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi 
gereken tasfiye payını ödemekle yükümlüdürler. Ortaklığın henüz muaccel olmayan borçları için di
ğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı borçtan kurtarmak yerine kendisine bir güvence verebilirler. 

Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, ortaklık sıfatının sona erdiği tarih itibarıyla, malî iş
lerde uzman bir kişiye hesaplattırılır. Tarafların uzman kişi üzerinde anlaşamamaları durumunda bu 
kişi, hâkim tarafından atanır. 

c. Malvarlığının yetersizliği 
MADDE 635- Ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, borçlarını karşılama

ya yetmezse, çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzen
lemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlüdür. 

d. Tamamlanmamış işler 
MADDE 636- Çıkan veya çıkarılan ortak, ortak olduğu dönemde henüz sonuçlanmamış işler

den doğan kâra veya zarara katılır. 
Ortaklık sıfatı sona eren kişi, o hesap yılı sonu itibarıyla, tamamlanmış olan işler sebebiyle var

sa ortaklıktan kendisine düşecek kâr payını; devam eden işler hakkında da gerekli bilgiyi isteyebilir. 
C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi 
I. Temsil 
MADDE 637- Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu 

kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur. 
Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa, diğer or

taklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar. 
Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı 

temsil etme yetkisi var sayılır. Ancak, temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasar
ruf işlemlerine ilişkin yetkinin, bütün ortakların oybirliğiyle verilmiş olması ve yetki belgesinde bu 
hususun açıkça belirtilmiş olması şarttır. 

II. Temsilin sonuçları 
MADDE 638- Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve aynî haklar, 

ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği hâlinde bütün ortaklara ait olur. 
Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın alacaklıları, haklarını an

cak o ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler. 
Ortaklar, birlikte veya bir temsilci aracılığı ile, bir üçüncü kişiye karşı, ortaklık ilişkisi çerçeve

sinde üstlendikleri borçlardan, aksi kararlaştırılmamışsa müteselsilen sorumlu olurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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D. Ortaklığın sona ermesi 
I. Sona erme sebepleri 
1. Genel olarak 
MADDE 639- Ortaklık aşağıdaki durumlarda sona erer: 
1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız du

ruma gelmesiyle, 
2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan bi

rinin ölmesiyle, 
3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, if

lâsı veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle, 
4. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle, 
5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle, 
6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için 

ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla, 
7. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üze

rine mahkeme kararıyla. 
2. Belirsiz süreli ortaklık 
MADDE 640- Ortaklık, belirsiz süre için veya ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere 

kurulmuşsa, ortaklardan her biri, altı ay önceden fesih bildiriminde bulunabilir. 
Fesih bildirimi, dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve özellikle uygun olmayan bir zamanda ya

pılamaz. Fesih bildirimi, ancak hesap yılı sonunda hüküm ifade eder. 
Sözleşmede öngörülmüş olan sürenin bitiminden sonra ortaklık, ortakların örtülü iradesiyle sür-

dürülürse, belirsiz süreli ortaklığa dönüşür. 
II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi 
MADDE 641- Ortaklık, fesih bildiriminden başka bir yolla sona ererse, bir ortağın ortaklık iş

lerini yönetme konusundaki yetkisi, sona ermeyi öğrendiği veya dummun gerektirdiği özeni göster
seydi öğrenebileceği zamana kadar, kendisi hakkında devam eder. 

Ortaklık, ortaklardan birinin ölümüyle sona ererse, ölen ortağın mirasçısı, dummu hemen diğer 
ortaklara bildirmekle yükümlüdür. Mirasçı gerekli önlemler alınıncaya kadar, ölen ortağın daha ön
ce yürütmekte olduğu işlere, dürüstlük kuralları çerçevesinde devam eder. Diğer ortaklar da, geçici 
olarak, ortaklık işlerini aynı şekilde yürütmeye devam ederler. 

III. Tasfiye 
1. Katılım payı için yapılacak işlem 
MADDE 642- Katılım payı olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortak, ortaklığın sona ermesi 

üzerine yapılacak tasfiye sonucunda, o şeyi olduğu gibi geri alamayıp, koyduğu katılım payına ne de
ğer biçilmişse, o değeri isteyebilir. 

Bu değer belirlenmemişse, geri alma, o şeyin katılım payı olarak konduğu zamandaki değeri 
üzerinden yapılır. 

2. Kazanç ve zararın paylaşımı 
MADDE 643- Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avans

lar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı geri verildikten sonra bir şey ar
tarsa, bu kazanç, ortaklar arasında paylaşılır. 

Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı, ortakların koydukları 
katılım paylarının geri verilmesine yetmezse, zarar ortaklar arasında paylaşılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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3.Tasfiye usulü 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek H. Yazıcı N. Ekren 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
M. Aydın M. Başesgioğlu K. Tüzmen 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
N. Çubukçu M. Şimşek M. S. Yazıcıoğlu 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
M. A. Şahin M. V. Gönül B. Aîalay 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
A. Babacan K. Unakıtan H. Çelik 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 
E N. Özak R. Akdağ B. Yıldırım 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. M. Eker F. Çelik M. Z. Çağlayan 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 
M. H. Güler E. Günay V. Eroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 644- Ortaklığın sona ermesi hâlinde tasfiye, yönetici olmayan ortaklar da dahil olmak 
üzere, bütün ortakların elbirliğiyle yapılır. Ancak, ortaklık sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafından 
kendi adına ve ortaklık hesabına belirli bazı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu ortak, ortaklığın 
sona ermesinden sonra da o işlemleri tek başına yapmak ve diğerlerine hesap vermekle yükümlüdür. 

Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler. Bu konuda anlaşamamala
rı hâlinde, ortaklardan her biri, tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması isteminde bulunabilir. 

Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca oybirli
ğiyle verilmiş bir karar yoksa, tasfiyenin gerektirdiği emek ile ortaklık malvarlığının geliri göz önün
de tutularak hâkim tarafından belirlenir ve ortaklık malvarlığından, buna imkân bulunamazsa, or
taklardan müteselsilen karşılanır. 

Tasfiye usulüne veya tasfiye sonucunda her bir ortağa dağıtılacak paya ilişkin olarak doğabile
cek uyuşmazlıklar, ilgililerin istemi üzerine hâkim tarafından çözüme bağlanır. 

IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 
MADDE 645- Ortaklığın sona ermesi, üçüncü kişilere karşı olan yükümlülükleri değiştirmez. 
Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi 
MADDE 646- Bu Kanun, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Beşinci Kitabı olup, onun ta-

mamlayıcısıdır. 
Yürürlükten kaldırılan Kanun 
MADDE 647- 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 648- Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 649- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Borç İlişkisinin Kaynakları 

BİRİNCİ AYIRIM 
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 

A. Sözleşmenin kurulması 
I. İrade açıklaması 

1. Genel olarak 

MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıy
la kurulur. 

İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. 

2. İkinci derecedeki noktalar 

MADDE 2- Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar 
üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kumlmuş sayılır. 

İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara 
bağlar. 

Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır. 
II. Öneri ve kabul 
1. Süreli öneri 

MADDE 3- Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını öneren, bu sürenin sona er
mesine kadar önerisiyle bağlıdır. 

Kabul bu süre içinde kendisine ulaşmazsa; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur. 

2. Süresiz öneri 
a. Hazır olanlar arasında 

MADDE 4- Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen kabul 
edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur. 

Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğmdan iletişim sırasında yapılan öne
ri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır. 

b. Hazır olmayanlar arasında 

MADDE 5- Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri, zamanında ve 
usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının beklenebileceği ana kadar, önereni bağlar. 

Öneren, önerisini zamanında ulaşmış sayabilir. 

Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse, du
mmu hemen kabul edene bildirmek zomndadır. 
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3. Örtülü kabul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 13- Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de 
yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler 
bu kuralın dışındadır. 

MADDE 6- Öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek 
zorunda değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme kurulmuş sayılır. 

4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 

MADDE 7- Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri 
göndermek veya saklamakla yükümlü değildir. 

Ismarlanmamış bir şeyin yanlışlıkla gönderildiği açıkça anlaşılırsa, onu alan kişi, uygun bir sü
rede gönderene haber vermek zorundadır. 

5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 

MADDE 8- Öneren, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya 
işin özelliğinden ya da durumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendi
sini bağlamaz. 

Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi, 
aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır. 

6. İlân yoluyla ödül sözü verme 

MADDE 9- Bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül vereceğini ilân yoluyla duyuran kim
se, sözünü yerine getirmekle yükümlüdür. 

Ödül sözü veren, sonucun gerçekleşmesinden önce sözünden cayarsa veya sonucun gerçekleş
mesini engellerse, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür. An
cak, bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamı, ödülün değerini aşamaz. 

Ödül sözü veren, giderlerinin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyecek
lerini ispat ederse, giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtulur. 

7. Önerinin ve kabulün geri alınması 

MADDE 10- Geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da da
ha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış sayılır. 

Bu kural, kabulün geri alınmasında da uygulanır. 
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 

MADDE 11- Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan baş
layarak hüküm doğurur. 

Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hü
küm doğurur. 

B. Sözleşmelerin şekli 
I. Genel kural 

MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değil
dir. 

Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyul
maksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz. 

II. Yazılı şekil 
1. Yasal şekil 
a. Kapsamı 
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Bu kural, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Genel işlem koşullan içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşulların her bi
rinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onları genel işlem koşulu olmaktan çı
karmaz. 

b. Unsurları 
MADDE 14- Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzaları

nın bulunması zorunludur. 
Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış 

telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik 
imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer. 

c. İmza 
MADDE 15- İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik 

imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukukî sonuçlarını doğumr. 

İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen dummlarda ve 
özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır. 

Açığa atılan imzanın üzerine sonradan yazılan metnin, imza atanın iradesine uygun olduğu ka
bul edilir. Dummun özelliği aksini göstermedikçe, yazılan metnin anlaşmaya aykırı olduğunu ispat 
yükü, açığa imza atana düşer. 

d. İmza yerine geçen işaretler 
MADDE 16- İmza atamayanlar, imza yerine usulüne göre onaylanmış olması koşuluyla, parmak 

izi, el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kullanabilirler. 
Kambiyo senetlerine ilişkin hükümler saklıdır. 
2. İradî şekil 
MADDE 17- Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması 

kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme tarafları bağlamaz. 

Herhangi bir belirleme olmaksızın yazılı şekil kararlaştırılmışsa, yasal yazılı şekle ilişkin hü
kümler uygulanır. 

C. Borç tanıması 

MADDE 18- Borcun sebebini içermemiş olsa bile borç tanıması geçerlidir. 

D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler 
MADDE 19- Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, ta

rafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, ger
çek ve ortak iradeleri esas alınır. 

Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu iş
lemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. 

E. Genel işlem koşulları 

I. Genel olarak 
MADDE 20- Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki 

benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu söz
leşme hükümleridir. Bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve 
şekli, nitelendirmede önem taşımaz. 

Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği 
hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez. 
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Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar ta
rafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, nitelikle
rine bakılmaksızın uygulanır. 

II. Kapsamı 
1. Yazılmamış sayılma 
MADDE 21- Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına 

girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında 
açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları ka
bul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır. 

Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sa
yılır. 

2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi 
MADDE 22- Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri ge

çerliliğini korur. Bu durumda düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle 
sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. 

III. Yorumlanması 

MADDE 23- Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden 
çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır. 

IV. Değiştirme yasağı 
MADDE 24- Genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer 

alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşullan içeren sözleşmenin bir 
hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi içeren kayıtlar yazılmamış sayılır. 

V. İçerik denetimi 
MADDE 25- Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhi

ne veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz. 
F. Sözleşmenin içeriği 

I. Sözleşme özgürlüğü 
MADDE 26- Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce be

lirleyebilirler. 

II. Kesin hükümsüzlük 

MADDE 27- Kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı 
veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. 

Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini et
kilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşme
nin tamamı kesin olarak hükümsüz olur. 

III. Aşırı yararlanma 

MADDE 28- Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, 
zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararla
nılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile 
bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak 
edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir. 

Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada 
ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu ta
rihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir. 
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IV. Önsözleşme 
MADDE 29- Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir. 
Kanunlarda öngörülen ayrık durumlar dışında, önsözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak söz

leşmenin şekline bağlıdır. 
G. İrade bozuklukları 
I. Yanılma 

1. Yanılmanın hükümleri 
MADDE 30- Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz. 

2. Yanılma hâlleri 
a. Açıklamada yanılma 
MADDE 31- Özellikle aşağıda sayılan yanılma hâlleri esaslıdır: 

1. Yandan, kurulmasını istediği sözleşmeden başka bir sözleşme için iradesini açıklamışsa. 

2. Yandan, istediğinden başka bir konu için iradesini açıklamışsa. 

3. Yandan, sözleşme yapma iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına açık
lamışsa. 

4. Yandan, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka 
bir kişi için iradesini açıklamışsa. 

5. Yandan, gerçekte üstlenmek istediğinden önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte is
tediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim için iradesini açıklamışsa. 

Basit hesap yanlışlıkları sözleşmenin geçerliliğini etkilemez; bunların düzeltilmesi ile yetinilir. 

b. Saikte yanılma 
MADDE 32- Saikte yanılma, esaslı yanılma sayılmaz. Ancak yanılanın, karşı tarafça bilinebi

lir biçimde yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük 
kurallarına uygun olması hâlinde, yanılma esaslı sayılır. 

c. İletmede yanılma 
MADDE 33- Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin haberci veya çevirmen gibi bir aracı ya 

da bir araç tarafından yanlış iletilmiş olması hâlinde de yanılma hükümleri uygulanır. 

3. Yanılmada dürüstlük kuralları 
MADDE 34- Yandan, yanıldığını dürüstlük kurallarına aykırı olarak ileri süremez. 
Özellikle diğer tarafın, sözleşmenin yanılanın kasdettiği anlamda kurulmasına razı olduğunu 

bildirmesi dummunda, sözleşme bu anlamda kumlmuş sayılır. 

4. Yanılmada kusur 
MADDE 35- Yandan, yanılmasında kusurlu ise, sözleşmenin hükümsüzlüğünden doğan zararı 

gidermekle yükümlüdür. Ancak, diğer taraf yanılmayı biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, tazminat is
tenemez. 

Hâkim, hakkaniyetin gerektirdiği dummlarda, ifadan beklenen yararı aşmamak kaydıyla, daha 
fazla tazminata hükmedebilir. 

II. Aldatma 
MADDE 36- Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması 

esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı değildir. 
Üçüncü bir kişinin aldatması sonucu bir sözleşme yapan taraf, sözleşmenin yapıldığı sırada kar

şı tarafın aldatmayı bilmesi veya bilecek dummda olması hâlinde, sözleşmeyle bağlı değildir. 
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III. Korkutma 
1. Hükmü 
MADDE 37- Taraflardan biri, diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleş

me yapmışsa, sözleşmeyle bağlı değildir. 

Korkutan bir üçüncü kişi olup da diğer taraf korkutmayı bilmiyorsa veya bilecek dummda de
ğilse, sözleşmeyle bağlı kalmak istemeyen korkutulan, hakkaniyet gerektiriyorsa, diğer tarafa taz
minat ödemekle yükümlüdür. 

2. Koşulları 

MADDE 38- Korkutulan, içinde bulunduğu dumm bakımından kendisinin veya yakınlarından 
birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesinin doğduğuna 
inanmakta haklı ise, korkutma gerçekleşmiş sayılır. 

Bir hakkın veya kanundan doğan bir yetkinin kullanılacağı korkutmasıyla sözleşme yapıldığın
da, bu hakkı veya yetkiyi kullanacağını açıklayanın, diğer tarafın zor dummda kalmasından aşırı bir 
menfaat sağlamış olması hâlinde, korkutmanın varlığı kabul edilir. 

IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 

MADDE 39- Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan ta
raf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlaya
rak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi 
onamış sayılır. 

Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması, 
tazminat hakkını ortadan kaldırmaz. 

H. Temsil 

I. Yetkili temsil 

1. Genel olarak 

a. Temsilin hükmü 

MADDE 40- Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukukî işle
min sonuçları, doğmdan doğmya temsil olunanı bağlar. 

Temsilci, hukukî işlemi yaparken bu sıfatını bildirmezse, hukukî işlemin sonuçları kendisine ait 
olur. Ancak, karşı taraf bir temsil ilişkisinin varlığını dummdan çıkarıyor veya çıkarması gerekiyor 
ya da hukukî işlemi temsilci veya temsil olunandan biri ile yapması farksız ise, hukukî işlemin so
nuçları doğmdan doğmya temsil olunana ait olur. 

Diğer dummlarda alacağın devri veya borcun üstlenilmesine ilişkin hükümler uygulanır. 

b. Temsil yetkisinin kapsamı 

MADDE 41- Temsil yetkisinin kapsamı; yetki kamu hukukundan doğmuşsa bu konudaki hü
kümlere, hukukî bir işlemden doğmuşsa o işleme göre belirlenir. 

Temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse, yetkinin varlığının ve kapsamının belirlenmesinde 
bildirim esas alınır. 

2. Hukukî işlemden doğan yetki 

a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması 

MADDE 42- Temsil olunan, hukukî bir işlemden doğan temsil yetkisini her zaman sınırlayabi
lir veya geri alabilir. Ancak, taraflar arasındaki hizmet, vekâlet veya ortaklık sözleşmeleri gibi hu
kukî ilişkilerden doğabilecek haklar saklıdır. 
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Temsil olunan, bu hakkından önceden feragat edemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 
yükümlüdür. 

Temsil olunan verdiği yetkiyi üçüncü kişilere açıkça veya dolaylı biçimde bildirmişse, bu yet
kiyi tamamen veya kısmen geri aldığını onlara bildirmediği takdirde, yetkinin geri alındığını iyini
yetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez. 

b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar 

MADDE 43- Hukukî işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin 
özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fi
il ehliyetini kaybetmesi veya iflâs etmesi durumlarında sona erer. 

Bu hüküm, bir tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda da uygulanır. 

Tarafların karşılıklı kişisel hakları saklıdır. 

c. Yetki belgesinin geri verilmesi 

MADDE 44- Temsilciye yetki belgesi verilmişse, yetkinin sona ermesi durumunda temsilci, bu 
belgeyi temsil olunana geri vermekle veya hâkimin belirleyeceği yere bırakmakla yükümlüdür. 

Temsil olunan veya halefleri, temsilcinin belgeyi geri vermesi için gerekeni yapmazlarsa, bun
dan dolayı iyiniyetli üçüncü kişilerin zararını gidermekle yükümlüdürler. 

d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi 

MADDE 45- Temsilci, yetkisinin sona ermiş olduğunu bilmediği sürece, temsil olunan veya 
halefleri, temsilcinin yapmış olduğu hukukî işlemlerin sonuçlarıyla bağlıdırlar. 

Bu kural, üçüncü kişilerin yetkinin sona ermiş olduğunu bildikleri durumlarda uygulanmaz. 

II. Yetkisiz temsil 

1. Onama hâlinde 

MADDE 46- Bir kimse yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak bir hukukî işlem yaparsa, bu iş
lem ancak onadığı takdirde temsil olunanı bağlar. 

Yetkisiz temsilcinin kendisiyle işlem yaptığı diğer taraf, temsil olunandan, uygun bir süre için
de bu hukukî işlemi onayıp onamayacağını bildirmesini isteyebilir. Bu süre içinde işlemin onanma-
ması durumunda, diğer taraf bu işlemle bağlı olmaktan kurtulur. 

2. Onamama hâlinde 

MADDE 47- Temsil olunanın açık veya örtülü olarak hukukî işlemi onamaması hâlinde, bu iş
lemin geçersiz olmasından doğan zararın giderilmesi, yetkisiz temsilciden istenebilir. Ancak, yetki
siz temsilci, işlemin yapıldığı sırada karşı tarafın, kendisinin yetkisiz olduğunu bildiğini veya bilmesi 
gerektiğini ispat ederse, kendisinden zararın giderilmesi istenemez. 

Hakkaniyet gerektiriyorsa, kusurlu yetkisiz temsilciden diğer zararların giderilmesi de istenebilir. 

Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar saklıdır. 

III. Saklı hükümler 

MADDE 48- Ortaklık temsilcileri ile organlarının ve ticarî vekillerin yetkisine ilişkin hüküm
ler saklıdır. 

İKİNCİ AYIRIM 
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 

A. Sorumluluk 
I. Genel olarak 
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Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlâka aykırı bir fiille başkasına 
kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 

II. Zararın ve kusurun ispatı 

MADDE 50- Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. 

Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve za
rar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. 

III. Tazminat 

1. Belirlenmesi 

MADDE 51- Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellik
le kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. 

Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür. 

2. İndirilmesi 

MADDE 52- Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da art
masında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı in
direbilir veya tamamen kaldırabilir. 

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşe
cek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. 

IV. Özel durumlar 

1. Ölüm ve bedensel zarar 

a. Ölüm 

MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır: 

1. Cenaze giderleri. 

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yi
tirilmesinden doğan kayıplar. 

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. 

b. Bedensel zarar 

MADDE 54- Bedensel zararlar özellikle şunlardır: 

1. Tedavi giderleri. 

2. Kazanç kaybı. 

3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. 

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. 

c. Belirlenmesi 

MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve 
sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal gü
venlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; 
zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşünce
si ile artırılamaz veya azaltılamaz. 

Bu Kanun hükümleri, her türlü idarî eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer se
beplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne 
bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır. 
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d. Manevî tazminat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 63- Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, za
rara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. 

MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özel
liklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevî tazminat olarak öden
mesine karar verebilir. 

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevî tazmi
nat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. 

2. Haksız rekabet 

MADDE 57- Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilânların yapılması ya da dü
rüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri azalan veya onları 
kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde za
rarının giderilmesini isteyebilir. 

Ticarî işlere ait haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 

3. Kişilik hakkının zedelenmesi 
MADDE 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevî zarara karşılık 

manevî tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. 

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu taz
minata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hük
medebilir. 

4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı 

MADDE 59- Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları gider
mekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat ederse, sorum
luluktan kurtulur. 

V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 

1. Sebeplerin yarışması 

MADDE 60- Bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe dayandınlabiliyorsa hâkim, zarar gö
ren aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkâ
nı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir. 

2. Müteselsil sorumluluk 

a. Dış ilişkide 

MADDE 61- Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli 
sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler 
uygulanır. 

b. İç ilişkide 

MADDE 62- Tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasın-
da, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarat
tıkları tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutulur. 

Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil 
sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olur. 

VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 

1. Genel olarak 
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Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının hak
lı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak 
olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, huku
ka aykırı sayılmaz. 

2. Sorumluluk 

MADDE 64- Haklı savunmada bulunan, saldıranın şahsına veya mallarına verdiği zarardan so
rumlu tutulamaz. 

Kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin 
mallarına zarar verenin, bu zararı giderim yükümlülüğünü hâkim hakkaniyete göre belirler. 

Hakkını kendi gücüyle koruma dummunda kalan kişi, dumm ve koşullara göre o sırada kolluk 
gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının kayba uğramasını ya da kullanılma
sının önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa, verdiği zarardan sommlu tutu
lamaz. 

B. Kusursuz sorumluluk 

I. Hakkaniyet sorumluluğu 

MADDE 65- Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği 
zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir. 

II. Özen sorumluluğu 

1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 

MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına 
verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. 

Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulu
nurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sommlu olmaz. 

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elve
rişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle 
yükümlüdür. 

Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sommlu olduğu 
ölçüde rücu hakkına sahiptir. 

2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

a. Giderim yükümlülüğü 

MADDE 67- Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hay
vanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. 

Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat eder
se sommlu olmaz. 

Hayvan, bir başkası veya bir başkasına ait hayvan tarafından ürkütülmüş olursa, hayvanı bu
lunduranın, bu kişilere rücu hakkı saklıdır. 

b. Alıkoyma hakkı 

MADDE 68- Bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı üzerinde bir zarar verdiği takdirde, ta
şınmazın zilyedi, o hayvanı yakalayabilir, zararı giderilinceye kadar alıkoyabilir; hattâ dumm ve ko
şullar haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hâle getirebilir. 

Bu dummda, taşınmazın zilyedi derhâl hayvan sahibine bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa, 
onun bulunması için gerekli girişimleri yapmak zomndadır. 
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3. Yapı malikinin sorumluluğu 
a. Giderim yükümlülüğü 
MADDE 69- Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluk

lardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 

İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, ma
likle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır. 

b. Zarar tehlikesini önleme 
MADDE 70- Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşı

laşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. 

Kişilerin ve malların korunması hakkındaki kamu hukuku kuralları saklıdır. 

III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 
MADDE 71- Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdir

de, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur. 

Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tu
tulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça 
veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arze
den bir işletme olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arzeden işlet
meler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletme de önemli ölçüde tehlike arzeden 
işletme sayılır. 

Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklıdır. 

Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş 
olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle 
denkleştirilmesini isteyebilirler. 

C. Zamanaşımı 
I. Kural 

MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarih
ten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamana
şımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı ge
rektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. 

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden 
doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. 

II. Rücu isteminde 
MADDE 73- Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sommlu kişinin öğrenil

diği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on 
yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, dummu birlikte sommlu olduğu kişilere bil
dirmek zomndadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği 
tarihte işlemeye başlar. 

D. Yargılama 

I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 

MADDE 74- Hâkim, zarar verenin kusumnun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bu
lunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sommlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadı
ğı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. 
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Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin ka
ran da, hukuk hâkimini bağlamaz. 

II.Tazminat hükmünün değiştirilmesi 

MADDE 75- Bedensel zararın kapsamı, karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa hâ
kim, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde, tazminat hükmünü değiştirme yetkisini sak
lı tutabilir. 

III. Geçici ödemeler 

MADDE 76- Zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekono
mik durumu da gerektirdiği takdirde hâkim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yap
masına karar verebilir. 

Davalının yaptığı geçici ödemeler, hükmedilen tazminata mahsup edilir; tazminata hükmedil-
mezse hâkim, davacının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesine karar verir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 

A. Koşulları 

I. Genel olarak 

MADDE 77- Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zen
ginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. 

Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona er
miş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur. 

II. Borçlanılmamış edimin ifası 

MADDE 78- Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini 
borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir. 

Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlâkî bir ödevin yerine getirilmiş olmasın
dan kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. 

Borç olmadığı hâlde ödenmiş olan edimin geri istenmesine ilişkin diğer kanun hükümleri sak
lıdır. 

B. Geri vermenin kapsamı 

I. Zenginleşenin yükümlülüğü 

MADDE 79- Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış ol
duğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. 

Zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileri
de geri vermek zonanda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri 
vermekle yükümlüdür. 

II. Giderleri isteme hakkı 

MADDE 80- Zenginleşen iyiniyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri, geri verme iste
minde bulunandan isteyebilir. 

Zenginleşen iyiniyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme za
manında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. 

Zenginleşen, iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın, diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez. 
Ancak, kendisine karşılık önerilmezse, o şey ile birleştirdiği ve zararsızca ayrılması mümkün bulu
nan eklemeleri geri vermeden önce ayırıp alabilir. 
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C. Geri istenememe 
MADDE 81- Hukuka veya ahlâka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri 

istenemez. Ancak, açılan davada hâkim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir. 

D. Zamanaşımı 
MADDE 82- Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı ol

duğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten 
başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, is
tem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Borç İlişkisinin Hükümleri 

BİRİNCİ AYIRIM 

Borçların İfası 

A. Genel olarak 

I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 
MADDE 83- Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunma

dıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir. 

II. İfanın konusu 

1. Kısmen ifa 
MADDE 84- Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmen ifayı reddedebilir. 

Alacaklı kısmen ifayı kabul ederse borçlu, borcun kendisi tarafından ikrar olunan kısmını ifa
dan kaçınamaz. 

2. Bölünemeyen borç 

MADDE 85- Bölünemeyen bir borcun birden çok alacaklısı varsa, alacaklılardan her biri, bor
cun alacaklıların tamamına ifasını isteyebilir. Borçlu, edimini alacaklıların hepsine birden ifa etmek 
zorundadır. 

Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu varsa, borçlulardan her biri borcun tamamını ifa et
mekle yükümlüdür. 

Durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, ifada bulunan borçlu, alacaklıya halef olur ve diğer 
borçlulardan payları oranında alacağını isteyebilir. 

3. Çeşit borcu 

MADDE 86- Çeşit borçlarında hukukî ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, edi
min seçimi borçluya aittir. Ancak borçlunun seçeceği edim, ortalama nitelikten daha düşük olamaz. 

4. Seçimlik borç 
MADDE 87- Seçimlik borçlarda, hukukî ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, 

edimlerden birinin seçimi borçluya aittir. 

5. Faiz 

MADDE 88- Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılma-
mışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranı
nın yüzde elli fazlasını aşamaz. 
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B.İfa yeri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 89- Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine bir 
anlaşma yoksa, aşağıdaki hükümler uygulanır; 

1. Para borçlan, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde, 

2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde, 

3. Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde, 
ifa edilir. 

Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim 
yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerin
de ifa edilebilir. 

C. İfa zamanı 

I. Süreye bağlanmamış borç 

MADDE 90- İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukukî ilişkinin özelliğinden an
laşılmadıkça her borç, doğumu anında muaccel olur. 

II. Süreye bağlı borç 

1. Aya ilişkin sürelerde vade 

MADDE 91- Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmişse, bundan ayın birin
ci ve sonuncu günü; ayın ortası belirlenmişse, bundan da ayın onbeşinci günü anlaşılır. 

Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay belirlenmişse, bundan o ayın son günü anla
şılır. 

2. Diğer sürelerde vade 

MADDE 92- Bir borcun veya taraflardan birine düşen herhangi bir yükümlülüğün sözleşmenin 
kurulmasından başlayarak belli bir sürenin sonunda ifası gerekiyorsa, ifa zamanı aşağıdaki biçimde 
belirlenir: 

1. Gün olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kurulduğu gün sayılmaksızın, bu sürenin son günü 
dolmuş olur. Sekiz veya onbeş gün olarak belirlenmiş süre ise, bir veya iki haftayı değil, tam sekiz 
veya onbeş günü ifade eder. 

2. Hafta olarak belirlenmiş süre, son haftanın sözleşmenin kurulduğu güne ismen uyan günün
de dolmuş olur. 

3. Ay olarak veya yıl, yarıyıl ve yılın dörtte biri gibi birden çok ayı içeren bir zaman olarak be
lirlenmiş süre, sözleşmenin kurulduğu gün ayın kaçıncı günü ise, son ayın bunu karşılayan gününde 
dolmuş olur. Son ayda bunu karşılayan gün yoksa süre, bu ayın son günü dolmuş sayılır. 

4. Yarım aydan onbeş günlük süre anlaşılır. Bir veya birden çok ay ve yarım ay olarak belirlen
miş sürenin dolduğu gün, son aya onbeş gün eklenerek belirlenir. 

Bu kurallar, sürenin sözleşmenin kurulmasından başka bir andan işlemeye başladığı durumlar
da da uygulanır. 

Borçlu, belirli bir süre içinde yerine getirilmesi gereken bir borcu, bu sürenin dolmasından ön
ce ifa etmekle yükümlüdür. 

3. Tatil günleri 

MADDE 93- İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne 
rastlarsa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer. 

Aksine anlaşma geçerlidir. 
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III. İş saatlerinde ifa 
MADDE 94- Borç, alışılmış iş saatlerinde ifa ve kabul edilir. 

IV. Sürenin uzatılması 
MADDE 95- Süre uzatılmış ise yeni süre, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, önceki sürenin sona 

ermesini izleyen birinci günden başlar. 

