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HAKSIZ FİİL 

Türk hukukunda borcun kaynaklarından ikincisidir. 

Haksız fiilin unsurları 5 tanedir. 

A. Fiil: Haksız fiilden bahsedebilmemiz için öncelikle bir fiil olmalıdır. Bu fiil 

yapma şeklinde olabilirken yapmama şeklinde de olabilir. Yapmamanın 

haksız fiile sebep olması için kişinin yapma yükümlülüğünün olması 

gerekir. 

B. Hukuka aykırılık: 

a. Sübjektif hukuka aykırılık: Bir başkasına zarar veren her davranış 

haksız fiil olabilir. 

b. Objektif hukuka aykırılık: Zarar verici davranış aynı zamanda bir 

normu ihlal etmelidir.  

 

 Fiilin haksız fiil olabilmesi için bir koruma normunu ihlal etmesi 

gerekir. 

 Her türlü mutlak hakkın ihlali haksız fiildir. 

 Bir hukuka uygunluk sebebi olmadan mutlak hakka müdahale hukuka 

aykırıdır. 

 Nispi hakların ihlali bir borca aykırılıksa hukuka aykırılık oluşturmaz. 

Ancak hakkı ihlal ediyorsa hukuka aykırıdır. 

*TMK m.2’ye aykırı olan davranışlar haksız fiil teşkil eder. TBK m.49’da ise 

ahlaka uygun davranmayı gerektirir. 

NOT: Haksız fiil sorumluluğa başvuracaksak  

- Ya bir koruma normunu ihlal etmeli 

- Ya da ahlâka aykırı olmalı ( Kanun koyucu ahlaka aykırılık için 

davranışın kasten yapılmış olması gerektiğini söylüyor. 

HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ TBK m.63 

1.Rıza: Mağdur hukuka aykırı davranışa rıza göstermişse, bu davranış hukuka 

aykırı sayılmaz. Örneğin tıbbi müdahalede rıza 

Mağdurun rızası olmadıkça, yapılmasında mağdur için üstün ve özel bir yarar 

olmadıkça davranış hukuka aykırıdır. 



 Aydınlatılmış bir rıza olmalıdır. Hasta bilgilendirme formu doktor 

tarafından açıklanmalıdır. Operasyon; 

- Yetkin bir hekim tarafından yapılmalı 

- Uygun ve steril bir yerde yapılmalı 

- Tedavi amaçlı yapılmalıdır. 

- Tıp biliminin gereklerine ve son teknolojiye uygun olarak 

gerçekleştirilmelidir. 

 

 Rıza hukuka uygun olmalıdır. 

Kişi bir yere kadar kendisine zarar veren davranışa izin verebilir. 

2.Kanunun verdiği yetki: Örneğin özel hakların verdiği yetki, bahçeden 

geçmek/geçit hakkı 

3.Meşru müdafaa m.64 

Şartları 

- Kişiye veya 3. Kişiye bir saldırı olmalı 

- Saldırı hukuka aykırı olmalı ( Polisin yaptığı müdahale hukuka aykırı 

değildir.) 

- Saldırı kişinin haklarına veya mallarına yönelik olmalı 

- Saldırı yakın ve gerçek olmalı 

- Ölçülü ve saldırıyı önlemeye yönelik olmalıdır.( Araçlarda ve 

sonuçlarda ölçülülük olmalıdır.) 

4.Zorunluluk hali m.63/2 

Hukuka uygunluk teşkil eder fakat hakkaniyet sorumluluğu gerektirir tazminat 

sorumluluğu değil. 

5.Kendi hakkını koruma 

6.Üstün nitelikte özel yarar: Eğer failin davranışı üstün özel yarar amacıyla 

yapılmışsa hukuka uygundur. 

7.Üstün nitelikte kamu yararı: Zarar verici davranış var fakat kamu yararı için 

yapılmış. Örneğin aşı, medya haberleri… Haberlerin hukuka uygun olması için; 

- Haberde kamu yararı olmalı 



- Haber gerçek olmalı 

- Haber güncel olmalı (*Unutulma hakkı) 

- Ölçülü bir dil kullanılmalı 

  

C. Zarar: Zarar kişinin malvarlığında, rızası olmaksızın meydana gelen 

eksilmedir. 

Zarar ne kadarsa tazminat o kadardır. Tazminat zarar miktarından fafzla 

olamaz. 

i.  

a. Malvarlığı zararları 

b. Şahıs varlığı zararları 

ii.  

a. Maddi zarar 

b. Manevi zarar: Kişinin kişilik haklarına yapılan zararlardır. 

*Maddi zarar hesap edilir, manevi zarar takdir edilir. 

*Türk hukukunda tazminatın ceza fonksiyonu yoktur. 

iii.  

a. Doğrudan zarar: Fiilin ilk çıkan sonuçlarıdır. 

b. Dolaylı zarar: Asıl sonucu izleyen diğer sonuçlar 

*Doğrudan zararlar karşılanır. Dolaylı zararlardan hangilerinin karşılanacağı 

illiyet bağı sorunudur. 

*Normatif Zarar: Aslında malvarlığında bir azalmaya yol açmıyor. 

D. İlliyet bağı:  İlliyet bağı yoksa haksız fiil sorumluluğu yoktur. İki teori 

vardır: 

a. Şart Teorisi: Şartların eşitliği teorisi de denir. Zararın ortaya çıkması 

için gereken bütün şartlar yeterlidir. 

b. Uygun İlliyet bağı teorisi: 

İlliyet Türleri 

 Ortak illiyet: Zarar tek başına o sonucu doğurmaya elverişli olmayan 

fiillerin bir araya gelmesiyle oluşur. Müteselsilen sorumluluk vardır. 



 Yarışan illiyet: Birden fazla sebep vardır. Her bir sebep zararlı sonucu 

doğurmaya elverişlidir. Müteselsilen sorumluluk vardır. 

 Öne geçen illiyet: Yalnızca ikinci sebebe neden olan kişi sorumludur. Öne 

geçen sebep illiyet bağını kesiyor. 

 Seçimlik illiyet: Zarara yol açan birden fazla eylem var. Fakat hangisinin 

sebebiyet verdiği belli değil. 

 

E. Kusur: Bir kişinin hukuka aykırı sonucu istemesi veya istememesine 

rağmen bu sonucun doğmaması için iradesinin yeterince 

kullanmamasıdır. 

 Sonucun istenmesi fiilin kasten yapılmasıyla ilgilidir. 

Sonucu doğrudan doğruya istemekle birlikte sonucun meydana gelme 

ihtimalini göze alıp yaparsa dolaylı kast olur. 

 İhmal: 

1-Hafif ihmal: O işi yapan dikkatli ve özenli birisinin de yapacağı ihmal 

hafiftir. 

