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INTRODUCTION

FOREWORD AND
ACKNOWLEDGMENT
From next issue on, we will reshape and design
the format in a way to include sections to ‘share
a vision’ for future or ‘discuss perspectives’ for a
current and actual theme in a stimulating format.
I WOULD LIKE TO
THANK EVERYBODY
FROM THE MANAGING
EDITOR TO ALL
CONTRIBUTORS,
REVIEWERS,
DESIGNERS AND ALL
ADMINISTRATIVE
PERSONNEL WHO
MADE THIS ISSUE
POSSIBLE AND READY
FOR ALL OF US.

Dear All,
Since the last issue, which we shared
with our reader, as a firm and GSI Articletter, we have been brainstorming
about how to enhance our services, improve the standard of quality and how
further we can share our experience
and vision with our stakeholders.
I am happy to announce in that regard
that you will soon have an acquaintance with our long-lasting efforts on
engagement of artificial intelligence
into our legal works and get to know the
highly innovative, sophisticated, complex but customized tools that we have
been designing through our independent knowledge management system
company, GSI KMS.
Secondly, this issue is significant in
terms of showing the maturity of the
format that had started years ago, with
unique 16 articles, each of which covers
a topic from a comprehensive variety
of business world and related to many
different industries. I believe that this
format and the richness of the scope
and quality of the articles that aimed to
‘inform’, ‘explain’ and ‘provide a reference’ has satisfactorily reached a level
and that issue represents the last version of this format.
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From next issue on, we will reshape and
design the format in a way to include
sections to ‘share a vision’ for future or
‘discuss perspectives’ for a current and
actual theme in a stimulating format. I
am personally very excited to introduce
you to such new initiative soon and I
strongly believe that you will enjoy to
embark on an intellectual journey with
us and GSI Articletter would serve to
a much stronger and interactive connection between us and our respected
readers.
Taking the opportunity, I would like to
thank everybody from the managing
editor to all contributors, reviewers, designers and all administrative personnel
who made this issue possible and ready
for all of us.
Enjoy reading and look forward to our
forthcoming surprises.

Av. Dr. Ali Göksu

GİRİŞ

TAKDİM VE
TEŞEKKÜR
Önümüzdeki sayıdan itibaren, dergimiz içinde
vizyon konuşmaları ve aktüel hukuki konular
hakkında farklı perspektifler de içerecek şekilde
formatını geliştirip yenileyecektir.
Değerli Okurlar,
Okuyucularımızla paylaştığımız son sayıdan bu yana, hem ofis olarak hem de
GSI Articletter yayın ekibi olarak, hizmetlerimizi daha fazla nasıl genişletebileceğimiz, kalite standardımızı daha fazla
nasıl yükseltebiliriz, tecrübelerimizi okuyucu ve meslektaşlarımızla daha fazla
nasıl paylaşabiliriz konuları üzerine fikir
yürütüyoruz.
Bu bağlamda, yakında uzun süredir üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz, yapay
zekanın hukuk uygulamalarına nasıl dahil edilebileceği ile ilgili çalışmalarımız
hakkında bir fikir edinebileceğiniz, GSI
Bilgi Yönetim Sistemleri firmamız aracılığı ile geliştirdiğimiz ve tasarladığımız,
oldukça inovatif, sofistike ama kişiselleştirilmiş araç ve uygulamalarımız hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Önümüzdeki sayıdan itibaren, dergimiz
içinde vizyon konuşmaları ve aktüel hukuki konular hakkında farklı perspektifler de içerecek şekilde formatını geliştirip yenileyecektir. Bu değişiklikleri
sizlerle paylaşmak için heyecanlanıyor
ve sabırsızlanıyorum. İnanıyorum ki siz
de bizimle bu fikri yolculuklara çıkmaktan zevk alacaksınız ve dergimiz GSI
Articletter aramızda daha güçlü ve katılımcı bir bağın oluşmasına daha fazla
hizmet edecek.

BU DERGININ

Bu vesileyle, bu derginin hazırlanmasında emeği geçen yazarlara, makale editörlerine, tasarım ve idari hizmetlerde
bulunan herkese, katkılarından dolayı
teşekkür ediyorum.

DOLAYI TEŞEKKÜR

HAZIRLANMASINDA
EMEĞI GEÇEN
YAZARLARA, MAKALE
EDITÖRLERINE,
TASARIM VE IDARI
HIZMETLERDE
BULUNAN HERKESE,
KATKILARINDAN

EDIYORUM.

İyi okumalar diliyorum.

Av. Dr. Ali Göksu
İkinci olarak, dergimizin elinizdeki sayısı, yıllar önce başlatmış olduğumuz, çok
geniş bir alanda farklı sektörleri ilgilendiren muhtelif konularda yazılmış orijinal makalelerden oluşan bu formatın
ortaya koyduğu olgunluk ve doygunluğu göstermesi bakımından önemlidir ve
inanıyorum ki bu format, yani, kapsamı
ve içerik kalitesi ile bilgi verme, açıklama
ve referans oluşturmayı amaçlayan bir
seviyeye ulaştı ve bu sayı da bu formatın
ilk versiyonu olacaktır.

2019 S U M M E R
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INTRODUCTION

NOTES FROM THE
EDITORIAL BOARD
We have managed to bring together a
variety of subjects that is accurate in the
current Turkish Business environment, legal
questions that surrounds us the most when
we do business in Turkey.
Dear Readers,

THIS HAS MADE
THE ENACTMENT
OF TOUGHER
REGULATIONS,
LIKE THE RECENT
LAW ON PERSONAL
DATA PROTECTION
INEVITABLE.

We are proud to present the new issue of Articletter prepared by the distinguished
members of Göksu Safi Işık Attorney Partnership. In the previous Articletter we have
drawn the attention to the increasing amount of digitalization surrounding our daily life. This has made the enactment of tougher regulations, like the recent law on
personal data protection inevitable. This is the reason why we have embarked in
this Articletter with a column on Artificial Intelligence (AI) and law and legal regulations effecting AI. Although our second article is a kind of introduction, our counsel
Şükran İnce, who is specialized in technology and law, has written an extensive article on this matter.
In this Articletter, once again, we have managed to bring together a variety of subjects that is accurate in the current Turkish Business environment, legal questions
that surrounds us the most when we do business in Turkey. Since last year the Turkish economy is gradually coping with economic crisis and its effect on business
relations. One article is dedicated on this topic, with the tile named: “Financing Difficulties And Economic Crisis As Force Major Events: An Analysis Of The Decision
Of Turkish Court Of Cassation”. It reflects how the court decisions anticipate on this
economic crisis in Turkey.
Another Article,“Providing Security For The Purpose Guarantee”, builds further on
the previous article, by outlining which security bonds can be issued as a guarantee.
We wish you a lot of fun reading the articles.

Dr. Mustafa Yaylalı
Managing Editor
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GİRİŞ

EDITÖRYEL
NOTLAR
Türkiye gündeminde bizleri çok meşgul
eden yasal soruları, mevcut iş ortamında
olan çeşitli konuları bir araya getirmeyi
başardık.

Değerli okurlar,
Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı’nın seçkin kadrosu tarafından hazırlanan bir Articletter’ı daha sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Önceki sayımızda, günlük hayatımızın içerisinde giderek artan dijitalleşme konusuna değindik. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin son düzenlemeler gibi bunların kabul edilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu sayımıza Yapay Zeka konulu bir makale ile başlamamızın sebeplerinden
biridir. İkinci makalemiz bir nevi tanıtım olmakla birlikte teknoloji ve bilişim hukuku
alanında uzmanlaşmış olan Danışman Avukatımız Şükran İnce, bu konuda kapsamlı
bir makale yazmıştır.

DIJITALLEŞME,

Bu sayımızda bir kez daha, Türkiye gündeminde bizleri çok meşgul eden yasal soruları, mevcut iş ortamında olan çeşitli konuları bir araya getirmeyi başardık. Geçen
yıldan bu yana, Türkiye ekonomisi yavaş yavaş ekonomik krizle ve bunun iş ilişkileri
üzerindeki etkisiyle başa çıkmaktadır. İlk makalemiz olan “Finansman Teminindeki
Güçlükler ve Ekonomik Krizlerin Mücbir Sebep Teşkil Etmesi: Yargıtay HGK’nın E.
2017/15-2821 K. 2017/1552 Sayılı Kararının İncelenmesi” isimli bir makale hazırlanmıştır.

ETKIN ROL

KIŞISEL VERILERIN
KORUNMASI
KANUNU’NDAKI YENI
DÜZENLEMELERDE

OYNAMIŞTIR.

“Kıymetli Evrakın Teminat Amacıyla Verilmesi” başlıklı bir diğer makale ise, hangi
teminatın teminat olarak verilebileceğinin ana hatlarını çizmektedir.
Editoryal açıdan katkıda bulunduğum bu sayıyı keyifle okumanızı dileriz.

Dr. Mustafa Yaylalı
Yönetici Editör

2019 S U M M E R
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FINANCING DIFFICULTIES AND ECONOMIC CRISES AS FORCE MAJEURE EVENTS:
AN ANALYSIS OF THE DECISION OF TURKISH COURT OF CASSATION NO. E. 2017 / 15-2821 K. 2017/1552

PART 1

FINANCING DIFFICULTIES
AND ECONOMIC CRISES AS
FORCE MAJEURE EVENTS:
AN ANALYSIS OF THE
DECISION OF TURKISH
COURT OF CASSATION NO. E.
2017 / 15-2821 K. 2017/1552
FINANSMAN TEMININDEKI
GÜÇLÜKLER VE EKONOMIK
KRIZLERIN MÜCBIR SEBEP
TEŞKIL ETMESI: YARGITAY
HGK’NIN E. 2017/15-2821 K.
2017/1552 SAYILI KARARININ
İNCELENMESI
__
ENES SAR, BERIVAN ÇAKIROĞLU,
BENSU AYAZ
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ABSTRACT

ÖZET

The concept of force majeure is not defined in the
Turkish Code of Obligations or any other statutes, but
the context has been evolved around the judicial decisions and legal opinions of the scholars. However,
it would not be claimed that the Turkish Court of Cassation has adopted a stable approach in application
of the term. According to the Turkish Court of Cassation, economic crises and financial difficulties as a
result of these economic crises cannot be regarded
as a force majeure events so that the element of unpredictability of force majeure does not exist as for
the economic crises. Yet according to the decision of
the Turkish Court of Cassation numbered 2017 / 152821 K. 2017/1552, the very subject of this article, the
Turkish Court of Cassation has discussed the case of
impossibility in financing of a project which requires
large-scale financial investment as a result of economic crisis within the scope of force majeure unlike
its general approach.

Mücbir sebep kavramı, Türk Borçlar Kanunu veya
herhangi bir kanunda tanımı yapılmayan, yargı
kararları ve öğretideki görüşler çerçevesinde
şekillenmiş bir kavramdır. Yargıtay uygulamasının
da söz konusu terimin uygulanmasında istikrarlı
bir kullanım benimsediği iddia edilemez. Yargıtay,
çoğu kararında ülkemizdeki ekonomik krizlerin
ve bu krizler dolayısıyla finansman teminindeki
güçlüklerin mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceğinin, zira mücbir sebebin unsurlarından
öngörülemezliğin ekonomik krizler açısından
mevcut olmadığının altını çizmektedir. İncelemeye konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E.
2017 / 15-2821 K. 2017 / 1552 sayılı kararı ise,
Yargıtay’ın konuya ilişkin genel yaklaşımından
farklı olarak, büyük çapta finansman gerektiren
projelerdeki finansman temininin ekonomik kriz
sebebiyle imkansızlaştığı hal, tersine “mücbir
sebepler” kapsamında ele alınmıştır.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

FORCE MAJEURE,
UNPREDICTABILITY, FINANCING
DIFFICULTIES, ECONOMIC CRISIS,
UNEXPECTED CASE

MÜCBIR SEBEP, ÖNGÖRÜLEMEZLIK,
FINANSMAN TEMININDEKI
GÜÇLÜKLER, EKONOMIK KRIZ,
BEKLENMEYEN HAL
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FINANCING DIFFICULTIES AND ECONOMIC CRISES AS FORCE MAJEURE EVENTS:
AN ANALYSIS OF THE DECISION OF TURKISH COURT OF CASSATION NO. E. 2017 / 15-2821 K. 2017/1552

PART 1
The depreciation of Turkish Lira against the foreign currencies and its effect on the
markets has become an issue that needs to be considered from that point: whether
the debtor shall be released from its obligations in such circumstances or whether the
contract shall be adapted to changing circumstances.
Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı ve bu durumun piyasalara etkisinin, borcun
borçlu açısından sona ermesine veya sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasına imkân
tanıyan bir kurum olan mücbir sebep hali teşkil edip etmediği meselesi irdelenmesi gereken
bir problem haline gelmiştir.