V. Erken ifa 
MADDE 96- Sözleşmenin hükümlerinden veya özelliğinden ya da durumun gereğinden taraf

ların aksini kastettikleri anlaşılmadıkça borçlu, edimini sürenin sona ermesinden önce ifa edebilir. An
cak, kanun veya sözleşme ya da âdet gereği olmadıkça borçlu, erken ifada bulunması sebebiyle in
dirim yapamaz. 

VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 

1. İfada sıra 
MADDE 97- Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin ifası isteminde bulunan tarafın, sözleş

menin koşullarına ve özelliklerine göre daha sonra ifa etme hakkı olmadıkça, kendi borcunu ifa et
miş ya da ifasını önermiş olması gerekir. 

2. İfa güçsüzlüğü 
MADDE 98- Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede, taraflardan birinin borcunu ifada güç

süzlüğe düşmesi ve özellikle iflâs etmesi ya da hakkındaki haciz işleminin sonuçsuz kalması sebe
biyle diğer tarafın hakkı tehlikeye düşerse bu taraf, karşı edimin ifası güvence altına alınıncaya ka
dar kendi ediminin ifasından kaçınabilir. 

Hakkı tehlikeye düşen taraf, ayrıca uygun bir sürede istediği güvence verilmezse sözleşmeden 
dönebilir. 

D. Ödeme 

I. Ülke parası ile 
MADDE 99- Konusu para olan borç Ülke parasıyla ödenir. 
Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede ay

nen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ül
ke parasıyla da ödenebilir. 

Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu 
anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu 
alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parası ile ödenmesini 
isteyebilir. 

II. Mahsup 

1. Kısmen ödemede 
MADDE 100- Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemeyi 

ana borçtan düşme hakkına sahiptir. Aksine anlaşma yapılamaz. 
Alacaklı, alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya başka bir güvence almış ise, borçlu kısmen 

yaptığı ödemeyi, güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan kısma mahsup etme hakkına sa
hip değildir. 

2. Birden çok borçta 
a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre 
MADDE 101- Birden çok borcu bulunan borçlu, ödeme gününde bu borçlardan hangisini öde

mek istediğini alacaklıya bildirebilir. 
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Borçlu bildirimde bulunmazsa, yapdan ödeme, kendisi tarafından derhâl itiraz edilmiş olma
dıkça, alacaklının makbuzda gösterdiği borç için yapılmış sayılır. 

b. Kanuna göre 

MADDE 102- Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunma
dığı durumda ödeme, muaccel borç için yapılmış sayılır. Birden çok borç muaccel ise ödemenin, 
borçluya karşı ilk olarak takip edilen borç için yapılmış olduğu kabul edilir. Takip yapılmamış ise öde
me, vadesi ilk önce gelmiş olan borç için yapılmış olur. 

Birden çok borcun vadesi aynı zamanda gelmişse, mahsup orantılı olarak; borçlardan hiçbirinin 
vadesi gelmemişse ödeme, güvencesi en az olan borç için yapılmış sayılır. 

III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 

1. Borçlunun hakkı 

MADDE 103- Borcu ödeyen borçlu, bir makbuz ve borcun tamamı ödenmişse, buna ilişkin borç 
senedinin geri verilmesini veya iptalini isteyebilir. 

Borcun tamamı ödenmemiş veya borç senedi alacaklıya başkaca haklar da vermekte ise borçlu, 
ancak makbuz verilmesini ve ödemenin borç senedine işlenmesini isteyebilir. 

2. Hükümleri 

MADDE 104- Faiz veya kira bedeli gibi dönemsel edimlerden biri için, alacaklı tarafından çe
kince belirtilmeksizin makbuz verilmişse, önceki dönemlere ait edimler de ifa edilmiş sayılır. 

Alacaklı anaparanın tamamı için makbuz vermişse, faizlerini de almış olduğu kabul edilir. 

Borç senedi borçluya geri verilmişse, borç sona ermiş sayılır. 

3. Senedin geri verilememesi 

MADDE 105- Alacaklı, borç senedini kaybettiğini iddia ederse, borçlunun istemi üzerine, bor
cu ödeme sırasında, kendisine borç senedinin iptalini ve borcun sona ermiş olduğunu gösteren res
men düzenlenmiş veya usulüne göre onaylanmış bir belge vermek zomndadır. 

Kıymetli evrakın iptaline ilişkin hükümler saklıdır. 

E. Alacaklının temerrüdü 
I. Koşulları 

MADDE 106- Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep 
olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması ge
reken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınırsa, temerrüde düşmüş olur. 

Alacaklı, müteselsil borçlulardan birine karşı temerrüde düşerse, diğerlerine karşı da temerrüde 
düşmüş olur. 

II. Hükümleri 

1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde 

a. Tevdi hakkı 

MADDE 107- Alacaklının temerrüde düşmesi dummunda borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya 
ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. 

Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Bununla birlikte ticarî mallar, hâkim kararı olmadan 
da bir ardiyeye tevdi edilebilir. 

b. Satma hakkı 

MADDE 108- Sözleşmenin konusu olan şeyin niteliği veya işin özelliği tevdi edilmesine uygun 
düşmez veya teslim edilecek şey bozulabilir ya da bakımı, komnması veya tevdi edilmesi önemli bir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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gideri gerektirir ise, borçlu, alacaklıya önceden ihtarda bulunması koşuluyla, hâkimin izniyle onu 
açık artırma yoluyla sattırıp bedelini tevdi edebilir. 

Teslim edilecek şey, borsada kayıtlıysa veya piyasa fiyatı varsa ya da yapılacak gidere oranla de
ğeri az ise, satışın açık artırma yoluyla yapılması zorunlu olmadığı gibi, hâkim, önceden ihtarda bu
lunma koşulunu aramaksızın satışa izin verebilir. 

c. Tevdi konusunu geri alma 

MADDE 109- Alacaklı, tevdi edilen şeyi kabul ettiğini açıklamış veya tevdi bir rehnin ortadan 
kaldırılması sonucunu doğurmuş olmadıkça borçlu, tevdi edilen şeyi geri alabilir. 

Tevdi edilen şey geri alındığı anda alacak, bütün yan haklarıyla birlikte varlığını sürdürür. 

2. Diğer edimlerde 

MADDE 110- Borcun konusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa, alacaklının temerrüdü hâlin
de borçlu, borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere göre sözleşmeden dönebilir. 

F. Diğer ifa engelleri 
MADDE 111- Borçlunun kuşum olmaksızın, alacağın kime ait olduğunda veya alacaklının kim

liğinde duraksama sebebiyle ya da alacaklıdan kaynaklanan diğer kişisel bir sebeple borç, alacaklı
ya veya temsilcisine ifa edilemezse borçlu, alacaklının temerrüdünde olduğu gibi, tevdi ya da söz
leşmeden dönme hakkını kullanabilir. 

İKİNCİ AYIRIM 

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları 

A. Borcun ifa edilmemesi 

I. Giderim borcu 

1. Genel olarak 

MADDE 112- Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusumn yükle-
nemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. 

2. Yapma ve yapmama borçlarında 

MADDE 113- Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçlu
ya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her tür
lü giderim isteme hakkı saklıdır. 

Yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykırı davranışının doğurduğu zararı gidermekle 
yükümlüdür. 

Alacaklı, ayrıca borca aykırı dummun ortadan kaldırılmasını veya bu konuda masrafı borçluya 
ait olmak üzere kendisinin yetkili kılınmasını isteyebilir. 

II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 

1. Genel olarak 

MADDE 114- Borçlu, genel olarak her türlü kusurdan sommludur. Borçlunun sommluluğunun 
kapsamı, işin özel niteliğine göre belirlenir. İş özellikle borçlu için bir yarar sağlamıyorsa, sommlu
luk daha hafif olarak değerlendirilir. 

Haksız fiil sommluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hâllerine de uy
gulanır. 

2. Sorumsuzluk anlaşması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorum
lu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san'at, ancak kanun ya da yetkili makamlar tara
fından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 
önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

MADDE 116- Borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, 
birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış 
olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür. 

Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen veya 
kısmen kaldırılabilir. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san'at, ancak kanun veya yetkili makamlar tara
fından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayaca
ğına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

B. Borçlunun temerrüdü 

I. Koşulları 

MADDE 117- Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. 

Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayana
rak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlemişse, bu günün geçme
siyle; haksız fiilde fiilin işlendiği, sebepsiz zenginleşmede ise zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte 
borçlu temerrüde düşmüş olur. Ancak sebepsiz zenginleşenin iyi niyetli olduğu hâllerde temerrüt 
için bildirim şarttır. 

II. Hükümleri 

1. Genel olarak 

a. Gecikme tazminatı 

MADDE 118- Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedik
çe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 

b. Beklenmedik hâlden sorumluluk 

MADDE 119- Temerrüde düşen borçlu, beklenmedik hâl sebebiyle doğacak zarardan sorumlu
dur. 

Borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını veya borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı bile 
beklenmedik hâlin ifa konusu şeye zarar vereceğini ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir. 

2. Temerrüt faizi 

a. Genel olarak 

MADDE 120- Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz 
borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık 
faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. 

Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıl
lık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında 
akdî faiz oranı geçerli olur. 
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b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi 
MADDE 121- Faiz veya irat borcunu ya da bağışladığı bir miktar parayı ödemekte temerrüde 

düşen borçlu, icra takibine girişildiği veya dava açıldığı günden başlayarak, temerrüt faizi ödemek
le yükümlüdür. 

Buna aykırı olarak yapılan anlaşmalar, ceza koşulu hükümlerine tâbi olur. 

Temerrüt faizine, ayrıca temerrüt faizi yürütülemez. 

3. Aşkın zarar 
MADDE 122- Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiç

bir kuşum bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. 
Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi 

üzerine hâkim, esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına da hükmeder. 

4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 

a. Süre verilmesi 
MADDE 123- Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü tak

dirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hâ
kimden isteyebilir. 

b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 

MADDE 124- Aşağıdaki dummlarda süre verilmesine gerek yoktur: 
1. Borçlunun içinde bulunduğu dummdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı 

anlaşılıyorsa. 
2. Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifası alacaklı için yararsız kalmışsa. 

3. Borcun ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi üzerine, ifa
nın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa. 

c. Seçimlik haklar 
MADDE 125- Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre ve

rilmesini gerektirmeyen bir dumm söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme se
bebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. 

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen 
bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dö
nebilir. 

Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha 
önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu dummda borçlu, temerrüde düşmekte kuşum olma
dığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın gideril
mesini de isteyebilir. 

d. Sürekli edimli sözleşmelerde 
MADDE 126- İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde, borçlunun temerrüdü hâlinde 

alacaklı, ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği gibi, sözleşmeyi feshederek, sözleşmenin süresin
den önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 

A. Alacaklıya halef olma 
MADDE 127- Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişi, aşağıdaki hâllerde ifası ölçüsünde ala

caklının haklarına halef olur: 
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1. Başkasının borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardığı ve bu şey üzerinde mülkiyet ve
ya başka bir aynî hakkı bulunduğu takdirde. 

2. Alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişinin ona halef olacağı, borçlu tarafından ifadan önce ala
caklıya bildirildiği takdirde. 

Diğer halefiyet hâllerine ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme 

MADDE 128- Üçüncü bir kişinin fiilini başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşmemesin-
den doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 

Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için 
yazılı olarak başvurulmaması hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun sona ereceği kararlaştırılabilir. 

C. Üçüncü kişi yararına sözleşme 

I. Genel olarak 

MADDE 129- Kendi adına sözleşme yapan kişi, sözleşmeye üçüncü kişi yararına bir edim yü
kümlülüğü koydurmuşsa, edimin üçüncü kişiye ifa edilmesini isteyebilir. 

Üçüncü kişi veya üçüncü kişiye halef olanlar da, tarafların amacına veya örf ve âdete uygun 
düştüğü takdirde edimin ifasını isteyebilirler. Bu durumda, üçüncü kişi veya ona halef olanlar bu 
hakkı kullanmak istediklerini borçluya bildirdikten sonra, alacaklı borçluyu ibra edemeyeceği gibi, 
borcun nitelik ve kapsamını da değiştiremez. 

II. Sorumluluk sigortalarında 

MADDE 130- Başkasını çalıştıran kişi, çalıştırdığı kişiye karşı hukukî sorumluluğunu güven
ce altına almak üzere sigorta yaptırmışsa, sigortadan doğan haklar doğrudan doğruya çalışana ait 
olur. 

Ancak, çalışana ödenecek sigorta tazminatı, genel hükümlere göre ödenecek tazminattan indi
rilir. 

Diğer hukukî sorumluluk sigortalarına ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı 

BİRİNCİ AYIRIM 

Sona Erme Hâlleri 

A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi 

MADDE 131- Asıl borç ifa ya da diğer bir sebeple sona erdiği takdirde, rehin, kefalet, faiz ve 
ceza koşulu gibi buna bağlı hak ve borçlar da sona ermiş olur. 

İşlemiş faizin ve ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapıla
cak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu 
faizler ve ceza koşulu istenebilir. 

Taşınmaz rehnine, kıymetli evraka ve konkordatoya ilişkin özel hükümler saklıdır. 
B.İbra 
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C. Yenileme 
I. Genel olarak 

MADDE 133- Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu yöndeki 
açık iradesi ile olur. 

Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak senedi ya da 
yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri olmadıkça yenileme sayıl
maz. 

II. Cari hesaplarda 

MADDE 134- Çeşitli kalemlerin bir cari hesaba sadece kaydedilmiş olması, borcun yenilenmiş 
olduğu anlamına gelmez. 

Ancak, hesabın kesilmiş ve hesap sonucu diğer tarafça kabul edilmiş olması durumunda, borç 
yenilenmiş olur. 

Kalemlerden birinin güvencesi varsa, aksi kararlaştırılmadıkça, hesap kesilip sonucun kabul 
edilmiş olması, güvenceyi sona erdirmez. 

D. Birleşme 

MADDE 135- Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer. Ancak, 
üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden etkilenmez. 

Birleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkarsa, borç varlığını sürdürür. 

Taşınmaz rehni ve kıymetli evraka ilişkin özel hükümler saklıdır. 

E. İfa imkânsızlığı 

I. Genel olarak 

MADDE 136- Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç 
sona erer. 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı ta
raftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, he
nüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifa
sından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır. 

Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için 
gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür. 

II. Kısmî ifa imkânsızlığı 

MADDE 137- Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkânsızla
şırsa borçlu, borcunun sadece imkânsızlaşan kısmından kurtulur. Ancak, bu kısmî ifa imkânsızlığı ön
ceden öngörülseydi taraflarca böyle bir sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, borcun tama
mı sona erer. 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın borcu kısmen imkansızlaşır ve alacaklı kıs
mî ifaya razı olursa, karşı edim de o oranda ifa edilir. Alacaklının böyle bir ifaya razı olmaması ve
ya karşı edimin bölünemeyen nitelikte olması durumunda, tam imkânsızlık hükümleri uygulanır. 

III. Aşırı ifa güçlüğü 

MADDE 138- Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de bek
lenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin 
yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek 
derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde 
güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni 
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koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahip
tir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. 

F. Takas 
I. Koşulları 
1. Genel olarak 

MADDE 139- İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borç
lu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir. 

Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir. 

Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz zamanaşımı
na uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir. 

2. Kefalet hâlinde 

MADDE 140- Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça, kefili de alacaklıya ifada 
bulunmaktan kaçınabilir. 

3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde 

MADDE 141- Üçüncü kişi yararına borçlanan kişi, bu borcu ile sözleşmenin diğer tarafından 
olan alacağını takas edemez. 

4. Borçlunun iflâsı hâlinde 

MADDE 142- Borçlunun iflâsı hâlinde alacaklılar, muaccel olmasalar bile, alacaklarını, müfli
se olan borçları ile takas edebilirler. 

II. Hükümleri 

MADDE 143- Takas, ancak borçlunun takas iradesini alacaklıya bildirmesiyle gerçekleşir. Bu 
dummda her iki borç, takas edilebilecekleri anda daha az olan borç tutarınca sona erer. 

Cari hesapla ilgili ticarete ilişkin özel teamüller saklıdır. 

III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 

MADDE 144- Aşağıdaki alacaklar takas haklarının doğumundan sonra, ancak alacaklıların rı
zasıyla takas edilebilir: 

1. Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar. 

2. Haksız olarak alınmış veya aldatma sonucunda alıkonulmuş eşyanın geri verilmesine veya be
deline ilişkin alacaklar. 

3. Nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zomnlu olup, özel niteliği gere
ği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacaklar. 

IV. Takastan feragat 

MADDE 145- Borçlu, takas hakkından önceden de feragat edebilir. 

İKİNCİ AYIRIM 
Zamanaşımı 

A. Süreler 
I. On yıllık zamanaşımı 

MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâ
bidir. 

II. Beş yıllık zamanaşımı 

MADDE 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır: 

1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 4 1 4 -

2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benze
ri yerlerdeki yeme içme bedelleri. 

3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar. 

4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile or
taklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasın
daki alacaklar. 

5. Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticarî simsarlık ücreti alacağı dışında, sim
sarlık sözleşmesinden doğan alacaklar. 

6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser 
sözleşmesinden doğan alacaklar. 

III. Sürelerin kesinliği 

MADDE 148- Bu ayırımda belirlenen zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez. 

IV. Zamanaşımının başlangıcı 

1. Genel olarak 

MADDE 149- Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. 

Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin ya
pılabileceği günden işlemeye başlar. 

2. Dönemsel edimlerde 

MADDE 150- Ömür boyunca gelir ve benzeri dönemsel edimlerde, alacağın tamamı için za
manaşımı, ifa edilmemiş ilk dönemsel edimin muaccel olduğu günde işlemeye başlar. 

Alacağın tamamı zamanaşımına uğramışsa, ifa edilmemiş dönemsel edimler de zamanaşımına 
uğramış olur. 

V. Sürelerin hesaplanması 

MADDE 151- Süreler hesaplanırken zamanaşımının başladığı gün sayılmaz ve zamanaşımı an
cak sürenin son günü de hak kullanılmaksızın geçince gerçekleşmiş olur. 

Zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında da, borçların ifasmdaki sürelerin hesaplanmasına iliş
kin hükümler uygulanır. 

B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı 

MADDE 152- Asıl alacak zamanaşımına uğrayınca, ona bağlı faiz ve diğer alacaklar da zama
naşımına uğramış olur. 

C. Zamanaşımının durması 

MADDE 153- Aşağıdaki dummlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur: 

1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için. 

2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle Dev
letten olan alacakları için. 

3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için. 

4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için. 

5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece. 

6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı işlemeye baş
lar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür. 

D. Zamanaşımının kesilmesi 

I. Sebepleri 

MADDE 154- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı kesilir: 

1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin 
vermiş veya kefil göstermişse. 

2. Alacaklı, dava veya def i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bu
lunmuşsa ya da iflâs masasına başvurmuşsa. 

II. Birlikte borçlulara etkisi 

MADDE 155- Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından 
birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur. 

Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince, kefile karşı da kesilmiş olur. 

Zamanaşımı kefile karşı kesilince, asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz. 

III. Yeni sürenin başlaması 

1. Borcun ikrar edilmesi veya ka ra ra bağlanması hâlinde 

MADDE 156- Zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir süre işlemeye başlar. 

Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış ise, yeni süre 
her zaman on yıldır. 

2. Alacaklının fiili hâlinde 

MADDE 157- Bir dava veya def i yoluyla kesilmiş olan zamanaşımı, dava süresince tarafların 
yargılamaya ilişkin her işleminden veya hâkimin her kararından sonra yeniden işlemeye başlar. 

Zamanaşımı, icra takibiyle kesilmişse, alacağın takibine ilişkin her işlemden sonra yeniden iş
lemeye başlar. 

Zamanaşımı, iflâs masasına başvurma sebebiyle kesilmişse, iflâsa ilişkin hükümlere göre ala
cağın yeniden istenmesi imkânının doğumundan itibaren yeniden işlemeye başlar. 

E. Davanın reddinde ek süre 

MADDE 158- Dava veya def i ; mahkemenin yetkili veya görevli olmaması ya da düzeltilebi
lecek bir yanlışlık yapılması yahut vaktinden önce açılmış olması nedeniyle reddedilmiş olup da o 
arada zamanaşımı veya hak düşürücü süre dolmuşsa, alacaklı altmış günlük ek süre içinde haklarını 
kullanabilir. 

F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta 

MADDE 159- Alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için zama
naşımının işlemesine engel olmaz; bununla birlikte alacaklının, hakkım rehinden alma yetkisi de
vam eder. 

G. Zamanaşımından feragat 

MADDE 160- Zamanaşımından önceden feragat edilemez. 

Müteselsil borçlulardan birinin feragat etmiş olması, diğerlerine karşı ileri sürülemez. 

Bölünemez bir borcun borçlularından birinin feragat etmiş olması durumunda da aynı hüküm uy
gulanır. 

Asıl borçlunun feragati de kefile karşı ileri sürülemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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H. İleri sürülmesi 
MADDE 161- Zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hâkim bunu kendiliğinden göz önüne alamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 

BİRİNCİ AYIRIM 

Teselsül 

A. Müteselsil borçluluk 

I. Doğuşu 
MADDE 162- Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu ol

mayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar. 

Böyle bir bildirim yoksa, müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hâllerde doğar. 

II. Dış ilişki 

1. Hükümleri 

a. Borçluların sorumluluğu 

MADDE 163- Alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını, dilerse borçluların hep
sinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir. 

Borçluların sommluluğu, borcun tamamı ödeninceye kadar devam eder. 

b. Borçluların savunmaları 

MADDE 164- Müteselsil borçlulardan biri, alacaklıya karşı, ancak onunla kendi arasındaki ki
şisel ilişkilerden veya müteselsil borcun sebep ya da konusundan doğan def i ve itirazları ileri süre
bilir. 

Müteselsil borçlulardan biri ortak de f i ve itirazları ileri sürmezse, diğerlerine karşı sommlu 
olur. 

c. Borçluların bireysel davranışı 

MADDE 165- Kanun veya sözleşme ile aksi belirlenmedikçe, borçlulardan biri kendi davranı
şıyla diğer borçluların dummunu ağırlaştıramaz. 

2. Borcun sona ermesi 

MADDE 166- Borçlulardan biri, ifa veya takasla borcun tamamını veya bir kısmını sona erdir-
mişse, bu oranda diğer borçluları da borçtan kurtarmış olur. 

Borçlulardan biri, alacaklıya ifada bulunmaksızın borçtan kurtulmuşsa, diğer borçlular bundan, 
ancak dummun veya borcun niteliğinin elverdiği ölçüde yararlanabilirler. 

Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesi, diğer borçluları da ibra edilen borçlu
nun iç ilişkideki borca katılma payı oranında borçtan kurtarır. 

III. İç ilişki 

1. Paylaşım 

MADDE 167- Aksi kararlaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki hukukî ilişkinin niteliğinden 
anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, alacaklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla so
mmludurlar. 

Kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan borçlunun, ödediği fazla miktarı diğer borçlulardan 
isteme hakkı vardır. Bu dummda borçlu, her bir borçluya ancak payı oranında rücu edebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Borçlulardan birinden alınamayan miktarı, diğer borçlular eşit olarak üstlenmekle yükümlü
dürler. 

2. Alacaklıya halef olma 

MADDE 168- Diğerlerine rücu hakkına sahip olan borçlulardan her biri, ifa ettiği miktar ora
nında alacaklının haklarına halef olur. 

Alacaklı diğerlerinin zararına olarak borçlulardan birinin durumunu iyileştirirse, bunun sonuç
larına katlanır. 

B. Müteselsil alacaklılık 

MADDE 169- Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını is
teme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar. 

Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur. 

Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe, 
borçlu onlardan dilediği birine ifada bulunabilir. 

Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukukî ilişkinin niteliğinden anlaşılma
dıkça, alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir. 

Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış olan diğer 
alacaklılara ödemekle yükümlüdür. 

İKİNCİ AYIRIM 

Koşullar 
A. Geciktirici koşul 

I. Genel olarak 

MADDE 170- Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen 
bir olguya bırakılmışsa, sözleşme geciktirici koşula bağlanmış olur. 

Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği andan 
başlayarak hüküm ifade eder. 

II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 

MADDE 171- Koşul gerçekleşinceye kadar borçlu, borcun gereği gibi ifasını engelleyecek her 
türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. 

Koşula bağlı hakkı tehlikeye düşürülen alacaklı, alacağı koşula bağlı olmayan alacaklıların hak
larını korumak üzere başvurabilecekleri önlemleri alabilir. 

Koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar, koşulun hükümlerini zedelediği oranda 
geçersiz olur. 

III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 

MADDE 172- Borcun konusunu oluşturan şey, koşulun gerçekleşmesinden önce kendisine ve
rilen alacaklı, koşul gerçekleşirse, koşulun gerçekleşmesine kadar elde ettiği yararların sahibi olur. 

Koşul gerçekleşmezse alacaklı, elde ettiği yararları geri vermekle yükümlüdür. 
B. Bozucu koşul 

MADDE 173- Sona ermesi önceden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bı
rakılan sözleşme, bozucu koşula bağlanmış olur. 

Bozucu koşula bağlanmış sözleşmenin hükümleri, koşulun gerçekleştiği anda ortadan kalkar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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C. Ortak hükümler 

I. Koşulun gerçekleşmesi 

MADDE 174- Koşul, taraflardan birinin bizzat yerine getirmesi gerekli bir davranış değilse, o 
tarafın ölümü hâlinde mirasçısı onun yerine geçebilir. 

II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 

MADDE 175- Taraflardan biri, koşulun gerçekleşmesine dürüstlük kurallarına aykırı olarak en
gel olursa, koşul gerçekleşmiş sayılır. 

Taraflardan biri, koşulun gerçekleşmesini dürüstlük kurallarına aykırı biçimde sağlarsa, koşul 
gerçekleşmemiş sayılır. 

III. Yasak koşullar 

MADDE 176- Bir koşul, hukuka veya ahlâka aykırı bir yapma veya yapmama fiilini sağlamak 
amacıyla konulmuşsa, bu koşula bağlı hukukî işlem kesin olarak hükümsüzdür. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu 

A. Bağlanma parası 

MADDE 177- Sözleşme yapılırken bir kimsenin vermiş olduğu bir miktar para, cayma parası 
olarak değil sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak verilmiş sayılır. 

Aksine sözleşme veya yerel âdet olmadıkça, bağlanma parası esas alacaktan düşülür. 

B. Cayma parası 

MADDE 178- Cayma parası kararlaştırılmışsa, taraflardan her biri sözleşmeden caymaya yet
kili sayılır; bu durumda parayı vermiş olan cayarsa verdiğini bırakır; almış olan cayarsa aldığının iki 
katını geri verir. 

C. Ceza koşulu 

I. Alacaklının hakları 

1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi 

MADDE 179- Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için bir ceza karar
laştırılmışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir. 

Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu için kararlaştırılmışsa alacaklı, 
hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla bir
likte cezanın ifasını da isteyebilir. 

Borçlunun, kararlaştırılan cezayı ifa ederek sözleşmeyi, dönme veya fesih suretiyle sona erdir
meye yetkili olduğunu ispat etme hakkı saklıdır. 

2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki 

MADDE 180- Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile, kararlaştırılan cezanın ifası gerekir. 
Alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tutarını aşıyorsa alacaklı, borçlunun kusuru bu

lunduğunu ispat etmedikçe aşan miktarı isteyemez. 

3. Kısmî ifanın yanması 

MADDE 181- Ceza koşuluna ilişkin hükümler, dönme durumunda ifa edilmiş olan kısmın ala
caklıya kalacağını öngören sözleşmelere de uygulanır. 

Taksitle satışa ilişkin hükümler saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 

MADDE 182- Taraflar, cezanın miktarını serbestçe belirleyebilirler. 

Asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz ise veya aksi kararlaştırılmadıkça sonradan borçlunun so
rumlu tutulamayacağı bir sebeple imkânsız hâle gelmişse, cezanın ifası istenemez. Ceza koşulunun 
geçersiz olması veya borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir sebeple sonradan imkânsız hâle gelme
si, asıl borcun geçerliliğini etkilemez. 

Hâkim, aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 

BİRİNCİ AYIRIM 
Alacağın Devri 

A. Koşulları 
I. İradî devir 

1. Genel olarak 

MADDE 183- Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını 
aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. 

Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı devralmış olan üçün
cü kişiye karşı, alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırılmış bulunduğu savunmasını ileri süremez. 

2. Şekli 

MADDE 184- Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 
Alacağın devri sözü verme, şekle bağlı değildir. 
II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 

MADDE 185- Alacağın devri kanun veya mahkeme kararı gereğince gerçekleşmişse, bu devir 
özel bir şekle ve önceki alacaklının rızasını açıklamasına gerek olmaksızın, üçüncü kişilere karşı ile
ri sürülebilir. 

B. Devrin hükümleri 

I. Borçlunun durumu 

1. İyiniyetle yapılan ifa 

MADDE 186- Borçlu, alacağın devredildiği devreden veya devralan tarafından kendisine bil-
dirilmemişse, önceki alacaklıya; alacak birkaç kez devredilmişse, son devralan yerine önceki devra
lanlardan birine iyiniyetle ifada bulunarak borcundan kurtulur. 

2. İfadan kaçınma ve tevdi 

MADDE 187- Kime ait olduğu çekişmeli bulunan bir alacağın borçlusu, ifadan kaçınabilir ve 
alacağın konusunu hâkim tarafından belirlenen yere tevdi etmekle borçtan kurtulur. 

Borçlu, alacağın çekişmeli olduğunu bildiği hâlde ifada bulunursa, bundan doğacak sonuçlardan 
sorumlu olur. 

Dava konusu olan çekişme mahkemece henüz sonuca bağlanmamış ve borç da muaccel ise, ta
raflardan her biri borçluyu, edimi tevdi etmeye zorlayabilir. 

3. Borçluya ait savunmalar 

MADDE 188- Borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunmaları, dev
ralana karşı da ileri sürebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Borçlu, devri öğrendiği anda muaccel olmayan alacağını, devredilen alacaktan önce veya onun
la aynı anda muaccel olması koşuluyla borcu ile takas edebilir. 

II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 
MADDE 189- Alacağın devri ile devredenin kişiliğine özgü olanlar dışındaki öncelik haklan ve 

bağlı haklar da devralana geçer. 

Asıl alacakla birlikte işlemiş faizler de devredilmiş sayılır. 

III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 
MADDE 190- Devreden, devralana alacak senedi ile elinde bulunan ispatla ilgili diğer belge

leri teslim etmek ve alacağını ileri sürebilmesi için gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. 

IV. Garanti 

1. Genel olarak 
MADDE 191- Alacak, bir edim karşılığında devredilmişse devreden, devir sırasında alacağın 

varlığını ve borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu garanti etmiş olur. 

Alacak bir edim karşılığı olmaksızın devredilmiş ya da kanun gereğince başkasına geçmişse, dev
reden veya önceki alacaklı, alacağın varlığından ve borçlunun ödeme gücünden sommlu değildir. 

2. İfaya yönelik devir 
MADDE 192- Alacaklı, alacağını borcu ifaya yönelik olarak devretmekle birlikte borca mah

sup edilecek miktarı belirlememişse devralan, ancak borçludan aldığı veya gereken özeni göster
seydi alabilecek olduğu miktarı, kendi alacağına mahsup etmek zomndadır. 

3. Sorumluluğun kapsamı 

MADDE 193- Devralan garanti ile yükümlü olan devredenden aşağıdaki istemlerde bulunabilir: 

1. İfa ettiği karşı edimin faizi ile birlikte geri verilmesini. 

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

giderleri. 