2-Ağır ihmal: Kurallara uymama sonucunda normal, vasat birisinin yaptığı 

ihmaldir. 

 İhmal suretiyle kast: Anne isteyerek çocuğunu emzirmezse ihmalle kast 

meydana gelmiş olur. 

  

Not:  Ağır kusur, kast veya ağır ihmalden oluşurken;  hafif kusur, hafif ihmalden 

ibarettir. 

Not: Tam ehliyetsizlerin yapmış olduğu fiiller kesin hükümsüzdür. 

KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ 

Asıl sorumluluk kusur sorumluluğudur. 

Kusursuz sorumlulukta kanunun öngördüğü bir durumdan ötürü kusuru olmasa 

dahi sorumludur. 

1) Hakkaniyet sorumluluğu m.65 

2) Özen sorumluluğu 



a) Adam çalıştıranın sorumluluğu m.66 

Şartları 

 Adam çalıştıran ile fail arasında bir istihdam ilişkisi olmalı 

Bu bir hizmet sözleşmesidir. İş kanunu ile düzenlenir. Buradaki istihdam 

ilişkisi hizmet sözleşmesinden farklıdır. Hiçbir sözleşme olmasa dahi adam 

çalıştıranın sorumluluğu vardır. 

Adam çalıştıranın emir ve talimat verme yetkisi varsa ve çalışan adam 

çalıştıranın bir işini görüyorsa sorumluluktan bahsederiz. 

Aralarında bir sözleşme olmasa dahi babası ile dükkânında çalışan oğlu 

arasında istihdam ilişkisi vardır. 

 Zarar hizmetin yapıldığı sırada ve hizmetle ilgili yapılmış olmalıdır. 

 Zarar 3. Kişiye verilmiş olmalıdır. 

 Adam çalıştıran kurtuluş kanıtı getirmemiş olmalıdır. 

Eğer adam çalıştıran dikkatli ve özenli davranmışsa, kontrol etmişse kurtuluş 

kanıtı getirebilir. 

 

Not: Eğer ifa yardımcısı olmasaydı borçlu o işi yaparken aynı kusuru işlediğinde 

ceza almayacak olsaydı borçtan kurtulabilir hale gelir. 

 

b) Ev başkanının sorumluluğu: Kanun koyucunun öngördüğü kısıtlılar, ayırt 

etme gücünden yoksun olanlar ve küçükler ev başkanının 

sorumluluğundadır. 

c) Hayvan bulunduranın sorumluluğu: Hayvanın hayvan olmaktan 

kaynaklanan içgüdüleriyle verdiği zararlar 



Hayvanın sevk ve idaresi kimdeyse sorumlu da odur. Maliki olması şart 

değildir. 

Hayvan evcil veya vahşi olabilir. 

Not: Hayvanı salıverdiğimiz zaman da gerekli dikkat ve özeni göstermeliyiz. 

d) Taşınmaz malikinin sorumluluğu: TMK m.730 

e) Yapı malikinin sorumluluğu m.69 

-Bir bina veya yapı eseri olmalıdır. 

-Sorumlu kişi yapının malikidir. 

-Yapımdaki bozukluk veya bakımdaki eksiklik durumunda sorumluluk 

gündeme gelir. 

f) Tehlike sorumluluğu: m.71 

-İşletme önemli ölçüde tehlike arz etmeli 

    -az az ve sık sık olabilir 

    -tek bir seferde büyük zarar verecek şekilde olabilir 

-İşletmenin faaliyetinden kaynaklanmalıdır. 

 

Not: m.71/1 ile m.71/4 arasındaki fark 4. Fıkrada bir hukuka aykırılık 

olmamasına rağmen meydana gelen zararı karşılamak adına bir 

denkleştirilme yapılmasıdır. 

 

KTK’dan doğan sorumluluk 

A. İşletilme halindeki araçların verdiği zarardan sorumluluk 

İşleten, işletilme halindeki aracın verdiği zarardan sorumludur. 

Bu kanun karayollarında uygulanır ancak iki istisnası vardır: KTK m.2 

İşleten 

İşletim halindeki bir araçtan işleten sorumludur. 

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta işleten sicilden anlaşılır. 

Uzun süreli kiralamadan 3 günden fazla süren kiralamaları anlamalıyız. 

Farazi işleten 

m.104 Mesleki faaliyette bulunanlar; 



m.105 Yarış düzenleyenler işleten olarak sorumludurlar. 

m.106  

m.107 Çalanlar gasp edenler işleten olarak aracın verdiği zarardan sorumludur. 

*Çalmak: sahibinin haberi olmadan almak Gasp etmek: sahibinden zorla almak 

Malik de sorumludur. Sorumluluktan kurtulması için kendisinin ve sorumlu 

olduğu kişilerden birisinin çalınmada veya gasp edilmede kusuru olmadığını 

ispatlaması gerekir. 

Sorumluluğun Şartları 

a. Bir motorlu araç olmalıdır. 

 Vinç motorlu taşıt sayılmaz. 

 Hem havada hem karada veya hem suda hem karada kullanılan araçlar 

karayolunda kullanılırken KTK uygulanır. 

 Ray üzerinde giden tren, tramvay için KTK uygulanmaz ancak hem zemin 

geçitlerde uygulanır. 

 Lastik tekerlekli iş makineleri karayolunda seyir halindeyken KTK 

uygulanır. 

b. Araç işletilme halinde olmalıdır. 

1.Mekateknik görüş: Motor, ses, ışık sistemlerinden birisi çalışır vaziyette olmalı 

ki işletilme halinde sayılsın. 

2. Trafiğe çıkarılma görüşü: Karayolunda yer alan trafiğe çıkarılmış bir araç 

işletim halindedir. 

c. Aracın işletildiği yer karayolu olmalıdır. 

d. Aracın işletilmesi sebebiyle bir zarar doğmalıdır. 

*Eşya zarara uğramaz. Eşya hasar görür, biz zarara uğrarız. 

e. Zarar ile araç arasında bir illiyet bağı olmalıdır. 

Not: Araç işleten sorumluluktan kurtulması çok zordur. Kurtulabilmesi için; 

 Kendi kusuru olmadığını ispatlamalı 

 Eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru olmadığını ispatlamalı 

 Araçta bir bozukluk olmadığını ispatlamalı 



 İlliyet bağının koptuğunu ispatlamalı. Bu ise 3 şekilde olabilir: Mücbir 

sebep,3.kişinin ağır kusuru, zarar görenin ağır kusuru. (Kusurun kazaya 

etki eden bir kusur olması gerekir. 