I | INTRUDUCTION

I | Gİ Rİ Ş

In recent years, Turkish Lira has experienced losses in value
against foreign currencies and rapid fluctuations and thus the
Project which requires large-scale financial investment in foreign currency are affected negatively. That has been raised
some concerns about the realization of these projects. At this
point, the depreciation of Turkish Lira against the foreign currencies and its effect on the markets has become an issue that
needs to be considered from that point: whether the debtor
shall be released from its obligations in such circumstances
or whether the contract shall be adapted to changing circumstances.

Türkiye’de son günlerde yaşanan Türk Lirası’nın döviz
karşısındaki değer kaybı ve hızlı dalgalanmaları ile buna bağlı
olarak döviz üzerinden finansman sağlamanın güçleşmesi
sebebiyle, yabancı para üzerinden büyük çapta finansman
yatırımı gerektiren projeler bu durumdan olumsuz etkilenmiş,
söz konusu projelerin gerçekleştirilmesinin önünde engeller
ortaya çıkmıştır. Bu noktada, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki
değer kaybı ve bu durumun piyasalara etkisinin, borcun
borçlu açısından sona ermesine veya sözleşmenin değişen
şartlara uyarlanmasına imkân tanıyan bir kurum olan mücbir
sebep hali teşkil edip etmediği meselesi irdelenmesi gereken
bir problem haline gelmiştir.

In this study, the approach of the Turkish Court of Cassation
regarding the concept of force majeure has been evaluated
under the decision of the General Assembly of Civil Chambers of the Turkish Court of Cassation, numbered 2017 / 152821 K. 2017/1552, which differs from the general approach
of the Court was examined.
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Çalışmamızda, mücbir sebep kavramına ilişkin Yargıtay’ın
yaklaşımı değerlendirilmiş olup, Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’nun, Yargıtay’ın konuya ilişkin genel yaklaşımından
ayrışan E. 2017 / 15-2821 K. 2017 / 1552 sayılı kararı inceleme
konusu yapılmıştır.

FINANSMAN TEMININDEKI GÜÇLÜKLER VE EKONOMIK KRIZLERIN MÜCBIR SEBEP TEŞKIL ETMESI:
YARGITAY HGK’NIN E. 2017/15-2821 K. 2017/1552 SAYILI KARARININ İNCELENMESI

M AK AL E L E R

II. THE TERM OF FORCE MAJEURE

I I. MÜCBİ R SEBEP KAVRA MI

A. Efforts to Define the Concept of
“Force Majeure”

A. “Mücbir Sebep” Kavramının Tanımlanma
Girişimi

The concept of force majeure has been clarified in the
Turkish Code of Obligations or any other statute. In the
doctrine external events which are generally impossible
to be avoided or be disposed of objectively are evaluated as a force majeure. 1 According to many scholars in
the doctrine, including notable scholar Fikret Eren, the
notion of force majeure has been a relative concept, not
determined. This approach makes it difficult to define
the context of force majeure. Accordingly, it may not be
possible for events of certain nature to be considered as
force majeure at all times. For example, the similar circumstances may be characterized otherwise according
to existing conditions, legal relations, type of activity
and type of person in charge. 2 It may not be necessary a
single event defined as a force majeure. Multiple events
may also constitute a force majeure event. An event may
not be considered a force majeure or not as per the circumstances and the time period in which such event occurs. 3

Mücbir sebep kavramı, Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) veya
diğer kanunlarda tanımlanmamıştır. Türk hukuku öğretisinde
ise, genel olarak kaçınılması veya bertaraf edilmesi objektif
bakımdan imkânsız olan ve sözleşmenin ifasını imkânsız kılan
dışsal olaylar mücbir sebep olarak ifade edilmektedir. Fikret
Eren’in de dahil olduğu öğretideki hâkim görüşe göre, mücbir
sebep kavramı, mutlak değil, nispî bir kavramdır. Bu yaklaşım mücbir sebebin tanımlanmasını güçleştirmektedir. Buna
göre, belirli nitelikteki olayların önceden daima mücbir sebep, buna karşılık diğer nitelikteki olayların beklenmeyen hal
sayılması mümkün değildir. Aynı olay, mevcut şartlara, hukukî
ilişkiye, sorumlu kişinin faaliyet ve işletme çeşidine göre farklı şekilde nitelendirilebilir. Mücbir sebep olarak adlandırılan
olayın tek bir olay olması şart değildir. Birden çok olay veya
olaylar grubu da mücbir sebep olabilir. Bu suretle meydana
gelen bir olay, meydana geldiği yerin, içinde bulunulan şartların ve olayın meydana geldiği zaman diliminin özelliklerine
göre mücbir sebep olarak kabul edilebilecek veya içinde yaşanılan şartlar gereğince mücbir sebep teşkil etmeyecektir.3

A force majeure event shall lead to a breach of a norm or
liability inevitably. In terms of the relevant concept, the
notion of inevitableness involves the notion of irresistibleness and unavoidability with respect force majeure. In
this context, in spite of all the measures taken, all opportunities and ways possessed, the results of the event that
caused the force majeure shall not have been prevented.

Mücbir sebep teşkil eden olayın, kaçınılmaz bir şekilde bir
davranış normunun veya borcun ihlaline yol açmış olması
gerekmektedir. Söz konusu konsept bakımından “kaçınılmazlık” kavramı, mücbir sebep yönünden karşı konulamazlık ve önlenemezlik kavramlarını da kapsamaktadır. Bu kapsamda, alınan her türlü tedbire, sahip olunan tüm imkânlara
ve araçlara rağmen, mücbir sebep teşkil eden olayın sonuç-
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Turkish Court of Cassation defines the
force majeure as an unexpected event
that occurs externally and also outside of
the will of the debtor, which prevents the
execution of the debt and which cannot
be prevented despite the measures to be
taken by anyone.4 In considering the approach of the doctrine and the practices,
the force majeure conditions may be expressed as extraordinary events that occurs out of business and activity cannot be
predicted and withstand, which inevitably
lead to a violation of the general norm or
liability.
Force majeure has been defined in various
Turkish Court of Cassation decisions. The
General Assembly of Civil Chambers of the
Turkish Court of Cassation, in a decision
dated 1966, expressed the force majeure
as follows:

ları önlenemez olmak durumundadır. Yargıtay, bir kararında mücbir sebebi “borcun
ifasına engel olan ve herhangi bir kimse tarafından alınacak tedbirlere rağmen önüne
geçilmesine imkân olmayan beklenmedik,
harici ve borçlunun iradesi dışında meydana
gelen olaydır” ifadeleri ile tanımlamıştır.4 Öğretide yer alan görüşler ve uygulama ışığında yorumlandığında, mücbir sebep halleri,
sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi
dışında meydana gelen, genel bir davranış
normunun veya borcun ihlaline mutlak ve
kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi
ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü olaylar olarak ifade edilebilmektedir.
Mücbir sebep, çeşitli Yargıtay kararlarında
tanımlanmıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 1966 tarihli bir kararında mücbir sebebi
şu şekilde ifade edilmiştir:

“If needed to describe the force majeure, the
force majeure is an event that is not possible
to be taken into consideration in advance
and consequently to be eliminated and
stems from an external factor. This event
may come from a natural force (such as a
storm, waterfall, flood) or from a third person’s act (like in tort) or a formal ban.”5

“Mücbir sebebin tanımlamasını yapmak gerekirse, mücbir sebep önceden göz önüne
alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan
kaldırılmasına imkan bulunmayan ve harici
bir etkenden ileri gelen olaydır. Bu olay tabii
bir kuvvetten (fırtına, zelzele, su basması gibi)
veya üçüncü kişinin eyleminden (haksız fiillerde olduğu gibi) yahut resmi bir yasaklanmadan (memnuiyetten) ileri gelebilir”5

In another decision of Turkish Court of Cas-

Yargıtay bir başka kararında mücbir sebebi,

FINANSMAN TEMININDEKI GÜÇLÜKLER VE EKONOMIK KRIZLERIN MÜCBIR SEBEP TEŞKIL ETMESI:
YARGITAY HGK’NIN E. 2017/15-2821 K. 2017/1552 SAYILI KARARININ İNCELENMESI
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sation, force majeure has been defined “generally non-detectable and irresistible case
(…)”. In another decision, force majeure has
been expressed as an unexpected event that
occurs externally and also outside of the will
of the debtor, which prevents the execution
of the debt and which cannot be prevented
despite the measures to be taken by anyone.6

“genel olarak sezilemeyen ve karşı konulamayan bir olgu (…)” olarak tanımlanmıştır. Bir
başka kararında ise mücbir sebebi “Borcun
ifasına engel olan ve herhangi bir kimse tarafından alınacak tedbirlere rağmen önüne
geçilmesine imkân olmayan beklenmedik,
harici ve borçlunun iradesi dışında meydana
gelen olaydır.” şeklinde tanımlanmıştır.6

“BORCUN IFASINA

According to the above-mentioned decision of the 13th Chamber of Turkish Court
of Cassation, numbered E. 2009/8727 K.
2010/101, the debtor cannot be held liable
for his failure to fulfill his obligations due
to the fact that the debtor cannot “wait“ or
“prevent” and to be attributed to him.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin yukarıda anılan E. 2009/8727 K. 2010/101 sayılı kararı
uyarınca borçlu, “beklemediği”, “önüne
geçemediği” ve “kendisine isnat olunamayacak bir sebeple” borcunu yerine getirememesinden dolayı sorumlu tutulamamaktadır.

ÖNÜNE GEÇILMESINE

According to the regulations concerning
the force majeure, the Article 136 of Turkish Code of Obligations, headed Impossibility of Performance may be followed that
this article includes force majeure by the
reason of that the case leading force majeure makes performance impossible. The
notion of force majeure shall be analyzed
within the scope of Article 136 because the
case interpreted as force majeure leads impossibility of performance.7 The point that
emphasized in this context is is the objective or subjective situation of impossibility.
On the other hand, there is an opinion in
doctrine that only objective conditions of
impossibility fall within the scope of Article
136. However, in view of the inflexibility of
the debts to the individual, the impossibility
of performance in both views above can be
evaluated within the scope of Article 136 of
the Turkish Commercial Code.8

TBK’da mücbir sebebe ilişkin düzenlemeler
incelendiğinde, ilgili madde olarak mücbir sebep teşkil eden olay ifayı imkânsız
kılması sebebi ile TBK’nın İfa İmkansızlığı
başlıklı 136. maddesinin “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle
imkânsızlaşırsa, borç sona erer” hükmünü
havi olduğu görülmektedir. Mücbir sebep
kabul edilen halin meydana gelmesi ifayı
imkansızlaştırmakta olduğundan, mücbir
sebep kavramı TBK madde 136 çerçevesinde değerlendirilmelidir.7 Bu kapsamda,
önemli olan ve göz önünde bulundurulması gereken husus, imkânsızlığın objektif
veya sübjektif durumudur. Buna karşılık,
öğretide sadece objektif imkânsızlık hallerini TBK madde 136 kapsamına sokan bir
görüş vardır. Ancak, şahsa sıkı sıkıya bağlı
borçlar bakımından her iki görüşe göre de
edimlerin imkânsızlaşması TBK madde 136
kapsamında değerlendirilebilmektedir.8

Accordingly, the establishment of the
contract and the subsequent occurrence
of an event must make it impossible to
performance permanently. The impossibility of performance ends an existing
contract or debt. In this sense, force majeure is considered as one of the causes
ending debt.

Buna göre sözleşmenin geçerli olarak kurulması ve sonrasında gerçekleşen bir olayın sürekli ve kesin olarak edimlerin ifasını
imkânsız hale getirmesi gereklidir. İfa imkânsızlığı, mevcut bir sözleşmeyi ya da borcu sona erdirmektedir. Bu anlamda mücbir
sebepler, borcu sona erdiren hallerden biri
olarak kabul edilmektedir.