4. Devreden kusursuzluğunu ispat etmedikçe uğradığı diğer zararlarını. 

C. Özel hükümlerin saklılığı 

MADDE 194- Bazı hakların devrine özgü olarak kanunla konulmuş bulunan hükümler saklıdır. 

İKİNCİ AYIRIM 

Borcun Üstlenilmesi 

A. İç üstlenme sözleşmesi 
MADDE 195- Borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek veya ala

caklının rızasıyla borcu üstlenerek, borçluyu borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girmiş olur. 

Borçlu, iç üstlenme sözleşmesinden doğan borçlarını ifa etmedikçe, diğer taraftan yükümlülü
ğünü yerine getirmesini isteyemez. 

Borçlu, borcundan kurtarılmamışsa, diğer taraftan güvence isteyebilir. 

B. Dış üstlenme sözleşmesi 

I. Öneri ve kabul 
MADDE 196- Borçlunun yerine yenisinin geçmesi ve borcundan kurtanlması, borcu üstlenen 

ile alacaklı arasında yapılacak sözleşmeyle olur. 
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İç üstlenme sözleşmesinin, üstlenen veya onun izni ile borçlu tarafından alacaklıya bildirilme
si, dış üstlenme sözleşmesinin yapılmasına ilişkin öneri anlamına gelir. 

Alacaklının kabulü açık veya örtülü olabilir. Alacaklı, çekince ileri sürmeksizin üstlenenin ifa
sını kabul eder veya onun borçlu sıfatı ile yaptığı diğer herhangi bir işleme rıza gösterirse, borcun üst
lenilmesini kabul etmiş sayılır. 

II. Önerinin bağlayıcılığı 

MADDE 197- Borcun üstlenilmesine ilişkin öneri alacaklı tarafından her zaman kabul edilebi
lir. Ancak, üstlenen veya önceki borçlu, kabul için bir süre koyabilir. Alacaklı bu sürenin bitimine ka
dar susarsa, öneri reddedilmiş sayılır. 

Önerinin alacaklı tarafından kabul edilmesinden önce yeni bir iç üstlenme sözleşmesi yapılır ve 
bu ikinci üstlenmeye ilişkin olarak alacaklıya öneride bulunulursa, ilk öneride bulunan, önerisi ile 
bağlı olmaktan kurtulur. 

C. Borçlunun değişmesinin sonuçları 
I. Bağlı hak ve borçlar 

MADDE 198- Borçlu değişmiş olsa bile, alacaklının borçlunun kişiliğine özgü olanlar dışında
ki bağlı hakları saklı kalır. 

Bununla birlikte borcun güvencesi olarak rehin veren üçüncü kişinin ve kefilin sorumlulukları, 
ancak onların borcun üstlenilmesine yazılı olarak rıza göstermeleri hâlinde devam eder. 

II. Savunmalar 

MADDE 199- Üstlenilen borca ilişkin savunmaları ileri sürme hakkı, yeni borçluya geçer. 

Dış üstlenme sözleşmesinden aksi anlaşılmadıkça yeni borçlu, alacaklıya karşı önceki borçlu
nun ileri sürebileceği kişisel savunmalarda bulunamaz. 

Yeni borçlu, iç üstlenme sözleşmesinden kaynaklanan savunmaları alacaklıya karşı ileri süremez. 

D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü 

MADDE 200- Dış üstlenme sözleşmesi hükümsüz hâle gelirse, iyiniyetli üçüncü kişilerin hak
ları saklı kalmak üzere, eski borç bütün bağlı borçlarıyla birlikte varlığını sürdürür. 

Bundan başka, borcu üstlenen üstlenme sözleşmesinin hükümsüz hâle gelmesinde ve alacaklı
nın zarara uğramasında kendisine bir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe alacaklı, önceden 
sağlanmış güvenceyi yitirmesi yüzünden veya başka herhangi bir sebeple uğradığı zararın gideril
mesini üstlenenden isteyebilir. 

E. Borca katılma 

MADDE 201- Borca katılma, mevcut bir borca borçlunun yanında yer almak üzere, katılan ile 
alacaklı arasında yapılan ve katılanın, borçlu ile birlikte borçtan sorumlu olması sonucunu doğuran 
bir sözleşmedir. 

Borca katılan ile borçlu, alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olurlar. 

F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması 

MADDE 202- Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu 
alacaklılara bildirdiği veya ticarî işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye ge
nelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilânla duyurduğu tarihten başlayarak, 
onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. 

Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak so
rumlu kalır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel ola
cak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar. 
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Borçlann bu yoldan üstlenilmesinin sonuçlan, dış üstlenme sözleşmesinden doğan sonuçlarla öz
deştir. 

Bildirme veya ilânla duyurma yükümlülüğü devralan tarafından yerine getirilmedikçe, ikinci 
fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye başlamaz. 

G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 

MADDE 203- Bir işletme, başka bir işletme ile aktif ve pasiflerin karşılıklı olarak devralınma
sı ya da birinin diğerine katılması yoluyla birleştirilirse, her iki işletmenin alacaklıları, bir malvarlı
ğının devralınmasından doğan haklara sahip olup, bütün alacaklarını yeni işletmeden alabilirler. 

Bir tek kişiye ait olup da, kollektif veya komandit ortaklık hâline dönüştürülen bir işletmenin 
borçlan hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

H. Özel hükümlerin saklılığı 

MADDE 204- Mirasın paylaşılması ve rehinli taşınmazların devri konusundaki borcun üstle-
nilmesine ilişkin özel hükümler saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma 
A. Sözleşmenin devri 

MADDE 205- Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf 
arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borç
larını devralana geçiren bir anlaşmadır. 

Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer tarafça önceden 
verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da, sözleşmenin devri hükümlerine tâbidir. 

Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır. 
Kanundan doğan halefiyet hâlleri ile diğer özel hükümler saklıdır. 
B. Sözleşmeye katılma 

MADDE 206- Sözleşmeye katılma, mevcut bir sözleşmeye taraflardan birinin yanında yer al
mak üzere, katılan ile bu sözleşmenin tarafları arasında yapılan ve katılanın, yanında yer aldığı ta
rafla birlikte, onun hak ve borçlarına sahip olması sonucunu doğuran bir anlaşmadır. 

Anlaşmada aksi kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye katılan ile yanında yer aldığı taraf, sözleşme
nin diğer tarafına karşı müteselsilen alacaklı ve borçlu olurlar. 

Sözleşmeye katılmanın geçerliliği, katılma konusu sözleşmenin şekline bağlıdır. 

İKİNCİ KISIM 

Özel Borç İlişkileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Satış Sözleşmesi 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hükümler 
A. Tanımı ve hükümleri 

MADDE 207- Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, 
alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. 
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Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borç
larını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler. 

Durum ve koşullara göre belirlenmesi mümkün olan bedel, kararlaştırılmış bedel hükmündedir. 

B. Yarar ve hasar 
MADDE 208- Kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan 

doğan ayrık hâller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz 
satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir. 

Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi dummunda zil
yetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. 

Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve hasar, satı
lanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer. 

İKİNCİ AYIRIM 
Taşınır Satışı 

A. Konusu 
MADDE 209- Taşınır satışı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan 

ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır. 

Ürünler, bir yapının yıkıntıları ve taş ocağından çıkarılacak taşlar gibi, taşınmazdan ayrıldıktan 
sonra mülkiyeti devredilecek bütünleyici parçaların satılması da taşınır satışıdır. 

B. Satıcının borçları 

I. Zilyetliğin devri 

1. Kural 
MADDE 210- Satıcı, satılanın mülkiyetini geçirmek amacıyla, zilyetliğini alıcıya devretmekle 

yükümlüdür. 

2. Devir ve taşıma giderleri 
MADDE 211- Aksine sözleşme veya âdet yoksa, ölçme ve tartma gibi devir giderleri satıcıya, 

satılanı devralmak üzere yapılan giderler ve satılanın ifa yerinden başka yere taşınması gerektiğin
de, taşıma giderleri alıcıya aittir. 

Gidersiz devir kararlaştırılmışsa, satıcı taşıma giderlerini üstlenmiş sayılır. 

Liman ve gümrük giderleri olmaksızın devir kararlaştırılmışsa satıcı, dış satım, transit ve dış 
alım vergilerini üstlenmiş sayılır; ancak satılanın alıcı tarafından devralındığı sırada ödenmiş olan tü
ketim vergilerini üstlenmiş sayılmaz. 

3. Satıcının temerrüdü 

a. Kural ve ayrık durum 

MADDE 212- Satıcının temerrüdü hâlinde, borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümler uy
gulanır. 

Zilyetliğin devri için belirli bir süre konulmuş olan ticarî satışlarda, satıcı temerrüde düşerse alı
cının, devir isteminden vazgeçerek borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini istedi
ği kabul edilir. 

Alıcı, satılanın devredilmesini isteme niyetinde ise, belirlenen sürenin bitiminde bunu satıcıya 
hemen bildirmek zomndadır. 

b. Giderim borcu ve kapsamı 
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Satıcı borcunu ifa etmezse alıcı, satış bedeli ile kendisine devredilmeyen satılanın yerine, bir 
başkasını satın almak için dürüstlük kurallarına uygun olarak ödediği bedel arasındaki farka göre he
saplanacak zararın giderilmesini isteyebilir. 

Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise alıcı, onun yerine bir başkası
nı satın alma zorunda olmaksızın, satış bedeli ile belirlenmiş ifa günündeki piyasa fiyatı arasındaki 
farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir. 

II. Zapttan sorumluluk 

1. Konusu 

MADDE 214- Satış sözleşmesinin kurulduğu sırada var olan bir hak dolayısıyla, satılanın ta
mamı veya bir kısmı bir üçüncü kişi tarafından alıcının elinden alınırsa satıcı, bundan dolayı alıcıya 
karşı sorumlu olur. 

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

Satıcı, üçüncü kişinin hakkını gizlemişse, sorumluluğunu kaldırma veya sınırlama konusunda ya
pılmış olan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

2. Yargılama usulü 

a. Davanın bildirimi 

MADDE 215- Satılanın elinden alınması tehlikesi ile karşılaşan alıcı, kendisine karşı açılan da
vayı satıcıya bildirdiği zaman satıcı, durumun gereğine göre ve yargılama usulü uyarınca ya alıcının 
yanında davaya katılmak ya da alıcı yerine geçerek üçüncü kişiye karşı davayı takip etmek ve sa
vunmak zorundadır. 

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

Dava, kendisine yüklenilemeyen sebeplerden dolayı satıcıya bildirilmemişse satıcı, zamanında 
bildirilmiş olsaydı daha elverişli bir hüküm elde edilebileceğini ispatladığı ölçüde sommluluktan 
kurtulur. 

b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme 

MADDE 216- Satıcının zapttan sommluluğu aşağıdaki hâllerde devam eder: 

1. Alıcı, bir mahkeme kararı beklemeksizin üçüncü kişinin hakkını dürüstlük kurallarına uygun 
olarak tanımış ve satılanı ona vermişse. 

2. Alıcı, üçüncü kişinin kendisine karşı dava açmasını beklemeden, satıcıyı satılan üzerindeki hak 
iddiasına ilişkin uyuşmazlığı dava yoluyla çözümlemesi, aksi takdirde tahkim yoluna başvuracağı ko
nusunda gecikmeksizin uyarmış ve bundan sonuç alamadığı için tahkim yoluna başvurmuşsa. 

Satıcının sommluluğu, alıcının satılanı üçüncü kişiye vermekle yükümlü olduğunu ispat etme
si dummunda da devam eder. 

3. Alıcının hakları 

a. Tam zapt hâlinde 

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

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

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

4. Satılanın tamamen elinden alınması yüzünden doğrudan doğruya uğradığı diğer zararları. 

Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının satılanın elinden alın
ması yüzünden uğramış olduğu diğer zararları da gidermekle yükümlüdür. 

b . Kısmî zapt hâlinde 

MADDE 218- Satılanın bir kısmı elinden alınmış veya satılan sınırlı aynî bir hakla yüklenmiş
se alıcı, sadece bu yüzden uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir. 

Ancak alıcının, satılandaki bu durumu bilseydi onu satın almayacağı dumm ve koşullardan an-
laşılıyorsa, alıcı hâkimden sözleşmenin sona ermesine karar vermesini isteyebilir. Bu dummda alı
cı, satılanın elinde kalmış olan kısmını o zamana kadar elde etmiş olduğu yararlarla birlikte, satıcı
ya geri vermekle yükümlüdür. 

III. Ayıptan sorumluluk 

1. Konusu 

a. Genel olarak 

MADDE 219- Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulun
maması sebebiyle sommlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kulla
nım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli 
ölçüde azaltan maddî, hukukî ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sommlu olur. 

Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sommludur. 

b . Hayvan satışında 

MADDE 220- Hayvan satışında satıcı, yazılı olarak üstlenmedikçe veya ağır kuşum olmadık
ça ayıptan sommlu olmaz. 

2. Sorumsuzluk anlaşması 

MADDE 221- Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, ayıptan sommluluğu
nu kaldıran veya sınırlayan her anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

3. Alıcının bildiği ayıplar 

MADDE 222- Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan so
mmlu değildir. 

Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir 
ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sommlu olur. 

4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme 

a. Genel olarak 

MADDE 223- Alıcı, devraldığı satılanın dummunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur 
bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sommluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu 
uygun bir süre içinde ona bildirmek zomndadır. 

Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. An
cak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu 
hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmeli
dir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır. 

b . Hayvan satışında 
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ayıp da hayvanın gebeliğine ilişkin değilse satıcı, ancak ayıbın devrin yapıldığı veya alıcının dev-



- 4 2 6 -

ralmada temerrüdünün gerçekleştiği günden başlayarak dokuz gün içinde kendisine bildirilmesi ve 
ayrıca, hayvanın bilirkişilerce gözden geçirilmesinin aynı süre içinde yetkili makamdan istenmesi hâ
linde sorumlu olur. 

5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları 

MADDE 225- Ağır kusurlu olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiş ol
duğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz. 

Satıcılığı meslek edinmiş kişilerin bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı hüküm geçerli
dir. 

6. Satılanın başka yerden gönderilmesi 

MADDE 226- Başka yerden gönderilen satılanın ayıplı olduğunu ileri süren alıcı, bulunduğu 
yerde satıcının temsilcisi yoksa, satılanın korunması için gerekli önlemleri geçici olarak almakla yü
kümlüdür. Alıcı, ayıplı olduğunu ileri sürdüğü satılanın korunması için gerekli önlemleri almaksızın 
onu satıcıya geri gönderemez. 

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

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

7. Alıcının seçimlik hakları 

a. Genel olarak 

MADDE 227- Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçim
lik haklardan birini kullanabilir: 

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme. 

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme. 

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

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

Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. 

Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gi
dererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. 

Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, dumm bunu haklı göstermiyorsa hâ
kim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. 

Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme ve
ya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. 

b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması 

MADDE 228- Alıcıya ayıplı olarak devredilmiş olan satılanın ayıptan, beklenmedik hâlden ve
ya mücbir sebepten dolayı yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması, alıcının sözleşmeden dön
me hakkını kullanmasını engellemez. Bu dummda alıcı, satılandan elinde ne kalmışsa onu geri ver
mekle yükümlüdür. 

Satılan alıcıya yüklenebilen bir sebep yüzünden yok olmuşsa veya alıcı onu başkasına devret-
mişse ya da biçimini değiştirmişse alıcı, ancak değerindeki eksiklik karşılığının satış bedelinden in
dirilmesini isteyebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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8. Dönmenin sonuçları 
a. Genel olarak 

MADDE 229- Satış sözleşmesinden dönen alıcı, satılanı, ondan elde ettiği yararları ile birlikte 
satıcıya geri vermekle yükümlüdür. Buna karşılık alıcı da, satıcıdan aşağıdaki istemlerde bulunabilir: 

1. Ödemiş olduğu satış bedelinin, faiziyle birlikte geri verilmesi. 

2. Satılanın tamamen zaptında olduğu gibi, yargılama giderleri ile satılan için yapmış olduğu gi
derlerin ödenmesi. 

3. Ayıplı maldan doğan doğrudan zararının giderilmesi. 

Satıcı, kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alıcının diğer zararlarını da 
gidermekle yükümlüdür. 

b. Birden çok mal satışında 

MADDE 230- Birden çok mal veya birden çok parçadan oluşan bir mal, birlikte satılmış olup 
da bunlardan bazıları ayıplı çıkarsa, dönme hakkı bunlardan ancak ayıplı çıkanlar için kullanılabilir. 
Ancak, alıcıya veya satıcıya önemli bir zarar vermeksizin ayıplı parçanın diğerinden ayrılmasına im
kân yoksa, dönme hakkının satılanın tamamını kapsaması zorunludur. 

Satılanın aslı için satıştan dönülmesi, ayrı satış bedeli gösterilerek satılmış olsalar bile, eklenti
lerini de kapsar; fakat eklentiler için dönme, satılanın aslını kapsamaz. 

9. Zamanaşımı 

MADDE 231- Satıcı daha uzun bir süre için üstlenmiş olmadıkça, satılanın ayıbından doğan 
sorumluluğa ilişkin her türlü dava, satılandaki ayıp daha sonra ortaya çıksa bile, satılanın alıcıya dev
rinden başlayarak iki yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Alıcının satılanın kendisine devrinden baş
layarak iki yıl içinde bildirdiği ayıptan doğan def i hakkı, bu sürenin geçmiş olmasıyla ortadan kalk
maz. 

Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, iki yıllık zamanaşımı süresinden ya
rarlanamaz. 

C. Alıcının borçları 

I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 

MADDE 232- Alıcı, satış sözleşmesinde kararlaştırılmış olduğu biçimde satış bedelini ödemek 
ve kendisine sunulan satılanı devralmakla yükümlüdür. 

Aksine yerel âdet veya anlaşma yoksa, satılanın hemen devralınması gereklidir. 

II. Satış bedelinin belirlenmesi 

MADDE 233- Alıcı, satış bedelini belirtmeksizin, malı alacağını kesin olarak bildirmişse satış, 
ifa yeri ve zamanındaki ortalama piyasa fiyatı üzerinden yapılmış sayılır. 

Satış bedeli, satılanın ağırlığına göre hesaplanıyorsa, darası indirilir. 

Bazı ticarî malların satışında, daralı ağırlıktan miktar olarak ya da yüzde hesabıyla bir indirim 
yapılmasına veya bedelin, daralı ağırlık üzerinden belirlenmesine ilişkin ticarî teamüller saklıdır. 

III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 

MADDE 234- Aksine sözleşme yoksa, satılan alıcının zilyetliğine girince satış bedeli muaccel 
olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Faiz istenebileceği konusunda bir teamül varsa veya alıcı maldan ürün ya da diğer verimler el
de etme imkânına sahip ise ya da belirli günün geçmesiyle temerrüdün gerçekleşmesi durumunda, ay
rıca bir ihtara gerek olmaksızın satış bedeline faiz istenebilir. 
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IV. Alıcının temerrüdü 

1. Satıcının dönme hakkı 
MADDE 235- Satılanın, ancak satış bedeli ödendikten sonra veya ödenme anında devredilme

si gereken durumlarda alıcı temerrüde düşerse satıcı, herhangi bir işlem gerekmeksizin satıştan dö
nebilir. 

Bu hakkını kullanmak isteyen satıcı, durumu gecikmeksizin alıcıya bildirmek zorundadır. 

Satılanın zilyetliği satış bedeli ödenmeden alıcıya devredilmişse, alıcının temerrüdü sebebiyle 
satıcının dönme hakkını kullanarak satılanı geri alması, bu hakkın sözleşmede açıkça saklı tutulma
sına bağlıdır. 

2. Zararın hesaplanması ve giderimi 
MADDE 236- Borcunu ifa etmeyen alıcı, satıcının bu yüzden uğradığı zararı gidermekle yü

kümlüdür. 
Satıcı, satış bedelini ödemede temerrüde düşmüş olan alıcıdan, bu bedel ile satılanın başkasına 

dürüstlük kurallarına uygun olarak satışından elde ettiği bedel arasındaki farka göre hesaplanacak za
rarın giderilmesini isteyebilir. 

Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise satıcı, böyle bir satışa gerek 
kalmaksızın alıcıdan, satış bedeli ile malın belirlenmiş ödeme günündeki fiyatı arasındaki farka gö
re hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar 

A. Şekil 
MADDE 237- Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlen

mesi şarttır. 
Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli ol

maz. 

Onalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 

B. Satış ilişkisi doğuran haklar 

I. Süresi ve şerhi 
MADDE 238- Onalım, geri alım ve alım haklan en çok on yıllık süre için kararlaştınlabilir ve 

kanunlarda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilir. 

II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 
MADDE 239- Aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan onalım, alım ve geri alım hak

ları devredilemez, ancak miras yoluyla geçer. 

Bu hakların devredilebileceği sözleşmeyle kararlaştırılmışsa, devir işlemi hakkın kurulması için 
öngörülen şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 

III. Onalım hakkı 

1. İleri sürülmesi 
MADDE 240- Onalım hakkı, taşınmazın satışı ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer her 

türlü işlemin yapılması hâllerinde kullanılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Taşınmazın, mirasın paylaşımında mirasçılardan birine özgülenmesi, cebrî artırma yoluyla sa
tışı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve bunlara benzer amaçlarla edinilmesi hâllerinde ona
lım hakkı kullanılamaz. 
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2. Koşulları ve hükümleri 
MADDE 241- Satıcı veya alıcı, satış sözleşmesinin yapıldığını ve içeriğini onalım hakkı sahi

bine noter aracılığıyla bildirmek zorundadır. 
Onalım hakkı kullanıldıktan sonra satış sözleşmesi ortadan kaldırılırsa ya da alıcının şahsından 

kaynaklanan sebeplerle onaylanmazsa, bu durum onalım hakkı sahibine karşı ileri sürülemez. 

Onalım hakkını kuran sözleşmede aksi öngörülmemişse, onalım hakkı sahibi taşınmazı, satıcı
nın üçüncü kişiyle kararlaştırdığı satışa ilişkin koşullarla kazanır. 

Ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlemlerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

3. Kullanılması ve hükümleri 
MADDE 242- Sözleşmeden doğan onalım hakkını kullanmak isteyen hak sahibi, bu hak şer-

hedilmiş ve taşınmazın mülkiyeti alıcı adına tescil edilmişse alıcıya; aksi takdirde satıcıya karşı, sa
tışın veya ekonomik bakımdan satışa eşdeğer başka bir işlemin kendisine bildirildiği tarihten başla
yarak üç ay ve her hâlde satışın yapılmasından başlayarak iki yıl içinde dava açmak zorundadır. 

C. Taşınmaz satışı 

I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 
MADDE 243- Bir taşınmazın koşula bağlı satışında, koşul gerçekleşmedikçe tapu siciline tes

cil yapılamaz. 
Taşınmaz satışında mülkiyeti saklı tutma koşulu da tescil edilemez. 

II. Sorumluluk 
MADDE 244- Aksine sözleşme olmadıkça, satılan taşınmaz, satış sözleşmesinde yazılı yüzöl

çümü tutarını kapsamıyorsa satıcı, eksiği için alıcıya tazminat ödemekle yükümlüdür. 

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

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

III. Yarar ve hasar 
MADDE 245- Satılanın tescilden sonraki bir zamanda alıcı tarafından teslim alınması için söz

leşmeyle bir süre belirlenmişse, onun yarar ve hasarı, alıcıya teslimle geçer. Bu hüküm, alıcının sa
tılanı teslim almada temerrüde düşmesi durumunda da uygulanır. 

Bu sözleşmenin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 

IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 

MADDE 246- Taşınır satışına ilişkin kurallar, kıyas yoluyla taşınmaz satışında da uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 

Bazı Satış Türleri 

A. Örnek üzerine satış 

I. Tanımı 
MADDE 247- Örnek üzerine satış, tarafların sözleşmenin konusu olan malın alıcıya veya üçün

cü bir kişiye bırakılan bir örneğe ya da tespit ettikleri bir mala uygun olması üzerinde anlaşmalarıy
la yapılan satıştır. 

II. İspat yükü 

MADDE 248- Ömek üzerine satışta kendisine örnek verilen taraf, elindeki örneğin kendisine ve
rilmiş örnek olduğunu ispat yükü altında olmayıp, örneğin biçimi değişmiş olsa bile, bu değişiklik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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gözden geçirmenin zorunlu bir sonucu ise, alıcının iddiası doğru sayılır. Ancak, karşı tarafın her hâl
de bunun aksini ispat hakkı vardır. 

Örnek, alıcının elindeyken bozulmuş veya yok olmuşsa, kusuru olmasa bile, satılanın örneğe 
uygun olmadığını ispat yükü alıcıya düşer. 

B. Beğenme koşuluyla satış 

I. Tanımı 

MADDE 249- Beğenme koşuluyla satış, alıcının satılanı deneyerek veya gözden geçirerek be
ğenmesi koşuluyla yapılan satıştır. 

İL Hükümleri 

MADDE 250- Beğenme koşuluyla satışta alıcı, satılanı kabul etmekte veya hiçbir sebep gös
termeksizin geri vermekte serbesttir. 

Satılan, alıcının zilyetliğine geçmiş olsa bile, satılanın mülkiyeti, beğenme koşulunun gerçek
leştiği ana kadar satıcıda kalır. 

III. Deneme veya gözden geçirme 

1. Satıcının yanında 

MADDE 251- Deneme veya gözden geçirme satıcının yanında yapılmak gerekip de alıcı, satı
lanı sözleşme veya âdete göre gerekli süre içinde kabul edip etmediğini açıklamazsa, satıcı sözleş
meyle bağlılıktan kurtulur. 

Böyle bir süre belirlenmemişse, satıcı uygun bir süre geçtikten sonra, satılanı kabul edip etme
diğini bildirmesi için alıcıya ihtarda bulunabilir; bu ihtara hemen cevap verilmezse satıcı, sözleş
meyle bağlılıktan kurtulur. 

2. Alıcının yanında 

MADDE 252- Satılan, denenmeksizin veya gözden geçirilmeksizin alıcıya verilmişse, sözleş
me veya âdete göre gereken süre içinde veya böyle bir süre yoksa, satıcının ihtarı üzerine alıcı, satı
lanı beğenmediğini hemen bildirmez veya onu geri vermezse, beğenme koşulu gerçekleşmiş olur. 

Alıcının, herhangi bir çekince belirtmeksizin satış bedelinin tamamını veya bir kısmını ödeme
siyle ya da satılanı deneme veya gözden geçirme amacını aşacak biçimde kullanmasıyla da beğen
me koşulu gerçekleşmiş olur. 

C. Kısmî ödemeli satışlar 

I. Taksitle satış 

1. Tanımı, şekli ve içeriği 

MADDE 253- Taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin ödenmesinden ön
ce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satıştır. 

Taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 

Malın satıcının ticarî faaliyeti kapsamında satılması hâlinde, sözleşmede aşağıdaki hususlar be
lirtilir: 

1. Tarafların adı ve yerleşim yeri. 

2. Satışın konusu. 

3. Satılanın peşin satış bedeli. 

4. Taksitle ödeme sebebiyle belirtilecek ilâve bedel. 

5. Toplam satış bedeli. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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6. Alıcının nakden veya aynen üstlendiği diğer bütün edimler. 

7. Peşinat ve taksitlerin tutarı ile vadesi ve ikiden az olmamak üzere taksit sayısı. 

8. Alıcının yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı. 
9. Öngörülmüşse, mülkiyetin saklı tutulmasına veya satış bedeli alacağının devrine ilişkin an

laşma kayıtları. 

10. Temerrüt veya vadenin ertelenmesi durumunda, yasal faiz oranının yüzde otuz fazlasını geç
memek üzere ödenecek faiz. 

11. Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih. 

2. Yasal temsilcinin rızası 

MADDE 254- Ayırt etme gücüne sahip bir küçük veya kısıtlı tarafından yapılmış olan taksitle 
satış sözleşmesinin geçerliliği, yasal temsilcinin yazılı rızasına bağlıdır. Bu durumda rızanın, en geç 
sözleşmenin kurulduğu anda verilmiş olması gerekir. 

3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması 

MADDE 255- Taksitle satış sözleşmesi, alıcı bakımından, taraflarca imzalanmış sözleşmenin bir 
nüshasının eline geçmesinden yedi gün sonra hüküm ve sonuçlarını doğurur. Alıcı, bu süre içinde ira
de açıklamasını geri aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebilir. Bu haktan önceden feragat edilemez. 
Geri alma bildiriminin sürenin son gününde postaya verilmiş olması, sonuç doğurması için yeterli
dir. 

Satıcı geri alma süresi içinde malı alıcıya devretmişse alıcı, malı ancak olağan bir gözden ge
çirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde sözleşme hüküm ve sonuçlarını doğurmuş 
olur. 

Alıcının geri alma hakkını kullanması hâlinde, kendisinden cayma parası istenemez. 

4. Tarafların hak ve borçları 

a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 

MADDE 256- Alıcı, peşin satış bedelinin en az onda birini en geç teslim anında peşin olarak, 
satış bedelinin geri kalan kısmını da sözleşmenin kurulmasını izleyen üç yıl içinde ödemekle yü
kümlüdür. 

Bakanlar Kurulu, satılanın türüne göre peşinat miktarı ile yasal ödeme sürelerini yarıya kadar 
indirebileceği gibi, iki katına kadar çıkartabilir. 

Kanunda belirlenen asgarî peşinatı tamamen almaksızın, satılanı alıcıya devreden satıcı, peşi
natın ödenmeyen kısmı üzerinde istem hakkını kaybeder. 

Peşinattan vazgeçilmesi karşılığında, satış bedelinde yapılacak artırma hükümsüzdür. 

b. Alıcının def ileri 

MADDE 257- Alıcı, satıcının taksitle satıştan doğan alacağı ile kendisinin satıcıdan olan ala
cağını takas etme hakkından önceden feragat edemez. 

Alacağın devredilmesi durumunda alıcının, satış bedeli alacağına ilişkin def ileri sınırlanamaz 
ve ortadan kaldırılamaz. 

c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi 

MADDE 258- Taksit borcu kambiyo senedine bağlanmış olmadıkça, alıcı satış bedelinin kalan 
kısmını her zaman bir defada ödeyerek borcundan kurtulabilir. Bu durumda, peşin satış bedeline ilâ
ve edilen bedelin ödenmemiş taksitlere isabet eden kısmı, yarısından az olmamak üzere ödeme sü
resinin kısaltılmasına uygun olarak indirilir. 
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5. Alıcının temerrüdü 
a. Satıcının seçimlik hakkı 

MADDE 259- Alıcı peşinatı ödemede temerrüde düşerse satıcı, sadece peşinatı isteyebilir ve
ya sözleşmeden dönebilir. 

Alıcı taksitleri ödemede temerrüde düşerse satıcı, muaccel olmuş taksitlerin veya geri kalan sa
tış bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Satıcının ge
ri kalan satış bedelinin tamamını isteyebilmesi veya sözleşmeden dönebilmesi, ancak bu hakkı açık 
biçimde saklı tutmuş olmasına ve alıcının kararlaştırılan satış bedelinin en az onda birini oluşturan 
ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ya da en son taksi
di ödemede temerrüde düşmüş olmasına bağlıdır. Ancak, satıcının dönme dolayısıyla isteyebileceği 
miktar, ödenmiş olan taksitler tutarına eşit veya daha fazla ise satıcı sözleşmeden dönemez. 