B. İşletilme halinde olmayan aracın verdiği zarardan sorumluluk  m.85/3 

 İşletilme halinde olmamalı 

 Bir trafik kazası olmalı 

 Olay ile zarar arasında illiyet bağı olmalı 

 

 Sorumluluktan Kurtulma: 

 Kendi kusuru olmadığını ispatlamalı 

 Eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru olmadığını ispatlamalı 

 Araçta bir bozukluk olmadığını ispatlamalı 

C. Kazadan sonra yapılan yardım faaliyetinden zarar görene karşı sorumluluk 

m.85/4 

Şu hallerde işleten sorumludur.  

1. Kazaya işletenin sebebiyet vermesi halinde sorumludur. 

2. Yardım çalışmalarının işletenin kendisine veya sorumlu olduğu kişilere 

yapılması 

3. 3.kişilere yönelik yardımdan zarar görenlere karşı işleten sorumludur.  

GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI M.87 

1. Yaralanan veya ölen kişiyi işleten hatır için karşılıksız taşıyorsa sorumluluk 

genel hükümlere tabiidir. 

2. Eğer araç maliki tarafından karşılıksız ödünç verildiyse malik genel 

hükümlerce sorumlu. 

3. Aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen yolculara karşı 

sorumluluk genel hükümlere tabiidir. 

4. Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisikletlerin hukuki sorumluluğu genel 

hükümlere tabiidir. 

5. Maddi ve manevi tazminat talepleri 

6. Aracın doğurduğu zarardan sorumluluk 

7. Birden çok işletenin birbirlerine verdiği zarardan sorumluluk m.89/1 



Not: İki araç sadece içindeki şoför varken kaza yaparsa yalnızca kusurları 

oranınca sorumludur. Eğer araçta parayla taşınan bir yolcu varsa (örneğin ticari 

taksi) iki şoför de sorumludur. Yani burada kanun işletenler dışında zarar gören 

3. Kişiyi koruyor. 

SİGORTA 

İşletenlerin mali sigorta yapma zorunluluğu vardır. M.91 

ZAMANAŞIMI 

Madde 109 – Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine 

ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 

tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde 

zamanaşımına uğrar. 

                                             KTK sorumluluğu bitti. 

ZAMANAŞIMI m.72 

a. Kısa zamanaşımı öğrenme ile başlar ve 2 yıl sürer. Zarar verici sonucun 

gerçekleşmesi yeterlidir. 

Unsurları: 

 Zararın öğrenilmesi 

 Tazminat yükümlüsünün öğrenilmesi: Zarar ortaya çıkmış olmalı ve dava 

edilebilir nitelik kazanmalı 

b. Uzun zamanaşımı fiilin işlendiği tarihten başlar ve 10 yıldır. Eğer devam 

eden bir fiilse son anı esas alınır. Ancak her biri için ayrı zamanaşımı 

uygulanır. 

MADDİ ZARARIN HESAPLANMASI m.50 

Zararı zarar gören ispatlamalıdır. Her türlü delille ispatlanabilir. 

Ancak bazı şeyleri ispatlamak zordur. ( m.50/2) 

Soru: Zararı hangi anda hesaplayacağız? 

İsviçre’de hâkimin kararına en yakın ve uygun zamanda hesaplanır ancak Türk 

hukukunda zararın ortaya çıktığı anda hesaplanır. Sonrasındaysa %9 temerrüd 

faizi işlemeye başlar. 



A. Şeye ilişkin maddi zararlar 

 Şey telef olmuşsa o şeyin piyasa fiyatı dikkate alınarak bir değer verilir. 

 Eğer ikinci else ikinci el fiyatı esas alınır. 

 Objektif değer esas alınır ancak bazen bir malın değeri sübjektif bir 

sebepten kaynaklanır. Örneğin Yetenek Sizsiniz yarışmasında birinci olan 

Max adlı köpeğin değeri, hemcinslerine göre daha fazla olacaktır. 

B. Kişiye ilişkin maddi zararlar 

a. Bedensel zarar m.54 

i. Tedavi giderleri: Fatura olmasa bile makul bir masraf 

tutarına göre talep edilme imkânı vardır. 

ii. Çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan 

kayıplar 

iii. Ekonomik geleceğin sarsılması 

iv. Kazanç kaybı 

b. Ölüm 

i. Cenaze giderleri (Mezar taşı, yemek gibi her türlü masraf) 

ii. Ölüm hemen gerçekleşmemişse ölüme kadarki süreçteki 

tedavi giderleri ve çalışma gücünün yitirilmesinden doğan 

kayıp 

iii. Destekten yoksun kalma tazminat 

Kimler birbirine destektir? : Eşler, anne-baba, evlatlar, kardeşler, 

aynı çatı altında yaşayanlar, ölen kişinin düzenli yardım ettiği 

insanlar… 

Tazminatın Hesaplanması 

 Tazminat kural olarak zarardan fazla olamaz. 

 Önemli not: Tazminatta indirime sebep olan rıza ile m.63’teki rızayı 

karşılaştırırsak; m.63’teki rıza hukuka uygunluk sebebidir. Oysa ki kişilik 



haklarına saldırı teşkil eden bir fiile rıza vermek hukuka aykırılığı ortadan 

kaldırmaz ancak tazminatta indirime sebep olur. 

 Zarar görenin ağır kusuru illiyet bağını keser. 

Tazminatta indirimin diğer sebepleri: 

 Dünyevi istidat: Hemofili hastası birisini hemofili olduğunu bilmeden 

yaralayan biri, onu yaralayıp ölümüne sebep olursa ölümden sorumlu 

olur ancak tazminatta indirim yapılır. 

 Fail hatır için bir karşılık beklemeden mağdurun bir işini görürken ona 

zarar verirse tazminatta indirim yapılır. 

Maddi tazminat aynen veya naklen tazmin yoluyla ödenebilir. Ayrıca irad 

şeklinde veya bir defada ödenebilir. 

MANEVİ TAZMİNAT 

 Kişinin haksız fiil sonucu yaşadığı elem, keder, acı, ıstırap için istediği 

karşılıktır. 

 Birileri bir haksızlık sonucunda acı çekmiştir. Bunu tatmin edebileceğimiz 

elimizde bir tek para var. 

 Hâkim manevi tazminatı olaya göre takdir eder. 

 Manevi tazminatı alan kişi tatmin olmalıdır ancak mevcut olayı arzu 

edecek hale de getirmemelidir. 

 Manevi tazminat para olarak giderilir. 

 Manevi tazminatı ölen mağdur ölmeden önce talep ettiyse hakkı 

mirasçılarına geçer. ( Normalde manevi tazminat malvarlığına dâhil 

edilmediğinden mirasçılara geçmez.) 