B. Foreseeability and Force
Majeure

B. Öngörülebilirlik ve Mücbir
Sebep

Upon the considerations above mentioned, it can be seen that the most im-

Yukarıda anlatılanlar ışığında, bir olayın mücbir sebep kavramı kapsamında değerlendi-

ENGEL OLAN VE
HERHANGI BIR KIMSE
TARAFINDAN ALINACAK
TEDBIRLERE RAĞMEN

IMKÂN OLMAYAN
BEKLENMEDIK, HARICI
VE BORÇLUNUN IRADESI
DIŞINDA MEYDANA
GELEN OLAYDIR.”
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portant factor as to evaluate an event
within the scope of a force majeure concept is predictability. In this case, question regarding an economic crisis in Turkey is a predictable event or not will be
on agenda. After the economic crisis in
2001,Supreme Court held that it is impossible to characterize economic crisis
in Turkey as a force majeure event since
economic crises do not occur suddenly
”and” do not include instantaneity factor,
so that they have not been considered as
unpredictable.

rilebilmesi için en büyük etkenin öngörülebilirlik olduğu görülmektedir. Bu durumda
Türkiye’de ekonomik kriz öngörülemeyen bir
olay olarak nitelendirilebilir mi sorusu gündeme gelecektir. Yargıtay 2001 yılındaki ekonomik kriz sonrasında kararlarında Türkiye’de
ekonomik krizin mücbir sebep olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını belirtmektedir. Zira Yargıtay’ın aşağıda belirtilen kararında da görüldüğü gibi, “ekonomik krizler bir
anda oluşmamaktadır” ve “anındalık unsuru”
söz konusu olmadığından öngörülemez nitelikte olmadıklarını belirtmiştir.

“It is a fact that devaluation and economic
crises does not occur suddenly, but occurs
after certain economic distress in the market.
As a matter of fact, the economic crisis occurred in November 2000 three months later
than the facility agreement and shortly after
that, economic crises dated February 2001
has occurred. In this respect, the unpredictability which is the one of the conditions of
adaptation has not taken place in our case.”9

“Devalüasyon ve ekonomik krizlerin bir
anda oluşmadığı, piyasadaki belli ekonomik darboğazlardan sonra meydana geldiği de bir gerçektir. Nitekim, kredi sözleşmesinin yapılmasından üç ay sonra Kasım
2000 tarihli ve bundan kısa bir süre sonra
da Şubat 2001 tarihli ekonomik kriz meydana gelmiştir. Bu itibarla, uyarlamanın koşullarından olan öngörülemezlik unsuru,
davamızda gerçekleşmemiştir.”9

In E. 2015/1454 K. 2017/1674 numbered
decision of 23rd Law Department of Supreme Court, justified the plaintiff against
the explanation of the defendant’s representative regarding economic crisis as a
force majeure. In a decision of the Supreme
Court, defendant attorney demanded rejection of the case by claiming that when force
majeure conditions considered, plaintiff’s
status cannot be deemed as force majeure,
plaintiff should be prudent and act cautious,
due to being a trader according to Article 20
of the Turkish Commercial Code (“TCC”),
economic crises cannot be considered as
force majeure according to Article 117 of
the Turkish Obligation Code since it is not
an objective case for all companies.10 The
Supreme Court has justified the defendant’s
attorney. According to Article 18 of TCC
“Each trader should act as a prudent business man regarding his actions related with
his businesses.” It is indicated that trader
should foresee economic crises as a result of
being a prudent business man, and acting
cautious is his/her obligation.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E. 2015/1454
K. 2017/1674 sayılı kararında da davalı
vekilinın ekonomik krizin mücbir sebep
olacağına ilişkin açıklamasına karşılık davacıyı haklı bulmuştur. Yine Yargıtay’ın bir
kararında davalı vekili, mücbir sebebin
koşulları dikkate alındığında davacının durumunun mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğini, davacının tacir olup Türk
Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 20. maddesi
gereğince “basiretli tacir” olarak hareket
etmesi ve tedbirli davranması gerektiğini,
ekonomik krizin tüm şirketler için objektif
bir durum olmadığından BK’ nın 117. maddesi gereğince mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, davanın
reddini istemiştir.10 Yargıtay Davalı vekilini
haklı bulmuştur. Buna göre, TTK’nın 18.
maddesinin “Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi
hareket etmesi gerekir.” hükmü uyarınca
tacirin ekonomik krizi öngörmesi gerektiği,
basiretli bir iş adamı gibi hareket etmenin
sonucu olarak tedbirli davranma zorunluluğu belirtilmiştir.

It can be followed that Supreme Court
indicates frequently that economic crises are not an unpredictable event or an
intensive event which may constitute a
force majeure event. In this context, the
economic crisis in Turkey does not considered as an unpredictable issue. Therefore, it is not deemed as a force majeure.
In the recent decision dated 2017 / 15-

Türkiye’de ekonomik krizin öngörülemez bir
durum yahut mücbir sebep oluşturacak yoğunlukta beklenemez bir olay olmadığı Yargıtay’ın sıkça kararlarında belirttiği görülmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de ekonomik krizler
öngörülemez olarak nitelendirilmemektedir.
Bu sebeple de mücbir sebep olarak görülmemektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
aşağıda inceleyecek olduğumuz E. 2017/15-

FINANSMAN TEMININDEKI GÜÇLÜKLER VE EKONOMIK KRIZLERIN MÜCBIR SEBEP TEŞKIL ETMESI:
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2821 K. 2017/1552 of the Court of Cassation, an expert report was obtained after
the remittitur. In the expert report dated
17.11.2009 issued by legal expert Ufuk
Bayazıt and Ergün Dölek Public Legislation Director of the Central Bank of Republic of Turkey states that economic
crises in Turkey is not an unpredictable
event since trader should have solved the
source procurement issue as a prudent
trader or in case of having enough cash it
is possible to import machines with payment methods such as sight letter of cred-

M AK AL E L E R

2821 K. 2017/1552 sayılı kararında da, bozma ilamı sonrasında bilirkişi raporu alınmıştır.
Hukukçu bilirkişi Ufuk Bayazıt ve T.C. Merkez
Bankası Kamu Mevzuatı Müdürü Ergun Dölek
tarafından tanzim olunan 17.11.2009 tarihli
bilirkişi raporunda, çoğunluk görüşü olarak
Türkiye’de ekonomik kriz olgusunun beklenmeyen olay niteliğinde olmadığı, bu sebeple
eserin yapımını üstlenen yüklenicinin basiretli
bir tacir gibi davranarak kaynak temini sorununu çözümlemiş olması ya da yeterli nakde
sahip olması durumunda bankalardan peşin
ithalat veya görüldüğünde ödenecek akredi-

It can be followed that Supreme Court indicates frequently that
economic crises are not an unpredictable event or an intensive
event which may constitute a force majeure event.
Türkiye’de ekonomik krizin öngörülemez bir durum yahut
mücbir sebep oluşturacak yoğunlukta beklenemez bir olay
olmadığı Yargıtay’ın sıkça kararlarında belirttiği görülmektedir.

it or cash import from banks, there were
problems about importing credits due to
economic crises, some delays occurred
due to contractor. 11 As can be seen from
the expert report, it is once again emphasized that the characterize of economic
crisis is not unexpected and therefore not
unpredictable.

tif (sight letter of credit) ödeme şekillerinden
birine göre makine ithalatı yapması mümkün
olduğundan, ekonomik kriz sebebiyle ithalat
kredilerinde sorun yaşandığı, gecikmenin bu
sebeple yüklenicinin şeklinde görüş bildirilmiştir.11 Bilirkişi raporundan da anlaşılacağı
üzere, ekonomik kriz olgusunun beklenmeyen dolayısıyla öngörülemez olay niteliğinde
olmadığı bir kez daha vurgulanmıştır.

C. Force Majeure and
Impossibility of Performance

C. Mücbir Sebep ve İfa
İmkansızlığı

If the performance becomes impossible as a
result of an event which may be considered
as a force majeure, the impossibility which
the debtor shall not be liable for will be the
next impossibility. According to the Code of
Obligations Article 136, which regulates the
results of this: “(I)f the performance of the
debt becomes impossible due to reasons
that the borrower cannot be held responsible, the debt ends.” The debtor whose debt
ends due to impossibility shall be obliged
to give back the deed according to unjust
enrichment provisions which taken by the
other party of the agreement and loses the
right to demand the deed which has not

İfa, mücbir sebep sayılabilecek bir olayın
gerçekleşmesi neticesinde imkânsız hale
gelmişse, borçlunun sorumlu olmadığı
sonraki imkânsızlık söz konusu olur. Bunun sonuçlarını düzenleyen TBK 136’ya
göre “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa,
borç sona erer.” (f. 1) Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan
almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme
hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü
olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan
edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun
veya sözleşmeyle borcun ifasından önce
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been given to him yet. The cases which the
damage before the execution of the debt is
charged to the creditor are excluded from
this provision. Thus, the debtor who is the
debtor of the deed which becomes impossible due to force majeure, shall get rid of
his debt without paying any compensation
whereas, as a rule, the debtor shall lose the
right to demand the deed and be obliged to
return the acts performed to it.12

doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır (f. 2).
Böylece mücbir sebep sonucunda imkânsız hale gelen edimin borçlusu, herhangi
bir tazminat ödemeksizin borcundan kurtulur. Buna karşılık kural olarak karşı edimi
talep hakkını kaybettiği gibi, kendisine ifa
edilmiş edimleri de iade etmekle yükümlü
olur.12

D. Regulations Concerning
Contracts within the Scope of
Force Majeure

D. Mücbir Sebep Kapsamında
Sözleşmelere İlişkin
Düzenlemeler

It is stated above that the provisions regarding force majeure in Turkish Law are not
mandatory. Accordingly, it may be agreed
in the contract that party or parties may assume the risks which are arising from force
majeure. At the same time, it is also possible to decide on which events or situations
will be covered by force majeure or not.13
It is possible to limit the concept of force
majeure by the open will of the parties. For
example, if special force majeure events are
counted and if it is agreed that the consequences of the record are intended to occur
only if these events shall obstacle the performance, an obstacle which except from
the indicated events, even it is an obstacle
which does not require liability of debtor according to legislation, debtor cannot escape
from the liability by asserting the force majeure record.14 However, as the nature of the
force majeure cannot be defined by its nature since it can only be formed by abstract
terms and requires the examination of each
concrete event feature. It can be discussed
whether it is possible to limit an unidentified concept with a contract. Indeed, the
Supreme Court stated in a decision that the
force majeure conditions were not limited to
those specified in the contract:

Türk Hukukunda mücbir sebebe ilişkin hükümlerin emredici olmadığı ifade edilmiştir.
Buna göre bir tarafın veya tarafların zarar
gördükleri mücbir sebepten doğan riskleri
üstlendikleri sözleşmede kararlaştırılabilir.
Bununla birlikte hangi olayların veya durumların mücbir sebep kapsamına gireceği
veya girmeyeceği de sözleşmede kararlaştırılabilecektir.13 Mücbir sebep kavramının,
tarafların bu yöndeki açık iradesiyle de sınırlandırılması mümkündür. Örneğin, özel
mücbir sebepler sayılmış ve yalnızca bu
olayların ifayı engellemesi halinde kayıtta
öngörülen sonuçların doğacağı kararlaştırılmışsa, belirtilen olaylar haricindeki bir
engel, kanun gereği borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen bir engel olsa dahi,
borçlu mücbir sebep kaydını ileri sürerek
sorumluluktan kurtulamaz. Lakin; doğası
gereği mücbir sebep kavramı tanımlanamıyor olduğundan, yalnızca soyut terimler
ile şekillendirilebildiğinden ve her somut
olay özelliği gereği incelenmeyi gerektirdiğinden; tanımlanamayan bir kavramın sözleşme ile sınırlandırılmasının mümkün olup
olmadığı tartışmaya konu olabilecektir. Nitekim Yargıtay. bir kararında mücbir sebep
hallerinin sözleşmede belirtilenler ile sınırlı
olmadığını belirtmiştir:

“Article 27 of the contract indicates the force
majeure events that will affect the term.
Among these reasons, government discretionary act were also included. It would not
be right to limit the force majeure events with
the cases listed in mentioned article, even
though price adjustments in February 2001
cannot be regarded as discretionary act of