Satıcı, satış bedelinin geri kalan kısmının tamamen ödenmesini isteme veya sözleşmeden dön
me haklarını kullanmadan önce, alıcıya en az onbeş günlük bir süre tanımak zorundadır. 

b. Sözleşmeden dönme 

MADDE 260- Satıcı, alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi sebebiyle satılanın alıcıya 
devrinden sonra sözleşmeden dönerse, her iki taraf aldığını geri vermekle yükümlüdür. Satıcı, ayrı
ca hakkaniyete uygun bir kullanım bedeli ve satılanın olağandışı kullanılması sebebiyle değerinin 
azalması hâlinde tazminat da isteyebilir. Ancak satıcı, sözleşme zamanında ifa edilmiş olsaydı elde 
edecek olduğundan fazlasını isteyemez. 

Satıcı, alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi yüzünden satılanın devrinden önce sözleş
meden dönerse, alıcıdan sadece ödenmeyen peşinat üzerinden, sözleşmeden döndüğü tarihe kadar iş
leyecek yasal faiz ile sözleşmenin kurulmasından sonra, satılanın uğramış olduğu değer kaybı sebe
biyle tazminat isteyebilir. Ceza koşulu kararlaştırılmışsa, peşin satış bedelinin yüzde onunu aşamaz. 

c. Hâkimin müdahalesi 

MADDE 261- Hâkim, temerrüde düşen alıcının borçlarını ödeyeceği konusunda güvence ver
mesi ve satıcının da bu yeni düzenleme dolayısıyla herhangi bir zararının söz konusu olmaması ko
şuluyla, alıcıya ödeme kolaylıkları sağlayabilir ve satıcının satılanı geri almasını yasaklayabilir. 

6. Yetkili mahkeme ve tahkim 

MADDE 262- Yerleşim yeri Türkiye'de olan alıcı, tarafı olduğu taksitle satış sözleşmesinden 
doğacak uyuşmazlıklar konusunda, yerleşim yerindeki mahkemenin yetkisinden önceden feragat 
edemeyeceği gibi, tahkim sözleşmesi de yapamaz. 

7. Uygulama alanı 

MADDE 263- Taksitle satışa ilişkin hükümler, aynı ekonomik amaçla yapılan işlemlere de uy
gulanır. 

Bir taşınırı edinme amacıyla yapılan ödünç sözleşmelerinde satıcının, mülkiyeti saklı tutma kay
dı ile birlikte veya bundan bağımsız olarak satış bedeli alacağını ödünç verene devretmesi veya sa
tıcı ile ödünç verenin başka surette anlaşarak, alıcının satış bedelini daha sonra taksitler hâlinde öde
mek üzere malın teslimini sağlamaları durumunda, taksitle satışa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uy
gulanır. Ödünç sözleşmesinde, taksitle satış sözleşmelerine konulması zorunlu olan hususların yer al
ması şarttır. Ancak, bunlardan peşin satış bedeli ile toplam satış bedeli yerine, ödünç alınan miktar 
ile ödünç verene ödenecek toplam ödünç miktarı gösterilir. 

Peşin satışla bağlantılı taksitle ödünç sözleşmelerinde, ödünç verene, yasal asgarî peşinatın öden
miş ve peşin satış bedelinin ödünç sözleşmesinin yapılması sırasında herhangi bir ilâve yapılmaksı
zın tamamen karşılanmış olması hâlinde, taksitle satışa ilişkin hükümler uygulanmaz. 
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Alıcmın tacir sıfatıyla hareket ettiği veya malın bir ticarî işletmenin ihtiyacı için ya da meslekî 
amaçlarla satın alınması durumunda, taksitle satışa ilişkin hükümlerden sadece 259 uncu maddenin 
ikinci fıkrası, 260 ıncı maddenin birinci fıkrası ve 261 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

II. Ön ödemeli taksitle satış 
1. Tanımı, şekli ve içeriği 

MADDE 264- Ön ödemeli taksitle satış, alıcının taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım 
kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üst
lendikleri satıştır. 

Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşmede 
aşağıdaki hususlar belirtilir: 

1. Tarafların adı ve yerleşim yeri. 

2. Satışın konusu. 

3. Toplam satış bedeli. 

4. Taksitlerin sayısı, tutarı, vadesi ve sözleşmenin süresi. 

5. Taksitleri kabule yetkili banka. 

6. Alıcıya karşı üstlenilen faiz miktarı. 

7. Alıcının yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı. 

8. Alıcının sözleşmeden cayma hakkı ve bu sebeple ödeyeceği cayma parası. 

9. Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih. 

2. Tarafların hak ve borçları 

a. Ödemelerin güvenceye bağlanması 

MADDE 265- Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, öde
meleri sözleşmede belirtilen bir bankada kendi adına açılacak gelir getiren bir tasarruf veya yatırım 
hesabına yatırmakla yükümlüdür. 

Banka, her iki tarafın çıkarlarını gözetmek zomndadır. Açılan hesaptan her iki tarafın rızasıyla 
ödeme yapılabilir. Bu rıza önceden verilemez. 

Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, satılanın devrine ka
dar 269 uncu madde uyarınca sözleşmeden cayarsa satıcı, bu hesap üzerindeki bütün haklarını kay
beder. 

b. Alıcının malın devrini isteme hakkı 

MADDE 266- Alıcı satış bedelinin tamamını ödedikten sonra, her zaman malın kendisine dev
redilmesini isteyebilir. Ancak, satıcı malı başkasından sağlayarak devredecek ise alıcı, bunun için 
kendisine uygun bir süre tanımak zomndadır. 

Satıcının malı alıcıya devredebilmesi için, taksitle satışa ilişkin koşullara uyulması gerekir. 

Alıcı birden çok şey satın almış veya seçim hakkını saklı tutmuş ise, satılanın kısım kısım dev
redilmesini, ancak 256 ncı maddede öngörülen asgarî peşinatı ödedikten sonra isteyebilir. Satılanın 
eşya topluluğu oluşturduğu hâllerde bu istemde bulunulamaz. Satış bedelinin tamamen ödenmeme
si hâlinde, satıcıdan satılanı kısmen devretmesi, ancak geri kalan kısmın yüzde onunun kendisine 
güvence olarak bırakılması koşuluyla istenebilir. 

c. Satış bedelinin ödenmesi 

MADDE 267- Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde satış bede
linin, satılanın devri anında tamamen ödenmiş olması gerekir. Satılanın devredilmesini isteyen alıcı, 
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hesabındaki bakiyeden, satış bedelinin en çok üçte birlik kısmını satıcı lehine serbest bırakabilir. An
cak, sözleşmenin kuruluşu sırasında buna ilişkin taahhütte bulunulamaz, 

d. Satış bedelinin belirlenmesi 
MADDE 268- Satıcının sözleşmenin kurulduğu sırada belirlenen toplam satış bedeline ek bir be

del isteme hakkını saklı tutan bütün kayıtlar geçersizdir. 
Ödenecek toplam satış bedeli sözleşmede belirlenmiş olmakla birlikte, devredilecek eşya önce

den belirlenmemiş ve satıcı tarafından bu eşyayı seçme hakkı alıcıya tanınmış ise satıcı, peşin satış
taki olağan bedelleri göz önünde tutmak suretiyle alıcının yapacağı seçime tam olarak uymakla yü
kümlüdür. 

Buna aykırı anlaşmalar, ancak alıcının yararına olduğu ölçüde geçerlidir. 

3. Sözleşmenin sona ermesi 

a. Cayma hakkı 
MADDE 269- Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, malın 

devrine kadar her zaman sözleşmeden cayabilir. 
Sözleşmeden cayma hâlinde alıcı tarafından ödenmesi öngörülen cayma parası, durumun özel

liğine ve sözleşmenin kurulması ile cayma arasında geçen süreye bakılarak belirlenir. Ancak, bu mik
tar satıcının toplam alacağının yüzde ikisinden az ve yüzde beşinden fazla olamaz. Alıcı, yapmış ol
duğu ödemelerin cayma parasını aşan kısmının, getirilen ile birlikte kendisine geri verilmesini iste
yebilir. 

Alıcının ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödeme
leri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle 
satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden söz
leşmeden cayılmış olursa, cayma parası istenemez. 

b. Sözleşmenin süresi 
MADDE 270- Ön ödemeleri ifa borcu, beş yılın geçmesiyle sona erer. 

Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, sekiz yıl geçtiği hâl
de satılanın devri isteminde bulunmazsa, satıcı kendisini uyararak üç aylık süre tanır. Alıcı bu süre 
içinde kayıtsız kalırsa satıcı, alıcıya sözleşmeden cayma hâlinde tanınan haklara sahip olur. 

c. Alıcının temerrüdü 
MADDE 271- Alıcı bir veya daha çok ön ödemede temerrüde düşerse satıcı, ancak vadesi gel

miş olan ödemeleri isteyebilir. Bununla birlikte, toplam alacağın en az onda birini oluşturan ve bir
birini izleyen iki ön ödemenin veya toplam alacağın en az dörtte birini oluşturan bir tek ön ödeme
nin ya da sonuncu ön ödemenin vadesi gelmişse satıcı, ayrıca alıcıya tanıyacağı bir aylık ödeme sü
resinin geçmesinden sonra sözleşmeden dönme hakkına sahip olur. 

Satıcı, ödeme süresi bir yıl veya daha az olan sözleşmeden dönerse, 260 ıncı maddenin ikinci fık
rası hükmü kıyas yoluyla uygulanır. Süresi bir yılı aşan sözleşmelerde satıcı, ancak 269 uncu mad
denin ikinci fıkrasında öngörülen cayma parasını ve alıcıya ödenmesi gereken ortalama banka mev
duat faizini aşan zararlarının giderilmesini isteyebilir. 

Bir yıldan daha uzun süreli sözleşmelerde temerrüde düşmüş olan alıcının malın devrini istemesi 
hâlinde satıcı, yasal anapara faizi ile birlikte, devir isteminden sonra malın değerinde oluşacak ek
silmelerin giderilmesini isteyebilir. Ceza koşulu öngörülmüşse miktan, satış bedelinin yüzde onunu 
geçemez. 

Satılanın devredilmiş olduğu hâllerde, dönme konusunda 260 mcı maddenin birinci fıkrası hük
mü uygulanır. 
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4. Uygulama alanının sınırlanması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 279- Artırmada taşınır bir mal alan kişi, onun mülkiyetini ihale anında kazanır. Artır
madan alınan taşınmazın mülkiyeti, ancak tapu siciline tescille alıcıya geçer. 

MADDE 272- Alıcının tacir sıfatıyla hareket etmesi veya malın bir ticarî işletmenin ihtiyacı 
için ya da meslekî amaçlarla satın alınması durumunda, 264 ilâ 271 inci maddeler uygulanmaz. 

III. Ortak hükümler 

MADDE 273- Taksitle satışa ilişkin hükümlerden yasal temsilcinin rızasına, sözleşmenin hüküm 
ve sonuçlarını doğurmasına ve geri alma açıklamasına, alıcının def ilerine, satıcının alacağının dev
rine, hâkim tarafından sağlanan ödeme kolaylıklarına ve yetkili mahkeme ile tahkime ilişkin olan
lar, ön ödemeli taksitle satışa da uygulanır. 

Satılanı devir süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan taksitle satışta alıcı, satılanın dev
rinden önce ödemeleri yapmakla yükümlü ise, ön ödemeli taksitle satışa ilişkin hükümler kıyas yo
luyla uygulanır. 

D. Açık artırma yoluyla satış 

I. Tanımı 

MADDE 274- Açık artırma yoluyla satış; yeri, zamanı ve koşulları önceden belirlenerek, hazır 
olanlar arasından en yüksek bedeli öneren ile yapılan satıştır. 

II. Kurulması 

MADDE 275- Satıcı artırma koşullarında aksi yönde bir irade açıklamasında bulunmamışsa, 
herkesin katılabileceği isteğe bağlı açık artırmalarda satış sözleşmesi, artırmayı yönetenin en yüksek 
bedeli öneren kişiye ihale etmesiyle kurulmuş olur. 

Cebrî artırma yoluyla satış, artırmayı yöneten memurun en yüksek bedeli öneren kişiye ihale et
mesiyle kurulmuş olur. 

III. Hükümleri 

1. Artırmaya katılanın bağlandığı an 

a. Genel olarak 

MADDE 276- Artırmaya katılan kişi, satış için konulmuş olan koşullar çerçevesinde önerisiy
le bağlıdır. 

Aksine bir koşul yoksa, öneride bulunanın bağlılığı, kendisinden daha yüksek bir öneri yapıl
masıyla sona erer veya daha yüksek öneri olup olmadığının sorulması üzerine böyle bir önerinin ol
madığının anlaşılması hâlinde, önerisinin hemen kabul edilmemesiyle ortadan kalkar. 

b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında 

MADDE 277- Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında, ihalenin veya reddinin artırmadan he
men sonra yapılması gerekir. 

Öneride bulunanın bağlılığının artırmadan sonra da devam edeceğini öngören koşul geçersizdir. 
Ancak, bu kural cebrî artırmalarda ve ihalenin bir kamu görevlisince onaylanması gerektiği durum
larda uygulanmaz. 

2. Ödemenin peşin olması gereği 

MADDE 278- Artırma koşullarında aksi kararlaştırılmamışsa, ihale bedelinin peşin ödenmesi 
gerekir. 

İhale bedeli peşin olarak veya artırma koşulları uyarınca ödenmezse satıcı, satıştan hemen dö
nebilir. 

3. Mülkiyetin geçmesi 
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Artırma görevlisi, satış tutanağında gösterilen taşınmazın alıcı adına tescilini hemen tapu ida
resine bildirir. 

Cebrî artırma sonucunda yapılan ihalelerde mülkiyetin geçmesine ilişkin özel hükümler saklı
dır. 

İsteğe bağlı özel artırmalarda mülkiyetin geçmesi genel hükümlere tâbidir. 

4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 

MADDE 280- Cebrî artırmalarda zapttan ve ayıptan sommluluğa ilişkin hükümler uygulanmaz. 
Artırmadan mal alan kişi, o mala, tapu siciline veya satış koşullarına ya da kanuna göre belirli 

olan dummu, haklan ve yükleri ile birlikte malik olur. 

İsteğe bağlı açık artırmalarda satıcı, satılanın zaptından ve ayıplarından sommludur. Ancak, al
datma dummu dışında, artırma koşullarında açıkça belirtip duyurmak suretiyle bu sommluluktan 
kurtulabilir. 

IV. Artırmanın iptali 
MADDE 281- Hukuka veya ahlâka aykırı yollara başvurularak ihalenin gerçekleştirilmesi sağ

lanmışsa her ilgili, iptal sebebini öğrendiği günden başlayarak on gün ve her hâlde ihale tarihini iz
leyen bir yıl içinde ihalenin iptalini mahkemeden isteyebilir. 

Cebrî artırmalar hakkında özel hükümler saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mal Değişim Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 282- Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şe

yin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zil
yetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir. 

B. Tâbi olduğu hükümler 
MADDE 283- Satış sözleşmesine ilişkin hükümler, mal değişim sözleşmesine de uygulanır; bu

na göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği şey bakımından satıcı, kendisine verilmesi üstlenilen 
şey bakımından alıcı dummundadır. 

C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 

MADDE 284- Satış sözleşmesinin zapttan ve ayıptan sommluluğa ilişkin hükümleri uygun düş
tüğü ölçüde, mal değişim sözleşmesine de uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bağışlama Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 285- Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvar-

lığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. 

Henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat etmek veya bir mirası reddetmek, bağışlama değildir. 

Ahlâkî bir ödevin yerine getirilmesi de bağışlama sayılmaz. 

B. Bağışlama ehliyeti 

I. Bağışlayan için 

MADDE 286- Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hu
kukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir. 
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Bağışlamayı izleyen bir yıl içinde başlatılmış bir yargılama sonucunda bağışlayanın, savurgan
lığı yüzünden kısıtlanmasına karar verilirse, o bağışlama mahkemece iptal edilebilir. 

II. Bağışlanan için 

MADDE 287- Fiil ehliyeti bulunmayan kişi ayırt etme gücüne sahipse, bağışlamayı kabul ede
bilir. Ancak, bağışlananın yasal temsilcisi bu kişinin bağışlamayı kabulünü yasaklar veya bağışlanı
lan şeyin geri verilmesini emrederse, bağışlama ortadan kalkar. 

C. Kurulması 
I. Bağışlama sözü verme 
MADDE 288- Bağışlama sözü vermenin geçerliliği, bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına 

bağlıdır. 

Bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki aynî bir hakkın bağışlanması sözü vermenin geçerlili
ği, ancak resmî şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 

Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışlama sözü verme, bağışlayan tarafından yerine 
getirildiğinde, elden bağışlama hükmündedir. Ancak, geçerliliği resmî şekle bağlanmış olan bağış
lamalarda bu hüküm uygulanmaz. 

II. Elden bağışlama 

MADDE 289- Elden bağışlama, bağışlayanın bir taşınırını bağışlanana teslim etmesiyle kurul
muş olur. 

III. Koşullu bağışlama 

MADDE 290- Bağışlama, bir koşula bağlanarak yapılabilir. 

Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamada, vasiyete ilişkin hükümler uy
gulanır. 

IV. Yüklemeli bağışlama 

MADDE 291- Bağışlayan bağışlamasına yüklemeler koyabilir. 

Bağışlayan, sözleşme gereğince bağışlanan tarafından kabul edilmiş olan yüklemelerin yerine 
getirilmesini isteyebilir. 

Kamu yararına olarak bağışlamaya konulmuş olan bir yüklemenin yerine getirilmesini isteme 
yetkisi, bağışlayanın ölümünden sonra, ilgili kamu kurumuna geçer. 

Bağışlama konusunun değeri, yüklemenin yerine getirilmesi masraflarını karşılamaz ve aşan kı
sım kendisine ödenmezse bağışlanan, yüklemeyi yerine getirmekten kaçınabilir. 

V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 

MADDE 292- Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda, bağışlama ko
nusunun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir. 

Bağışlama konusu, taşınmaza veya taşınmaz üzerindeki bir aynî hakka ilişkin ise, bağışlayana 
dönme koşulu tapu siciline şerh verilebilir. 

VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 
MADDE 293- Bir kimse başkasına bağışlamayı önerdiği bir malı, başka mallarından fiilen ayır

mış olsa bile, bağışlananın kabulüne kadar, bağışlama önerisini geri alabilir. 
D. Bağışlayanın sorumluluğu 

MADDE 294- Bağışlayan, bağışlamadan doğan zarardan bu zarara ağır kusuruyla sebep olma
dıkça, bağışlanana karşı sorumlu değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Bağışlayan, bağışlanılan şey veya alacak hakkında ayrıca garanti sözü vermişse, bununla so
rumlu olur. 
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E. Bağışlamanın ortadan kalkması 

I. Bağışlamanın geri alınması 

MADDE 295- Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya 
yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi öl
çüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir: 

1. Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse. 

2. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlü
lüklerine önemli ölçüde aykırı davranmışsa. 

3. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirme-
mişse. 

II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma 

MADDE 296- Bağışlama sözü veren, aşağıdaki durumlarda sözünü geri alabilir ve onu ifadan 
kaçınabilir: 

1. Elden bağışlanılan bir malın geri verilmesini isteyebileceği sebeplerden biri varsa. 

2. Malî durumu, sonradan sözün yerine getirilmesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçü
de değişmişse. 

3. Bağışlama sözü verdikten sonra, kendisi için yeni aile yükümlülükleri doğmuş veya bu yü
kümlülükleri önemli ölçüde ağırlaşmışsa. 

Bağışlama sözü verenin borcunu ödeme güçsüzlüğü belirlenir veya iflâsına karar verilirse, ifa 
yükümlülüğü ortadan kalkar. 

III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 

MADDE 297- Bağışlayan, geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde ba
ğışlamayı geri alabilir. 

Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ölürse, geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve mirasçıları bu 
sürenin sona ermesine kadar bu hakkı kullanabilirler. 

Bağışlayan, sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları, ölümünden başlayarak bir 
yıl içinde bağışlamayı geri alma hakkını kullanabilirler. 

Bağışlanan, bağışlayanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürür veya onun geri alma hakkını 
kullanmasını engellerse, mirasçıları bağışlamayı geri alabilirler. 

IV. Bağışlayanın ölümü 

MADDE 298- Aksi kararlaştırılmamışsa, dönemsel edimleri içeren bağışlama, bağışlayanın 
ölümüyle sona erer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kira Sözleşmesi 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hükümler 

A. Tanımı 

MADDE 299- Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla bir
likte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bede
lini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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B. Kira süresi 
MADDE 300- Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. 
Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşme

si belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır. 
C. Kiraya verenin borçları 

I. Teslim borcu 
MADDE 301- Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma 

elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. 
Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerin
de ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz. 

II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu 
MADDE 302- Kiralananla ilgili zomnlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi karar-

laştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır. 
III. Yan giderlere katlanma borcu 
MADDE 303- Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü 

kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür. 

IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 
1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 
MADDE 304- Kiralananın önemli ayıplarla teslimi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne ve

ya kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı dumma gelmesinden doğan sommluluğuna ilişkin hü
kümlere başvurabilir. 

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

2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk 

a. Genel olarak 
MADDE 305- Kiralanan sonradan ayıplı dumma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların gi

derilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesi
ni isteyebilir. Ancak, zararın giderilmesi istemi diğer seçimlik hakların kullanılmasını önlemez. 

Önemli ayıp dummunda kiracının sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. 
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih 
MADDE 306- Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini is

teyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan do
ğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini is
teyebilir. 

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

Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle de
ğiştirebilir. 

Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın ta
mamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. 

c. Kira bedelinin indirilmesi 
MADDE 307- Kiracı, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı hâlinde, bu ayıpların 

kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden 
ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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d. Zararın giderimi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 308- Kiraya veren, kusuru olmadığını ispat etmedikçe, kiralananın ayıplı olmasından 
doğan zararları kiracıya ödemekle yükümlüdür. 

V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 

1. Zapttan sorumluluk 

MADDE 309- Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sür
mesi durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her 
türlü zararı gidermekle yükümlüdür. 

2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması 

a. Kiralananın el değiştirmesi 

MADDE 310- Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, 
yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. 

Kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır. 

b. Üçüncü kişinin sınırlı aynî hak sahibi olması 

MADDE 311- Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının 
hakkını etkileyen bir aynî hak sahibi olursa, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yo
luyla uygulanır. 

c. Tapu siciline şerh 

MADDE 312- Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şer
hi kararlaştırılabilir. 

D. Kiracının borçları 

I. Kira bedelini ödeme borcu 

1. Genel olarak 

MADDE 313- Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. 

2. İfa zamanı 

MADDE 314- Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa 
yan giderleri, her aym sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. 

3. Kiracının temerrüdü 

MADDE 315- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gide
ri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa et
meme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. 

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu 
süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. 

II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 

MADDE 316- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın 
bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. 

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri 
kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği 
konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir 
ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. 
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Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya ve
rilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının 
kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durum
larında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. 

III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 

MADDE 317- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini 
ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel âdete de bakılır. 

IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu 

MADDE 318- Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecik
meksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur. 

V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu 

MADDE 319- Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararlann önlenmesine yönelik 
çalışmalara katlanmakla yükümlüdür. 

Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun 
belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. 

Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bil
dirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarım göz önünde tutmak zorundadır. 

Kiracının kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır. 

E. Özel durumlar 

I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 

1. Kiraya veren tarafından 

MADDE 320- Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracı
dan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. 

Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözet
mekle yükümlüdür. Kiracının, kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları 
saklıdır. 

2. Kiracı tarafından 

MADDE 321- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapa
bilir. 

Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, ki
ralananın eski dummuyla geri verilmesini isteyemez. 

Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler 
sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez. 

II. Alt kira ve kullanım hakkının devri 

MADDE 322- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, ki
ralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına 
devredebilir. 

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı baş
kasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez. 

Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya vere
ne karşı sommlu olur. Bu dummda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya ve
ya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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III. Kira ilişkisinin devri 
MADDE 323- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devre

demez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. 
Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracı

nın yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur. 

İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle 
devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur. 

IV. Kiralananın kullanılmaması 

1. Genel olarak 
MADDE 324- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden 

kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini öde
mekle yükümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden in
dirilir. 

2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 

MADDE 325- Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri ver
diği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebilece
ği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul et
mesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulma
sı hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer. 

Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde et
tiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdür. 

V. Takastan feragat yasağı 
MADDE 326- Kiracı ve kiraya veren, kira sözleşmesinden doğan alacaklarını takas etme hak

kından önceden feragat edemezler. 
F. Sözleşmenin sona ermesi 

I. Sürenin geçmesi 
MADDE 327- Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin so

nunda kendiliğinden sona erer. 

Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi 
belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. 

II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 

1. Genel olarak 

MADDE 328- Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bil
dirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fe
sih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleş
mesinin başlangıç tarihi esas alınır. 

Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bil
dirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur. 

2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında 

MADDE 329- Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşme
sini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumun
da, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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3. Taşınır kiralarında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 330- Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapı
lacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. 

Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan 
taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden ya
pacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini is
teme hakkı yoktur. 

III. Olağanüstü fesih 
1. Önemli sebepler 

MADDE 331- Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren 
önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman fes
hedebilir. 

Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçları
nı karara bağlar. 

2. Kiracının iflâsı 

MADDE 332- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflâs ederse kiraya veren, işleyecek kira 
bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir. 

Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflâs masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. 
Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim sü
resine uymaksızın hemen feshedebilir. 

3. Kiracının ölümü 

MADDE 333- Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en 
yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler. 

G. Kiralananın geri verilmesi 
I. Genel olarak 

MADDE 334- Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o du
rumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralanan
da meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

Kiracının, sözleşmenin sona ermesi hâlinde, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları 
giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar ge
çersizdir. 

II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 

MADDE 335- Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve ki
racının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zomndadır. Bu 
bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sommluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan in
celemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu 
devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak 
bildirmek zomndadır. 

H. Kiraya verenin hapis hakkı 

I. Konusu 

MADDE 336- Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık 
kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kulla
nılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir. 
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Kiraya verenin hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt ki
racının kiralanana getirdiği aynı nitelikteki taşınırları da kapsar. 

Hapis hakkı, kiracının haczedilemeyen malları üzerinde kullanılamaz. 

II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 
MADDE 337- Üçüncü kişilerin, kiraya verenin kiracıya ait olmadığını bildiği veya bilmesi ge

rektiği eşya ile çalınmış, kaybolmuş veya başka bir biçimde malikinin elinden iradesi dışında çıkmış 
eşya üzerindeki hakları, kiraya verenin hapis hakkından önce gelir. 

Kiraya veren, kiracı tarafından kiralanana getirilmiş olan taşınırların kiracının mülkiyetinde ol
madığını kira sözleşmesi devam ederken öğrendiği hâlde, sözleşmeyi en yakın fesih döneminin so
nu için feshetmezse, bu eşya üzerindeki hapis hakkını kaybeder. 

III. Hakkın kullanılması 

MADDE 338- Kiracı, taşınmak veya kiralananda bulunan taşınırları başka bir yere taşımak is
tediği takdirde, kiraya veren, alacağını güvence altına almasını sağlayacak miktardaki taşınırı, sulh 
hâkiminin veya icra müdürünün kararıyla alıkoyabilir. 

Alıkoyma kararının konusu olan eşya, gizlice veya zorla götürülürse, götürülmelerinden başla
yarak on gün içinde kolluk gücünün yardımıyla kiralanana geri getirilir. 

İKİNCİ AYIRIM 

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 

A. Uygulama alanı 

MADDE 339- Konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler, bunlarla birlikte kullanımı ki
racıya bırakılan eşya hakkında da uygulanır. Ancak bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma öz
gülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. 

Kamu kumm ve kuruluşlarının, hangi usul ve esaslar içinde olursa olsun yaptıkları bütün kira 
sözleşmelerine de bu hükümler uygulanır. 

B. Bağlantılı sözleşme 

MADDE 340- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kumlması ya da sürdürülmesi, ki
racının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğmdan ilişkisi olmayan bir borç altına girme
sine bağlanmışsa, kirayla bağlantılı sözleşme geçersizdir. 

C. Kullanma giderleri 

MADDE 341- Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya 
aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür. 

Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer ta
rafa vermek zomndadır. 

D. Kiracının güvence vermesi 

MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu ge
tirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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E. Kira bedeli 
I. Genel olarak 

MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine deği
şiklik yapılamaz. 

II. Belirlenmesi 

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaş
maları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli
dir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat 
endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne 
alınarak hakkaniyete göre belirlenir. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli 
veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni 
kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kirala
nanın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her 
beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere 
göre değiştirilebilir. 

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelin
de değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, aşırı ifa güçlüğü başlıklı 138 inci maddesi hükmü sak
lıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklik
ler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır. 

III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 

MADDE 345- Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. 

Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da 
kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bil
dirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mah
kemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. 

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni ki
ra döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni döne
min başlangıcından itibaren geçerli olur. 

IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 

MADDE 346- Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü ge
tirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya 
sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. 

F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi 
I. Bildirim yoluyla 

1. Genel olarak 

MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bi
timinden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uza
tılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. An
cak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en 
az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son 
verebilir. 
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Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından 
on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. 

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı 
sözleşmeyi sona erdirebilir. 

2. Bildirimin geçerliliği 

a. Şekil 
MADDE 348- Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde ya

pılmasına bağlıdır. 
b. Aile konutu 
MADDE 349- Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık 

rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. 
Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçı

nırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir. 
Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını ka

zanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve 
eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır. 

II. Dava yoluyla 
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle 
a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 
MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; 

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer 
kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değişti
rilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, 

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hü
kümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarih
ten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir. 

b. Yeni malikin gereksinimi 
MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun ge

reği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma 
zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildir
mek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. 

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkı
nı, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. 

2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle 
MADDE 352- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı 

belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleş
mesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdi
rebilir. 

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli 
kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için 
kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve 
bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, 
dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. 
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Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya el
verişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bil
miyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir. 

3. Dava süresinin uzaması 

MADDE 353- Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını ki
racıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır. 

4. Dava sebeplerinin sınırlılığı 

MADDE 354- Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, kiracı aley
hine değiştirilemez. 

5. Yeniden kiralama yasağı 

MADDE 355- Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, hak
lı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. 

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep ol
maksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve iman gerçekleş
tirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. 
Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu ön
celik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. 

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş 
olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. 

6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 

MADDE 356- Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve san'atı yürüten mi
rasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uyduk
ları sürece, taraf olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
Ürün Kirası 

A. Tanımı 

MADDE 357- Ürün kirası kiraya verenin, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanıl
masını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlendiği sözleşmedir. 

Ürüne katılmalı kira, kira bedelinin devşirilecek ürünün belli bir oranı olarak kararlaştırıldığı 
ürün kirasıdır. Bu oran sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, yerel âdete göre belirlenir. 

B. Genel hükümlerin uygulanması 

MADDE 358- Bu ayırımda ürün kirasına ilişkin özel hüküm bulunmadıkça, kira sözleşmesine 
ilişkin genel hükümler uygulanır. 

C. Tutanak düzenleme 

MADDE 359- Kira sözleşmesi, araç ve gereçleri, hayvanları, devredilen eşyayı veya stoklan-
mış malları da içeriyorsa taraflar, bunların değerlerini birlikte takdir ederek iki nüsha düzenleyecek
leri tutanağa geçirip imzalayarak, birbirlerine vermekle yükümlüdürler. 

D. Kiraya verenin borçları 

I. Teslim borcu 

MADDE 360- Kiraya veren, birlikte kiralanmış taşınır şeyler varsa bunlar da içinde olmak üze
re, kiralananı, sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya ve işletilmeye elverişli bir durum
da kiracıya teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. 
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II. Esaslı onarımlar 
MADDE 361- Kiraya veren, kira süresi içinde yapılması zorunlu olan esaslı onarımları, kiracı 

tarafından bildirilir bildirilmez, gideri kendisine ait olmak üzere yapmakla yükümlüdür. 