 M.58 Hâkim manevi tazminatı belirlerken; 

o Zararın objektif ve sübjektif niteliğine bakmalı 

o İhlalin netliğine bakmalı 

o İhlal edilen normun koruduğu değere bakmalı 

Birden çok kişinin aynı zarardan sorumluluğu 

-m.61 Dış ilişki: Kusur oranlarına bakılmaksızın birlikte bir haksız fiil işlenmişse 

müteselsilen sorumludurlar. 

-m.62 İç ilişki 



Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 

m.60 Aksine hüküm olmadıkça veya zarar gören açıkça aksini istemedikçe 

hâkim zararın en iyi giderileceği sebebe göre karar verir. 

Hukuk hâkiminin ceza hakimine bağlı olduğu durumlar 

1. Kesin mahkûmiyet kararı 

2. Ceza hâkiminin maddi varlıklara ilişkin tespiti 

3. Kesin beraat kararları 

4. İlliyet bağı ile ilgili 

Hukuk hâkiminin ceza hakimine bağlı olmadığı durumlar 

1. Delil yetersizliğine dayanan beraat kararları 

2. Kusur/kast olmadığı için verilen beraat kararları 

3. Nedensellik bağının bulunmadığına ilişkin kararlar 

4. Ayırt etme gücünün olmadığına dair kararlar 

5. Kusurun derecesi 

6. Kusur oranı 

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME TBK m.77 

Sebepsiz Zenginleşme bir kimsenin malvarlığında haklı bir sebep olmaksızın bir 

başkasının malvarlığından veya emeğinden artış olmasıdır. 

Nispi bir hak sağlar. Ayni hak sağlamaz. Mutlak bir hak sağlamadığından 

herkese karşı ileri sürülemez. 

Fiil ehliyetinin bir önemi yoktur. Sebepsiz zenginleşen tam ehliyetsiz olsa dahi 

iade talep edilebilir. 

Sebepsiz zenginleşmenin asli-tali niteliği 

1. Tali niteliği görüşü: Başka bir kurumla iade gerçekleştirilebiliyorsa 

sebepsiz enginleşme ile istenemez. 

2. Asli niteliği görüşü: Başka bir hukuki kurumla istenebiliyor olsa dahi 

sebepsiz zenginleşme ile de geri istenebilir. Benimsediğimiz görüş budur. 

Bazı durumlarda sebepsiz zenginleşme davası açılamaz. 

A. İstihkak davası ve sebepsiz zenginleşme 



 Doğrudan doğruya zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyede karşı 

açtığı dava istihkak davasıdır. Ayni hakka dayanır. 

 Mülkiyet hala maliktedir. 

 Bu durumda sebepsiz davası açılamaz çünkü burada mal zilyedin 

mülkiyetine geçmiyor.  

*Taşınmaz mülkiyetinin devri ve sebepsiz zenginleşme 

Tasarruf işleminin hukuki bir sebebe dayanmadığı durumlarda sebepsiz 

zenginleşme ile dava açılamaz. 

Temeldeki işlem geçersizse tasarruf işlemi de ona bağlıdır. Geçerli olmaz. Bu 

tasarruf işleminin illiliğidir.>> Hakkaniyete ve adalete hizmet eder. 

Malı elinde bulunduran mülkiyeti birşekilde üzerine geçirdiyse istihkak davası 

açılamaz. 

TMK m.684-Bir şeye malik olan kimse o şeyin bütünleyici parçalarına da malik 

olur. 

TMK m.775- İşleme 

TMK m.718 

TMK m.776- Karışma ve birleşme: Misli eşyada veya parada karışma ya da 

birleşme olursa istihkak davası açılamaz. Çünkü mülkiyet geçmiştir. Sebepsiz 

zenginleşme davası açılabilir. 

B. Sözleşmeden doğan haklar ve sebepsiz zenginleşme 

Alacak hakkı asla sebepsiz zenginleşmeye dayanılarak istenemez.  

C. Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme 

Haksız fiili yapan, bir zarar vermişse ve bu zarardan zenginleşmemişse sebepsiz 

zenginleşme davası açılamaz. Eğer haksız fiil sonucunda zenginleşmişse 

sebepsiz zenginleşme davası açılabilir. 

Hırsızlık veya gasp ile işlenen haksız fiillere karşılık sebepsiz zenginleşme davası 

açılabilir. Üstelik böyle bir durumda sebepsiz zenginleşme davası açmak daha 

avantajlı çünkü ispatı haksız fiil ispatından daha kolay. 



D. Vekâletsiz iş görme 

a. Gerçek vekâletsiz iş görme: Taraflardan birisi bir başkasının işini 

görmektedir ve birtakım masraflar yapmaktadır. İş sahibinin 

menfaatinedir. 

b. Gerçek olmayan vekâletsiz iş görme 

Burada ise iş gören kendi menfaati için işi görmektedir. 

Örnek: Tatile giden komşunun bahçesindeki kirazları toplayıp sattıktan sonra 

parayı ona verirsek gerçek; cebimize atıyorsa gerçek olmayan vekâletsiz iş 

görme söz konusu. ( Gerçek olanı iyi, gerçek olmayanı kötü insanlar yapar.) 

Sebepsiz zenginleşme davası açılabilir ancak yalnızca objektif zenginleşme 

istenir. Bu ise piyasa koşullarında ne kadar kazanılacağına göre belirlenir. 

Sebepsiz zenginleşme ile gerçek olmayan vekâletsiz iş görme aynı şartlarda 

gerçekleşebilir. İkisinden de dava açılabilir ancak gerçek olmayan v.i.g. ile 

sübjektif zenginleşmeyi de talep edebiliriz. 

İadenin kanunda özel olarak düzenlendiği durumlarda sebepsiz zenginleşme ile 

değil kanunun öngördüğü kurumla dava açılır. 

Sebepsiz Zenginleşmenin Koşulları 

1. Zenginleşme: Davalı zenginleşmiş olmalıdır. 

Her türlü mal, hizmet zenginleşmeye dâhil edilebilir. Ancak ekonomik değeri 

olmayan şeyler zenginleşmeye dâhil edilemez. 

Fiili zenginleşme: Malvarlığındaki aktifin artıp pasifin azalmasıdır. 

2. Geçerli bir sebebin bulunmaması: Yürürlükteki pozitif hukuk kurallarına 

göre belirlenir. 

A. Edimden doğan zenginleşmeler 

Edimden doğan zenginleşmelerde verilen şey bir borcun ifası sebebiyle 

verilmiştir ancak bu ifa geçersizdir.  