“Sözleşmenin 27. maddesinde süreye etki
edecek mücbir sebepler sayılmıştır. Bu sebepler arasında hükümet tasarrufuna da yer
verilmiştir. He ne (her ne) kadar 2001 yılı Şubat ayındaki fiyat ayarlamaları sözleşmenin
27. maddesindeki hükumet (Hükümet) tasarrufu olarak nitelendirilemez ise de mücbir sebepleri bu maddede sayılan hallerle
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the government indicated in Article 27 of the
contract.”15

sınırlamak da doğru olmayacaktır.” 15

However, given the fact that the provisions
on force majeure in Turkish Law are not
mandatory, it may be claimed that there is
no obstacle to determine the events by parties that will make the debt related to the
concrete event impossible in the framework
of the freedom of contract. The principle
of freedom of contract refers to the ability
of people to execute contracts, how they
would like to do so within the boundaries
of the law.16 The principle of freedom of
contract includes the freedom to conclude
contracts and to determine the content of
the contract together with the limitations
contained in itself. While the parties can
specify the reasons for the termination of the
contract or debt without specifying them as
force majeure and it is possible to determine
the conditions of execution of the contract
in this direction it can be claimed that it may
be possible for the parties to narrow or determine the events that may be considered

Fakat Türk Hukukunda mücbir sebebe
ilişkin hükümlerin emredici olmadığı göz
önünde tutulduğunda; tarafların sözleşme
serbestisi çerçevesinde somut olaya ilişkin
borcu ifaya imkansız hale getirecek olayları belirlemelerinde bir engel bulunmadığı
söylenebilecektir. Sözleşme serbestisi ilkesi, kişilerin hukuk sınırları dahilinde istedikleri sözleşmeyi yapabilmelerini ifade eder.
Sözleşme serbestisi ilkesi, bünyesinde barındırdığı sınırlamalar ile birlikte sözleşme
yapma ve sözleşme içeriğini belirleme serbestilerini içerir.16 Tarafların mücbir sebep
olarak tanımlamadan sözleşme içerisinde
ifayı engelleyecek yahut borcu sona erdirecek sebepleri belirtmeleri ve bu doğrultuda
sözleşmenin ifa koşullarının belirlenmesi
dahi mümkün iken tarafların mücbir sebep
kabul edilebilecek olayları sözleşme ile
daraltmaları veya belirlemelerinin bu çerçevede mümkün olduğu söylenebilecektir. Bu bağlamda emredici hukuk ve ahlak
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SÖZLEŞME SERBESTISI
ILKESI, KIŞILERIN
HUKUK SINIRLARI
DAHILINDE
ISTEDIKLERI
SÖZLEŞMEYI
YAPABILMELERINI
IFADE EDER.
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13 Mehmet Kösoğlu, Uluslararası
Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep
ve Aşırı İfa Güçlüğü/Hardship Klozları,
2010, s. 18.
14 Şemsi Barış Özçelik, Borçlunun
Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun
İfa Edilmemesi ve Mücbir Sebep
Kayıtları, 2009, s.146.
15 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu,
E. 2017/15-2821 K. 2017/1552 T.
6.12.2017.
16 Halis Ayhan, Uluslararası
Antlaşmalar Hukukunda Şartların
Esaslı Değişikliği İlkesi, 2018, s.125.
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17 23rd Department of Supreme
Court, numbered E. 2015/9406 K.
2017/2044, dated 6.7.2017.
18 Şemsi Barış Özçelik, Borçlunun
Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun
İfa Edilmemesi ve Mücbir Sebep
Kayıtları, 2009, p. 147.
19 Şemsi Barış Özçelik, Borçlunun
Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun
İfa Edilmemesi ve Mücbir Sebep
Kayıtları, 2009, p. 147.
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force majeure by contract. In this context,
force majeure clauses that are regulated
in line with the mandatory law and ethics
shall be valid and bind the parties. As it can
be followed from the decisions of the Supreme Court numbered E. 2017 / 15-2821 K.
2017/1552 and the 23rd Law Department of
the Supreme Court numbered E.2015/9406
K. 2017/2044 it may be claimed that the
Supreme Court does not have a stable perspective regarding mentioned issue.

kurallarına aykırı olarak düzenlenmemiş
mücbir sebep klozlarının geçerli ve taraflar
açısından bağlayıcı olacaktır. Aşağıda bahsi geçen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
E. 2017/15-2821 K. 2017/1552 no’lu ve Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin E. 2015/9406
K. 2017/2044 sayılı kararlarından da görüleceği üzere bu hususa ilişkin Yargıtay’ın
da istikrarlı bir bakış açısına sahip olmadığı
iddia edilebilecektir.

In some of its decisions, the Supreme Court
recognized the arrangements on which
events or circumstances would be deemed
as force majeure.17

Yargıtay, bazı kararlarında hangi olayların
veya durumların mücbir sebep kapsamına
gireceğine ilişkin düzenlemeleri tanımıştır.17

The parties may decide the limit the concept
of force majeure. For instance, if special force
majeure events are counted one by one and
if it is determined that only the consequences foreseen in the record will take place in
the consequences of the recording, even if
an obstacle other than the aforementioned
events is an obstacle which does not require
the liability of the debtor under legislation,
the debtor cannot be relieved from the responsibility by asserting the force majeure
record.18 In cases where the concept of force
majeure is not limited by contract, special reasons may be applied to determine the scope
of the concept. If there are different kinds
of events for special reasons, then special
reasons will have an expanding function in
terms of force majeure concept. In this case,
any event which does not require the liability

Mücbir sebep kavramının, tarafların bu
yöndeki açık iradesiyle de sınırlandırılması
mümkündür. Örneğin, özel mücbir sebepler sayılmış ve yalnızca bu olayların ifayı
engellemesi halinde kayıtta öngörülen
sonuçların doğacağı kararlaştırılmışsa, belirtilen olaylar haricindeki bir engel, kanun
gereği borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen bir engel olsa dahi, borçlu mücbir
sebep kaydını ileri sürerek sorumluluktan
kurtulamaz.18 Mücbir sebep kavramının
sözleşmede sınırlandırılmamış olduğu durumlarda, kavramın kapsamının tespitinde
özel sebeplerden yararlanılabilir. Eğer özel
sebepler içerisinde birbirinden farklı nitelikte olaylara yer verilmişse, bu defa özel
sebepler, mücbir sebep kavramı açısından
genişletici bir fonksiyona sahip olur. Bu durumda, kanun veya sözleşme gereği borç-
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of the debtor under the legislation or contract
may constitute a force majeure.19

lunun sorumluluğunu gerektirmeyen her
olay, mücbir sebep teşkil edebilir.19

However, the event indicated as force majeure should prevent the performance of
debt should occur in order to the results to be
realized foreseen in the force majeure clause.
The incident determined as a force majeure
should be an appropriate reason not to fulfill
the debt. In other words, there shall be an
appropriate causal link between the force
majeure event and non-performance of the
debt. Although the force majeure has been
realized, if the debt may not be executed for
any other reason, the debtor shall not be able
to relieved from the responsibility by asserting the force majeure clause.

Bununla beraber, mücbir sebep kayıtlarının, öngörülen sonuçları doğurabilmesi
için kural olarak, kayıtta belirtilen nitelikte
bir olayın borcun ifasını engellemiş olması
gerekmektedir. Mücbir sebep olarak belirlenen olayın, borcun ifa edilmemesinin uygun sebebi olması; bir başka deyişle mücbir sebep olayı ile borcun ifa edilmemesi
arasında uygun illiyet bağının bulunması
gerekmektedir. Bu çerçevede, mücbir sebep hali gerçekleşmekle beraber, borcun
başka bir sebeple ifa edilmemiş olması halinde, borçlu mücbir sebep kaydına dayanarak sorumluluktan kurtulamayacaktır.

I I I . T H E A P P R OAC H O F
THE SUPREME COURT
A B O U T T H E E VA L UAT I O N
OF THE ECONOMIC
C R I S E S AS F O R C E
MAJEURE

III. YA RGI TAY’I N
EK ONOMİ K KRİ ZLERİ N
M ÜCBİ R SEBEP
K AP SA MI NDA
DEĞ ERLENDİ Rİ LMESİ NE
İLİŞ Kİ N YA KLAŞI MI

The Supreme Court’s approach to economic
crises (particularly in the 2001 crisis and its
subsequent decisions) was that economic
crises may be foreseen. Therefore, the Supreme Court does not accept economic crises as a sufficient ground for adapting, The
Court have not considered economic crises
as force majeure which is a narrower concept
than unforeseen circumstances that could
lead to adaptation of contract unless there is
a contractual arrangement. The position of
the Court of Cassation regarding economic
crises and the inability to find financing shall
be analyzed through the decisions of the
Court of Cassation mentioned below.

Yargıtay’ın (özellikle 2001 krizi ve sonrasında verdiği kararlarda) ekonomik krizlere
olan yaklaşımı, genel olarak ekonomik krizlerin öngörülebileceği yönünde idi. Dolayısıyla Yargıtay, ekonomik krizleri uyarlama
için yeterli kabul etmezken, aksine sözleşmesel düzenleme yoksa ekonomik krizleri
uyarlamaya sebebiyet verebilecek beklenmeyen hallerden daha dar bir kavram olan
mücbir sebep hali olarak kabul etmemektedir. Ekonomik krizler ve finansman bulunamamasına ilişkin Yargıtay’ın pozisyonu,
aşağıda belirtilen Yargıtay kararları üzerinden irdelenecektir.

A. The Evaluation of
Economic Crisis

A. Ekonomik Kriz Olgusunun
Mücbir Sebep Olarak
Değerlendirilmemesi

The Supreme Court upheld the decisions
of the local court in which the economic
crisis was not considered as a force majeure
event:

Yargıtay, kararlarında ekonomik krizin mücbir sebep olarak değerlendirilmediği yerel
mahkeme kararlarını onamıştır:

“The attorney of the defendant demanded

“Davalı vekili, mücbir sebep niteliğindeki
ekonomik kriz sebebiyle kira alacağının

M AK AL E L E R

YARGITAY, BAZI
KARARLARINDA HANGI
OLAYLARIN VEYA
DURUMLARIN MÜCBIR
SEBEP KAPSAMINA
GIRECEĞINE ILIŞKIN
DÜZENLEMELERI
TANIMIŞTIR.
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17 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E.
2015/9406 K. 2017/2044 T. 6.7.2017.
18 Şemsi Barış Özçelik, Borçlunun
Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun
İfa Edilmemesi ve Mücbir Sebep
Kayıtları, 2009, s.147.
19 Şemsi Barış Özçelik, Borçlunun
Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun
İfa Edilmemesi ve Mücbir Sebep
Kayıtları, 2009, s.147.
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dismissal of the action, by claiming that lease
receivable is not due to economic crises
defined as force majeure, the amount of receivable can be determined by trial and levy
denial compensation cannot be demanded.
The defendant’s force majeure defense is not
in place, the rent fee which is determined by
the contract must be paid to the plaintiff, partially acceptance of the action due to the rent
receivable is not liquid because the amount
has not been determined in advance by the
parties; the cancellation and the continuation of the follow-up over the aggregated
amount 25.671,58 Turkish Liras, the request
for overdue and the denial of the request for
levy denial compensation has been decided
by the Court. The decision was appealed by
the attorney of the plaintiff. Rejection of all
appeals by the plaintiff attorney and approval
of the provision which is in accordance with
the procedure and the law.”20
“The plaintiff demanded from the court to decide to cancel the tender by claiming that after his participation to the bean tender which
commenced by defendant, default of delivery
of the goods subject to tender has occurred
due to economic crisis and excessive increase
in bean prices which is also a force majeure
event. The court decided to dismiss the action; sentence has appealed by defendant.
(…) 78.305.000 figures which are written in the
sentence paragraph of the appealed decision
shall be removed from the decision and shall
be written 5.245.600.000 instead of those and
the decision to be approved in this way.”21
This aapproach has also been followed in the
pre-2001 decisions of the Supreme Court:
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20 23th Department of Court of
Cassation Decision Number E.
2012/5037, KÇ 2013/71, Date:
15.01.2013.
21 13th Department of Supreme
Court, numbered E. 2002/8464, K.
2002/10626, dated 14.10.2002.
22 13th Department of Supreme
Court, numbered E. 1996/3653 K.
1996/3920, dated 16.4.1996.
23 Court of Cassation, numbered E.
2017/15-2821 K. 2017/1552, dated
6.12.2017.
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“If the inflationary incidents and the economic measures to be taken by the Government
are not counted as coercive reasons in the
contract signed by the plaintiff and in the
contract signed by the defendant, the defendant trader who in principle, has to act
as a prudent businessman, cannot avoid the
performance of the obligations by assuming
excessive difficulty in raising prices.”22
In the following decision of the Supreme
Court, the link between the contractual decision and the force majeure concepts was
provided:
“The plaintiff claimed that there were difficulties in the importation of the materials to be
used in the production Due to the price adjustments in February 2001, and that the duration was extended for this reason. The in-

muaccel olmadığını, alacak miktarının yargılama ile belirlenebileceğini, icra inkar
tazminatı istenemeyeceğini savunarak,
davanın reddini istemiştir. Mahkemece;
davalının mücbir sebep savunmasının yerinde olmadığı, sözleşme ile kararlaştırılan
kira bedelinin davacıya ödenmesi gerektiği, miktarı önceden taraflarca belirlenmediğinden kira alacağının likit olmadığı
gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne,
24.000,00 TL asıl alacak, 1.671,58 TL faiz
olmak üzere 25.671,58 TL üzerinden itirazın iptali ve takibin devamına, fazlaya dair
istemin ve icra inkar tazminatı talebinin
reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. (…) davacı vekilinin tüm
temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna
uygun bulunan hükmün onanmasına (…)”20