E. Kiracının borçları 
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 

1. Genel olarak 
MADDE 362- Kiracı, sözleşmede aksine bir hüküm veya yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve 

yan giderleri her kira yılının ve en geç kira süresinin sonunda ödemekle yükümlüdür. 

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra vadesi gelmiş kira bedelini veya yan giderleri ödemezse 
kiraya veren, kiracıya yazılı olarak en az altmış günlük bir önel verip, bu önel içinde ödememesi du
mmunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. 

2. Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 
MADDE 363- Tarımsal bir taşınmazın her zamanki verimi, olağanüstü felâket veya doğal olay

lar yüzünden önemli ölçüde azalırsa kiracı, kira bedelinden orantılı bir miktarın indirilmesini iste
yebilir. 

Bu haktan başlangıçta feragat, ancak kira bedelinin belirlenmesi sırasında bu gibi durumların 
meydana gelmesi olasılığı göz önünde tutulmuş veya doğan zarar bir sigorta ile karşılanmış ise, ge
çerli olur. 

II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 

MADDE 364- Kiracı, kiralananı özgülendiği amaca uygun ve iyi bir biçimde işletmekle, özel
likle ürün vermeye elverişli bir dummda bulundurmakla yükümlüdür. 

Kiracı, kiraya verenin izni olmaksızın, kiralananın işletme usulünü, kira süresinin bitiminden 
sonra etkisi görülebilecek biçimde değiştiremez. 

III. Bakım borcu 
MADDE 365- Kiracı, kiralananın bakımını gereği gibi sağlamakla yükümlüdür. 
Kiracı, yerel âdete uygun olarak küçük onarımları yapmak, bozulan veya kullanılmayla yok olan 

düşük değerli araç ve gereçlerin yerine yenilerini koymak zomndadır. 

F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı 

MADDE 366- Kiracı, kiraya verenin rızası olmaksızın kiralananı başkasına kiraya veremeye
ceği gibi, kullanım ve işletme hakkını da başkasına devredemez. Ancak kiracı, kiralananda bulunan 
bazı yerleri, kiraya veren için zarar doğuracak bir değişikliği gerektirmemek koşuluyla kiraya vere
bilir. 

Kiracının, başkasıyla yaptığı bu kira sözleşmelerine, alt kiraya ilişkin kurallar, kıyas yoluyla 
uygulanır. 

G. Sözleşmenin sona ermesi 

I. Sona erme sebepleri 

1. Sürenin geçmesi 

MADDE 367- Belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. 
Ancak, tarafların örtülü olarak sözleşmeyi sürdürmeleri hâlinde, aksi kararlaştırılmadıkça, kira 

sözleşmesi birer yıl için yenilenmiş sayılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Yenilenen kira sözleşmesi yasal bildirim süresine uyularak, her kira yılının sonu için feshedile-
bilir. 
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2. Fesih bildirimi 
MADDE 368- Belirsiz süreli sözleşmede, fesih bildirim süresi sözleşme veya yerel âdetle be

lirlenmemişse, en az altı aylık bir bildirim süresine uyulmak koşuluyla, taraflardan her biri sözleş
meyi feshedebilir. 

Aksine bir anlaşma yoksa, tarımsal taşınmazlara ilişkin ürün kiralarında yerel âdetçe uygulanan 
bahar veya güz mevsimleri için; diğer ürün kiralarında ise herhangi bir zaman için fesih bildirimi ya
pılabilir. 

3. Olağanüstü fesih 
a. Önemli sebepler 

MADDE 369- Taraflardan biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önem
li sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshede
bilir. 

Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçları
nı karara bağlar. 

b. Kiracının iflâsı 

MADDE 370- Kiracının iflâsı hâlinde sözleşme, iflâsın açıldığı anda, kendiliğinden sona erer. 
Ancak, kiraya veren, işlemekte olan kira ve tutanağa geçirilen eşya için yeterli güvence verildiği tak
dirde, sözleşmeyi kira yılının sonuna kadar sürdürmekle yükümlüdür. 

c. Kiracının ölümü 

MADDE 371- Kiracının ölümü hâlinde, onun mirasçıları ve kiraya veren, altı aylık yasal fesih 
bildirim sürelerine uymak koşuluyla, sözleşmeyi feshedebilirler. 

II. Sona ermenin sonuçları 

1. Geri verme 

MADDE 372- Kira süresinin bitiminde kiracı, kiralananı, tutanağa geçirilmiş olan bütün eşya
larla birlikte ve bulundukları durumda geri vermekle yükümlüdür. 

Kiracı, iyi işletilme durumunda kaçınılabilecek olan değer eksiklikleri için tazminat ödemekle 
yükümlüdür. 

Kiracı, kiralanana göstermekle yükümlü olduğu özen çerçevesinde meydana gelen değer artış
ları için tazminat isteyemez. 

2. Tutanağa geçirilmiş eşya 

MADDE 373- Kiralanan teslim edilirken tutanağa geçirilmiş olan eşyalara değer biçilmişse ki
racı, kira sözleşmesi sona erince, bunları özdeş tür ve değerde olmak üzere geri vermekle veya de
ğer eksikliklerini gidermekle yükümlüdür. 

Kiracı, kiraya verenin kusurunu ya da mücbir sebebin varlığını ispat ederek geri vermekten ve
ya tazminat ödemekten kurtulabilir. 

Kiracı, kendisinin yaptığı masraflardan veya emeğinden doğan değer artışı için tazminat iste
yebilir. 

3. Ürün ve yetişme giderleri 

MADDE 374- Tarımsal bir taşınmazın kiracısı, kira sözleşmesinin sona erdiği anda henüz dev-
şirilmemiş ürünler üzerinde bir hak ileri süremez. 

Ancak kiracı, ürünün yetişmesi için yapmış olduğu tarım giderlerinin hâkim tarafından belirle
necek miktarını, kiraya verenden tazminat olarak isteyebilir ve bu tazminat işlemiş kiralardan indi
rilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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4. Saman, gübre ve benzerleri 
MADDE 375- Kiralananı geri veren kiracı, düzenli bir işletmenin gerektirdiği oranda, son yı

lın samanlarını, hayvan yataklarını, kuru ot ve gübrelerini kiralananda bırakmakla yükümlüdür. 
Kiracı, almış olduğundan daha fazlasını bırakıyorsa, bıraktığı fazlalık için tazminat isteme hak

kına sahiptir; aldığından daha az bırakıyorsa, eksikleri tamamlamak veya değer eksikliğini gider
mekle yükümlüdür. 

H. Hayvan kirası 

I. Konusu 
MADDE 376- Tarımsal bir taşınmazın kirasıyla bağlantılı olmayan geviş getirici hayvanların ki

rasında, aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, kiralanan hayvanların kira süresi içindeki bütün ürün
leri kiracının olur. 

Kiracı, kiralanan hayvanları beslemek, onlara iyi bakmak ve kiraya verene para veya hayvan
lardan elde ettiği ürünün belli bir payını ödemekle yükümlüdür. 

II. Sorumluluk 
MADDE 377- Aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa kiracı, kiralanan hayvanların uğradığı bir 

zarardan, bu zararın, korumada dikkat ve özen gösterildiği hâlde meydana gelmiş olduğunu ispat et
medikçe sorumludur. 

Kiracı, kendi kusuruyla sebebiyet vermediği olağanüstü koruma giderleri için kiraya verenden 
tazminat isteyebilir. 

Kiracı, önemli kazaları ya da hastalıkları gecikmeksizin kiraya verene bildirmekle yükümlüdür. 

III. Fesih 
MADDE 378- Aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, belirsiz bir süre için yapılan sözleşmeyi, 

taraflardan her biri, dilediği zaman feshedebilir. 
Ancak, fesih dürüstlük kurallarına aykırı ve uygun olmayan bir zamanda yapılamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ödünç Sözleşmeleri 

BİRİNCİ AYIRIM 

Kullanım Ödüncü 

A. Tanımı 
MADDE 379- Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kulla

nılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlen
diği sözleşmedir. 

B. Hükümleri 

I. Ödünç alanın kullanım hakkı 
MADDE 380- Ödünç alan, ödünç konusunu ancak sözleşmede kararlaştırılan şekilde, sözleş

mede hüküm yoksa niteliğine veya özgülendiği amaca göre kullanabilir. 
Ödünç alan, ödünç konusunu başkasına kullandıramaz. 

Ödünç alan, bu hükümlere aykırı davrandığı durumlarda, beklenmedik hâllerden doğan zarar
lardan da sorumludur. Ancak, bu hükümlere uymuş olsaydı bile zararın doğacağını ispat ederse so
rumluluktan kurtulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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II. Bakım ve koruma giderleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 389- Ödünç alanın, ödünç konusunun teslimine ve ödünç verenin de bu şeyin teslim 
alınmasına ilişkin istemleri, diğer tarafın bu konuda temerrüde düşmesinden başlayarak altı ayın geç
mesiyle zamanaşımına uğrar. 

MADDE 381- Ödünç alan, ödünç konusunun olağan bakım ve koruma giderlerini karşılamak
la yükümlüdür. 

Ödünç alan, ödünç verenin yararına yapmak zorunda kaldığı olağanüstü giderlerin ödenmesini 
isteyebilir. 

III. Müteselsil sorumluluk 

MADDE 382- Bir şeyi birlikte ödünç alanlar, ondan müteselsilen sorumlu olurlar. 

C. Sona ermesi 
I. Amacı belirlenmiş kullanmada 

MADDE 383- Kullanma için belirli bir süre öngörülmemişse, ödünç alanın, ödünç konusunu 
sözleşme uyarınca kullanmış olmasıyla veya kullanabilecek kadar bir zaman geçmesiyle sözleşme so
na erer. 

Ödünç alan, ödünç konusunu sözleşmeye aykırı olarak kullanır, onu bozar veya kullanmak için 
başka bir kimseye verirse ya da önceden bilinmeyen bir durum yüzünden ödünç verenin ivedi ge
reksinimi ortaya çıkarsa, ödünç veren o şeyi daha önce geri isteyebilir. 

II. Amacı belirlenmemiş kullanmada 

MADDE 384- Ödünç konusu, kullanım süresi ve hangi amaçla kullanılacağı belirlenmeden ve
rilmişse, ödünç veren onu dilediği zaman geri isteyebilir. 

III. Ödünç alanın ölümü 

MADDE 385- Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç alanın ölmesiyle kendiliğinden sona erer. 

İKİNCİ AYIRIM 
Tüketim Ödüncü 

A. Tanımı 

MADDE 386- Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar parayı ya da tüketilebi-
len bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi üst
lendiği sözleşmedir. 

B. Hükümleri 

I. Faiz 

1. Genel olarak 

MADDE 387- Ticarî olmayan tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmış olma
dıkça faiz istenemez. 

Ticarî tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmamış olsa bile faiz istenebilir. 
2. Faize ilişkin özel kurallar 

MADDE 388- Tüketim ödüncü sözleşmesinde faiz oranı belirlenmemişse, kural olarak ödünç 
alma zamanında ve yerinde o tür ödünçlerde geçerli olan faiz oranı uygulanır. 

Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, belirlenen faiz, yıllık olarak ödenir. 
Faizin anaparaya eklenerek birlikte yeniden faiz yürütülmesi kararlaştınlamaz. 
II. Zamanaşımı 
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III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü 
MADDE 390- Ödünç alan, ödünç sözleşmesinin kurulmasından sonra ödeme güçsüzlüğüne dü

şerse ödünç veren, ödünç konusunun tesliminden kaçınabilir. 

Ödünç veren, ödünç alanın sözleşmenin kurulmasından önce ödeme güçsüzlüğüne düşmüş ol
duğunu daha sonra öğrenmişse, aynı hakka sahiptir. 

C. Para yerine verilen şeyler 

MADDE 391- Ödünç alana, sözleşmede kararlaştırılan para yerine, kıymetli evrak veya ticarî 
mallar verilirse, borcun tutarı, bunların teslim zamanı ve yerindeki borsa ya da piyasa değeri üze
rinden hesaplanır; aksine yapılan sözleşme geçersizdir. 

D. Geri verme zamanı 
MADDE 392- Ödüncün geri verilmesi konusunda belirli bir gün ya da bildirim süresi veya bor

cun geri istendiği anda muaccel olacağı kararlaştınlmamışsa ödünç alan, ilk istemden başlayarak al
tı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü değildir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Hizmet Sözleşmeleri 

BİRİNCİ AYIRIM 

Genel Hizmet Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 393- Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan 

süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği söz
leşmedir. 

İşçinin işverene bir hizmeti kısmî süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği söz
leşmeler de hizmet sözleşmesidir. 

Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; 
özel kanun hükümleri saklıdır. 

B. Kurulması 

MADDE 394- Hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı 
değildir. 

Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir za
man için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş 
sayılır. 

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, 
geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. 

C. İşçinin borçları 

I. Bizzat çalışma borcu 

MADDE 395- Sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi 
bizzat yapmakla yükümlüdür. 

II. Özen ve sadakat borcu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 396- İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasın
da sadakatle davranmak zorundadır. 
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İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uy
gun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye 
özen göstermekle yükümlüdür. 

İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında 
üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. 

İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin de
vamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaati
nin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır sakla
makla yükümlüdür. 

III. Teslim ve hesap verme borcu 

MADDE 397- İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyle
ri ve özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. 

İşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yükümlüdür. 

IV. Fazla çalışma borcu 

MADDE 398- Fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalışma süresinin üzerinde ve 
işçinin rızasıyla yapılan çalışmadır. Ancak, normal süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin 
yerine getirilmesi zorunluluğu doğar, işçi bunu yapabilecek durumda bulunur ve aynı zamanda ka
çınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa işçi, karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı ye
rine getirmekle yükümlüdür. 

Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 

MADDE 399- İşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel dü
zenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler, bunlara dürüstlük kurallarının gerektir
diği ölçüde uymak zorundadırlar. 

VI. İşçinin sorumluluğu 

MADDE 400- İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. 

Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip 
gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz 
önünde tutulur. 

D. İşverenin borçları 

I. Ücret ödeme borcu 

1. Ücret 

a. Genel olarak 

MADDE 401- İşveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede 
hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgarî ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yüküm
lüdür. 

b. Fazla çalışma ücreti 

MADDE 402- İşveren, fazla çalışma için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli fazla
sıyla ödemekle yükümlüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çalışmayla oran
tılı olarak izin verebilir. 
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c. İşin sonucundan pay alma 
MADDE 403- Sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan belli bir pay 

verilmesi kararlaştırılmışsa, hesap dönemi sonunda bu pay, yasal hükümler veya genellikle kabul 
edilmiş ticarî esaslar göz önünde tutularak belirlenir. 

İşçiye belli bir pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde, payın hesaplanmasında uyuşulamazsa iş
veren, işçiye veya onun yerine, birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi ver
mek ve bilginin dayanağını oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri incelemesine sunmak; kâr
dan bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, işveren işçiye, istemi üzerine ayrıca yıl sonu kâr zarar cet
velini vermek zorundadır. 

d. Aracılık ücreti 
MADDE 404- İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret ödeneceği ka

rarlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak kurulmasıyla işçinin istem hak
kı doğar. 

Borçların kısım kısım ifa edileceği sözleşmeler ile sigorta sözleşmelerinde, her kısma ilişkin 
ücret isteminin bu kısma ilişkin borcun muaccel olmasıyla veya yerine getirilmesiyle doğacağı ya
zılı olarak kararlaştınlabilir. 

İşçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında kurulan sözleşme, işveren tarafından 
kusuru olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi borçlarını yerine getirmezse, ücret istemine yöne
lik hak sona erer. Sadece kısmî ifa hâlinde, ücretten orantılı olarak indirim yapılır. 

Sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğü getiril
memişse, işveren işçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için, bu ücrete tâbi işlemleri de içeren ya
zılı hesap vermekle yükümlüdür. 

Hesabı gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkarsa işveren, işçiye veya onun yerine, birlikte karar
laştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını oluşturan işlet
meyle ilgili defter ve belgeleri onun incelemesine sunmak zorundadır. 

e. İkramiye 
MADDE 405- İşveren, bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi belirli günler dolayısıyla işçilerine 

özel ikramiye verebilir. Ancak, işçilerin ikramiyeyi istem hakları bu konuda anlaşmanın veya çalış
ma şartının ya da işverenin tek taraflı taahhüdünün varlığı hâlinde doğar. 

Hizmet sözleşmesi ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermişse, ikramiyenin çalıştığı sü
reye yansıyan bölümü ödenir. 

2. Ücretin ödenmesi 

a. Ödeme süresi 
MADDE 406- Aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, hizmet 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri belirlenebilir. 
Daha kısa bir ödeme süresi kararlaştırılmamışsa veya aksine âdet yoksa, aracılık ücreti her ayın 

sonunda ödenir. Ancak, işlemlerin yapılması altı aydan daha uzun bir süre gerektirdiği takdirde, ara
cılık ücreti asıl ücrete ek olarak kararlaştırılmışsa, yazılı anlaşmayla ödeme daha ileri bir tarihe bı
rakılabilir. 

Asıl ücrete ek olarak üretilenden pay verilmesi öngörülen hâllerde, ürün payı belirlenir belir-
lenmez, cirodan veya kârdan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise payın, hesap dönemini izleyen 
en geç üç ay içinde belirlenerek ödenmesi şarttır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek 
durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür. 
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b. Ücretin korunması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 407- Ücret, özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Her ödeme döneminde, iş
çiye hesap pusulası verilir. 

İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, iş
çinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedile
bilir kısmı kadar takas edilebilir. 

Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. 

3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret 

a. İşverenin temerrüdü hâlinde 

MADDE 408- İşveren, işgörme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi 
kabulde temerrüde düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, işçiden bu edimini daha sonra 
yerine getirmesini isteyemez. Ancak, işçinin bu engelleme sebebiyle yapmaktan kurtulduğu giderler 
ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar ücretinden indirilir. 

b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde 

MADDE 409- Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan ça
lışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için işgörme 
edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniye
te uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi 

MADDE 410- İşçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, başkasına devredilemez 
ve rehnedilemez. Ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından tak
dir edilecek miktar, bu orana dâhil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır. 

Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir. 

5. Parça başına veya götürü iş 

a. İş verme 

MADDE 411- İşçi, sözleşme gereğince yalnız bir işveren için sadece parça başına veya götürü 
iş yapmayı üstlenmişse işveren, ona yeterli iş vermekle yükümlüdür. 

İşveren, kendi kusuru olmaksızın sözleşmede öngörülen parça başına veya götürü iş sağlaya
mayacak durumda bulunduğu veya işletme koşulları geçici olarak gerektirdiği takdirde işçiye, ücre
ti zaman esasına göre öder. Bu durumda, zamana göre ödenecek ücret, anlaşmada veya hizmet ya da 
toplu iş sözleşmesinde belirlenmemişse işveren, işçiye parça başına veya götürü olarak daha önce al
dığı ortalama ücrete eşdeğer bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

Parça başına veya götürü ya da zamana göre iş sağlayamayan işveren, en azından işgörme edi
mini kabulde temerrüt hükümleri uyarınca zamana göre işgörmede ödeyeceği ücreti ödemekle yü
kümlüdür. 

b. Birim ücreti 

MADDE 412- İşçi, sözleşme gereğince parça başına veya götürü olarak çalışmayı üstlendiği 
takdirde işveren, her işin başlamasından önce ona ödenecek birim ücretini bildirmekle yükümlüdür. 

Bu bildirimi yapmayan işveren, aynı veya benzer bir iş için belirlenmiş olan birim ücretini öde
mekle yükümlüdür. 

II. İş araç ve malzemeleri 

MADDE 413- Aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, işveren işçiye bu iş için gerekli araçları 
ve malzemeyi sağlamakla yükümlüdür. 
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İşçi işverenle anlaşarak kendi araç veya malzemesini işin görülmesine özgülerse, aksi anlaşma
da kararlaştırılmadıkça veya yerel âdet bulunmadıkça işveren, bunun için işçiye uygun bir karşılık 
ödemekle yükümlüdür. 

III. Giderler 

1. Genel olarak 

MADDE 414- İşveren, işin görülmesinin gerektirdiği her türlü harcama ile işçiyi işyeri dışında 
çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür. 

Yazılı olarak yapılmış bir hizmet veya toplu iş sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması 
kararlaştırılan harcamaların, işçiye götürü biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi ön
görülebilir. Ancak bu ödeme, zorunlu harcamaları karşılayacak miktardan az olamaz. 

Zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin anlaş
malar geçersizdir. 

2. Taşıma araçları 

MADDE 415- İşçi, işin görülmesi için işverenle anlaşarak işverenin veya kendisinin sağladığı 
bir taşıma aracı kullanıyorsa, taşıtın işletilmesi ve bakımı için gerekli olağan giderler, hizmet için 
kullanıldığı ölçüde işverence karşılanır. 

İşçi işverenle anlaşarak, işin görülmesinde kendi motorlu aracını kullanıyorsa, işveren ayrıca 
bu araçla ilgili vergiyi, zorunlu malî sorumluluk sigortası primini ve aracın yıpranması karşılığında 
uygun bir tazminatı hizmet için kullanıldığı ölçüde işçiye ödemekle yükümlüdür. 

İşçi işverenle anlaşarak, hizmetin görülmesinde kendisine ait diğer taşıma araçlarını ve hay
vanlarını kullanıyorsa işveren, bunların kullanma ve bakımı için gerekli olan olağan giderleri hizmet 
için kullanıldığı ölçüde karşılamakla yükümlüdür. 

3. Giderlerin ödenmesi 

MADDE 416- İşçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağı, daha kısa bir süre kararlaştı-
rılmamışsa veya yerel âdet yoksa, her defasında ücretle birlikte ödenir. 

İşçi, sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek için düzenli olarak masraf yapıyorsa, ken
disine en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla uygun bir avans verilir. 

IV. İşçinin kişiliğinin korunması 

1. Genel olarak 

MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve iş
yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel ta
cize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdür. 

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç 
ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü ön
leme uymakla yükümlüdür. 

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin 
ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlâline bağlı zararların tazmini, söz
leşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tâbidir. 

2. Ev düzeni içinde çalışmada 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 418- İşçi işverenle birlikte ev düzeni içinde yaşıyorsa işveren, yeterli gıda ve uygun 
bir barınak sağlamakla yükümlüdür. 
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îşçi, kusuru olmaksızın hastalık veya kaza gibi sebeplerle işgörme edimini yerine getiremezse 
işveren, sosyal sigortalar yardımlarından yararlanamayan, bir yıla kadar çalışmış işçinin bakımını 
ve tedavisini, iki hafta süreyle sağlamak zorundadır. İşçinin bir yılı aşan her hizmet yılı için söz ko
nusu süre, dört haftayı aşmamak üzere ikişer gün artırılır. 

İşveren, işçinin gebeliğinde ve doğum yapması durumunda da aynı edimleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

3. Kişisel verilerin kullanılmasında 

MADDE 419- İşveren, işçiye ait kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hiz
met sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir. 

Özel kanun hükümleri saklıdır. 

V. Ceza koşulu ve ibra 

MADDE 420- Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir. 

İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla söz
leşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alaca
ğın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka 
aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hü
kümsüzdür. 

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi 
diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, öde
melerin banka aracılığıyla yapılmış olması zomnludur. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının iste
yebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır. 

VI. Tatil ve izinler 

1. Hafta tatili ve iş arama izni 

MADDE 421- İşveren, işçiye her hafta, kural olarak pazar günü veya dumm ve koşullar buna 
imkân vermezse, bir tam çalışma günü tatil vermekle yükümlüdür. 

İşveren, belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshi hâlinde, bildirim süresi içinde işçiye ücretin
de bir kesinti olmaksızın, günde iki saat iş arama izni vermekle yükümlüdür. 

İzin saatlerinin ve günlerinin belirlenmesinde, işyerinin ve işçinin haklı menfaatleri göz önün
de tutulur. 

2. Yıllık izin 

a. Süresi 

MADDE 422- İşveren, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve onsekiz ya
şından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yü
kümlüdür. 

b . İndirimi 

MADDE 423- İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir sü
reyle hizmeti yerine getirmediği takdirde işveren, çalışılmayan her tam ay için, yıllık ücretli izin sü
resinden bir gün indirim yapabilir. 

İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kuşum olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir yükümlülüğün ve
ya kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebeplerle en çok üç ay süreyle işgörme edi
mini yerine getiremediği takdirde, işveren yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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İşveren, gebelik ve doğum yapma sebebiyle işgörme edimini en çok üç ay süreyle yerine geti
remeyen kadın işçinin yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. 

Hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle, işçinin aleyhine hüküm doğuracak şekilde, ikinci ve üçün
cü fıkra hükümlerine aykırı düzenleme yapılamaz. 

c. Kullanılması 

MADDE 424- Yıllık ücretli izinler, kural olarak aralıksız biçimde verilir; ancak tarafların an
laşmasıyla ikiye bölünerek de kullanılabilir. 

İşveren, yıllık ücretli izin tarihlerini, işyerinin veya ev düzeninin menfaatleriyle bağdaştığı öl
çüde, işçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler. 

d. Ücreti 

MADDE 425- İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine ilişkin 
ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermekle yü
kümlüdür. 

İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler karşılığın
da yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez. 

Hizmet sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, işçinin hak kazanıp da kulla
namadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisi
ne veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği ta
rihte işlemeye başlar. 

VII. Hizmet belgesi 

MADDE 426- İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir hiz
met belgesi vermekle yükümlüdür. 

İşçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, hizmet belgesinde onun işgörmedeki becerisi ile tu
tum ve davranışları da belirtilir. 

Hizmet belgesinin zamanında verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunma
sından zarar gören işçi veya işçiyi işe alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir. 

E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı 

MADDE 427- Hizmet buluşları üzerinde işçinin ve işverenin hakları, bunların kazanılması ile 
diğer sınaî ve fikrî mülkiyet hakları konusunda özel kanun hükümleri uygulanır. 

F. Hizmet ilişkisinin devri 

I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 

MADDE 428- İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukukî bir işlemle başkasına devredildiğinde, 
devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan hizmet sözleşmeleri, bütün hak ve borç
ları ile birlikte devralana geçer. 

İşçinin hizmet süresine bağlı haklan bakımından, onun devreden işveren yanında işe başladığı 
tarih esas alınır. 

Yukarıdaki hükümlere göre devir hâlinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde öden
mesi gereken borçlardan, devreden ve devralan işveren müteselsilen sorumludurlar. Ancak, devreden 
işverenin bu yükümlülüklerden doğan sorumluluğu, devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. 

II. Sözleşmenin devri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 429- Hizmet sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak 
başka bir işverene devredilebilir. 
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Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçlan ile birlikte, hizmet sözleşmesinin işveren tara
fı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işveren yanında işe 
başladığı tarih esas alınır. 

G. Sözleşmenin sona ermesi 

I. Belirli süreli sözleşmede 

MADDE 430- Belirli süreli hizmet sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bu
lunulmasına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. 

Belirli süreli sözleşme, süresinin bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli 
sözleşmeye dönüşür. Ancak, esaslı bir sebebin varlığı hâlinde, üst üste belirli süreli hizmet sözleş
mesi kurulabilir. 

Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık 
fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade 
eder. 

Sözleşmenin fesih bildirimiyle sona ereceği kararlaştırılmış ve iki taraf da fesih bildiriminde 
bulunmamışsa, sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. 

II. Belirsiz süreli sözleşmede 

1. Genel olarak fesih hakkı 

MADDE 431- Taraflardan her birinin, belirsiz süreli sözleşmeyi fesih sürelerine uyarak feshet
me hakkı vardır. 

2. Fesih bildirim süresi 

a. Genel olarak 

MADDE 432- Belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin feshinden önce, durumun diğer tarafa bil
dirilmesi gerekir. 

Hizmet sözleşmesi; bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi bir yıla ka
dar sürmüş olan işçi için iki hafta sonra; bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve beş 
yıldan fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra sona erer. 

Bu süreler kısaltılamaz; ancak sözleşmeyle artırılabilir. 

İşveren, fesih bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet sözleşmesini feshede
bilir. 

Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zomnludur; sözleşmede farklı süre
ler öngörülmüşse, her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır. 

Hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hâllerde fesih bildirim süreleri işlemez. 

b. Deneme süresi içinde 

MADDE 433- Taraflar, hizmet sözleşmesine iki ayı aşmamak koşuluyla deneme süresi koya
bilirler. Deneme süresi konulmuşsa taraflar, bu süre içinde fesih süresine uymak zomnda olmaksızın, 
hizmet sözleşmesini tazminatsız feshedebilirler. 

İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 

III. Feshe karşı koruma 

MADDE 434- Hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği du
rumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yü
kümlüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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IV. Derhâl fesih 

1. Koşulları 

a. Haklı sebepler 
MADDE 435- Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. Sözleşme

yi fesheden taraf, fesih sebebini yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklene-
meyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep sayılır. 

b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi 

MADDE 436- İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi hâlinde işçi, sözleşmeden doğan hakla
rı uygun bir süre içinde işveren tarafından güvenceye bağlanmazsa, sözleşmeyi derhâl feshedebilir. 

2. Sonuçları 

a. Haklı sebeple fesihte 

MADDE 437- Haklı fesih sebepleri, taraflardan birinin sözleşmeye uymamasından doğmuşsa 
o taraf, sebep olduğu zararı, hizmet ilişkisine dayanan bütün haklar göz önünde tutularak, tamamen 
gidermekle yükümlüdür. 

Diğer durumlarda hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak haklı sebeple feshin 
maddî sonuçlarını serbestçe değerlendirir. 

b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 

MADDE 438- İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi, be
lirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresi
ne uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak is
teyebilir. 

Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf 
ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan in
dirilir. 

Hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği 
bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı ay
lık ücretinden fazla olamaz. 

c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması 

MADDE 439- İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı takdirde iş
veren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. İşverenin, ayrıca ek zarar
larının giderilmesini isteme hakkı da vardır. 

İşveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin dörtte birinden az ise, 
hâkim tazminatı indirebilir. 

Tazminat isteme hakkı takas yoluyla sona ermemişse işveren, işçinin işe başlamamasından ve
ya işi bırakmasından başlayarak otuz gün içinde, dava veya takip yoluyla bu hakkını kullanmak zo
rundadır. Aksi takdirde, tazminat isteme hakkı düşer. 

V. İşçinin veya işverenin ölümü 

1. İşçinin ölümü 

MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşi
ne ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başla
yarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir 
ödeme yapmakla yükümlüdür. 
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2. İşverenin ölümü 
MADDE 441- İşverenin ölümü hâlinde, yerini mirasçdarı alır. Bu durumda işyerinin tamamı

nın veya bir bölümünün devri ile gerçekleşen hizmet ilişkisinin devrine ilişkin hükümler kıyas yo
luyla uygulanır. 

Hizmet sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulmuşsa, onun 
ölümüyle kendiliğinden sona erer. Ancak, işçi sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden 
uğradığı zarar için, mirasçılardan hakkaniyete uygun bir tazminat isteminde bulunabilir. 

VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 

1. Borçların muaccel olması 

MADDE 442- Sözleşmenin sona ermesiyle, sözleşmeden doğan bütün borçlar muaccel olur. 

Muacceliyet ânı, işçinin aracılığı suretiyle kurulan hukukî ilişkilerde üçüncü kişinin üstlendiği 
borç, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra tamamen veya kısmen ifa edilecekse altı aya; dö
nemsel edimler içeren ilişkilerde bir yıla; sigorta sözleşmelerinde veya ifası altı aydan uzun bir sü
reye yayılmış olan işlerde ise iki yıla kadar, yazılı bir anlaşmayla ertelenebilir. 