I. Var olmayan zenginleşmeler 

a. Hukuki işlemin var olmaması: Taraflar arasındaki sözleşme irade 

uyuşmazlığı sebebiyle kurulmamıştır. Ancak edimleri 



gerçekleştirmemişlerse biz sözleşmenin kurulmadığını anlıyorsak 

sebepsiz zenginleşme ile iadesi istenebilir. İşlem kesin hükümsüz 

veya iptal edilmiş olabilir. 

b. Borçlanılmamış edim: Bir kimse herhangi bir borcu ifa edebilir. 

Ancak bunu geri isteyebilmesi için kendisini borçlu sandığını 

ispatlaması gerekir. 

Bir başkasının borcunu bile isteye ifa eden bunu geri isteyemez. 

Bir kişi kendi eksik borcunu ifa ederse geri isteyemez. 

II. Gerçekleşmeyen zenginleşmeler:  

a. Geciktirici şarta bağlanmış bir işlemde şart gerçekleşmeden malın 

verilmesi ve şartın gerçekleşmemesi durumu 

b. Vadeye bağlı borçta vadeden önce borç verilmiş ve vade gelmemiş 

c. Nişanlanmada hediyelerin iadesi 

III. Sonradan ortadan kalkan sebepsiz zenginleşmeler 

a. Sözleşmeden dönme 

b. Sebebin ortadan kalkmasının geçmişe etkili olduğu haller 

c. Bağışlama sözleşmesinde iptal ve geri alma hakkının kullanılması 

B. Edim dışı zenginleşmeler 

Müdahale sonucu birisinin emeğinden veya malvarlığından zenginleşme vardır. 

Başkasına ait malı onarmak vb. 

m.79 ve m.81 burada uygulanmaz. 

 Zenginleşenin davranışından doğan edim dışı zenginleşme: Hırsızın çaldığı 

lastikleri kendi arabasına takması 

 3.kişinin davranışından doğabilir. 

 Doğa olaylarından doğabilir. 

 Fakirleşenin davranışından doğabilir. 

Empoze edilen zenginleşme: Boyacı, A’nın arabasını boyaması gerekirken,B’nin 

aracını boyuyor fakat B bu zenginleşmeyi istemiyor. Buna empoze edilen 

zenginleşme denir. Eğer B spesifik bir zenginleşme elde ediyorsa istenebilir. 

Yani örneğin B o sırada arabasını satacaktır. 50 bin tl’ye satacağına 55 bin tl’ye 

sattıysa bu spesifik bir zenginleşmedir. Bunların dışında empoze edilen 

zenginleşme istenemez. 



 Harcamadan kurtulma zenginleşmesi 

 

3. Nedensellik bağı: Sebepsiz zenginleşmeye neden olan olay ile 

zenginleşme arasında bir ilişki olmalıdır. 

4. Hukuka ve ahlaka aykırı bir amacın olmaması gerekir. (m.81) 

Hukuka ve ahlaka aykırı bir sözleşmede verilenlerin iadesi kanuna göre 

istenemez. 

*Buradaki adaletsizliği gidermek amacıyla 2.fıkra konulmuştur. Hakim verilen 

şeyin devlete mâl edilmesine karar verebilir. 

m.78/2 Zamanaşımına uğramış bir borcun ifası, ahlaki bir ödevin yerine 

getirilmesi sonucunda yapılan ifa veya verilen şey geri istenemez. 

 

İADE 

2 unsuru vardır; 

-Şeyin/ürünlerin iadesi 

-Giderlerin iadesi (zenginleşen ister) 

(Yani her iki taraf da iade talebinde bulunabilir. 

 Şeyin kendisi varsa aynen iade edilecek 

 Aynen iade mümkün değilse parasal değeri iade edilecek. Bu değer kaim 

değer de olabilir. 

 Elde edilen bütün yararlar iade edilecek. 

Not: Zenginleşen iyi niyetliyse ve bunu ispat ederse elinde ne kaldıysa onu 

iadeyle yükümlüdür. Malda artışlar olmuşsa iade eder. Elde ettiği 

yararlanmaları iade eder. 

Not: Kötü niyetli iade borçlusu (iade etmek zorunda kalacağını bilen) 

zenginleşmenin tamamını iade etmekle yükümlüdür. 

Zamanaşımları m.82 

BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER 



Borcu sona erdiren en iyi yol ifadır.  

Bozma sözleşmesi: Taraflar aralarında anlaşarak mevcut bir sözleşmeyi sona 

erdirirler. Geçerliliği şekle bağlı değildir. Sulh sözleşmesiyle benzer. 

Fesih ve dönme 

İptal 

Bazı sözleşmelerde taraflardan birinin ölüm 

Bozucu şartın gerçekleşmesi 

A. İBRA  m.132 

İbra bir sözleşmedir. Borçluyu borçtan kurtarmak amacıyla borçlu ile alacaklının 

yaptığı iki taraflı bir hukuki sözleşmedir. 

Tek taraflı irade açıklamasıyla alacak hakkından feragat edilmiş olur. 

Alacaklının borcu istemediğini borçlu onaylamazsa ibra gerçekleşmez. 

İbra alacak hakkına doğrudan etki edip sona erdiğinden bir tasarruf işlemidir. 

Ayrıca kazandırıcı bir işlemdir. Bunun için bir sebebi olmalıdır. Temeldeki hukuki 

sebep geçersizse ibra yalnızca geçerlilik koşulları varsa geçerlidir. Ancak 

sebepsiz zenginleşmeden dava açılmalıdır. 

Şartları; 

 Alacaklının borçluyu borçtan kurtarma iradesine sahip olması 

 Borçlunun bu iradeyi kabul ederek kabul irade açıklamasında bulunması 

İbra şekle bağlı değildir.  

İbranın geçerli olması için taraf iradelerinin uyması yeterlidir. 

HMK m.200> Eğer ibra sözleşmesi 2960 TL’den fazla değeri olan bir sözleşme 

için yapıldıysa ispatı senede bağlıdır. 

m.131 Asıl borç sona ererse feri haklar ve borçlar da sona erer ancak faiz ve 

ceza koşulu istisnadır. 

B. TECDİT (YENİLEME) m.133 



Şartları; 

 Mevcut eski bir borç olmalı ( Hangi sözleşmeden doğduğu önemsizdir 

ancak borç mevcut ve geçerli olmalıdır.)Ahlaka aykırı bir borç 

yenilenemez. Zamanaşımına uğramış bir borç yenilenebilir. 

 Yeni bir borç yaratılmalıdır. 

 Taraflar yenileme iradesine sahip olmalıdır. 

Yenileme bir tasarruf işlemidir. Bu yüzden tasarruf yetkisi de olmalıdır. 

Eski borç ile feri borçlar da sona erer ancak istisnası vardır. > m.134 

C. ALACAKLI İLE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ m.135 

Miras, bir işletmenin borçlarıyla birlikte devredilmesi, alacağın temliki 

hallerinde gündeme gelir.  