“Davacı, davalının açtığı kuru fasulye ihalesine katıldığını ihaleden sonra fasulye fiyatlarındaki aşırı artış ve memleketteki ekonomik kriz
nedeniyle ihale konusu malı teslim edemediğini, bu durumun mücbir sebep olduğunu
ileri sürerek ihalenin iptaline karar verilmesini
istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz
edilmiştir.(…) temyiz olunan kararın hüküm
fıkrasında yazılı (78.305.000) rakamların karardan çıkartılarak yerine (5.245.600.000)
rakamlarının yazılmasına, kararın düzeltilmiş
bu şekliyle onanmasına (…)”21

Bu tutum, Yargıtay’ın vermiş olduğu 2001
öncesi kararlarında da görülmektedir:
“Davacı tarafından sunulan ihale şartnamesinde ve davalının da imzaladığı sözleşmede, enflasyonist olaylar ve Hükümetçe
alınacak ekonomik tedbirler zorlayıcı ( mücbir ) sebepler arasında sayılmamışsa, ilke
olarak basiretli bir iş adamı gibi davranmak
zorunda olan davalı tacir, fiyatların yükselmesini aşırı güçlük kabul ederek ifadan kaçınamaz.”22
Yargıtay’ın aşağıdaki kararında, sözleşme
bedelinin döviz olarak kararlaştırılması ve
mücbir sebep kavramları arasında bağlantı
kurulmuştur:
“Davacı 2001 yılının Şubat ayında meydana
gelen fiyat ayarlamaları sebebiyle imalâtta
kullanılacak malzemelerin ithâlinde güçlükler yaşandığını, sürenin bu sebeple uzadığını ileri sürmüştür. 05.04.2001 tarihli 2001/2
Sayılı ve 28.10.2001 tarihli mükerrer sayılı
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crease occurred in 2001 February in foreign
exchange prices accepted as devaluation
in Council of Ministers Decrees’ published
in the Official Gazette dated 05.04.2001
and 2001/2 numbered duplicate dated
28.10.2001. It is obvious that devaluation decisions will have a significant impact on economic activities. However, since the price of
the contract between the two parties is determined in foreign currency and generally the
price increases are not included in the contracts where the price in foreign currency is
determined, this issue cannot be considered
as a force majeure by oneself.23
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Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarında 2001 yılı Şubat ayında döviz
fiyatlarında meydana gelen artışlar devalüasyon olarak nitelendirilmektedir. Devalüasyon kararlarının ekonomik faaliyetleri önemli
derecede etkileyeceği ortadadır. Ne var ki
yanlar arasındaki sözleşmenin bedeli döviz
olarak kararlaştırıldığından ve genel olarak
döviz cinsinden bedel kararlaştırılan sözleşmelerde fiyat artışlarına yer verilmediğinden
bu husus tek başına mücbir sebep olarak sayılamaz.”23
Dolayısıyla Yargıtay 2017 tarihli kararına

Until the decision dated 2017 the Court of Cassation has not
been considered economic crises as a mere force majeure.
Yargıtay 2017 tarihli kararına kadar, ekonomik krizleri tek
başına mücbir sebep hali olarak kabul etmediği sonucuna
varmakta idi.

Until the decision dated 2017 the Court of
Cassation has not been considered economic crises as a mere force majeure.

B. Turkish Court of Cassation,
Decision Numbered E. 2017 / 152821 K. 2017/1552
Although economic crises have not been
considered force majeure per se by the
Court of Cassation until the its decision dated 2014 regarding a thermal power plant
Project, stated that projects requiring a
large amount of investment were carried out
through borrowing, although cash payment
was an alternative, it was not commercially
rational:
“In the court experts committee report, on
which the decision of the court grounded,
dated 12.04.2011 and written by Prof. Dr.
Hakan Üzeltürk of Galatasaray University
Law Faculty, a Prof. Dr. From Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences. And Asst. Prof. Dr. İrfan
Akın of Istanbul University Law Faculty; it
is opined that considering the high cost

kadar, ekonomik krizleri tek başına mücbir
sebep hali olarak kabul etmediği sonucuna
varmaktadır.

B. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu,
E. 2017/15-2821 K. 2017/1552
sayılı Kararı
Ekonomik krizler, Yargıtay tarafından tek
başına mücbir sebep sayılmamak ile beraber; Yargıtay, bir termik enerji projesiyle
ilgili açılan davaya ilişkin 2014 tarihli bir
kararında büyük tutarda yatırım gerektiren
projelerin borçlanma ile gerçekleştirildiğini, her ne kadar peşin ödeme bir alternatif
olsa da bunun ticari ve rasyonel olmadığını
belirtmiştir:
“Mahkemece hükme esas alınan Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. ve İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan
Akın tarafından tanzim olunan 12.04.2011
tarihli bilirkişi kurulu raporunda, makinelerin
yüksek maliyeti, ülkemiz ticari hayatındaki
mevcut riskler, kamu tarafından gerçekleştiri-
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20 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E.
2012/5037, K. 2013/71, T. 15.1.2013.
21 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,
E. 2002/8464, K. 2002/10626 T.
14.10.2002.
22 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,
E. 1996/3653 K. 1996/3920 T.
16.4.1996.
23 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu,
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PART 1
of machinery, current risks in the commercial life of our country, procurement
processes carried out by the public and
the multi-component decision making
process of the public, that the claimant
consortium waiting the agreement with
the respondent to be finalized should be
deemed as an act of prudent merchant,
therefore, it is not possible to the claimant
consortium to be held responsible for the
delay. the opinion that the plaintiff consortium could not be held responsible for
the delay. In the same experts committee
report, it is stated that the only reason for
ECGD’s suspension decision for credit insurance is the economic and political uncertainty in Turkey after the February 2001
crisis; although the amount of credit guarantee given by ECGD to 7 companies in the
Turkey is 84.90 million pounds, no company is granted loan guarantee from Turkey in
2001 and no bank in Turkey is accepted as
guarantor in 2001; the main reason behind
ECGD’s credit suspension is the February
2001 crisis and that the claimant consortium has no contribution to the process of
this decision. It is clear that characterizing
a firm as incautious for not purchasing the
machinery worth USD 85,000,000.00 with
cash payment in January 2001 would contradict the reality of business life. It is seen
that prepayment is an alternative and not a
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len ihale süreçleri ve kamunun çok bileşenli
karar alma süreci göz önüne alındığında,
davacı konsorsiyumun davalı iş sahibi ile yapacağı sözleşmenin kesinleşmesini beklemesinin basiretli bir tacir davranışı olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu sebeple davacı
konsorsiyumun gecikmeden sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı yönünde görüş
bildirilmiştir. Aynı bilirkişiler kurulu raporunda, ECGD’nin kredi sigortalaması konusunda aldığı erteleme kararının tek sebebinin
Şubat 2001 krizinden dolayı Türkiye’de oluşan ekonomik ve politik belirsizlik olduğu;
ECGD tarafından 2000 yılında Türkiye’deki 7
firma için verilen kredi garantilerinin tutarının
84,90 milyon Sterlin olmasına karşın, 2001
yılında Türkiye’den hiçbir firmaya kredi garantisi verilmediği, 2001 yılında Türkiye’deki hiç bir bankanın garantörlüğünün kabul
edilmediği, ECGD’nin kredi ertelemesinde
temel sebebin Şubat 2001 krizi olduğu ve
davacı konsorsiyumun bu erteleme kararının
alınmasında bir kusurunun bulunmadığı ifade edilmiştir. 2001 yılı Ocak döneminde bir
firmanın 85.000.000,00 USD tutarındaki makineleri peşin ödeme ile almamasını tedbirsizlik olarak nitelemenin, ekonomik ve ticari
hayatının gerçeklerine uygun düşmeyeceği
açıktır. Bu ölçekteki projelerde dış finansman
ile zamana yayarak borçlanmanın bu yolla
oluşabilecek zararlar ve sair risklerin en az
hasarla atlatılmasına imkan tanıyacağı, peşin

FINANSMAN TEMININDEKI GÜÇLÜKLER VE EKONOMIK KRIZLERIN MÜCBIR SEBEP TEŞKIL ETMESI:
YARGITAY HGK’NIN E. 2017/15-2821 K. 2017/1552 SAYILI KARARININ İNCELENMESI

commercial and rational alternative, which
will allow the borrowing to be overcome
with the least damage in this way by extending it to time with external financing
in the projects of this scale. On the other
hand, there is no record of the plaintiff consortium violating its obligations under the
ECDG.”24
The Supreme Court also stated that
”In the Article 10 of the contract executed
between the parties it is stated that; extension of time can be given due to force
majeure events except the reasons arising from the contractor and the reasons
arising from the business owner administration, when the delay caused by the
contractor for the first 30 day delay of USD
1,000.00 / MW, for the second 30 day de-

M AK AL E L E R

ödemenin bir alternatif olmakla beraber ticari
ve rasyonel bir alternatif olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, davacı konsorsiyumun
ECDG nezdinde yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair bir kayıt da bulunmamaktadır.”24
Davaya konu olayda, toplam gücü 100 MW
olan mobil santral yapım ve işletim işinin davacı tarafından Şubat 2001 ekonomik krizi sebebiyle ortaya çıkan finansman zorlukları sebebiyle makinelerin geç alınabilmesi dolayısıyla
söz konusu tesisin geçici kabulünün sözleşme
ile öngörülenden geç tamamlanması sebebiyle davacı konsorsiyum, davalı EÜAŞ tarafından
uygulanan cezai şarta itiraz etmekte, ekonomik krize dayalı finansman bulmada güçlük
sebebiyle ortaya çıkan gecikmenin mücbir
sebebe dayalı olması sebebiyle, davalı tarafından süre uzatımı verilmesi gerektiğini, cezai
şart uygulanamayacağını ileri sürmektedir.