Üretilenden pay verilmesi öngörülen hâllerde ürün payı belirlenir belirlenmez, cirodan veya kâr
dan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise pay, hesap dönemini izleyen en geç üç ay sonunda mu
accel olur. 

2. Geri verme yükümlülüğü 
MADDE 443- Sözleşmenin sona ermesi dummunda, taraflardan her biri, diğerinden veya üçün

cü bir kişiden diğerinin hesabına, hizmetle ilişkili olarak almış olduğu şeyleri geri vermekle yü
kümlüdür. 

İşçi, özellikle motorlu taşıtları ve trafik izin belgelerini, alacaklarından fazla olduğu ölçüde üc
ret ve masraf avanslarını geri vermekle yükümlüdür. 

Tarafların hapis hakları saklıdır. 

VII. Rekabet yasağı 

1. Koşulları 
MADDE 444- Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden son

ra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmak
tan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir 
menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir. 

Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da iş
verenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kulla
nılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir. 

2. Sınırlandırılması 
MADDE 445- Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlike

ye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez 
ve süresi, özel dumm ve koşullar dışında iki yılı aşamaz. 

Hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün dumm ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve 
işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak sure
tiyle, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilir. 

3. Aykırı davranışların sonuçları 
MADDE 446- Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, bunun sonucu olarak işverenin uğradığı 

bütün zararları gidermekle yükümlüdür. 
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Yasağa aykırı davranış bir ceza koşuluna bağlanmışsa ve sözleşmede aksine bir hüküm de yok
sa, işçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borcundan kurtulabilir; ancak, işçi bu 
miktarı aşan zararı gidermek zorundadır. 

İşveren, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının ödenmesi dışında, sözleşmede yazılı olarak 
açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlâl veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin 
davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa aykırı davranışa son verilmesini de isteyebilir. 

4. Sona ermesi 

MADDE 447- Rekabet yasağı, işverenin bu yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının ol
madığı belirlenmişse sona erer. 

Sözleşme, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir neden
le işçi tarafından feshedilirse, rekabet yasağı sona erer. 

İKİNCİ AYIRIM 

Pazarlamacılık Sözleşmesi 

A. Tanımı ve kurulması 

I. Tanımı 

MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının sürekli olarak, bir ticarî işletme sa
hibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya ya
zılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna kar
şılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

II. Kurulması 

MADDE 449- Pazarlamacılık sözleşmesi, sözleşmenin süresini, sona ermesini, pazarlamacının 
yetkilerini, ücret ve masrafların nasıl ödeneceğini, taraflardan birinin yerleşim yeri yabancı ülkede 
ise uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi olduğunu içerir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca sözleşmede yer alması öngörülen hususlar taraflarca belirlenmemiş
se, kanun hükümleri ve alışılmış hizmet koşulları uygulanır. 

B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri 

I. Yükümlülükleri 

MADDE 450- Pazarlamacı, talimata uymamasını zorunlu kılan haklı bir sebep olmadıkça, ken
disine verilen talimata uygun olarak müşterileri ziyaret etmekle yükümlüdür; işverenin izni olma
dıkça, kendisi veya üçüncü kişiler hesabına işlem yapamaz, aracılık edemez. 

Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkiliyse, talimatta öngörülen fiyatlara ve diğer işlem koşullarına 
uymak zorundadır; işveren razı olmadıkça, bunlarda değişiklik yapamaz. 

Pazarlamacı, pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli biçimde ayrıntılı bilgi vermek, aldı
ğı siparişleri işverene derhâl ulaştırmak ve müşteri çevresini ilgilendiren önemli olayları bildirmek
le yükümlüdür. 

II. Garanti 

MADDE 451- Pazarlamacının, müşterilerin ödememelerinden veya diğer yükümlülüklerini ifa 
etmemelerinden sorumlu olacağına ya da alacağın tahsili için yapılacak masrafları tamamen veya 
kısmen karşılayacağına ilişkin anlaşmalar, kesin olarak hükümsüzdür. 

Pazarlamacı, kendi müşteri çevresiyle işlem yapıyorsa, müşterilerin borçlarını ifa etmemesi du
rumunda, işverenin her bir işlemde uğrayacağı zararın dörtte birini geçmemek üzere karşılamayı, 
uygun bir ek komisyon kararlaştırılması koşuluyla yazılı olarak üstlenebilir. 
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Sigorta sözleşmelerinde aracdık yapan pazarlamacdar, bir primin tamamının veya bir kısmının 
ödenmemesi sebebiyle, bunun tahsili için dava veya icra takibi yoluna başvurulması durumunda, bu 
amaçla yapılacak masrafların en çok yarısını karşılayacaklarını, yazılı olarak üstlenebilirler. 

III. Yetkileri 
MADDE 452- Aksine yazılı anlaşma olmadıkça pazarlamacı, sadece işlemlere aracılık etmeye 

yetkilidir. 
Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkili kılınmışsa yetkisi, bu işlerin icrası için gereken bütün ola

ğan hukukî işlem ve fiilleri kapsar; özel yetki verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamaz ve öde
me günlerini değiştiremez. 

C. İşverenin özel yükümlülükleri 

I. Faaliyet alanı 

MADDE 453- Pazarlamacıya belirli bir pazarlama alanında veya belirli bir müşteri çevresinde 
faaliyette bulunma yetkisi verilmiş ve aksine yazılı anlaşma da yapılmamışsa işveren, başkalarına ay
nı alan veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremez; ancak, kendisi üçüncü kişilerle işlem ya
pabilir. 

Sözleşmenin pazarlama alanı veya müşteri çevresine ilişkin hükmünün değiştirilmesini gerek
tiren bir sebep varsa işveren, söz konusu hükmü, sözleşmede fesih bildirim süresi öngörülmüş olsa 
bile, bu süreye uymadan tek taraflı olarak değiştirebilir; ancak, bu durumda pazarlamacının tazmi
nat ve hizmet sözleşmesini haklı sebeple sona erdirme hakkı saklıdır. 

II. Ücret 

1. Genel olarak 

MADDE 454- İşveren, pazarlamacıya sadece belirli bir miktardan veya bu miktarla birlikte ko
misyondan oluşan bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

Ücretin tamamının veya önemli kısmının komisyondan oluşacağına ilişkin yazılı anlaşma, ka
rarlaştırılan komisyonun, pazarlamacının faaliyetinin uygun karşılığını oluşturması koşuluyla ge
çerlidir. 

Deneme süresi için ödenecek ücret, serbestçe kararlaştırılabilir. Ancak, deneme süresi iki ayı 
geçemez. 

2. Komisyon 

MADDE 455- Pazarlamacı, belirli bir pazarlama alanı veya belirli bir müşteri çevresinde faali
yette bulunma yetkisi sadece kendisine verilmişse, kendisinin veya işverenin bu alan veya çevrede 
yaptığı bütün işlerde kararlaştırılmış ya da alışılmış olan komisyonun ödenmesini isteyebilir. 

Belirli bir pazarlama alanı veya belirli müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi pazarla
macıyla birlikte başkalarına da verilmişse pazarlamacıya, sadece kendisinin aracılık ettiği veya biz
zat yaptığı işler için komisyon ödenir. 

Komisyonun muaccel olması anında, yapılan işin değeri henüz kesin olarak belirlenemiyorsa ko
misyon, önce alışılmış olan en az değeri üzerinden, geri kalanı ise, en geç işin yerine getirilmesinde 
ödenir. 

3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi 

MADDE 456- Pazarlamacının pazarlama işlerini yürütmesi, kendi kusuru olmaksızın imkânsız 
hâle gelir ve sözleşme veya kanun gereği bu hâlde bile kendisine ücret ödenmesi gerekirse ücret, sa
bit ücrete ve komisyonun kaybı sebebiyle ödenebilecek uygun tazminata göre belirlenir. Ancak ko
misyon, ücretin beşte birinden az ise, komisyon kaybı sebebiyle tazminat ödenmeyeceği yazılı ola
rak kararlaştırılabilir. 
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Pazarlamacı, pazarlama işlerini kendi kusuru olmaksızın yürütme imkânını bulamamasına kar
şın ücretinin tamamını almışsa, işverenin istemi üzerine, kendisinin yapabileceği ve kendisinden bek
lenebilecek işleri onun işletmesinde yapmakla yükümlüdür. 

III. Harcamalar 
MADDE 457- Pazarlamacı, aynı zamanda birden fazla işveren hesabına faaliyette bulunuyor

sa, aksi yazılı şekilde kararlaştırılmadıkça, her işveren, pazarlamacının harcamalarına eşit olarak ka
tılmakla yükümlüdür. 

Harcamaların tamamen veya kısmen sabit ücrete veya komisyona dâhil edilmesine ilişkin an
laşmalar kesin olarak hükümsüzdür. 

IV. Hapis hakkı 

MADDE 458- Pazarlamacılık ilişkisinden doğan muaccel alacaklar ile işverenin ödeme güç
süzlüğüne düşmesi durumunda, henüz muaccel olmayan alacakların güvence altına alınması için pa
zarlamacı, taşınırlar, kıymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak müşterilerden almış olduğu para
lar üzerinde hapis hakkına sahiptir. 

Pazarlamacı, araç ve taşıma belgelerini, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtlar ile diğer bel
geleri alıkoyamaz. 

D. Sona ermesi 

I. Özel fesih süresi 
MADDE 459- Komisyon, sabit ücretin en az beşte birini oluşturuyor ve önemli mevsimlik dal

galanmalardan etkileniyorsa işveren, bir önceki mevsimin sona ermesinden beri kendisiyle çalışma
ya devam eden pazarlamacının sözleşmesini, yeni mevsim sırasında iki aylık fesih süresine uyarak 
feshedebilir. 

Aynı koşullar altında pazarlamacı da, kendisini bir önceki mevsim sonuna kadar çalıştırmış ve 
bundan sonra da çalıştırmaya devam eden işverene karşı, bir sonraki mevsimin başlamasına kadar 
olan dönemde, iki aylık fesih süresine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. 

II. Özel sonuçlar 
MADDE 460- Sözleşmenin sona ermesi hâlinde, pazarlamacının bizzat yaptığı veya yapılma

sına aracılık ettiği bütün işlemler ile kabul ve yerine getirme zamanına bakılmaksızın, sözleşmenin 
sona ermesine kadar işverene iletilen bütün siparişler için komisyon ödenir. 

Sözleşmenin sona ermesi hâlinde pazarlamacı, pazarlamacılık faaliyetinde bulunması için ken
disine verilen örnek ve modelleri, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtları ve diğer belgeleri iş
verene geri vermekle yükümlüdür. Ancak, pazarlamacının hapis hakkı saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Evde Hizmet Sözleşmesi 
A. Tanı mı ve çalışma koşulları 
I. Tanımı 

MADDE 461- Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirle
yeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendi
ği sözleşmedir. 

II. Çalışma koşullarının bildirilmesi 

MADDE 462- İşveren, işçiye her yeni iş verişinde genel çalışma koşulları dışında kalan ve o işe 
özgü özellikleri bildirir; gerekiyorsa işçi tarafından sağlanacak malzemeyi, bu malzemenin sağlan
ması için kendisine ne miktarda ödemede bulunacağını ve iş için ödeyeceği ücreti de işçiye yazılı ola
rak bildirir. 
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İşin verilmesinden önce malzeme için ödenecek bedel ve iş için ödenecek ücret yazıyla bildi-
rilmemişse, bu işlerde uygulanan alışılmış bedel ve ücret ödenir. 

III. İşçinin özel borçları 

1. İşin yapılması 

MADDE 463- İşçi, işe zamanında başlamak, işi kararlaştırılan zamanda bitirmek ve çalışmanın 
sonucunu işverene teslim etmekle yükümlüdür. 

İş, işçinin kusuruyla ayıplı olarak görülmüşse işçi, giderilmesi mümkün olan ayıpları, masrafı 
kendisine ait olmak üzere gidermek zorundadır. 

2. Malzeme ve iş araçları 
MADDE 464- Malzeme ve iş araçları işveren tarafından sağlanmışsa, işçi bunları gereken öze

ni göstererek kullanmak, bundan dolayı hesap vermek, ayrıca kalan malzeme ile iş araçlarını da iş
verene teslim etmekle yükümlüdür. 

İşçi işi görürken, kendisine teslim edilen malzemenin veya iş araçlarının bozuk olduğunu belir
lerse, durumu hemen işverene bildirir ve işe devam etmeden önce, onun talimatını bekler. 

İşçi, kendisine teslim edilen malzeme veya iş araçlarını kendi kusuruyla kullanılmaz hâle geti
rirse, işverene karşı onun kullanılmaz hâle geldiği gündeki rayiç bedeli kadar sorumludur. 

IV. İşverenin özel borçları 

1. Ürünün kabulü 

MADDE 465- İşveren, işçinin üreterek teslim ettiği ürünü inceler; varsa bulduğu ayıpları tes
limden başlayarak bir hafta içinde işçiye bildirir. Süresinde bildirim yapılmamışsa, ürün mevcut du
rumuyla kabul edilmiş sayılır. 

2. Ücret 

a. Ödenmesi 

MADDE 466- Yapılan işin ücreti, işçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırıldığı takdirde, 
onbeş günde bir veya işçinin rızasıyla ayda bir; aralıklı olarak çalıştırıldığı takdirde, ürünün her tes
liminde ödenir. 

Her ücret ödenmesinde işçiye, bir hesap özeti verilir. Hesap özetinde, varsa kesintilerin mikta
rı ve sebebi de gösterilir. 

b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde 

MADDE 467- İşçiyi aralıksız biçimde çalıştıran işveren, ürünü kabulde temerrüde düştüğü ve
ya işçinin kişiliğinden kaynaklanan sebeplerle ve kusuru olmaksızın çalışma engellendiği takdirde, 
hizmet ediminin engellenmesi durumundaki ücret ödenmesine ilişkin hükümler gereğince, ona üc
retini ödemekle yükümlüdür. Diğer durumlarda işveren, bu hükümlere göre ücret ödemekle yüküm
lü değildir. 

V. Sona ermesi 

MADDE 468- İşçiye deneme amacıyla bir iş verilmişse, aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme de
neme süresi için kurulmuş sayılır. 

İşçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırıldığı takdirde, aksi kararlaştırılmadıkça, sözleş
me belirsiz süreyle yapılmış sayılır; diğer durumlarda sözleşmenin belirli süreyle yapıldığı kabul 
edilir. 

B. Genel hükümlerin uygulanması 

MADDE 469- Pazarlamacılık sözleşmesine ve evde hizmet sözleşmesine ilişkin hüküm bulun
mayan hâllerde, hizmet sözleşmesinin genel hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Eser Sözleşmesi 

A. Tanımı 

MADDE 470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun 
karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

B. Hükümleri 

I. Yüklenicinin borçları 

1. Genel olarak 

MADDE 471-Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat 
ve özenle ifa etmek zorundadır. 

Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri 
üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı 
esas alınır. 

Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi al
tında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikle
ri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir. 

Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için kullanılacak 
olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır. 

2. Malzeme bakımından 

MADDE 472- Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici, bu malzemenin ayıplı ol
ması yüzünden işsahibine karşı, satıcı gibi sorumludur. 

Malzeme işsahibi tarafından sağlanmışsa yüklenici, onları gereken özeni göstererek kullanmakla 
ve bundan dolayı hesap ve artanı geri vermekle yükümlüdür. 

Eser meydana getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için göster
diği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini teh
likeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen işsahibine bildirmek 
zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur. 

3. İşe başlama ve yürütme 

MADDE 473- Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı ola
rak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden 
bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş
sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir. 

Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı veya sözleşmeye ay
kırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere vereceği veya ver
direceği uygun bir süre içinde yükleniciye, ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve 
masrafları kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konu
sunda ihtarda bulunabilir. 

4. Ayıp sebebiyle sorumluluk 
a. Ayıbın belirlenmesi 

MADDE 474- İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bul
maz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zo
rundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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b. İşsahibinin seçimlik hakları 

MADDE 475- Eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hâllerde işsahibi, aşağıda
ki seçimlik haklardan birini kullanabilir: 

1. Eser işsahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde 
ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönme. 

2. Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme. 

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere, ese
rin ücretsiz onarılmasını isteme. 

İşsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. 

Eser, işsahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracak
sa işsahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz. 

c. İşsahibinin sorumluluğu 

MADDE 476- Eserin ayıplı olması, yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, işsahibinin verdiği 
talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple işsahibine yüklenebilecek olursa işsahibi, ese
rin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanamaz. 

d. Eserin kabulü 

MADDE 477- Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumlu
luktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark 
edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder. 

İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır. 

Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek 
zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır. 

e. Zamanaşımı 

MADDE 478- Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, tes
lim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş 
yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiy
le zamanaşımına uğrar. 

II. İşsahibinin borçları 

1. Bedelin muacceliyeti 

MADDE 479- İşsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur. 

Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara göre belirlenmişse, her 
parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur. 

2. Bedel 

a. Götürü bedel 

MADDE 480- Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmek
le yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen 
bedelin artırılmasını isteyemez. 

Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan du
rumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece güçleş-
tirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı 
veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kuralla
rının gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Eser, öngörülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile işsahibi, belirlenen bedelin tama
mını ödemekle yükümlüdür. 

b. Değere göre bedel 

MADDE 481- Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, 
yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir. 

C. Sözleşmenin sona ermesi 

I. Yaklaşık bedelin aşılması 

MADDE 482- Başlangıçta yaklaşık olarak belirlenen bedelin, işsahibinin kusuru olmaksızın 
aşırı ölçüde aşılacağı anlaşılırsa işsahibi, eser henüz tamamlanmadan veya tamamlandıktan sonra 
sözleşmeden dönebilir, 

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

II. Eserin yok olması 

MADDE 483- Eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa işsahibi, eseri teslim 
almada temerrüde düşmedikçe yüklenici, yaptığı işin ücretini ve giderlerinin ödenmesini isteyemez. 
Bu durumda malzemeye gelen hasar, onu sağlayana ait olur. 

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

III. Tazminat karşılığı fesih 

MADDE 484- İşsahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek 
ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir. 

IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması 

MADDE 485- Eserin tamamlanması, işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkânsız-
laşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. 

İfa imkânsızlığının ortaya çıkmasında işsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme 
hakkı vardır. 

V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 

MADDE 486- Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, 
onun ölümü veya kuşum olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi dummunda kendili
ğinden sona erer. Bu dummda işsahibi, eserin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu ka
bul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yayım Sözleşmesi 
A. Tanımı 

MADDE 487- Yayım sözleşmesi, bir fikir ve sanat eseri sahibinin veya halefinin, o eseri ya
yımlanmak üzere yayımcıya bırakmayı, yayımcının da onu çoğaltarak yayımlamayı üstlendiği söz
leşmedir. 

B. Şekli 

MADDE 488- Yayım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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C. Hükümleri 

I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk 

MADDE 489- Yayım sözleşmesiyle eser sahibinin hakları, sözleşmenin ifasının gerektirdiği öl
çüde ve süreyle yayımcıya geçer. 

Yayımlatan, yayımcıya karşı, sözleşmenin kurulduğu anda eseri yayımlatma hakkının bulun
mamasından sommlu olduğu gibi, eser komnmakta ise, telif hakkının olmamasından da sommludur. 

Eserin tamamı veya bir bölümü yayımlanmak üzere başka bir yayımcıya bırakılmış ya da ya-
yımlatanın bilgisi altında yayımlanmış ise yayımlatan, yayım sözleşmesinin yapılmasından önce, bu
nu karşı tarafa bildirmek zomndadır. 

II. Yay ımlatanın tasarruf hakkı 

MADDE 490- Yayımlatan, sözleşmede kararlaştırılan süre sona ermedikçe veya süre belirlen
memişse kararlaştırılan baskı adedinin tükenmesi için alışılmış süre geçmedikçe, eserin tamamı ve
ya bir bölümü üzerinde, yayımcının zararına olacak biçimde tasarrufta bulunamaz. 

Süreli yayınlarda yer alan kısa yazılar, yayımlatan tarafından her zaman, başka yerde de ya-
yımlatılabilir. 

Yayımlatan, toplama bir eserin kendisine ait bölümlerini veya dergilerde çıkan uzun yazılarını, 
yayımın bitmesinden başlayarak üç ay geçmedikçe yeniden yayımlatamaz. 

III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi 

MADDE 491- Sözleşmede basım sayısı belirtilmemişse, yayımcının ancak bir basım yapma 
hakkı vardır. 

Taraflar, sözleşmenin süresini veya baskı adedini kararlaştırmak zorundadırlar. 

Sözleşmede yayımcıya belirli birkaç basım veya bütün yeni basımları yapma yetkisi verildiği 
hâllerde, yayımcı eserin baskı adedi tükenmiş iken yeni bir basım yapmayı ihmal ederse, yayımla
tan yeni basım için yayımcıya uygun bir süre verir. Yayımcı, verilen süre içinde basımı gerçekleştir-
mezse; yayımlatan sözleşmeden cayabilir. 

IV. Çoğaltma ve dağıtım 

MADDE 492- Yayımcı, eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçim
de çoğaltmakla yükümlüdür; ayrıca, satışın artırılması için gerekli tanıtım ve dağıtımı yapmak ve bu 
konuda her türlü önlemi almak zomndadır. 

Satış fiyatını, eserin satılmasını güçleştirmemek koşuluyla yayımcı belirler. 

V. Düzeltme ve iyileştirme 

MADDE 493- Yayımcının menfaatlerini zedelememek ve onun sommluluğunu artırmamak ko
şuluyla, eser sahibi eserde düzeltme ve iyileştirme, halefleri ise ancak güncelleştirme yapabilir. Bu 
düzeltme ve iyileştirme gerektirdiği hâlde sözleşmede öngörülmemiş giderler, yayımlatan tarafın
dan karşılanır. 

Yayımcı, eser sahibine eserini iyileştirme, haleflerine de güncelleştirme imkânı vermeden yeni 
bir basım yapamaz ve onu çoğaltamaz. 

VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım 

MADDE 494- Bir eser sahibinin birden çok eserini ayrı ayrı yayımlama hakkı, yayımcıya bun
ların bir arada basılması yetkisini vermez. 

Aynı şekilde, eser sahibinin bütün eserlerini veya bunlardan yalnız bir türünü birarada yayım
lama hakkı, yayımcıya bunlar içinden her birinin ayrı ayrı basıp yayma hakkını vermez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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VII. Çeviri hakkı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 495- Çeviri hakkının yayımcıya geçebilmesi, bunun sözleşmede açıkça belirtilmiş ol
masına bağlıdır. 

VIII. Bedel isteme hakkı 

1. Bedelin belirlenmesi 

MADDE 496- Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça yayımlatan, bedel ödenmesini iste
yebilir. 

Bedel ödenmesi gereken hâllerde ödenecek miktar belli değilse bedel, hâkim tarafından belir
lenir. 

Yayımcının birden fazla basım yapma hakkı varsa, ilk basım için kararlaştırılan bedel ve diğer 
koşulların, sonraki basımlar için de uygulanacağı kabul edilmiş saydır. 

2. Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı 

MADDE 497- Bedel, eser bütün olarak yayımlanacaksa tamamının; cilt, fasikül, forma gibi bö
lümler hâlinde yayımlanacaksa, her bölümün basımından ve satışa hazır dumma getirilmesinden son
ra ödenir. 

Taraflar, bedeli satış miktarına bağlamışlarsa yayımcı, satış hesaplarını tutmak, çıkarmak ve tea
müle uygun ispat edici belgeleri hazırlamakla yükümlüdür. 

Aksi kararlaştırılmadıkça yayımlatanın, eserden, teamül uyarınca verilmesi gereken miktarda 
bedelsiz alma hakkı vardır. 

D. Sona ermesi 

I. Eserin yok olması 

MADDE 498- Eser, yayımcıya teslimden sonra beklenmedik hâl sonucu yok olsa bile, yayım
cı bedeli ödemekle yükümlüdür. 

Eserin başka bir örneği kendisinde varsa, eser sahibinin bu örneği yayımcıya vermesi gerekir; 
başka bir örneği bulunmamakla birlikte, az bir çabayla yeniden meydana getirilebilecekse eser sahi
bi, eseri meydana getirerek teslim etmekle yükümlüdür. Eser sahibi her iki dummda da uygun bir kar
şılık isteyebilir. 

II. Basılanın yok olması 

MADDE 499- Eserin tamamlanmış olan baskı adedinin tamamı veya bir bölümü, satışa sunul
madan önce beklenmedik hâl sonucu yok olursa yayımcı, yayımlatana ayrıca bir bedel ödemeksizin 
yok olan miktarı, gideri kendisine ait olmak üzere yeniden basabilir. 

Yayımcı, aşırı masraf gerektirmeksizin yok olanların yerine yenilerini koyabilecek ise, bunu 
yapmakla yükümlüdür. 

III. Kişisel sebeplerle sona ermesi 

MADDE 500- Eser sahibi eseri tamamlamadan önce ölür veya tamamlama yeteneğini yitirir ya 
da eseri tamamlaması kendi kuşum olmaksızın imkânsız dumma gelirse, sözleşme kendiliğinden so
na erer. Ancak, sözleşmenin tamamı veya bir bölümünün yerine getirilmesi mümkün ve hakkaniye
te uygun bulunursa hâkim, sözleşme ilişkisinin devam etmesine ve bunun için gereken değişiklikle
rin yapılmasına karar verebilir. 

Yayımcı iflâs ederse yayımlatan, eseri başka bir yayımcıya verebilir; ancak, iflâs anında henüz 
muaccel olmamış borcun yerine getirileceği konusunda güvence gösterilmişse, yayımlatan eseri baş
ka bir yayımcıya veremez. 
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E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi 
MADDE 501- Bir veya birkaç kişi, yayımcının belirlediği plâna göre bir eser meydana getirmeyi 

üstlenirlerse, sadece sözleşmeyle kararlaştırılan ücrete hak kazanırlar. 
Bu durumda, sözleşme konusu malî haklar yayımcıya ait olur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Vekâlet İlişkileri 

BİRİNCİ AYIRIM 

Vekâlet Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 502- Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yap

mayı üstlendiği sözleşmedir. 
Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş 

olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır. 
Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır. 

B. Kurulması 
MADDE 503- Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata 

sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, 
bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

C. Hükümleri 

I. Vekâletin kapsamı 
MADDE 504- Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliği

ne göre belirlenir. 
Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukukî işlemlerin yapılması yet

kisini de kapsar. 
Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflâs, 

iflâsın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapa
maz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz. 

II. Vekilin borçları 

1. Talimata uygun ifa 
MADDE 505- Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür. Ancak, vekâlet ve

renden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hâllerde, 
vekil talimattan ayrılabilir. 

Bunun dışındaki durumlarda vekil, talimattan ayrılırsa, bundan doğan zararı karşılamadıkça işi 
görmüş olsa bile, vekâlet borcunu ifa etmiş olmaz. 

2. Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme 

a. Genel olarak 
MADDE 506- Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki veril

diği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir. 

Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özen
le yürütmekle yükümlüdür. 
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Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetle
ri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır, 

b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde 

MADDE 507- Vekil, yetkisi dışına çıkarak işi başkasına gördürdüğünde, onun fiilinden kendi
si yapmış gibi sorumludur. 

Vekil başkasına vekâlet vermeye yetkili ise, sadece seçmede ve talimat vermede gerekli özeni 
göstermekle yükümlüdür. 

Vekâlet veren, her iki durumda da vekilin kendi yerine koyduğu kişiye karşı sahip olduğu hak
ları, doğrudan doğruya o kişiye karşı ileri sürebilir. 

3. Hesap verme 

MADDE 508- Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâlet
le ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür. 

Vekil, vekâlet verene tesliminde geciktiği paranın faizini de ödemekle yükümlüdür. 
4. Edinilen hakların vekâlet verene geçişi 

MADDE 509- Vekilin, kendi adına ve vekâlet veren hesabına gördüğü işlerden doğan üçüncü 
kişilerdeki alacağı, vekâlet verenin vekile karşı bütün borçlarını ifa ettiği anda, kendiliğinden vekâ
let verene geçer. 

Vekilin iflâsı hâlinde vekâlet veren, bu alacağın kendisine geçmiş olduğunu iflâs masasına kar
şı da ileri sürebilir. 

Vekâlet veren, vekilin kendi adına ve vekâlet veren hesabına edinmiş olduğu taşınır eşyanın if
lâs masasından ayrılarak kendisine verilmesini isteyebilir. Vekilin sahip olduğu hapis hakkından if
lâs masası da yararlanır. 

III. Vekâlet verenin borçları 

MADDE 510- Vekâlet veren, vekâletin gereği gibi ifası için vekilin yaptığı giderleri ve verdiği 
avansları faiziyle birlikte ödemek ve yüklendiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür. 

Vekil, vekâletin ifası sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini vekâlet verenden isteyebilir. An
cak vekâlet veren, kusuru bulunmadığını ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir. 

IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu 

MADDE 511- Bir kişiye birlikte vekâlet verenler, vekile karşı müteselsil olarak sorumludurlar. 

Vekâleti birlikte üstlenenler, vekâletin ifasından müteselsil olarak sorumludurlar ve yetkilerini 
başkalarına devir haklan olmadıkça, vekâlet vereni, ancak birlikte yaptıkları fiil ve işlemleriyle borç 
altına sokabilirler. 

D. Sona ermesi 

I. Sebepleri 

1. Tek taraflı sona erdirme 

MADDE 512- Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. 
Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gi
dermekle yükümlüdür. 

2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs 

MADDE 513- Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya ve
kâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflâsı ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, 
taraflardan birinin tüzel kişi olması dummunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 4 7 3 -

Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşmüyorsa, vekâlet veren veya 
mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mi
rasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür. 

II. Hükümleri 
MADDE 514- Vekilin sözleşmenin sona erdiğini öğrenmeden önce yaptığı işlerden, vekâlet ve

ren ya da mirasçıları sözleşme devam ediyormuş gibi sommludur. 

İKİNCİ AYIRIM 

Kredi Mektubu ve Kredi Emri 

A. Kredi mektubu 
MADDE 515- Kredi mektubu, mektup gönderenin gönderilene bir üst sınır belirleyerek veya be-

lirlemeksizin, kredi mektubundan yararlanacak belirli kişiye istemde bulunacağı miktarda para ve 
benzeri şeyleri verme konusundaki vekâletini içeren belgedir. Kredi mektubu, vekâlet sözleşmesi ve 
havale hükümlerine tâbidir. 

Üst sınır belirlenmeksizin verilmiş olan kredi mektubunda mektuptan yararlanacak kişi, bu mek
tupla ilgili olanlar arasındaki ilişkiye açıkça uygun olmayan fazla bir istemde bulunursa mektup gön
derilen, dummu gönderene bildirmek ve cevap alıncaya kadar ödemeyi ertelemek zomndadır. 

Kredi mektubuyla verilen vekâlet, ancak gönderilen tarafından belirli bir miktar için kabul edil
diği takdirde geçerli olur. 

B. Kredi emri 

I. Tanımı ve şekli 
MADDE 516- Bir kimse kendi adına ve hesabına kredi emri verenin sorumluluğu altında bir 

üçüncü kişiye kredi açmak veya krediyi yenilemek için emir almış ve kabul etmişse, kredi emri ve
rilen vekâletini aşmadıkça emri veren, kredi borcundan kefil gibi sommlu olur. Ancak, kredi emri ya
zılı olmadıkça emri veren sommlu olmaz. 