D. SONRAKİ KUSURSUZ İMKANSIZLIK m.136 

Sözleşme kurulduktan sonra edim imkansız hale gelmiştir ve bunda borçlunun 

kusuru yoktur. 

Edim sözleşmenin kurulma anından sonra imkansızlaşmalı.  

Cins borcunun m.136’ya göre imkansızlaşması için dünya üzerinde o cinsin 

tükenmesi gerekir. Parça borçlarında eğer borçlunun kusuru yoksa m.136 

uygulanır. 

Sınırlı cins borcu: Depodaki fındıklar 

Edimin imkansız hale gelmesinde borçlunun kusuru varsa m.136 değil m.112 

uygulanır. 

Mücbir sebeple imkansızlaşmışsa m.136 uygulanır. 

Borçlunun kusuru dışında düştüğü hallerde (örn: kalp krizi) m.136 uygulanır. 

Sonraki kusursuz imkansızlıkta borç sona erer ayrıca bu borç karşılığında 

verilenler de iade edilir. Borçlu, zararının artmaması için alacaklıyı derhal 

bilgilendirmek zorundadır. 

E. TAKAS m.139 



İki kişi arasında bir borç vardır ve bu iki kişi arasında başka bir hukuki işlemden 

doğan başka bir borç daha vardır. 

Tek taraflı irade açıklamasıyla borçlardan az olanının sona erdirilmesidir. 

Takas borcu sona erdiren bir kurumdur. 

Şartları; 

 Takas edilecek borçlar karşılıklı olmalıdır. 

Yani her iki taraf da birbirinden alacaklıdır. 

Başkalarının borçları takas edilemez. 

3. kişi yararına sözleşmede m.141 uygulanır. 

 Takas edilecek borçlar para borcu veya özdeş borç olmalıdır. 

Yabancı para ile Türk parası takas edilebilir mi? > m.99 

Alacaklardan birisinin çekişmeli olması bir şeyi değiştirmez, takas ileri 

sürülebilir. 

 Takas edilecek borçlar muaccel olmalıdır. 

m.139/3 Geçmişte ikisinin de muaccel olup zamanaşımına uğramadığı tek bir 

gün olsa dahi takas ileri sürülebilir. 

 Dava edilebilir bir borç olmalıdır. 

 Takas hakkı ortadan kalkmış olmamalıdır. 

m.145 Borçlu takas hakkından feragat edebilir. 

TAKASIN SONUÇLARI 

Sözleşmeye gerek yoktur. Tek taraflı irade açıklaması yeterlidir. 

Borç, borçlardan az olan oranında sona erer. 

Takas borçların takas edilebilecekleri ilk anda hüküm doğurur. 

Takas ileri sürebilecekken sürmeyip borcu ifa eden borçlu sonra pişman olunca 

takas ileri süremez. Çünkü ortada muaccel bir borç kalmamıştır. 



ZAMANAŞIMI 

Şartları; 

 Zamanaşımına tabi bir alacak olmalıdır. 

 Zamanaşımı süreleri geçmiş olmalıdır.  

Türk hukukunda normal zamanaşımı süresi 10 yıldır. (m.146) Kaynağı ne olursa 

olsun özel bir zamanaşımı süresi öngörülmedikçe 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 

Kanun koyucu bunlardan farklı süreler belirlemek istiyorsa bunu açıkça 

söylemelidir. Örneğin m.244 

m.148 Zamanaşımı alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. 

Zamanaşımının durması m.153: Zamanaşımı durur, kaldığı yerden tekrar başlar. 

Zamanaşımının kesilmesi: Kesilme sebebi ortaya çıktığında zamanaşımı sıfırlanır 

ve tekrar başlar. 

-Teselsüle kadar kanundan oku.- 

BORÇ İLİŞKİLERİNİN 3.KİŞİLERE ETKİSİ 

Borç ilişkileri nisbidir. Hiç kimse kendi irade açıklamasıyla bir başkasını borç 

altına sokamaz. 

m.128 > Üstlenen, borcun ödenmediği takdirde kendisinin ödeyeceğini taahhüt 

etmiyor, zararını karşılayacağını söylüyor. 

Üstlenmede o fiili kimin yapacağının önemi yok fakat garantide kişi bellidir. 

3.Kişinin fiilini üstlenme bir sözleşmedir. Şekle bağlı değildir. 

Kefalet sözleşmesi şekle bağlıdır. M.603 

3.Kişi yararına sözleşme 

Bir borç ilişkisinde ancak taraflar hak sahibi olmaktadır. 3.kişiler bu 

sözleşmeden bir hak iktisap edemezler. Bunun istisnası 3.kişi yararına 

sözleşmedir. 

Tarafların birbirine uygun irade açıklamaları gereklidir. 



3.kişinin fiili üstlenmeden farklı olarak bir sözleşmeye ek olarak yapılır. 

İki türü vardı: Eksik ve tam 3.kişi yararına sözleşme 

Eksik 3.kişi yararına sözleşmede 3.kişi(lehtar) tasarruf yetkisine sahip değildir. 

Tam 3.kişi yararına sözleşmede ise sözleşmenin tarafı olan tasarruf yetkisine 

sahip değildir. 

Alacak hakkı alacaklıdadır, dilerse bu hakları devredebilir. Alacaklı alacağını 

başkasına devretse dahi ifa lehtara yapılacaktır. 

Alacaklı (sözleşmenin tarafı) borcu ibra edebilir fakat m.141 gereği takas 

edemez. 

Tam 3.kiş yararına sözleşmede lehtar (3.kişi) hakkını kullanacağını bildirirse 

alacaklı tasarruf işlemi yapamaz. Yetkisi sona erer. Bu noktadan sonra lehtar 

takas yapabilir. 

 Borçlu alacaklıya takas ileri süremez 

 Alacaklı eksik 3.kişi yararına sözleşmede takas ileri sürebilir. 

 Lehtar tam 3.kişi yararına sözleşmede takas ileri sürebilir. 

 Borçlu defi ve itirazlarını lehtara karşı da ileri sürebilir. 

3.kişi yararına sözleşme bağışlama için yapılabilir veya alacaklının lehtara borcu 

olabilir. 

Eğer tam/eksik tereddüdüne düştüysek eksik 3.kişi yararına sözleşme olarak 

kabul ederiz. 

TESELSÜL (Borçlu ve alacaklının birden çok olması) m.162 

Alacaklının karşısında birden fazla borçlu vardır. Bunlardan her biri bocun 

tamamından sorumludur. 

Bunlardan birisi borcu öderse hepsi borçtan kurtulur. 