There is no record of the plaintiff consortium violating its
obligations under the ECDG.
Davacı konsorsiyumun ECDG nezdinde yükümlülüklerini
ihlal ettiğine dair bir kayıt da bulunmamaktadır.

lay 1.250,00 USD/MW and the third 30 day
delay 1.500,00 USD/MW delay penalty will
be applied, the delayed periods will be deducted from the actual period of service to
be paid to the contractor, the penalty period can not exceed 90 days. (...)”
“An agreement has executed with this
company on 13.01.2001 regarding the
05.12.2000 dated offer which has offered
to all sides of the agreement by MAN B&W
Diesel Ltd., in order to provide the necessary equipment for the deployment of the
mobile stations of the plaintiff contractor
consortium and it is understood from the
sent (…) correspondences to contractor

Yargıtay, aynı kararında:
“Taraflar arasında akdedilen sözleşmenin 10.
maddesinde; yükleniciden kaynaklanan sebepler dışında kalan mücbir sebepler ile iş
sahibi idareden kaynaklanan sebeplerle süre
uzatımı verilebileceği, yükleniciden kaynaklanan gecikme olduğunda ilk 30 günlük gecikme için günlük 1.000,00 USD/MW, ikinci
30 günlük gecikme için 1.250,00 USD/MW
ve üçüncü 30 günlük gecikme için 1.500,00
USD/MW gecikme cezası kesileceği, gecikilen
sürelerin de yükleniciye bedeli ödenecek fiili
hizmet süresinden düşüleceği, cezalı sürenin
90 günü geçemeyeceği kararlaştırılmıştır. (…)
“Davacı yüklenici konsorsiyumun mobil
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PART 1
AS THE TURKISH COURT
OF CASSATION DOES
NOT REGARD THE
ECONOMIC CRISES
AS UNPREDICTABLE,
IT DOES NOT DEEM
ECONOMIC CRISES
WITHIN THE SCOPE OF
FORCE MAJEURE.
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consortium by exports Credits Guarantee
Department – ECGD which shall provide
export credit in UK after this agreement
upon the emergence of economic crisis
on 19.02.2001 in Turkey; decision has
made as to review the risk assessment of
Turkey and status of Türkiye İş Bankası
as the grantor bank, Akbank and Yapı ve
Kredi Bankası shall be reviewed. It is understood that, by making amendments
in the projects upon this delay resulting
from the ECGD’s approach (…), by making
agreement with the German Export Credit
Guarantee Organization HERMES to guarantee the credit from the German Landesbank Baden-Wuerttemberg Bank in the
HERMES guarantee; therefore, plant was
commissioned with 203 days delay. The
delay in ECGD is not due to the failure of
the contractor’s performance regarding its
obligations, but due to the economic crisis
of our country occurred in February 2001.
Moreover, the business owner knows
that the financing will be provided from
abroad. In this context, the business owner accepted the project amendment upon
the request of the plaintiff company due
to the difficulties arising from the financing procurement, and he took over and
used the production in accordance with
this amendment. Therefore, it is acknowledged by our department that contractor
consortium does not have any default regarding the delay.”
expressed. It was also stated that this decision was acknowledged by the Court of
Cassation.25
Nonetheless it has been clarified in the
abovementioned decision of the Supreme
Court giving extension of time due to failure to provide financing is convenient. It
should be pointed out as to demonstrate
features of this event that all of the banks
to be rejected as a grantor in Turkey, in the
2001 February economic crisis which is
the subject of the case, was indicated in
expert’s report. In order to evaluate whether changes in economic indicators in our
country shall constitute a force majeure,
whether it is impossible to provide financing or should not be examined within the
scope of this. Because, as mentioned
above, only the events which the debt exactly becomes impossible constitutes force
majeure event.

santrallerinin konuşlandırılması için gerekli
teçhizatın temini amacıyla MAN B&W Diesel Ltd isimli şirketin taraflarına sunduğu
05.12.2000 tarihli teklif kapsamında bu şirket
ile 13.01.2001 tarihinde sözleşme imzaladığı
ve bu sözleşmeden sonra 19.02.2001 tarihinde Türkiye’de ekonomik kriz olması üzerine
İngiltere’de ihracat kredisi sağlayacak olan
İhracat Kredileri Garanti Kuruluşu (Exports
Credits Guarantee Department - ECGD)
tarafından yüklenici konsorsiyuma gönderilen (…) yazılarda, Türkiye’ye ilişkin risk değerlendirmelerinin gözden geçirme kararı
alındığının, garantör banka konumundaki
Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı ve Kredi
Bankası’nın durumlarının gözden geçirileceği anlaşılmaktadır. (…) Davacı konsorsiyumun,
ECGD’nin yaklaşımından kaynaklanan bu
gecikme üzerine projelerde tadilat yapılarak
(…) Alman İhracat Kredileri Garanti Kuruluşu
HERMES ile anlaşma yaparak HERMES garantisinde Alman Landesbank Baden-Württemberg Bankası’ndan krediyi temin ettiği, bu
nedenle mobil santralin 203 gün gecikmeyle
işletmeye alındığı anlaşılmaktadır. (…) ECGD
nezdinde yaşanan gecikme, yüklenicinin
edimlerini ifa etmemesinden değil, ülkemizde
yaşanan 2001 yılı Şubat ekonomik krizinden
kaynaklanmaktadır. Kaldı ki, iş sahibi şirket de
finansmanın yurtdışından sağlanacağını bilmektedir. Bu kapsamda, iş sahibi finansmandan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle davacı
şirketin talebi üzerine proje değişikliğini kabul
etmiş ve bu değişikliğe uygun şekilde yapılan
imalatı teslim alıp kullanmıştır. Bu nedenle,
yüklenici konsorsiyumun gecikme nedeniyle
kusurunun bulunmadığı Dairemizce kabul ve
takdir edilmiştir.”
ifade edilmiştir. Söz konusu kararın, Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsendiği belirtilmiştir.25
Yargıtay’ın yukarıdaki belirtilen kararında finansman bulunamaması sebebiyle süre uzatımı verilmesinin yerinde olduğuna karar verildiği anlaşılmakla beraber, karar konusu davaya
konu Şubat 2001 krizinde, Türkiye’deki hiçbir
bankanın garantörlüğünün kabul edilmediğinin dosyadaki bilirkişi raporunda ifade edilmiş
olduğunun da, somut olayın özelliklerini ortaya koymak bakımından belirtilmesi gerekir.
Ülkemizde meydana gelen ekonomik göstergelerdeki değişimlerin mücbir sebep teşkil
edip etmeyeceğinin değerlendirilebilmesi
için, “finansmanın temin edilmesinin imkânsız
olup olmadığının” bu çerçevede incelenmesi
gerekir. Zira yukarıda belirtildiği üzere mücbir
sebep hali, borcun mutlak suretle imkânsızlaşması halleri için kullanılmaktadır.
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IV. CONCLUSION

IV. SONUÇ

As the Turkish Court of Cassation does not
regard the economic crises as unpredictable, it does not deem economic crises
within the scope of force majeure. Yet, the
decision of the General Assembly of Civil
Chambers numbered E. 2017 / 15-2821 K.
2017/1552 stated that provision of project
finance for large-scale projects with external
financing means is rational, therefore, the
company performing the Project shall not
be obliged to foresee within his obligation
to act as a prudent merchant, the financing
would be impossible as a result of crisis. In
this context, the contractor shall not have
any fault in the provision of financing becoming impossible. In such cases where
the financing became impossible due to
economic crisis and the debtor cannot be
objectively expected to foresee this impossibility, the debtor shall be released from its
obligations. Events which may constitute a
force majeure shall be evaluated as per the
specifics of the case at hand and so that
whether the debtor may or may not be released from its obligations.

Yargıtay, ekonomik kriz olgusunu ülkemizde öngörülemez hal olarak kabul etmediği
için, mücbir sebep kavramının kapsamı içerisine almamaktadır. Fakat Hukuk Genel
Kurulu’nun E. 2017/15-2821 K. 2017/1552
sayılı kararında büyük ölçekli projelerde
projenin finansmanının dış finansman vasıtası ile yapılmasının rasyonel olduğu, bu sebeple tacir kişinin basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü kapsamında ekonomik
kriz sebebiyle finansman temininin imkansızlaşmasını öngörmek zorunda olmadığı
üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda proje
yüklenicisinin finansman temininin imkansızlaşmasında herhangi bir kusuru da
bulunmamaktadır. Ekonomik kriz sebepli
finansman temininin imkansızlaşması ve
rasyonel olarak borçludan bunu öngörmesi
beklenemeyeceği durumlarda, borçlunun
borcu sona erecektir. Mücbir sebep teşkil
edebilecek olayın, somut olayın koşullarına
göre değerlendirmesinin yapılması ve buna
bağlı olarak da söz konusu borcun sona
erip ermeyeceği belirlenmelidir.
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ABSTRACT

ÖZET

With the development of robots, robotics and technology, it is expected that robots will become more prevalent in our lives. Increased use of robots will bring
legal problems. The interaction of robots with each
other and the interaction of robots with people can
have consequences in terms of the law. This article
aims to discuss the debates regarding legal personality and the responsibilities of artificial intelligence
systems, and to identify where legislation needs to
be developed in this area. First of all, we will consider
what artificial intelligence is. Following this, legal developments in America, Europe and Turkey related
to artificial intelligence will be discussed. Further, the
legal identity of robots with artificial intelligence will
be examined and the results of their actions will be
evaluated in the light of the studies carried out around
the world. In this study, we will look at American Law,
European Law and Turkish Law, and legal regulations
related to legal liability of artificial intelligence and robotics.

Robotların, robotbilimin (robotics) ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatımızda daha fazla yer edineceği ön
görülmektedir. Robotların kullanımının artması hukuki
sorunları da beraberinde getirecektir. Robotların birbirleri
ile etkileşimi ve robotların insanlarla etkileşimi hukuki bakımından da sonuçlar doğurabilecektir. Makalemizde yapay zekâya sahip sistemlerin hukuki kişilik ve sorumlulukları üzerine yapılan tartışmalara değinmek ve bu alanda
geliştirilmesi gereken mevzuat hakkında analiz amaçlanmaktadır. Öncelikle yapay zekânın ne olduğu konusuna
değinilecektir. Akabinde ise yapay zekâ ve robotlara ilişkin
Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki yasal düzenlemelere değinilecektir. Öte yandan ise yapay zekâya sahip robotların
hukuki kimliği irdelenip eylemleri sonucunda yapay zekâya sahip robotlara sorumluluk atfedilip atfedilemeyeceği
dünya ‘da yapılan çalışmalar ışığında değerlendirilecektir.
Bu çalışmada Yapay zekâ ve robot teknolojisinde yapay
zekânın hukuki sorumluluğuna ilişkin Amerikan Hukuku,
Avrupa Hukuku ve Türk Hukuku’nda yapılan çalışma ve
yasal düzenlemelerden bahsedilecektir.

KEYWORDS
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PART 2
Artificial intelligence is the name given to the thinking initiative of a programmed
computer. Work on Artificial Intelligence began as far back as the development of
the first modern computer. The father of the field was Alan Mathison Turing, who
introduced the idea of thinking machines.
Yapay zekâ, programlanmış bir bilgisayarın düşünce girişimine verilen isimdir. Yapay Zekâ
çalışmalarının başlangıcı modern bilgisayarın geçmişi kadar geriye gitmektedir. Fikir
babası, makinelerin düşünmesi fikrini tartışmaya açan Alan Mathison Turing’dir.
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I . W H AT I S A R T I F I C I A L
INTELLIGENCE?

I. YA PAY ZEKÂ
NEDİ R?

Although there are many definitions of
artificial intelligence, the most common
one is: “the high mental ability of a computer or a computer controlled machine
to perform tasks related to high mental
processes, such as reasoning, deducing,
generalizing and learning from past experiences, which are often considered to be
human-specific attributes.”1 Artificial intelligence is the name given to the thinking
initiative of a programmed computer.

Yapay zekânın birçok tanımı olmakla birlikte, en yaygın; “bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin genellikle
insana özgü nitelikler olduğu varsayılan
akıl yürütme, anlam çıkartma, genelleme
ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi
yüksek zihinsel süreçlere ilişkin görevleri
yerine getirme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır.1 Yapay zekâ, programlanmış bir
bilgisayarın düşünce girişimine verilen
isimdir.