II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği 

MADDE 517- Kredi emrini veren, kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliğini ileri sürerek 
kredi emri verilene karşı sommluluktan kurtulamaz. 

III. Kredi emri verilenin önel vermesi 
MADDE 518- Kredi emri verilen, kredi emrinden yararlanana kendiliğinden önel verir veya 

kendisine talimat verildiği hâlde kredi emrinden yararlanana başvurmayı ihmal ederse, kredi emri ve
ren sommluluktan kurtulur. 

IV. Taraflar arasındaki ilişki 
MADDE 519- Kredi emri veren ile kredi emrinden yararlanan arasındaki ilişkiye, kefil ile asıl 

borçlu arasındaki ilişkiyi düzenleyen hükümler uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 

Simsarlık Sözleşmesi 

A. Tanımı ve şekli 
MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânı

nın hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kumlması hâlin
de ücrete hak kazandığı sözleşmedir. 

Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır. 

Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 
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B. Ücret 

I. Hak etme zamanı 

MADDE 521- Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır. 

Simsarın faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmışsa ücret, koşulun 
gerçekleşmesi hâlinde ödenir. 

Simsarlık sözleşmesinde simsarın yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaştırılmışsa, 
simsarın faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmamış olsa bile giderleri ödenir. 

II. Ücretin belirlenmesi 

MADDE 522- Ücret, belirlenmemişse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre ödenir. 

III. Simsarın haklarını kaybetmesi 

MADDE 523- Simsar, üstlendiği borcuna aykırı davranarak diğer tarafın menfaatine hareket 
eder veya dürüstlük kurallarına aykırı olarak diğer taraftan ücret sözü alırsa, ücrete ve yaptığı gider
lere ilişkin haklarını kaybeder. 

IV. Evlenme simsarlığı 

MADDE 524- Evlenme simsarlığından doğan ücret hakkında dava açılamaz ve takip yapıla
maz. 

V. Ücretten indirim 

MADDE 525- Sözleşmede aşırı bir ücret kararlaştırılmışsa, borçlunun istemi üzerine, bu ücret 
hâkim tarafından hakkaniyete uygun olarak indirilebilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Vekâletsiz İşgörme 

A. İşgörenin hak ve borçları 

I. İşin görülmesi 

MADDE 526- Vekâleti olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve 
varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür. 

II. Sorumluluk 

MADDE 527- Vekâletsiz işgören, her türlü ihmalinden sommludur. Ancak, işgören bu işi, iş
sahibinin karşılaştığı zararı veya zarar tehlikesini gidermek üzere yapmışsa, sommluluğu daha hafif 
olarak değerlendirilir. 

İşgören, işsahibinin açıkça veya örtülü olarak yasaklamış olmasına karşın bu işi yapmışsa ve iş
sahibinin yasaklaması da hukuka veya ahlâka aykırı değilse, beklenmedik hâlden de sommlu olur. An
cak, işgören o işi yapmamış olsaydı bile, bu zararın beklenmedik hâl sonucunda gerçekleşeceğini is
pat ederse sommluluktan kurtulur. 

III. İşgörenin ehliyetsizliği 

MADDE 528- İşgören, sözleşme ehliyetinden yoksunsa, yaptığı işlemden ancak zenginleştiği 
ölçüde veya iyi niyetli olmaksızın elinden çıkardığı zenginleşme miktarıyla sommlu olur. 

Haksız fiillerden doğan daha kapsamlı sommluluk saklıdır. 

B. İşsahibinin hak ve borçları 

I. İşin işsahibinin menfaatine yapılması hâlinde 
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edimleri ifa etmek ve hâkimin takdir edeceği zararı gidermekle yükümlüdür. Bu hüküm, umulan sonuç 
gerçekleşmemiş olsa bile, işi yaparken gereken özeni göstermiş olan işgören hakkında da uygulanır. 

İşgören, yapmış olduğu giderleri alamadığı takdirde, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 
ayırıp alma hakkına sahiptir. 

II. İşin işgörenin menfaatine yapılması hâlinde 
MADDE 530- İşsahibi, kendi menfaatine yapılmamış olsa bile, işgörmeden doğan faydaları 

edinme hakkına sahiptir; ancak zenginleştiği ölçüde, işgörenin masraflarını ödemek ve giriştiği borç
lardan onu kurtarmakla yükümlüdür. 

III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde 

MADDE 531- İşsahibi yapılan işi uygun bulmuşsa, vekâlet hükümleri uygulanır. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Komisyon Sözleşmesi 

A. Alım veya satım komisyonculuğu 

I. Tanımı 
MADDE 532- Alım veya satım komisyonculuğu, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına 

ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir. 

Bu bölümdeki hükümler saklı kalmak üzere, komisyon sözleşmelerine vekâlet hükümleri uy
gulanır. 

II. Komisyoncunun borçları 

1. Bildirme ve sigortalama borcu 
MADDE 533- Komisyoncu, yaptığı iş hakkında vekâlet vereni bilgilendirmek ve özellikle ta

limatının yerine getirildiğini kendisine hemen bildirmekle yükümlüdür. 
Vekâlet verenin talimatı olmadıkça komisyoncu, sözleşmenin konusunu oluşturan şeyleri sigorta 

ettirmekle yükümlü değildir. 

2. Özen borcu 
MADDE 534- Satılmak üzere kendisine gönderilen eşya açıkça ayıplı ise komisyoncu, vekâlet 

verenin taşıyıcıya karşı haklarının korunması için gerekeni yapmak, zararı tespit ettirmek, olabildi
ğince eşyayı koruma altına almak ve durumdan vekâlet vereni hemen bilgilendirmekle yükümlüdür; 
aksi takdirde, her türlü ihmalinden doğan zarardan sorumlu olur. 

Satılmak üzere gönderilen eşya kısa sürede bozulabilecek nitelikte ise komisyoncu, vekâlet ve
reni hemen bilgilendirmek koşuluyla eşyayı satmakla yükümlüdür. 

3. Vekâlet verenin belirlediği bedel 
MADDE 535- Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal satan komisyoncu, malı satma-

saydı vekâlet verenin daha fazla zarar göreceğini ve durumun yeniden talimat almaya elverişli bu
lunmadığını ispat etmedikçe, belirlenen bedel ile satış bedeli arasındaki farkı gidermekle yükümlü
dür. Bunun dışında komisyoncu, kusuru varsa, talimatına aykırı davranmasından dolayı vekâlet ve
renin uğradığı diğer zararlardan da sorumludur. 

Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal alan veya üstünde satan komisyoncu, bu işlem
lerden doğan farkı alıkoyamaz. 

4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme 
MADDE 536- Komisyoncu, vekâlet verenin izni olmaksızın malı veresiye satar veya malı tes

lim almadan bedelini öderse, bundan doğan zarara katlanmak zorundadır. Ancak, vekâlet veren ya
saklamadıkça, malı satış yerindeki ticarî teamüle göre veresiye de satabilir. 
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5. Komisyoncunun garantisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

MADDE 537- Yetkisi olmaksızın veresiye mal satması dışında, komisyoncu işlemde bulundu
ğu borçluların ödememelerinden ve diğer borçlarını ifa etmemelerinden sorumlu olmaz. Ancak, ko
misyoncu açıkça garanti vermişse veya bulunduğu yerdeki ticarî teamül gerektiriyorsa sorumlu olur. 

Garanti veren komisyoncunun bundan dolayı ayrıca ücret isteme hakkı vardır. 

III. Komisyoncunun hakları 

1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler 

MADDE 538- Komisyoncu, vekâlet verenin yararı için yaptığı bütün giderleri ve ödediği para
ları faiziyle birlikte isteyebilir. 

Komisyoncu, ardiye ve taşıma bedellerini vekâlet verenin hesabına geçirebilirse de, kendi çalı
şanlarının ücretlerini geçiremez. 

2. Komisyon ücreti 

a. İsteme hakkı 

MADDE 539- Komisyoncu, ücretinin ödenmesini kendisine verilen işi yapınca isteyebileceği 
gibi, işin yapılmaması vekâlet verene yükletilebilen bir sebepten kaynaklanması hâlinde de isteye
bilir. 

Komisyoncu, başka sebeplerle işin yapılamaması durumunda, ancak emeğinin yerel âdete göre 
belirlenecek karşılığını isteyebilir. 

b. Kaybedilmesi 

MADDE 540- Komisyoncu, vekâlet verene karşı dürüstlük kurallarına aykırı davranır, özellik
le ona satın aldığından fazla veya sattığından eksik bir bedel bildirirse, ücret alma hakkını kaybeder. 

Bedelin gerçekleşen bedelden farklı gösterilmesi durumunda vekâlet veren, komisyoncuyu ger
çekleşen bedel üzerinden satılanın alıcısı veya satıcısı sayma hakkına sahiptir. 

3. Hapis hakkı 

MADDE 541- Komisyoncunun, sattığı malın bedeli ve satın aldığı mal üzerinde hapis hakkı 
vardır. 

4. Malın açık artırmayla satılması 

MADDE 542- Komisyoncuya verilen malın satılamaması veya satış emrinden cayılması duru
munda vekâlet veren, malı geri almakta ya da o malla ilgili başka işlem yapmakta aşırı ölçüde geci
kirse komisyoncu, malı bulunduğu yer mahkemesinden karar alarak açık artırmayla sattırabilir. An
cak, mal borsada kayıtlıysa veya piyasa fiyatı varsa ya da yapılacak masrafa oranla değeri azsa, hâ
kim satışın başka bir yolla yapılmasına da karar verebilir. 

Malın bulunduğu yerde vekâlet veren ya da temsilcisi hazır bulunmazsa, satış kararı vekâlet ve
ren dinlenmeksizin de verilebilir. 

Malın hızla değer kaybetmesi hâli dışında, artırmanın yer ve zamanının mahkemece vekâlet ve
rene bildirilmesi zorunludur. 

5. Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması 

a. Bedel ve ücret 

MADDE 543- Borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan kambiyo senetleri veya diğer kıymetli 
evrakı ya da ticarî malları satmaya veya satın almaya yetkili kılınan komisyoncu, vekâlet veren ta
rafından aksine talimat verilmemişse, satın alacağı mal yerine kendi mallarını satabilir veya sataca
ğı malı kendisi için satın alabilir. Bu hâllerde, komisyoncunun kendisiyle işlem yaptığı andaki de-
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ğerler esas alınır; komisyoncunun, komisyon işlerinde alışılmış olan ücret ve giderlerini, bu hâller
de bile isteme hakkı vardır. 

Komisyoncu, bu tür bir işlemin yapıldığını aynı gün vekâlet verene bildirmek zorundadır. 

Diğer hâllerde satış hükümleri uygulanır. 

b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma 

MADDE 544- Komisyoncu, kendisinin doğrudan doğruya alıcı veya satıcı olabildiği durum
larda, sözleşmenin diğer tarafını göstermeksizin vekâletin yerine getirildiğini vekâlet verene bildirirse, 
işlemi kendisiyle yapmış sayılır. 

c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi 

MADDE 545- Vekâlet verenin vekâleti geri aldığı haberi komisyoncuya ulaştığı anda, komis
yoncunun işlemi kendisiyle yapma hakkı düşer. Ancak, bu haber kendisine ulaşmadan önce komis
yoncu, işlemin yapıldığı bildirimini göndermişse, bu hüküm uygulanmaz. 

B. Diğer komisyon işleri 

MADDE 546- Malzemesi işsahibi tarafından verilmek üzere imal edilecek taşınırlar hakkında
ki komisyon işleri, eşya mislî şeylerden olmasa da, alım ve satım komisyonculuğu hükmündedir. 

Alım ve satım komisyonculuğu sayılmayan işleri, ücret karşılığında kendi adına ve vekâlet ve
renin hesabına üstlenen alım ve satım komisyoncusu ile komisyon işlerini kendisine meslek edin-
meyip arada bir üstlenen tacir hakkında da bu bölüm hükümleri uygulanır. 

Taşıma işleri komisyonculuğu hakkındaki özel hükümler saklıdır. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları 

A. Ticarî temsilci 

I. Tanımı ve yetki verilmesi 

MADDE 547- Ticarî temsilci, işletme sahibinin, ticarî işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin 
işlemlerde ticaret unvanı altında, ticarî temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da 
örtülü olarak yetki verdiği kişidir. 

İşletme sahibi, ticarî temsilcilik yetkisi verildiğini ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır; an
cak ticarî işletme sahibinin ticarî temsilcinin fiillerinden sorumluluğu, tescilin yapılmış olmasına 
bağlı değildir. 

II. Temsil yetkisinin kapsamı 

MADDE 548- Ticarî temsilci, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına kambiyo 
taahhüdünde bulunmaya ve onun adına işletmenin amacına giren her türlü işlemleri yapmaya yetki
li sayılır. 

Ticarî temsilci, açıkça yetkili kılınmadıkça, taşınmazları devredemez veya bir hak ile sınırlan
dıramaz. 

III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 

MADDE 549- Temsil yetkisi, bir şubenin işleriyle sınırlandırılabilir. 

Temsil yetkisi, birden çok kişinin birlikte imza atmaları koşuluyla da sınırlandırılabilir. Bu du
rumda, diğerlerinin katılımı olmaksızın temsilcilerden birinin imza atmış olması, işletme sahibini 
bağlamaz. 

Temsil yetkisine ilişkin yukarıdaki sınırlamalar, ticaret siciline tescil edilmedikçe, iyiniyetli 
üçüncü kişilere karşı hüküm doğurmaz. 
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Temsil yetkisine ilişkin diğer sınırlamalar, tescil edilmiş olsalar bile, iyiniyetli üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülemez. 

IV. Temsil yetkisinin sona ermesi 

MADDE 550- Temsil yetkisinin verildiği ticaret siciline tescil edilmemiş olsa bile, sona erdiği 
tescil edilir. 

Temsil yetkisinin sona erdiği ticaret siciline tescil ve ilân edilmediği sürece, bu yetki iyiniyetli 
üçüncü kişiler için geçerliliğini korur. 

B. Ticarî vekil 

MADDE 551- Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticarî temsilcilik yetkisi ver
meksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir. 

Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticarî vekil açıkça yetkili kılın-
madıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava aça
maz ve açılmış davayı takip edemez. 

C. Diğer tacir yardımcıları 

MADDE 552- Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticarî işletmelerin görevli 
veya hizmetlileri, o ticarî işletme içinde, müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolay
ca okuyabilecekleri bir biçimde, yazıyla aksine duyum yapılmış olmadıkça, aşağıdaki işlemler için 
yetkilidirler: 

1. Ticarî işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapmak. 

2. Yetkili oldukları işlemler hakkında faturaları imzalamak. 

3. Ticarî işletmenin alışılmış işlemlerinden doğan borçların ifa edilmesine veya bunların hiç ya 
da gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin ihtar veya diğer açıklamaları işletme sahibi adına yapmak; bu 
nitelikteki ihtar veya diğer açıklamaları, özellikle alışılmış işlem dolayısıyla teslim edilmiş mallara 
ilişkin ayıp bildirimlerini ticarî işletme adına kabul etmek. 

Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticarî işletmelerin görevli veya hizmetli
leri, kendilerine yazıyla yetki verilmiş olmadıkça, işletme dışında ve kasa görevlileri atanmışsa, iş
letme içinde satış bedellerini isteyip alamazlar. Bu kişiler, satış bedellerini almaya yetkili bulunduk
ları hâllerde, faturaları kapatmaya veya makbuz vermeye de yetkilidirler. 

D. Rekabet yasağı 

MADDE 553- Bir işletmenin bütün işlerini yöneten veya işletme sahibinin hizmetinde bulunan 
ticarî temsilciler, ticarî vekiller veya diğer tacir yardımcıları, işletme sahibinin izni olmaksızın, doğ
mdan doğmya veya dolaylı olarak, kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin hesabına işletmenin yaptı
ğı türden bir iş yapamayacakları gibi, kendi hesaplarına bu tür işlemleri üçüncü kişilere de yaptıra
mazlar. 

Buna aykırı davranırlarsa işletme sahibi, aralarındaki hukukî ilişkiden doğan hakları saklı kal
mak kaydıyla, uğradığı zararın giderilmesini isteyebileceği gibi, bunun yerine, ticarî temsilcinin, ti
carî vekilin veya diğer tacir yardımcısının kendi hesabına yaptığı veya üçüncü kişilere yaptırdığı iş
lerin kendi hesabına yapılmış sayılmasını ve bu işler dolayısıyla aldıkları ücretin verilmesini veya ay
nı işlerden doğan alacağın devredilmesini isteyebilir. 

E. Ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona er
mesi 

MADDE 554- İşletme sahibi, ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının 
yetkilerini, aralarındaki hizmet, vekâlet, ortaklık ve benzeri sözleşmelerden doğan hakları saklı kal
mak koşuluyla, her zaman geri alabilir. 
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İşletme sahibinin fiil ehliyetini kaybetmesi veya ölümü, ticarî temsilcilerin, ticarî vekillerin ve 
diğer tacir yardımcılarının yetkisini sona erdirmez. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Havale 

A. Tanımı 

MADDE 555- Havale, havale edenin, kendi hesabına, para, kıymetli evrak ya da diğer bir mis
lî eşyayı havale alıcısına vermek üzere havale ödeyicisini; bunları kendi adına kabul etmek üzere 
havale alıcısını yetkili kıldığı bir hukukî işlemdir. 

B. Hükümleri 

I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki 

MADDE 556- Havale, havale edenin havale alıcısına olan borcunun ifası amacıyla yapılıyor
sa, bu borç ancak havale ödeyicisinin borcu ifa etmesiyle sona erer. 

Havaleyi kabul etmiş olan havale alıcısı, havale ödeyicisine başvurarak havalede belirlenen sü
re içinde alacağını elde edememişse, bu alacağı, havale edene karşı yeniden ileri sürebilir. 

Alacaklı olan havale alıcısı, havaleyi kabul etmek istemezse, durumu borçlu olan havale ede
ne gecikmeksizin bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğan zararı gidermekle yükümlü 
olur. 

II. Havale ödeyicisinin borcu 

MADDE 557- Havale ödeyicisi, çekince belirtmeksizin havaleyi kabul ettiğini havale alıcısına 
bildirirse, ifa ile yükümlü olur ve ona karşı, ancak aralarındaki ilişkiden veya havalenin içeriğinden 
doğan savunmaları ileri sürebilir; havale eden ile kendi arasındaki ilişkiden doğan savunmaları ileri 
süremez. 

Havale ödeyicisi, havale edene borçlu ise, borcu havale alıcısına ifa etmesi, havale edene yapa
cağı ifaya oranla daha fazla yük getirmiyorsa, borcu havale alıcısına ifa etmekle yükümlüdür. Bu du
rumda, havale eden ile aralarında aksi kararlaştırılmamışsa havale ödeyicisinin, ifadan önce havale
yi kabul ettiğini havale alıcısına açıklamasına gerek yoktur. 

III. İfa edilmeme hâlinde bildirim 

MADDE 558- Havale ödeyicisi, havale alıcısının istemesine karşın ifadan kaçınır veya havale 
konusunu ifa etmeyeceğini önceden açıklarsa havale alıcısı, durumu gecikmeksizin havale edene bil
dirmekle yükümlüdür; bildirmezse, bu yüzden havale edenin uğrayacağı zarardan sorumlu olur. 

C. Geri alma 

MADDE 559- Havale eden, havale alıcısına verdiği yetkiyi her zaman geri alabilir. Ancak, ha
vale alıcısının yararına, özellikle onun alacağını elde etmesi amacıyla verdiği yetkiyi geri alamaz. 

Havale ödeyicisi, havale alıcısına havaleyi kabul ettiğini açıklamadığı sürece havale eden, ona 
verdiği yetkiyi geri alabilir. 

Havale edenin iflâsı hâlinde, henüz kabul edilmemiş olan havale kendiliğinden sona erer. 

D. Kıymetli evrak konusunda havale 

MADDE 560- Kıymetli evraka bağlanmış alacağın, hâmile ödenmesi amacıyla yapılan yazılı ha
valeler hakkında, bu bölüm hükümleri uygulanır. Bu durumda havale ödeyicisi karşısında her hâmil, 
havale alıcısı sayılır. Buna karşılık, havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişkiye özgü haklar, sa
dece alacağı devreden ile devralan arasında doğmuş olur. 

Çekler ve poliçe benzeri havaleler hakkındaki özel hükümler saklıdır. 
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Saklama Sözleşmeleri 

A. Genel saklama sözleşmesi 

I. Tanımı 

MADDE 561- Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı gü
venli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir. 

Açıkça öngörüldüğü veya durum ve koşullar gerektirdiği takdirde, saklayan ücret isteyebilir. 

II. Saklatanın borçları 

MADDE 562- Saklatan, sözleşmenin ifasının zorunlu kıldığı bütün masrafları ödemekle yü
kümlüdür. 

Saklatan, kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedikçe, saklayanın saklamadan doğan za
rarlarını gidermekle yükümlüdür. 

III. Saklayanın borçları 

1. Kullanım yasağı 

MADDE 563- Saklayan, saklatanın izni olmadıkça saklananı kullanamaz. 

Bu yasağa aykırı davranırsa, saklatana uygun bir kullanım bedeli ödemekle yükümlü olduğu gi
bi, kullanmamış olsaydı bile bu zararın doğacağını ispat etmedikçe, beklenmedik hâlden doğacak 
zararlardan da sorumlu olur. 

2. Geri verme 

a. Genel olarak 

MADDE 564- Saklama sözleşmesinde bir süre belirlenmiş olsa bile saklayan, saklatanın her 
zaman ileri sürebileceği istemi üzerine, saklananı bütün çoğalmalarıyla birlikte geri vermekle yü
kümlüdür. Ancak saklatan, saklayanın belirlenen süreyi dikkate alarak yapmış olduğu masrafları öde
mekle yükümlüdür. 

b. Özel durumlar 

MADDE 565- Saklayan, belirlenmiş olan sürenin sona ermesinden önce saklananı geri veremez. 
Ancak saklayan, öngörülemeyen durumlar dolayısıyla sözleşmenin devamı saklanan için tehlikeli 
veya kendisi için zararlı olursa, belirlenen sürenin sona ermesinden önce de geri verebilir. 

Süre belirlenmemişse, saklayan saklananı her zaman geri verebilir. 

Birden çok kişi bir şeyi saklanmak üzere verirse, sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça 
veya hepsinin rızası olmadıkça, saklayan saklananı onlardan birine geri vermekle sorumluluktan kur
tulamaz. 

c. Geri verme yeri 
MADDE 566- Saklanan, masrafları ve hasarı saklatana ait olmak üzere, korunması gereken yer

de geri verilir. 

3. Saklayanların sorumluluğu 

MADDE 567- Bir şeyi birlikte saklamak üzere alanlar, müteselsilen sorumlu olurlar. 

4. Üçüncü kişilerin iddiaları 
MADDE 568- Bir üçüncü kişi, saklanan üzerinde aynî hak iddiasında bulunsa bile, saklanan hac-

zedilmedikçe veya saklayana karşı istihkak davası açılmadıkça saklayan, onu saklatana geri ver
mekle yükümlüdür. 
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Haciz konulması veya istihkak davası açılması hâlinde saklayan, durumu hemen saklatana bil
dirmek zorundadır. 

IV. Güvenilirkişiye bırakma 

MADDE 569- Birden çok kişi, haklarını korumak üzere, hukukî durumu çekişmeli veya belir
siz olan şeyi, bir güvenilirkişiye bırakırlarsa, bu kişi, saklatanların tamamının rızası veya hâkimin ka
rarı olmadıkça, onu hiçbirine geri veremez. 

B. Mislî şeylerin saklanması 
MADDE 570- Saklayanın kendisine bırakılan parayı aynen geri vermek zorunda olmaksızın 

mislen geri vermesi açıkça veya örtülü olarak kararlaştırılmışsa, o paranın yararı ve hasarı kendisi
ne ait olur. 

Paranın mühürsüz ve açık olarak bırakılmış olması, örtülü anlaşma sayılır. 

Saklayan, saklatan tarafından kendisine açıkça yetki verilmedikçe, saklanan diğer mislî eşya 
veya kıymetli evrak üzerinde tasarrufta bulunamaz. 

C. Ardiyeciye bırakma 

I. Senet çıkarma 
MADDE 571- Saklamak üzere ticarî mal kabul ettiğini açıkça kamuya bildiren ardiyeci, sakla

tılan malı temsil eden senet çıkarmaya izin verilmesini, yetkili makamdan isteyebilir. 

II. Ardiyecinin saklama borcu 

MADDE 572- Ardiyeci, kendisine bırakılan malları bir komisyoncu gibi özenle saklamak ve 
mallarda ayrıca önlem alınmasını gerektiren bir değişiklik olursa, durumu imkân ölçüsünde saklata
na bildirmekle yükümlüdür. 

Ardiyeci, saklatana, malların durumunu incelemesi ve örnek alması için, alışılmış iş zamanla
rında; gerekli koruma önlemlerini alabilmesi için de her zaman izin vermek zorundadır. 

III. Bırakılan şeylerin karışması 
MADDE 573- Ardiyeci açıkça yetkili kılınmadıkça, aynı tür ve nitelikteki mislî şeyleri birbiri

ne karıştıramaz. 
Yetkiye dayanılarak karıştırılan bu gibi şeyler üzerinde, saklatanlardan her biri, hakkıyla oran

tılı bir pay isteyebilir. 

Bu durumda ardiyeci, saklatanların birlikte hazır bulunmasına gerek olmaksızın saklatanlardan 
her birinin payını ayırabilir. 

IV. Ardiyecinin hakları 
MADDE 574- Ardiyeci, kararlaştınlmış veya alışılmış olan ardiye ücretini ve saklamadan doğ

mayan bakım, taşıma ve gümrük gibi bütün giderlerini isteyebilir. 

Bu giderler hemen; ardiye ücreti ise her üç ayda bir ve her hâlde malların tümünün veya bir bö
lümünün geri alınması sırasında ödenir. 

Ardiyeci, mallara zilyet bulunduğu veya eşyayı temsil eden herhangi bir senet vasıtasıyla onlar 
üzerinde tasarruf etme yetkisine sahip olduğu sürece, alacakları için bu mallar üzerinde hapis hak
kına sahiptir. 

V. Malların geri verilmesi 
MADDE 575- Ardiyeci, ticarî malları, genel saklama sözleşmesinde olduğu gibi geri vermek

le yükümlüdür. Ancak, saklayanın sözleşmede öngöremeyeceği sebeplerle, süresinden önce geri ver
me yetkisi bulunduğu dummlarda bile ardiyeci, kararlaştınlmış olan sürenin sonuna kadar mallan ko
rumak zomndadır. 
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D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma 

I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 

1. Koşulları ve kapsamı 

MADDE 576- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi yerleri işletenler, konaklayanların getir
dikleri eşyanın yok olması, zarara uğraması veya çalınmasından sorumludurlar. Ancak işletenler, za
rarın bizzat konaklayana veya onu ziyarete gelen ya da beraberinde veya hizmetinde bulunan kim
seye yükletilebilecek kusurdan, mücbir sebepten ya da eşyanın niteliğinden doğduğunu ispat etmekle, 
bu sorumluluktan kurtulurlar. 

Bu sorumluluk, işletenlere veya çalışanlarına bir kusur yüklenmedikçe, konaklayanlardan her bi
ri için, günlük konaklama ücretinin üç katını aşamaz. 

2. Kıymetli eşya 

MADDE 577- Kıymetli eşya veya oldukça önemli miktarda para veya kıymetli evrak, işletene 
saklanması için bırakılmamışsa, işleten ancak kendisinin veya çalışanlarının kusuru hâlinde sorum
lu olur. 

İşleten, bunları saklamak üzere almış veya almaktan kaçınmışsa, eşyanın tam değerinden so
rumludur. 

Konaklayanın kendi yanında saklaması gereken eşya ile para ve benzeri şeyler hakkında, onun 
diğer eşyasına ilişkin sommluluk kuralı uygulanır. 

3. Sorumluluğun kalkması 

MADDE 578- Konaklayan zararını öğrenir öğrenmez işletene bildirmezse, istem hakkını kay
beder. 

İşleten böyle bir sommluluk üstlenmediğini veya sommluluğu bu Kanunda gösterilmemiş olan 
bir koşula bağladığını, herhangi bir yolla ilân etse bile, sommluluktan kurtulamaz. 

II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 

MADDE 579- Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenler, kendilerine bırakılan veya çalışanların-
ca kabul edilen hayvan, at arabası, bunlara ait koşum ve benzeri eşya ile motorlu taşıt ve eklentilerinin 
yok olmasından, zarara uğramasından veya çalınmasından sommludurlar. Ancak işletenler, zarann sak
latan veya ziyaretçisi ya da beraberinde veya hizmetinde bulunan kimseye yükletilebilecek kusurdan, 
mücbir sebepten ya da eşyanın niteliğinden doğduğunu ispat etmekle, bu sommluktan kurtulurlar. 

Ancak, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sommluluğu, kendilerine veya çalışanlarına 
bir kusur yüklenmedikçe, saklananlann her biri için alınan günlük saklama ücretinin on katını aşamaz. 

İşleten böyle bir sommluluk üstlenmediğini veya sommluluğu bu Kanunda gösterilmemiş olan 
bir koşula bağladığını, herhangi bir yolla ilân etse bile, sommluluktan kurtulamaz. 

III. Hapis hakkı 

MADDE 580- İşletenler, kendilerine bırakılan veya konaklama yerlerine, garaj, otopark ve ben
zeri yerlere konulan eşya veya hayvanlar üzerinde, ücretlerini veya saklama giderlerinden doğan ala
caklarını güvenceye almak için hapis hakkına sahiptirler. 

Kiraya verenin hapis hakkına ilişkin hükümler, kıyas yoluyla burada da uygulanır. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

Kefalet Sözleşmesi 

A. Tanımı 
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B. Koşulları 

I. Asıl borç 

MADDE 582- Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Ancak, gelecek
te doğacak veya koşula bağlı bir borç için de, bu borç doğduğunda veya koşul gerçekleştiğinde hü
küm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kurulabilir. 

Yanılma veya ehliyetsizlik sebebiyle borçlunun sorumlu olmadığı bir borç için kişisel güvence 
veren kişi, yükümlülük altına girdiği sırada, sözleşmeyi sakatlayan eksikliği biliyorsa, kefaletle ilgi
li kanun hükümlerine göre sorumlu olur. Aynı kural, borçlu yönünden zamanaşımına uğramış bir 
borca kefil olan kişi hakkında da uygulanır. 

Kanundan aksi anlaşılmadıkça kefil, bu bölümde kendisine tanınan haklardan önceden feragat 
edemez. 

II. Şekil 
MADDE 583- Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı aza

mî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, ke
falet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifa
deyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır. 

Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye ke
fil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin 
sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler. 

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet 
için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz. 

III. Eşin rızası 
MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak 

ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşme
nin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. 

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya âdi 
kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azal
masına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez. 

C.İçeriği 

I. Türlerine göre 

1. Âdi kefalet 
MADDE 585- Âdi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez; ancak, aşa

ğıdaki hâllerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir: 

1. Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması. 

2. Borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi. 

3. Borçlunun iflâsına karar verilmesi. 

4. Borçluya konkordato mehli verilmiş olması. 

Alacak, kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinle de güvence altına alınmışsa, âdi kefalet
te kefil, alacağın öncelikle rehin konusundan alınmasını isteyebilir. Ancak, borçlunun iflâsına veya 
kendisine konkordato mehli verilmesine karar verilmişse, bu hüküm uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Sadece açığın kapatılması için kefil olunmuşsa, borçlu aleyhine yapılan takibin kesin aciz bel
gesi alınmasıyla sonuçlanması veya borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkânsız hâle gelmesi ya 
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da konkordatonun kesinleşmesi durumlarında, doğrudan doğruya kefile başvurulabilir. Sözleşmede, 
bu durumlarda alacaklının, önce asıl borçluya başvurmak zorunda olduğu kararlaştınlabilir. 