Borçlu sayısınca borç vardır ancak bu borçların kaderi birbirine bağlanmıştır. 

Müteselsil borçluluk alacaklı lehine bir durumdur. Alacağına ilişkin talebini 

iletebileceği birden fazla kişi vardır. 

Müteselsil borçluluk istisnadır. Türk hukukunda kural kısmi borçluluktur. 



Birilerini müteselsil borçlu olarak sorumlu tutabilmemiz için sözleşme hükmü 

veya kanun hükmü olması şarttır. 

Borçluların her biri borçtan şahsen sorumludur. 

Alacaklı borç için kime başvuracağı konusunda serbesttir. 

Birden fazla borç ilişkisi vardır ancak kaderleri birbirine bağlıdır. 

Sözleşmede her bir borçlunun yapacağı ifa değiştirilebilir. 

*Kanunun müteselsil borçluluk olarak düzenlemediği birden fazla borçlunun 

olduğu durumlarda kısmi borçluluk vardır. 

*Sözleşmede müteselsil borçluluk kararlaştırılmamışsa kısmi borçluluk vardır. 

İstisnası: Eğer taraflar tacirse ve birden fazla tacir borçluysa bu müteselsil 

borçluluktur. 

Müteselsil borçluluk bazen sözleşme kurulduktan sonra da oluşabilir. 

Not: Haksız fiil ile zarar verenler müteselsil borçludur. 

Müteselsil sorumluluk olan bazı maddeler: m.202,379,382,511,641 

Alacaklı ile borçlular arasındaki ilişki 

 Ortak defi ve itirazlar 

Ortak defi ve itirazlara bütün borçlular tarafından ileri sürülebilir. Müteselsil 

borçlular defi ve itirazları ileri sürmek zorundadır. Sürmezse diğer borçlulara 

karşı sorumlu olur. 

Ortak itirazlar: Borcun herhangi bir sebeple sona ermiş olduğu 

Ortak defiler:  Ödemezlik defi, borcun muaccel olmadığı defi, zamanaşımı defi 

Zamanaşımı defini ortak defi olarak niteleyebilmemiz için borcun bütün 

borçlular için zamanaşımına uğramış olması gerekir. Sadece ileri sürmeye hakkı 

olan kişinin borcu zamanaşımına uğramışsa bu defiyi ileri sürmek zorunda 

değildir. 

 Kişisel defi ve itirazlar 



Sadece alacaklı le spesifik müteselsil borçlu arasında gündeme gelir. 

Müteselsil borçlulardan biri sözleşme yapılırken aegden yoksunsa bu kişisel bir 

itiraz olarak ileri sürülebilir. 

Borçlulardan her biri takas ileri sürebilir. 

Alacaklı borçlulardan birisini ibra ederse bu yalnızca o borçluyu sorumluluktan 

kurtarır 

Müteselsil borçluların bireysel davranışı 

Borçlulardan birisi kendi davranışıyla diğer borçluların durumunu 

ağırlaştıramaz. Tek istisnası: m.155 Zamanaşımının kesilmesi 

Müteselsil borçlulardan birisine kesin hüküm verilirse bu sadece onu bağlar. 

Müteselsil borçlulukta temerrüt her birinde ayrı işler. Örneğin borçlulardan 

birine muaccel bir borç için ihtar çekmeye gerek yoktur, diğerlerine ihtarın 

gitmesi beklenir. Ancak bu halde ilk borçlu temerrütten sorumludur. 

m.125 Seçimlik haklar 

m.112 Eğer borçlu kendi kusurlu davranışıyla borcu imkansızlaştırırsa müsbet 

zararı gidermek durumundadır. Diğerlerinin bir kusuru yoksa m.136 gereği borç 

onlar için sona erer. 

Borçlulardan birisi kendi davranışıyla zamanaşımını keserse diğerleri için de 

kesilir. 

İç İlişki m.167 

A alacaklı, B,C,D,E borçlular.  

B       40.000 TL 

C       30.000 TL 

D       30.000 TL 

E       20.000 TL borçludur. Toplam borç 120.000 TL’dir.  

 A her birinden 120.000 TL’yi talep edebilir. 



 E 80.000 TL öderse diğerlerine rücu eder. Önce kendi payını düşer geriye 
60.000 TL kalır. Diğerlerine payları oranında rücu eder. Bu durumda B 24 
bin TL, C 18 bin TL, D 18 bin TL E’ye öder.  

 D borcunu ödemezse 18 bin TL’yi B,C,E 6’şar bin TL olarak paylaşır. 
 Eğer E borcu ifa edip diğerlerini haberdar etmediyse ce D de borcu ifa 

edip daha sonra bu sebepsiz zenginleşme davası ile alamadığı bir 
durumda E rücu edemez. 

Müteselsil alacaklılık m.169 

Müteselsil alacaklılık bir istisnadır. 

Sözleşmeden veya kanundan doğar. 

Müteselsil borçlular arasında ve müteselsil alacaklılar arasında dava arkadaşlığı 
vardır. 

ŞART m.170-176 

Şart ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şüpheli olan bir olaydır. 

Bazen bir olayın gerçekleşmesi bazen de gerçekleşmemesi şart olabilir. 

Şart tarafların iradelerine uygun olarak ortaya konur. 

İleride gerçekleşmesi kesin olan olayların belirli bir zamanda gerçekleşmesi şart 

olarak kararlaştırılabilir. 

Borçlandırıcı işlemler de tasarruf işlemleri de şarta bağlanabilir. 

Önemli not: Şart ile vade karıştırılmamalıdır. 

Vadenin belirli bir takvim günü olmasına gerek yoktur. Örneğin ölüm bir 

vadedir. Şartın ise ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değildir. 

 Şartı taraf iradeleri belirler 

 Konu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz olmalıdır 

 Şart geleceğe ilişkin olmalıdır 

 Şart geçerli olmalıdır. 2 şeye bakarız: 

o Söz konusu işlem şart kabul ediyor mu? 

o Şart, şart olarak kabul edilebilir mi? 

*Kural olarak şart özgürlüğü vardır. İstisnaları ise şart yasağı ve yasak 

şartlardır. 



Şart kabul etmeyen işlemler (Şart yasağı) 

 Evlenme 

 Soy bağının düzenlenmesi 

 Mirasın devri 

 Taşınmaz mülkiyetinin devri 

 Tescil sözleşmesi 

 Yenilik doğuran haklar 

Yasak Şartlar 

 m.176> Şart değil hukuki işlem geçersiz olur. 

 m.26> Su üzerinde hiçbir alet kullanmadan yürürsen… > Şart geçersizdir. 

Bozucu şart olarak kararlaştırılırsa şart hiç gerçekleşmeyeceğinden işlem 

aynı hüküm ve sonuçlarla geçerli olur. 