Work on Artificial Intelligence began as far
back as the development of the first modern computer. The father of the field was
Alan Mathison Turing, who introduced
the idea of thinking machines.2 In 1943,
the computer and the concept of artificial
intelligence were formed out of devices
produced for the needs of cryptoanalysis
during the Second World War. Today witnesses the fastest progress in artificial intelligence and robots with the increase in
processor capacity and processable data
size, the impact of new algorithms, and the
increase in investment. We are now using
artificial intelligence at every point of our
lives. Artificial intelligence is being used to
find solutions for traffic problems, which

Yapay zekâ çalışmalarının başlangıcı modern bilgisayarın geçmişi kadar geriye
gitmektedir. Fikir babası, makinelerin düşünmesi fikrini tartışmaya açan Alan Mathison Turing’dir.2 1943 te İkinci Dünya
Savaşı sırasında Kripto Analizi ihtiyaçları
için üretilen cihazlar sayesinde bilgisayar
ve yapay zekâ kavramı oluşmuştur. Günümüzde yapay zekâ ve robotlar, işlemci
kapasitesindeki artış, işlenebilen veri boyutundaki artış, yatırımlardaki artış ve yeni
algoritmaların etkisi ile tarihindeki en hızlı
ilerlemeyi göstermektedir. Yapay zekâyı artık hayatımızın her noktasında kullanmaya
başlamış durumdayız. Yaygın bazı örneklerinden bahsedersek; büyük şehirlerin en
büyük problemlerinden biri olan trafik için

YAPAY ZEKÂ VE ROBOTLARIN HUKUKI SORUMLULUĞUNUN
TÜRK YASAL MEVZUATI ÇERÇEVESINDE İNCELENMESI

are of particular significance in big cities.
Navigation applications, which have become a part of our lives, show the fastest
route, road works, accidents and similar
traffic conditions. In air travel, for many
years aircraft have been under human
control for on average only seven minutes,
most of the flight being on automatic pilot.3 Research on autonomous vehicles is
continuing rapidly around the world and
signs suggest it will start to be used in the
near future.4 In addition to this, artificial intelligence is used in the field of e-mail, classifying our mails according to our needs.
In the field of banking, credit evaluation,
trading with mobile checks, and controls
for fraud are all done through artificial intelligence. In Turkey, banking transactions
are being done through online banking,
rather than the number of branches increasing every year.5 In addition to these
examples, almost all applications used in
social media and the entertainment industry use artificial intelligence, serving our
interests. The smartphones we use have
become more simplified in foresight that
we fear as people in the future. Our smartphone assistants answer our questions,
fulfill our instructions and make recommendations according to our interests.

yapay zekânın bir çözüm yaratması için
çalışmalar yapılmaktadır. Hayatımızın bir
parçası haline gelen navigasyon uygulamaları anlık olarak en hızlı güzergâhı, yol
çalışmalarını, kazaları vb. trafik sebeplerini
göstermektedir. Uçak yolculuklarında yolculuğun çoğunda otomatik pilot kontrolde
olmakta ve uzun yıllardır uçuşların ortalama sadece 7 dakikasında uçak insanların
kontrolünde olmaktadır.3 Otonom araçlara ilişkin çalışmalar dünyada hızla devam
etmekte ve yakın gelecekte kullanımına
başlanacağına ilişkin sinyaller verilmektedir.4 Bunların dışında e-posta alanında da
yapay zekâ kullanılmakta ve ihtiyaçlarımıza
göre postalarımızı sınıflandırmaktadır. Bankacılık alanında kredi değerlendirmesini,
mobil çeklerle işlem yapmayı, dolandırıcılığa ilişkin kontrolleri de yapay zekâlar yapmaktadır. Ülkemizde bankacılık işlemlerinin
şube yerine cep bankacılıktan yapılması
her geçen yıl artmaktadır.5 Bunların dışında
sosyal medya ve eğlence sektöründe kullanılan neredeyse tüm uygulamalar yapay
zekâya sahiptir, ilgi alanlarımıza kullanım
şeklimize ilişkin tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Kullandığımız akıllı telefonlar aslında
gelecekte insanlar olarak korktuğumuz bir
öngörünün daha basitleştirilmiş haline sahiptir. Akıllı telefonlarda bulunan asistanlar
sorduğumuz sorulara cevap vermekte, talimatlarımızı yerine getirmekte ve ilgi alanlarımıza göre tavsiyelerde bulunmaktadır.
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Unfortunately, the measures we take
against the problems caused by artificial
intelligence do not seem to be enough.6
Since artificial intelligence is still human-supported, the regulations regarding
the problems that artificial intelligence will
create in the legal field are an area where
the existing legal rules are insufficient
in terms of the speed of development of
technology and the issues it brings up.
America, the European Union and Japan
have raised the issue.7 Different countries
have begun research into the influence artificial intelligence has on the law and into
legal solutions to the problems of artificial
intelligence.8
In Turkey, because of the low rate of development of artificial intelligence technology and the fact that it is limited to robots
with non-autonomous artificial intelligence, no legal regulation has been made
regarding the legal liability of artificial intelligence. This article will first examine
the legal regulations related to the legal
liability of artificial intelligence in America
and Europe, and then examine what Turkish legal legislation can be applied to any
problems of legality caused by artificial intelligence.
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Hayatımızın içerisinde bu kadar yer eden
yapay zekâ kullanımı karşısında, yapay
zekânın sebep olabileceği sorunlara karşı
aldığımız önlemler maalesef yeterli gözükmemektedir.6 Yapay zekâların hala insan
destekli çalışıyor olması dolayısı ile yapay
zekâların hukuki alanda yaratacağı sorunlara ilişkin düzenlemeler ancak birkaç
yıldır teknolojinin gelişim hızı ve yarattığı
sorunlar karşısında mevcut hukuk kuralları
yeterli olmaması üzerine çalışılan bir alan
olmuştur. Amerika, Avrupa ülkeleri, Japonya gibi ülkeler konuyu gündeme almıştır.7
Yapay zekânın hukuk üzerindeki etkisi ve
hukukun yapay zekânın yarattığı sorunlara çözüm getirmesine ilişkin çalışmalar
farklı ülkelerde başlamıştır.8 Ülkemizde ise
yapay zekâ teknolojisinin gelişme hızının
düşük olması ve henüz otonom olmayan
yapay zekâya sahip robotlardan faydalanıyor olmamız sebebiyle yapay zekânın
hukuki sorumluluğuna ilişkin yasal alanda
herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Öncelikle Türkiye, Amerika ve Avrupa’da yapay zekânın hukuki sorumluluğuna ilişkin
yasal düzenlemeler incelendikten sonra
yapay zekânın yol açtığı hukuki sorunlara Türkiye’de kıyas yolu ile uygulanması
mümkün olan yasal düzenlemeler incelenecektir.
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I I . L E G A L R E G U L AT I O N S
ON ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

II. YA PAY ZEKÂYA
İLİŞ Kİ N YASA L
DÜZENLEMELER

A. Legal Regulations in Turkish
Law on Artificial Intelligence and
Robots

A. Yapay Zekâ ve Robotlara
İlişkin Türk Hukukundaki Yasal
Düzenlemeler

In Turkish Law, there is no regulation
specific to robots, but the most recent
regulation does issue instructions for
uncrewed aerial vehicles. This instruction was prepared under the Law on
the Organization and Duties of the General Directorate of Civil Aviation dated
18/11/2005 and the Turkish Civil Aviation Law No. 2920 dated 14.10.1983.

Türk hukukunda robotlara ilişkin özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte yapılmış en
yakın düzenleme Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından insansız hava araçları ile ilgili
talimat çıkarılmasıdır. Bu talimat İnsansız Hava
Aracı Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul ve Esaslarına İlişkin
Talimat, 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 14.10.1983 tarihli
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında hazırlanmıştır.

The scope of the instruction covers uncrewed aerial vehicles (UAV), operators
of these vehicles, personnel employed
and air traffic that flies in Turkish Airspace. Included in the instruction docu-
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Talimatın kapsamı Türk Hava Sahası içerisinde
uçacak olan insansız hava araçlarını (İHA), bu

In Turkish Law, there is no regulation specific to robots,
but the most recent regulation does issue instructions for
uncrewed aerial vehicles.
Türk hukukunda robotlara ilişkin özel bir düzenleme
bulunmamakla birlikte yapılmış en yakın düzenleme Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından insansız hava araçları
ile ilgili talimat çıkarılmasıdır.
ments are requirements for keeping the
UAVs and records. An Unmanned Aerial
Vehicle is defined as an air vehicle that
is controlled by a UAV pilot with a control
link or whose autonomous operation is
planned by a UAV pilot, except for model planes used for sports or recreational
purposes, capable of flight without human power under the Instruction article
4/1-(ş). In this definition, attention must
be given to the definition of UAVs as “controlled by a pilot.” Thus, the UAV cannot
be considered independent of the owner
or user. In this context, in case of any violation of security and confidentiality by
a UAV, the UAV operator is responsible as
the real or legal person. 9 Although there
are no other regulations on artificial in-

araçların işletmecilerini, çalışacak personeli
ve hava trafiğini kapsamaktadır. Talimata’ta
İHA’lar için alınması gereken belgeler ve tutulması gereken kayıtlar mevcuttur. İnsansız
Hava Aracı, Talimat m.4/1’in (ş) bendinde;
“spor veya eğlence amacıyla kullanılan model uçaklar hariç, içinde insan olmadan motor
gücü ile uçuş yapabilen ve bir kontrol bağlantısı ile İHA pilotu tarafından kontrol edilen veya
otonom operasyonu İHA pilotu tarafından
planlanarak takip edilen hava aracı” olarak
tanımlanmıştır. Bu tanımda dikkat etmek gereken husus İHA’ları “pilotu tarafından kontrol
edilen” olarak tanımlamasıdır. Böylece İHA
sahibinden ya da kullanıcısından bağımsız
düşünülemeyecektir. Bu kapsamda Talimat’ın
devamında İHA tarafından güvenlik ve gizliliğin ihlali halinde İHA işletmecisi gerçek veya
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telligence and robots in Turkish law, it is
expected that legal regulations will be
needed in the area of criminal law and
obligations law. 10

tüzel kişi sorumlu olarak düzenlenmiştir.9 Türk
hukukundaki yapay zekâ ve robotlara ilişkin
başka bir düzenleme olmamakla birlikte, hukuki düzenlemelere ilk ihtiyaç duyulacak alanların karayolları, ceza hukuku borçlar hukuku
alanında olacağı düşünülmektedir.10

B. Legal Regulations in
American and European
Law on Artificial Intelligence and
Robots

B. Yapay Zekâ ve Robotlara
İlişkin Amerika ve Avrupa
Hukukundaki Yasal
Düzenlemeler

The legal liability of artificial intelligence
was first discussed in 1979 in a case in
Michigan, U.S.A.11 In a lawsuit, a jury ordered the payment of $10 million to the
family of a person killed by a robot. The
first legal arrangement was the law on
driverless cars in the state of Nevada in
2011. 12 Then the Federal Aviation Administration established that unmanned aerial vehicles are aircraft, and this has limited the controversy.13 Although there is no
legal regulation on the status of robots in
American Law, Calo, who has researched
Robot Law, says judges in American
courts view artificial intelligence robots
as independent controlled machines. Objections to this approach are concerned
about the independent identification of
artificial intelligence robots.14 Although
the courts continue to make decisions
based on the jurisprudence they have
determined, there is continuing work in
the U.S.A. on making changes to the laws
on artificial intelligence and robots; it is a
continually evolving field. 15

Yapay zekânın hukuki sorumluluğu ilk olarak 1979 yılında Amerika Michigan’da görülen bir davada tartışılmıştır. Görülen bir
davada jüri, robotun bir insanı öldürmesine
sebep olan eylemine ilişkin öldürülen kişinin
ailesine 10 milyon Amerikan Doları ödenmesine hükmetmiştir.11 Yasal olarak ilk düzenleme ise 2011 yılında Nevada eyaletindeki
sürücüsüz otomobillere ilişkin yürürlüğe
konan yasadır.12 Ardından Federal Havacılık
İdaresi insansız hava araçlarının uçak olduğuna hükmederek bu alanda ortaya çıkacak
tartışmalara sınırlama getirmiştir.13 Amerikan
Hukuku’nda robotların statüsü hakkında
bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte
Robot Hukuku hakkında araştırmaları olan
Calo’ya göre Amerikan mahkemelerinde
hâkimler yapay zekâlı robotları “bağımsız
kontrollü makineler” olarak görmektedir. Bu
yaklaşımın yapay zekâlı robotların bağımsız
olarak tanımlanması konusunda endişeli
olan görüşler için kabul edilemez olduğu
itirazları da devam etmektedir.14 Mahkemeler belirledikleri içtihatlara sadık kalarak karar vermeye devam etse de Amerika sürekli
gelişen bir alan olan yapay zekâ ve robotlar
konusunda yasalarda değişiklik yapmaya
ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir.15

On 20 January 2015, the European Parliament’s Legal Affairs Committee (JURI)
established a Working Group on legal
issues related to the development of Robotics and Artificial Intelligence, with the
primary intention of preparing the relevant legal rules. In their report, 38 general principles regarding the development
of robots and artificial intelligence were
considered. In the last section of the report, there are some suggestions for robot designers and users. 16 The report recommends that robot designers take into
account the value of dignity, freedom
and justice before, during and after the
design, development and presentation of
such technologies; define reliable principles for robot design; develop design features to ensure that private information is
safe and appropriate; get a positive opinion from an ethics committee before test-