2. Müteselsil kefalet 

MADDE 586- Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yü
kümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini para
ya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun, ifada gecikmesi ve ihtarın sonuç
suz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir. 

Alacak, teslime bağlı taşınır rehni veya alacak rehni ile güvenceye alınmışsa, rehnin paraya çev
rilmesinden önce kefile başvurulamaz. Ancak, alacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen 
karşılanamayacağının önceden hâkim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflâs etmesi ya da kon
kordato mehli verilmesi hâllerinde, rehnin paraya çevrilmesinden önce de kefile başvurulabilir. 

3. Birlikte kefalet 

MADDE 587- Birden çok kişi, aynı borca birlikte kefil oldukları takdirde, her biri kendi payı 
için âdi kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sorumlu olur. 

Borçluyla birlikte veya kendi aralarında müteselsil kefil olarak yükümlülük altına giren kefil
lerden her biri, borcun tamamından sorumlu olur. Ancak, bir kefil, kendisiyle birlikte daha önce ve
ya aynı zamanda müteselsilen yükümlü bulunan ve Türkiye'de takip edilebilen bütün kefillere kar
şı takibe girişilmiş olmadıkça, kendi payından fazlasını ödemekten kaçınabilir. Bir kefil, bu hakkı, 
diğer kefillerin kendi paylarını ödemiş veya aynî güvence sağlamış olmaları durumunda da kullana
bilir. Aksine anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borcu ödeyen kefil, kendi paylarını daha önce öde
memiş olmaları ölçüsünde, diğer kefillere karşı rücu hakkına sahiptir. Bu hak, borçluya rücudan ön
ce de kullanılabilir. 

Alacaklı, kefilin aynı alacak için başka kişilerin de kefil olduğunu veya olacağını varsayarak 
kefalet ettiğini biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu varsayımın sonradan gerçekleşmemesi veya ke
fillerden birinin alacaklı tarafından kefalet borcundan kurtarılması ya da kefaletinin hükümsüz ol
duğuna karar verilmesi durumunda kefil, kefalet borcundan kurtulur. 

Birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan her biri, kefalet borcunun tama
mından sorumlu olur. Ancak, borcu ödeyen kefil aksine anlaşma olmadıkça, diğerlerine toplam ke
falet miktarındaki payı oranında rücu hakkına sahiptir. 

4. Kefile kefil ve rücu a kefil 

MADDE 588- Alacaklıya, kefilin borcu için güvence veren kefile kefil, kefil ile birlikte, âdi 
kefil gibi sorumludur. 

Rücua kefil, kefilin borçludan rücu alacağı için güvence veren kefildir. 

II. Ortak hükümler 

1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki 

a. Sorumluluğun kapsamı 

MADDE 589- Kefil, her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azamî miktara kadar sorum
ludur. 

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa kefil, belirtilen azamî miktarla sınırlı olmak üzere, aşa-
ğıdakilerden sorumludur: 

1, Asıl borç ile borçlunun kusur veya temerrüdünün yasal sonuçları. 

2. Alacaklının, kefile, onun borcu ödeyerek yapılmalarını önleyebileceği uygun bir zaman ön
ce bildirmesi koşuluyla, borçluya karşı yönelttiği takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde re
hinlerin kefile tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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3. İşlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait akdî faizler ile gerektiğinde tahvil karşılığında 
ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait faizleri. 

Sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa kefil, borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurul
masından sonraki borçlarından sorumludur. 

Kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz hâle gelmesinin sebep olduğu zarardan ve ceza koşulun
dan sorumlu olacağına ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür. 

b. Kefilin takibi 
MADDE 590- Borçlunun iflâsı sebebiyle asıl borç daha önce muaccel olsa bile, belirlenen va

deden önce kefile karşı takibat yapılamaz. 
Bütün kefalet türlerinde kefil, aynî güvence karşılığında hâkimden, mevcut rehinler paraya çev-

rilinceye ve borçlu aleyhine yapılan takip sonucunda kesin aciz belgesi alınıncaya veya konkordato 
kararına kadar kendisine karşı yöneltilen takibin durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir. 

Asıl borcun muaccel olması, alacaklı veya borçlunun önceden süre içeren bildirimde bulunma
sına bağlıysa, kefalet borcu için bu süre, bildirimin kefile yapıldığı tarihte işlemeye başlar. 

Yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan borçlunun borcunu ödemesi, döviz işlemleri veya havale 
ile ilgili yasaklar gibi sebeplerle, o yabancı ülkenin yasal düzenlemeleri gereği imkânsız hâle gelmiş 
veya sınırlandırılmışsa, yerleşim yeri Türkiye'de olan kefil, takibe bu sebeple itiraz edebilir. 

c. De f iler 
MADDE 591- Kefil, asıl borçluya veya mirasçılarına ait olan ve asıl borçlunun ödeme güçsüz

lüğünden doğmayan bütün def ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahip olduğu gibi, bunları ile
ri sürmek zorundadır. Yanılma veya sözleşme yapma ehliyetsizliği ya da zamanaşımına uğramış bir 
borç sebebiyle borçlunun yükümlü olmadığı bir borca bilerek kefalet hâli bu hükmün dışındadır. 

Asıl borçlu kendisine ait olan bir def iden vazgeçmiş olsa bile kefil, yine de bu def i , alacaklı
ya karşı ileri sürebilir. 

Kefil, asıl borçluya ait def ilerin varlığını bilmeksizin ödemede bulunursa, rücu hakkına sahip 
olur. Buna karşılık asıl borçlu, kefilin bu def ileri bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat ederse ke
fil, bunlar ileri sürülmüş olsaydı ödemeden kurtulacağı ölçüde rücu hakkını kaybeder. 

Kumar veya bahisten doğan bir borca kefalette kefil, borcun bu niteliğini bilmiş olsa bile, asıl 
borçlunun sahip olduğu de f ileri ileri sürebilir. 

d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi 
MADDE 592- Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya daha sonra asıl borçludan alacağın özel 

güvencesi olmak üzere elde ettiği rehin haklarını, güvenceyi ve rüçhan haklarını kefilin zararına ola
rak azaltırsa, zararın daha az olduğu alacaklı tarafından ispat edilmedikçe, kefilin sorumluluğu da bu
na uygun düşen bir miktarda azalır. Kefilin fazladan ödediği miktarın geri verilmesini isteme hakkı 
saklıdır. 

Çalışanlara kefalet hâlinde alacaklı, çalışanlar üzerinde yükümlü olduğu gözetimi ihmal eder 
veya kendisinden beklenebilen özeni göstermezse ve borç da bu sebeple doğmuş ya da bu özeni gös
termesi hâlinde ulaşamayacağı ölçüde artmış olursa, bu borcu veya borcun artan kısmını kefilden is
teyemez. 

Alacaklı, borcu ödeyen kefile haklarını kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim et
mek ve gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu 
tarafından alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefile teslim etmek veya 
bunların devri için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Alacaklının, diğer alacakları sebebiyle sa
hip olduğu rehin ve hapis hakları, kefilin haklarından sıraca önce geldikleri ölçüde saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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Alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmez, ağır kusuruyla mevcut 
belgeleri veya rehinleri ya da sorumlu olduğu diğer güvenceleri elinden çıkarırsa, kefil borcundan kur
tulur. Bu durumda kefil, ödediğinin geri verilmesini ve varsa ek zararının giderilmesini isteyebilir. 

e. Ödemenin kabulünü isteme 

MADDE 593- Borçlunun iflâsı sebebiyle olsa bile, borç muaccel olduğu takdirde kefil, alacak
lıdan yapacağı ödemeyi kabul etmesini her zaman isteyebilir. Bir borca birden çok kişinin kefil ol
ması durumunda alacaklı, kefillerden biri tarafından yapılacak kısmî ödemeyi, bunu öneren kefile dü
şen paydan az olmamak koşuluyla, kabul etmek zorundadır. 

Alacaklı haklı bir sebep olmaksızın ödemeyi kabul etmekten kaçınırsa, kefil borcundan kurtu
lur; birlikte müteselsil kefalette ise, kefillerin sorumluluğu kendilerine düşen pay miktarmca azalır. 

Alacaklının rızası varsa kefil, asıl borcu muaccel olmasından önce de ödeyebilir. Ancak, bu du
rumda kefil, asıl borçluya karşı rücu hakkını borcun muaccel olmasından önce kullanamaz. 

f. Bildirim, iflâsta ve konkordatoda kayıt 
MADDE 594- Asıl borçlu, anaparanın veya yarım yıllık döneme ait faizin ödenmesinde ya da yıl

dan yıla yapılması öngörülen anapara ödemelerinde altı ay gecikirse, alacaklının durumu kefile bildirme
si gerekir. İstek hâlinde alacaklı, her zaman asıl borcun kapsamı hakkında kefile bilgi vermek zorundadır. 

Asıl borçlunun iflâsına karar verilmiş veya borçlu konkordato istemişse alacaklı, alacağını kay
dettirmek ve haklarının korunması için gerekeni yapmak zorundadır. Alacaklının, borçlunun iflâs et
tiğini veya borçluya konkordato mehli verildiğini öğrendiği anda, durumu kefile bildirmesi gerekir. 

Alacaklı, yukarıdaki fıkralarda öngörülen gereklerden birini yerine getirmezse, bundan dolayı 
kefilin uğradığı zarar miktarmca ona karşı haklarını kaybeder. 

2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki 

a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı 

MADDE 595- Kefil, aşağıdaki durumlarda asıl borçludan güvence verilmesini ve borç muac
cel olmuşsa, borçtan kurtarılmasını isteyebilir: 

1. Asıl borçlu, kefile karşı üstlendiği yükümlülüklere, özellikle belli bir süre içinde kendisini 
borçtan kurtarma vaadine aykırı davranmışsa. 

2. Asıl borçlu temerrüde düşmüşse veya yerleşim yerini diğer bir ülkeye nakletmesi yüzünden 
takibat önemli ölçüde güçleşmişse. 

3. Asıl borçlunun malî durumunun kötüleşmesi, güvencelerin değer kaybetmesi veya borçlu
nun kusuru sonucunda kefil için mevcut tehlike, kefaletin yapıldığı tarihe göre önemli ölçüde art-
mışsa. 

b. Kefilin rücu hakkı 

MADDE 596- Kefil, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olur. Kefil, bu 
haklan asıl borç muaccel olunca kullanabilir. 

Kefil, aksi kararlaştırılmamışsa, rehin hakları ile aynı alacak için sağlanmış diğer güvenceler
den sadece kefalet anında var olan veya bizzat asıl borçlu tarafından, sonradan özellikle bu alacak için 
verilmiş bulunanlara halef olur. Alacaklıya kısmen ifada bulunan kefil, rehin hakkının sadece bunu 
karşılayan kısmına halef olur. Alacaklının rehin konusu üzerinde geriye kalan alacak hakkı, kefilin 
rehin hakkından ön sırada gelir. 

Kefil ile asıl borçlu arasındaki hukukî ilişkiden doğan istem ve def iler saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Bir alacağın güvencesini oluşturan rehin paraya çevrildiği veya borç rehin veren malik tarafın
dan ödendiği takdirde malik, kefile karşı rücu hakkını, ancak kefil ile kendisi arasında böyle bir an
laşma varsa ya da rehin sonradan bir üçüncü kişi tarafından verilmişse kullanabilir. 
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Kefilin rücu hakkına ilişkin zamanaşımı, kefilin alacaklıya ifada bulunduğu anda işlemeye 
başlar. 

Kefil, dava hakkı vermeyen veya yanılma ya da ehliyetsizlik sebebiyle asıl borçluyu bağlama
yan bir borç için ödemede bulunduğu takdirde, asıl borçluya karşı rücu hakkına sahip değildir. An
cak, kefil zamanaşımına uğramış bir asıl borçtan sorumlu olmayı borçlunun vekili sıfatıyla üstlen-
mişse asıl borçlu, ona karşı vekâlet sözleşmesi hükümleri uyarınca sorumlu olur. 

c. Kefilin bildirim yükü 

MADDE 597- Borcu tamamen veya kısmen ödeyen kefil, durumu borçluya bildirmek zorun
dadır. 

Kefil, bu bildirimde bulunmazsa ve ödemeyi bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen borçlu da ala
caklıya ifada bulunursa, rücu hakkını kaybeder. 

Kefilin, alacaklıya karşı sebepsiz zenginleşmeden doğan dava hakkı saklıdır. 

D. Sona ermesi 

I. Kanun gereğince 

MADDE 598- Hangi sebeple olursa olsun, asıl borç sona erince, kefil de borcundan kurtulur. 
Borçlu ve kefil sıfatı aynı kişide birleşmiş olursa, alacaklı için kefaletten doğan özel yararlar sak

lı kalır. 

Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasın
dan başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar. 

Kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş 
olmadıkça kefil, ancak on yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir. 

Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, kefilin kefa
let sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azamî on yıllık yeni bir dönem için uzatılabi
lir. 

II. Kefaletten dönme 

MADDE 599- Gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğumundan önceki 
malî durumu, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuşsa veya malî du
rumunun, kefalet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu ortaya çıkmışsa, 
kefil alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak, borç doğmadığı sürece her zaman kefalet sözleşme
sinden dönebilir. 

Kefil, alacaklının kefalete güvenmesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 

III. Süreli kefalette 
MADDE 600- Süreli kefalette kefil, sürenin sonunda borcundan kurtulur. 

IV. Süreli olmayan kefalette 
MADDE 601- Süreli olmayan kefalette kefil, asıl borç muaccel olunca, âdi kefalette her zaman 

ve müteselsil kefalette ise, kanunun öngördüğü hâllerde, alacaklıdan, bir ay içinde borçluya karşı da
va ve takip haklarını kullanmasını, varsa rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesini ve ara 
vermeden takibe devam etmesini isteyebilir. 

Borç, alacaklının borçluya yapacağı bildirim sonucunda muaccel olacaksa kefil, kefalet sözleş
mesinin kurulduğu tarihten bir yıl sonra alacaklıdan, bu bildirimi yapmasını ve borç bu suretle mu
accel olunca, yukarıdaki fıkra hükümleri uyarınca takip ve dava haklarını kullanmasını isteyebilir. 

Alacaklı, kefilin bu istemlerini yerine getirmezse, kefil borcundan kurtulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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V. Çalışanlara kefalette 

MADDE 602- Çalışanlara süreli olmayan kefalette kefil, her üç yılda bir, ertesi yılın sonunda 
geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshettiğini bildirebilir. 

E. Uygulama alanı 

MADDE 603- Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümler, gerçek 
kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de 
uygulanır. 

ONALTINCI BÖLÜM 

Kumar ve Bahis 

A. Alacağın dava ve takip edilememesi 

MADDE 604- Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. 

Kumar veya bahis için bilerek verilen avanslar ve ödünç paralar ile kumar ve bahis niteliğinde 
oldukları takdirde, borsada işlem gören malların, yabancı paraların ve kıymetli evrakın fiyat farkı 
esası üzerine yapılan vadeli satışlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme 

MADDE 605- Kumar oynayan veya bahse giren kişi tarafından imzalanmış âdi borç veya kam
biyo senedi üçüncü bir kişiye devredilmiş olsa bile, hiçbir kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve 
takip yapamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır. 

Kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Ancak, kumar veya bah
sin usulüne göre yürütülmesi beklenmedik olayla veya diğer tarafın fiiliyle engellenmişse ya da di
ğer taraf kumar veya bahse hile karıştırmışsa, isteyerek yapılan ödeme geri alınabilir. 

C. Piyango ve diğer şans oyunları 

MADDE 606- Düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça, pi
yango ve diğer şans oyunlarından doğan alacaklar hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. 

İzin verilmemiş olan durumlarda, piyango ve diğer şans oyunları için de kumara ilişkin hü
kümler uygulanır. 

Yabancı ülkelerde kendi kurallarına uygun olarak düzenlenen piyango ve diğer şans oyunları, 
Türkiye'de yetkili makamlarca bunlara ait biletlerin satılmasına izin verilmiş olmadıkça, yasal ko
rumadan yararlanamazlar. 

ONYEDİNCİ BÖLÜM 

Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 

BİRİNCİ AYIRIM 

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 607- Ömür boyu gelir sözleşmesi, gelir borçlusunun gelir alacaklısına, içlerinden bi

rinin veya üçüncü bir kişinin ömrü boyunca belirli dönemsel edimlerde bulunmayı üstlendiği söz
leşmedir. 

Sözleşme, aksine açık bir hüküm yoksa, gelir alacaklısının ömrü boyunca yapılmış sayılır. 
Gelir borçlusunun veya üçüncü bir kişinin ömrüyle sınırlı olarak bağlanmış olan gelir, aksi ka-

rarlaştırılmamışsa gelir alacaklısının mirasçılarına geçer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 4 8 9 -

B. Şekli 
MADDE 608- Ömür boyu gelir sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 

C. Gelir alacaklısının hakları 
I. Hakkın kullanılması 
MADDE 609- Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa ömür boyu gelir, her altı ayda bir ve peşin 

olarak ödenir. 
Gelirin süresi ömrüne bağlanmış olan kişi, peşin ödeme öngörülen dönemin sona ermesinden ön

ce ölse bile, o döneme ait gelirin tamamı gelir borçlusu tarafından borçlanılmış sayılır. 
Gelir borçlusu iflâs ederse, gelir alacaklısı, gelir borçlusunun yükümlü olduğu dönemsel geli

rin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kurumunca ödenmesi gereken anaparaya denk düşen 
bir parayı iflâs masasına kaydettirme hakkını elde eder. 

II. Devredilebilmesi 
MADDE 610- Sözleşmeyle aksi kararlaştırılmamışsa gelir alacaklısı, haklarını başkasına dev

redebilir. 

İKİNCİ AYIRIM 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 

A. Tanımı 
MADDE 611- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölün

ceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerleri
ni ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. 

Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleş
mesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır. 

B. Şekli 
MADDE 612- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermese bile, miras söz

leşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. 
Sözleşme, Devletçe tanınmış bir bakım kummu tarafından yetkili makamların belirlediği ko

şullara uyularak yapılmışsa, geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir. 

C. Güvencesi 
MADDE 613- Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını gü

vence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir. 

D. Konusu 
MADDE 614- Bakım alacaklısı, sözleşmenin kurulmasıyla bakım borçlusunun aile topluluğu

na katılmış olur. Bakım borçlusu, almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce 
sahip olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri, bakım alacaklısına ifa et
mekle yükümlüdür. 

Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli 
özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zomndadır. 

Kabul ettikleri kişilere ölünceye kadar bakma amacıyla kumlmuş olan kurumların bakım bor
cunun kapsamı ve ifası, kendilerince hazırlanarak yetkili makamların onayından geçen genel dü
zenlemelerle belirlenir. Bu düzenlemeler, sözleşmenin içeriğinden sayılır. 

E. İptali ve tenkisi 
MADDE 615- Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre na

faka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybediyorsa, bundan 
yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 



- 4 9 0 -

Hâkim, sözleşmenin iptali yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek 
üzere, bakım alacaklısının nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine karar verebilir. 

Mirasçıların tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları saklıdır. 

F. Sona ermesi 

I. Önel verilerek fesih 

MADDE 616- Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf 
kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce bildirimde 
bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Bu oransızlığın tespitinde, ilgili sosyal gü
venlik kuramunca, bakım borçlusuna verilenin değerine denk düşen anapara değeri ile bağlanacak irat 
arasındaki fark esas alınır. 

Sözleşmenin sona erdirilmesi anına kadar geçen sürede ifa edilmiş edimler, anapara ve faiziyle 
birlikte değerlendirilerek, denkleştirme sonucunda alacaklı çıkan tarafa geri verilir. 

II. Önel verilmeksizin fesih 

MADDE 617- Sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı 
çekilmez hâle gelir veya başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını imkânsız hâle getirir ya da 
aşırı ölçüde güçleştirirse, taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir. Sözleşme bu 
sebeplerden birine dayanılarak feshedildiği takdirde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusursuz 
tarafa, bu yüzden uğradığı zarara karşılık uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur. 

Hâkim, sözleşmenin önel verilmeksizin feshini yerinde bulabileceği gibi, taraflardan birinin is
temiyle veya kendiliğinden, aile topluluğu içinde yaşamalarına son vererek, bakım alacaklısına ömür 
boyu gelir bağlayabilir. 

III. Bakım borçlusunun ölümü 

MADDE 618- Bakım borçlusu ölürse bakım alacaklısı, bir yıl içinde sözleşmenin feshini iste
yebilir. Bu durumda bakım alacaklısı, bakım borçlusunun iflâsı hâlinde, iflâs masasından isteyebile
ceği miktara eşit bir paranın kendisine ödenmesini, bakım borçlusunun mirasçılarından isteyebilir. 

G. Devredilemezlik, iflâs ve haciz hâlinde istem 

MADDE 619- Bakım alacaklısı, hakkını başkasına devredemez. 

Bakım borçlusunun iflâsı hâlinde bakım alacaklısı, borçlunun ödemekle yükümlü olduğu dö
nemsel gelirin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kurumunca ödenmesi gereken anapara de
ğerine eşit bir parayı, iflâs masasına alacak kaydettirme hakkını elde eder. 

Bakım alacaklısı, bu alacağını karşılamak üzere, üçüncü kişilerce borçluya karşı yürütülmekte 
olan hacze katılabilir. 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Âdi Ortaklık Sözleşmesi 

A. Tanımı 

MADDE 620- Âdi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını or
tak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. 

Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm 
hükümlerine tâbi âdi ortaklık sayılır. 

B. Ortaklar arasındaki ilişki 

I. Katılım payı 
MADDE 621- Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katı

lım payı koymakla yükümlüdür. 
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Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve 
nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır. 

Bir ortağın katılım payı, bir şeyin kullandırılmasından oluşuyorsa kira sözleşmesindeki; bir şe
yin mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesindeki hasara, ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hü
kümler kıyas yoluyla uygulanır. 

II. Kazanç ve zarar 

1. Kazancın paylaşılması 

MADDE 622- Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında paylaş
makla yükümlüdürler. 

2. Kazanç ve zarara katılma 

MADDE 623- Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı, ka
tılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir. 

Sözleşmede ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından biri belirlenmişse bu belirleme, 
diğerindeki payı da ifade eder. 

Bir ortağın zarara katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak katılma pa
yı olarak yalnızca emeğini koymuş olan ortak için geçerlidir. 

III. Ortaklığın kararları 

MADDE 624- Ortaklığın kararları, bütün ortakların oybirliğiyle alınır. 

Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına göre be

lirlenir. 

IV. Ortaklığın yönetimi 
MADDE 625- Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçün

cü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir. 

Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri 
katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından 
önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir. 

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, 
bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yöneti
ci ortaklardan her biri yetkilidir. 

V. Ortaklar arasındaki sorumluluk 

1. Rekabet yasağı 
MADDE 626- Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın ama

cını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar. 

2. Ortakların yaptıkları giderler ve işler 
MADDE 627- Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borç

lardan dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu ortağın, yönetim işleri yüzünden doğrudan 
doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan za
rarları, diğer ortaklar gidermekle yükümlüdürler. 

Ortaklığa avans olarak para veren ortak, verdiği günden başlamak üzere faiz isteyebilir. 

Yükümlü olmadığı hâlde ortaklık işleri için emek sarfetmiş olan bir ortak, hakkaniyetin gerek
tirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebilir. 
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3. Özen borcu 

MADDE 628- Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göster
mekle yükümlüdür. 

Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı 
menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür. 

Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur. 

VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması 

MADDE 629- Ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi, haklı bir sebep 
olmaksızın, diğer ortaklarca kaldırılamaz ve sınırlanamaz. 

Ortaklık sözleşmesinde yetkinin kaldırılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunsa bile, haklı bir se
bep varsa, diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir. 

Haklı sebepler, özellikle yönetici ortağın görevini aşırı ölçüde ihmal etmesi veya iyi yönetim için 
gerekli olan yeteneği kaybetmesi durumlarında vardır. 

VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki 
1. Genel olarak 

MADDE 630- Kanunun bu bölümünde veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunma
dıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümle
re tâbidir. 

Ortaklığı yönetme yetkisi bulunmayan bir ortağın, ortaklığın işlerini görmesi veya bu yetkiye sa
hip ortağın yetkisini aşması hâllerinde, vekâletsiz işgörmeye ilişkin hükümler uygulanır. 

Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yü
kümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı 
yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır. 

2. Ortaklık işlerini inceleme 

MADDE 631- Yönetim yetkisi olmasa bile, her ortağın, ortaklığın işleyişi hakkında bilgi alma, 
defter ve kayıtlarını inceleme, bunlardan örnek alma ve malî durumu hakkında özet çıkarma hakkı 
vardır. 

Aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. 

VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler 

1. Yeni ortak alımı ve alt katılım 

MADDE 632- Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır. 

Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona 
devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz. 

2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 

a. Genel olarak 

MADDE 633- Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflâsı, tasfiyedeki payının 
cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla de
vam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde, o ortak veya temsilci
si ya da ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapı
lacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir. 

b. Ortaklık payının tasfiyesi 
MADDE 634- Bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortakla

ra payları oranında kendiliğinden geçer. 
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Diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı ge
ri vermekle yükümlü oldukları gibi, kendisini ortaklığın muaccel borçlarından doğan müteselsil so
rumluluktan kurtararak, ortak sıfatının sona erdiği tarihte ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi 
gereken tasfiye payını ödemekle yükümlüdürler. Ortaklığın henüz muaccel olmayan borçları için di
ğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı borçtan kurtarmak yerine, kendisine bir güvence verebilir
ler. 

Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, ortaklık sıfatının sona erdiği tarih itibarıyla, malî iş
lerde uzman bir kişiye hesaplattınlır. Tarafların uzman kişi üzerinde anlaşamamaları durumunda bu 
kişi, hâkim tarafından atanır. 

c. Malvarlığının yetersizliği 

MADDE 635- Ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, borçlarını karşılama
ya yetmezse, çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzen
lemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlüdür. 

d. Tamamlanmamış işler 

MADDE 636- Çıkan veya çıkarılan ortak, ortak olduğu dönemde henüz sonuçlanmamış işler
den doğan kâra veya zarara katılır. 

Ortaklık sıfatı sona eren kişi, o hesap yılı sonu itibarıyla, tamamlanmış olan işler sebebiyle var
sa ortaklıktan kendisine düşecek kâr payını; devam eden işler hakkında da gerekli bilgiyi isteyebilir. 

C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi 

I. Temsil 

MADDE 637- Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu 
kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur. 

Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa, diğer or
taklar ancak temsile ilişkin hükümler uyannca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar. 

Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı veya bütün ortaklan üçüncü kişilere karşı 
temsil etme yetkisi var sayılır. Ancak, temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasar
ruf işlemlerine ilişkin yetkinin, bütün ortakların oybirliğiyle verilmiş olması ve yetki belgesinde bu 
hususun açıkça belirtilmiş olması şarttır. 

II. Temsilin sonuçları 

MADDE 638- Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve aynî haklar, 
ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği hâlinde bütün ortaklara ait olur. 

Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın alacaklılan, haklarını an
cak o ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler. 

Ortaklar, birlikte veya bir temsilci aracılığı ile, bir üçüncü kişiye karşı, ortaklık ilişkisi çerçeve
sinde üstlendikleri borçlardan, aksi kararlaştırılmamışsa müteselsilen sorumlu olurlar. 

D. Ortaklığın sona ermesi 

I. Sona erme sebepleri 

1. Genel olarak 

MADDE 639- Ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer: 

1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız du
ruma gelmesiyle. 

2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan bi
rinin ölmesiyle. 
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3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, if
lâsı veya tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesiyle. 

4. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle. 

5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle. 

6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için 
ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla. 

7. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üze
rine mahkeme kararıyla. 

2. Belirsiz süreli ortaklık 

MADDE 640- Ortaklık, belirsiz süre için veya ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere 
kurulmuşsa, ortaklardan her biri, altı ay önceden fesih bildiriminde bulunabilir. 

Fesih bildirimi, dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve özellikle uygun olmayan bir zamanda ya
pılamaz. Fesih bildirimi, ancak hesap yılı sonunda hüküm ifade eder. 

Sözleşmede öngörülmüş olan sürenin bitiminden sonra ortaklık, ortakların örtülü iradesiyle sür-
dürülürse, belirsiz süreli ortaklığa dönüşür. 

II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi 

MADDE 641- Ortaklık, fesih bildiriminden başka bir yolla sona ererse, bir ortağın ortaklık iş
lerini yönetme konusundaki yetkisi, sona ermeyi öğrendiği veya durumun gerektirdiği özeni göster
seydi öğrenebileceği zamana kadar, kendisi hakkında devam eder. 

Ortaklık, ortaklardan birinin ölümüyle sona ererse, ölen ortağın mirasçısı, durumu hemen diğer 
ortaklara bildirmekle yükümlüdür. Mirasçı, gerekli önlemler alınıncaya kadar, ölen ortağın daha ön
ce yürütmekte olduğu işlere, dürüstlük kuralları çerçevesinde devam eder. Diğer ortaklar da, geçici 
olarak, ortaklık işlerini aynı şekilde yürütmeye devam ederler. 

III. Tasfiye 

1. Katılım payı için yapılacak işlem 

MADDE 642- Katılım payı olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortak, ortaklığın sona ermesi 
üzerine yapılacak tasfiye sonucunda, o şeyi olduğu gibi geri alamaz; ancak koyduğu katılım payına 
ne değer biçilmişse, o değeri isteyebilir. 

Bu değer belirlenmemişse, geri alma, o şeyin katılım payı olarak konduğu zamandaki değeri 
üzerinden yapılır. 

2. Kazanç ve zararın paylaşımı 

MADDE 643- Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avans
lar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı geri verildikten sonra bir şey ar
tarsa, bu kazanç, ortaklar arasında paylaşılır. 

Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı, ortakların koydukları 
katılım paylarının geri verilmesine yetmezse, zarar ortaklar arasında paylaşılır. 

3.Tasfiye usulü 

MADDE 644- Ortaklığın sona ermesi hâlinde tasfiye, yönetici olmayan ortaklar da dâhil olmak 
üzere, bütün ortakların elbirliğiyle yapılır. Ancak, ortaklık sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafından 
kendi adına ve ortaklık hesabına belirli bazı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu ortak, ortaklığın 
sona ermesinden sonra da o işlemleri tek başına yapmak ve diğerlerine hesap vermekle yükümlüdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 

Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler. Bu konuda anlaşamamala
rı hâlinde, ortaklardan her biri, tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması isteminde bulunabilir. 
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Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca oybirli
ğiyle verilmiş bir karar yoksa, tasfiyenin gerektirdiği emek ile ortaklık malvarlığının geliri göz önün
de tutularak hâkim tarafından belirlenir ve ortaklık malvarlığından, buna imkân bulunamazsa, or
taklardan müteselsilen karşılanır. 

Tasfiye usulüne veya tasfiye sonucunda her bir ortağa dağıtılacak paya ilişkin olarak doğabile
cek uyuşmazlıklar, ilgililerin istemi üzerine hâkim tarafından çözüme bağlanır. 

IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 

MADDE 645- Ortaklığın sona ermesi, üçüncü kişilere karşı olan yükümlülükleri değiştirmez. 

Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi 

MADDE 646- Bu Kanun, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Beşinci 
Kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır. 

Yürürlükten kaldırılan Kanun 

MADDE 647- 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 648- Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 649- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 321) 
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