 TMK m.515/3> Anlamsız ve başkasını rahatsız edici şart.  Şart ve işlem 

geçersizdir. 

Şart Çeşitleri 

a) Geciktirici şart m.170: Eğer ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli 

olmayan koşul hukuki işlemin hüküm ve sonuçlarının doğmasını sağlar. 

Geciktirici şartta işlem şart gerçekleşmeden hüküm ve sonuç doğurmaz. 

b) Bozucu şart m.173: Bozucu şartta, şart gerçekleşinceye kadar işlem 

hüküm ve sonuçlarını doğurur. Şart gerçekleşince bozulur. 

c) Cezai şart m.179: Borçluyu borca uygun davranmaya iten bir sebeptir. 

Cezai şart tek başına anlamsızdır. Asıl borca bağlı bir yan borçtur. 

Ceza şartı emredici değildir, taraflarca aksi kararlaştırılabilir. 

Borçlu borca aykırı davranırsa alacaklıya ifa edilmesi gereken yan borçtur. 

3 ceza şartı vardır; 

-f.1> Seçimlik ceza: Ya borç ya da cezai şart istenebilir. Cezai şartı isterse 

aynen ifayı isteyemez: Aksine anlaşma yapılabilir. 

-f.2> İfaya eklenen cezai şart. Hem ifa hem de cezai şart istenebilir.  

Asıl borç sona ererse yan borç da sona erer. 

-f.3> Dönme cezası: Burada borçluyu borca aykırı davranmaya iten bir 

hüküm söz konusu. Taraflar dönme cezasında anlaşabilir. 

Teknik anlamda cezai şart yoktur çünkü asıl borç sona ermiştir. 



Götürü tazminatı: Zarar gören alacaklı zararını ispat etmek zorunda 

değildir. 

m.180(önemli) 

f.1> Cezai şartla zarar arasında bir ilişki yoktur.  

Borçlu kusursuzsa cezai şartı ödemek zorunda değil. 

Borçlu kusuru yoksa borca aykırılığın sonuçlarından sorumlu olmaz. 

(Borçlu kusurunu ispat etmelidir.) 

Alacaklının zararı ceza koşulundan azsa ceza koşulunu isteyebilir. 

Eğer zararı ceza koşulundan fazlaysa zararını talep edebilir. 

 

NOT: Ticaret sözleşmelerinin neredeyse tamamında cezai koşul vardır. 

 

Cezanın indirilmesi 

Hakim aşırı gördüğü cezayı kendiliğinden indirir. 

Taraflar ceza miktarını serbestçe belirler. Sınırı aşırı ceza miktarıdır. 

Tacirler cezai şartın aşırı olduğunu ileri süremezler çünkü tacirler tecrübeli ve 

basiretli kabul edilirler. Fakat ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle isteyebilirler. 

Borcun Üstlenilmesi  

İki aşamadan oluşur: İç üstlenme ve Dış üstlenme 

a. İç üstlenme:  Borçlu ile üstlenen arasında yapılır. 

Tek taraflı veya tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme yapabilir. 

m.195 f.2 İfa sırası vardır. Borcun muaccel olmadığı defi ileri sürülür. 

b. Dış üstlenme: Borçlunun borçtan kurtulması için alacaklının rızası 

gereklidir. 

m.197 Dış üstlenme sözleşmesinde süre koymak önemlidir. 

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdü 

m.123 Eğer alacaklı m.125’teki seçimlik haklarını kullanmak istiyorsa borçluya 

mehil vermelidir.. Ek süre verilmesi hukuki işlem benzeri fiildir. Şekle bağlı 

değildir. 

m.125 Seçimlik haklar- Her biri yenilik doğuran haktır. 



1. Aynen ifa + Gecikme Tazminatı 

2. Aynen ifadan vazgeçip müspet zararın tazmini 

3. Sözleşmeden dönme ve menfi zararın tazmini 

Sözleşmeden dönme ile borçtan kurtulunur ve verilenlerin iadesi istenir. İfa 

edilmemiş edimler istenemez. 

Geri istemenin temeli ile ilgili 4 görüş vardır: 

 Sebepsiz zenginleşme 

 Ayni etkili dönme görüşü 

 Dönme ilişkisi borç ortadan kalkar, alınanların geri verilmesi gerekir. 

Kaynağı da kanundur. 

 Modern görüş, yeni dönme görüşü 

ALACAĞIN DEVRİ 

Alacaklı borçlunun rızasını aramaksızın alacağını devretmektedir. 

Kanunda iradi devir düzenlenmiştir. 

m.183 Alacağın devri bir sözleşmedir. Alacağın devri bir tasarruf işlemidir. 

Devreden alacağı yitirir. Alacaklının tasarruf yetkisine sahip olması şarttır. 

Temelinde bir sözleşme aranır. 

Sebebe bağlı bir işlemdir yani illidir. 

Alacak; bağışlama amacıyla, alacak hakkı kazanma, teminat, tahsil, hatır ilişkisi 

gibi sebeplerle devredilebilir. 

Sözleşmenin geçerliliğine ilişkin şartları burada da ararız. 

Devrin konusu alacaktır. Kural olarak her türlü alacak devredilebilir. 

Henüz doğmamış bir alacak da devredilebilir. Alacağın belirlenebilir olması 

yeterlidir. 

Bazı alacaklar devredilemez. Kanundan kaynaklanır. Bakım alacağı, manevi 

tazminat, kamu alacakları. 

Alacağın devri sözleşme ile yasaklanabilir. 



Hukuki ilişkinin niteliğine göre yasaklanabilir. Mesela nafaka alacağı 

Devrin hüküm ve sonuçları 

 Alacak devralana geçer. 

 Alacaklı değişir. 

 m.191 Devredenin garanti borcu vardır. 

Alacağın temliki ivazlı yapılmışsa alacağın devredildiği sırada alacağın varlığını 

ve borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu alacaklı, 3.kişye garanti etmek 

zorundadır. İvazsız yapılmışsa herhangi bir garanti borcu oluşmaz. 

 Devredenin ispat zorunluluğu m.194 

Not: Devredenin kişisel durumuna bağlı hukuki sonuçlar devralana geçmez. 

Not: Devreden, alacağın ispatına yarayan delilleri ve bilgileri devralana 

vermekle yükümlüdür. 

Devir borçlunun durumunu zorlaştıramaz.  Borçlu alacaklıya karşı ileri 

sürebileceği defi ve itirazları 3.kişiye karşı da ileri sürebilir. Ancak bu ileri sürme 

borçlunun devri öğrenmesinden sonra gerçekleşmelidir. 

 

 

 