Avrupa Birliği’nde Avrupa Parlamentosu Yasal İşler Komitesince (JURI) 20 Ocak 2015
tarihinde Robotik ve Yapay Zekânın geliştirilmesi ile ilgili yasal konularda bir Çalışma
Grubu oluşturulmasına karar verilmiş olup,
bu çalışma grubu öncelikli olarak bu konuyla bağlantılı hukuk kurallarını hazırlamayı
amaçlamaktadır. Raporda robotların ve yapay zekânın geliştirilmesine ilişkin otuz sekiz
adet genel ilke sayılmıştır. Raporun son kısmında ise robot tasarımcıları ve kullanıcıları
için bazı önerilerden bahsedilmektedir. Robot tasarımcılarına; Bu tür teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve sunumundan önce,
sırasında ve sonrasında Avrupa’nın onur,
özgürlük ve adalet değerlerini hesaba katılmalarını; robotların tasarımına ilişkin güvenilir prensipler belirlenmelerini, özel bilgilerin
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ing a robot in a real environment or before
incorporating people into the design and
development procedures; and design
robots compatible with legal principles.
The report also discusses the rights of robot users. According to the report, users
have the right to use robots in a risk-free
environment and without fear, and users
have the right to use robots according to
the purpose of existence.
In addition to the working group mentioned above, “SPARC” was established
to maintain and improve the position of
Europe in the field of robotics, and “euRobotics” was set up to provide solutions
for problems in the field of robot law.
“SPARC” identifies and carries out studies in areas where robots can be used in
human life, for example, manufacturing,
health, trade, logistics and the military. 18
7RoboLaw also carried out a study of robot law, which was completed in 2014.
The primary objective of the RoboLaw
project was to understand the legal and
ethical impacts of emerging robotic technologies and to determine whether the
existing legal frameworks are adequate
and feasible in the light of the development and rapid proliferation of robotic
technologies. 18
The European Union’s European Robotics
Research Network, also known as EURON,
aims to create a roadmap for robotics in the
next two decades. The network was established as a joint research center due to the
inadequacy of European legal research on
artificial intelligence and robots compared
to that in Asian countries and America.
They aim to continue their studies in all areas of robot technology, focussing on system integration, virtual learning and legal
studies.19
While this work on robot law in America
and the European Union continues, one
of the most critical legal developments in
this field is undoubtedly the study on applying the status of electronic person to
robots.20
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güvende olmasını uygun şekilde kullanımını
garantialtına alan mahremiyete göre tasarım
özellikleri geliştirilmelerini; bir robotu gerçek
bir ortamda test etmeden önce ya da insanları tasarım ve geliştirme prosedürlerine
dâhil etmeden önce bir Araştırma Etik Komitesinden olumlu bir görüş elde etmelerini
ve yasal ilkelere uygun tasarım yapmalarını
tavsiye etmişlerdir.16 Raporda robot kullanıcılarının haklarından da bahsedilmiştir. Rapora göre; kullanıcıların risksiz ve korkusuz
bir şekilde robot kullanma hakkı vardır, kullanıcılar robotun tasarlanma sebebini yerine
getirmesini isteme hakkına sahiptir, kullanıcılar robotu etik veya yasal ilke ve standartlara aykırı şekilde kullanamaz gibi kurallar
getirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen çalışma grubu dışında, “SPARC” Avrupa’nın robotik alanındaki
konumunu muhafaza etmek ve geliştirmek
amacıyla kurulmuş olup, “euRobotics” ise
SPARC’ın içinde yer alan özel sektör temsilcisi konumunda olan, robot hukuku alanındaki sorunların tespiti ve çözümüne yönelik
öneriler sunan bir kuruluştur. SPARC, Robotların insan hayatında kullanılabileceği
alanları tespit ederek bu alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Bunlar; İmalat, sağlık, ticaret, lojistik ve askeri alandaki çalışmalardır.17
“RoboLaw” ise 2014 yılında yine robot hukuku alanında yapılmış bir çalışmadır. RoboLaw projesinin temel amacı, ortaya çıkan
robotik teknolojilerin yasal ve etik etkilerini
anlamak ve mevcut yasal çerçevelerin, robotik teknolojilerin gelişmesi ve hızlı çoğalması
ışığında yeterli ve uygulanabilir olup olmadığını ortaya çıkartmaktır.18
Yine Avrupa Birliğinde “EURON” şeklinde
anılan Avrupa Robotik Araştırma Ağı önümüzdeki yirmi yıllık süre içinde robot etiği
alanında yol haritası oluşturma amacını taşıyor. Ağ, Asya ülkeleri ve Amerika’da yapay
zekâ ve robotlara ilişkin yapılan hukuki araştırmalara karşı Avrupa’nın yetersiz kalması
sebebiyle ortak bir araştırma merkezi olarak
kurulmuştur. Sistem entegrasyonu, sanal
öğrenme, yasal çalışmalar gibi başlıklar altında farklı çalışmalar yaparak robot teknolojisinin her alanında Avrupa çalışmalarını
devam ettirmeyi hedeflemektedirler.19
Amerika ve Avrupa’da robot hukukuna ilişkin yukarıda bahsedilen kuruluşların çalışmaları devam etmekle birlikte bu alanda
yapılan en önemli yasal düzenlemelerden
biri şüphesiz robotlara elektronik kişi statüsü
verilmesi konusundaki çalışma raporudur.20
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PART 2
AS THE SPEED OF
AUTONOMOUS ROBOTICS
AND ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
TECHNOLOGY INCREASES
DAILY, IN CASES OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND ROBOTS, IT IS
BECOMING INCREASINGLY
QUESTIONABLE WHETHER
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND ROBOTS WILL
BE AWARDED LEGAL
PERSONALITY.
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I I I . L E G A L S TAT U S A N D
LEGAL LIABILITIES
OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND
R O B OT S

I I I. YA PAY ZEKÂ VE
ROBOTLA RI N
YASA L STATÜSÜ
VE HUKUKİ
SORUMLULUKLA RI

As the speed of autonomous robotics and
artificial intelligence technology increases
daily, in cases of artificial intelligence and
robots, it is becoming increasingly questionable whether artificial intelligence and
robots will be awarded legal personality.

Robot ve yapay zekâ teknolojisinin otonom
ivme hızı her geçen gün arttıkça, yapay zekâ
ve robotların dâhil olduğu vakalara ilişkin
durumlarda, yapay zekâ ve robotlara kişilik
tanınıp tanınmayacağı daha da sorgulanır
hale gelmiştir.

In order to explain the legal liability of robots, the RoboLaw Project, which began
in 2012, first grouped robots under three
headings: autonomous robots, non-autonomous robots and intelligent robots.
Autonomous robots are those that can
make decisions by themselves in the outside world and implement these decisions
without someone interferring.21 In this context, robots that cannot be intercepted and
can act without any intervention are called
non-autonomous robots. Intelligent robots
are described as robots that can act by
adapting to their environment and/or interacting with external sources and adapting
their behaviors as a result of this perception
and interaction. Based on these categories,
in order to be able to talk about the legal
liability of artificial intelligence, artificial intelligence must acquire a legal personality.
Given these defintions, it is clear that it is
not possible to talk about the responsibilities of non-autonomous robots. Since these
robots cannot make any decisions on their
own, under liability law, robots cannot be
regarded as having liability.

Avrupa’da robotların hukuki statüsüne ilişkin olarak 2012 yılında başlayan Robolaw
Projesi’nde robotların hukuki sorumluluğundan bahsedebilmek için öncelikle robotları
üç başlık altında gruplamışlardır. Robotları,
otonom robotlar, otonom olmayan robotlar
ve akıllı robotlar olarak üçe ayırmışlardır.21
Otonom robotlar, kendi başına yani dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın kararlar alarak bu kararları dış dünyada yine
kendi başına uygulayabilen robotları ifade
etmektedir. Bu çerçevede, karar ve eylemlerinin uygulamasına dışarıdan müdahale edilebildiği ve böyle bir müdahale olmaksızın
karar ve hareket eylemi gerçekleştiremeyen
robotları otonom olmayan robotlar olarak
tanımlanmaktadır. Akıllı robotlar ise, çevreyi
algılayarak ve/veya dış kaynaklarla etkileşerek bu algılama ve etkileşim neticesinde
davranışlarını uyarlayarak görev yapabilen
robot olarak tarif edilmektedir. Bu tariflerden
hareketle yapay zekâlı robotun sorumluluğundan bahsedebilmek için türlerine göre
öncelikle hukuki bir kişilik kazanması gerektiği görülmektedir. Robotların türlerine
yönelik açıklamalardan sonra otonom olmayan robotların sorumluluklarından bahsetmenin mümkün olmadığı açık olarak görülmektedir. Nitekim bu robotlar, kendi başına
herhangi bir karar alıp uygulayamadığı için
sorumluluk hukuku çerçevesinde robotlara
dair herhangi bir sorumluluktan bahsedilemeyecektir.

The European Parliament, in its motion on
Civil Law Rules on Robots,22 emphasizes
that in order to be defined and accepted
as electronic persons, robots must be able
to make intelligent, autonomous decisions,
or if they can interact with third parties,
they are responsible for their actions and
only in this way can robots be given legal
personality. The Parliament states that at
such time as a robot cannot be controlled
by another, it will be necessary to attribute
legal personality to him. As robots are still

Avrupa Parlamentosu Robotlar Hakkındaki
Medeni Hukuk Kurallarına dair önergesinde22, elektronik kişi olarak tanımladığı ve
kabul ettiği robotların akıllı, otonom kararlar alabildiği veya üçüncü kişilerle etkileşim
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controlled by humankind, they therefore
cannot, for the time being, be afforded legal personality.
Although there are no legal regulations on artificial intelligence and robots in Turkish Law,
it is possible to argue that solutions can be
found by applying existing laws. Before looking at the provisions to be applied in Turkish
Law, we focus on the legal personality.
It is important to determine the ability of robots to carry out actions and operations in
order to be able to assign personal rights
and define robots as a legal subject. In this
context, in order to determine whether or
not robots will be recognized as legal subjects in Turkish Law, it is useful to examine
the issue in terms of the capacity to have
rights and actions. According to Article 8
of the Turkish Civil Code No. 4721, “each
person has a capacity of rights. Accordingly, all human beings are equal within
the boundaries of the legal order to have
rights and debts.” Article 9 and Article 10
of the Turkish Civil Code23 stipulate that a
person who possesses the capacity to act
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kurabildiği takdirde eylemleri açısından sorumluluğunun bulunacağını ve ancak bu
şekilde robotlara hukuki kişilik tanımlanabileceğini vurgulamaktadır. Ne zaman ki bir
robot başka biri tarafından kontrol edilemezse o zaman kendisine hukuki kişilik atfedilmesi gerektiği Parlamento tarafından ifade
edilmektedir. Önergede robotların hala insanoğlu tarafından kontrol edildiği, bu nedenle şu an için hukuki kişiliğine kavuşamadığı
belirtilmiştir.

ROBOT VE YAPAY ZEKÂ

Türk Hukuku’nda yapay zekâ ve robotlar
hakkında yasal düzenleme bulunmamakla
birlikte, ancak mevcut kanunların kıyasen
uygulanması yoluna gidilerek çözüm bulunabileceği bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Kıyasen uygulanması düşünülen
maddelerden bahsetmeden önce Türk Hukuku’nda kişilik kavramı üzerinde durmak
yerinde olacaktır.

VAKALARA ILIŞKIN

Robotlara hukuki suje olarak kişilik hakları
tanımlayabilmemiz için, robotların ne gibi
eylem ve işlemleri yapabilme kabiliyetlerinin
olduğunu tespit etmek önemlidir. Bu çerçevede Türk Hukuku açısından robotların hukuki suje olarak tanınıp tanınmayacaklarını

TEKNOLOJISININ
OTONOM IVME HIZI
HER GEÇEN GÜN
ARTTIKÇA, YAPAY
ZEKÂ VE ROBOTLARIN
DÂHIL OLDUĞU

DURUMLARDA, YAPAY
ZEKÂ VE ROBOTLARA
KIŞILIK TANINIP
TANINMAYACAĞI DAHA
DA SORGULANIR HALE
GELMIŞTIR.
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21 Erica Palmerini, Regulating
Emerging Robotic Technologies in
Europe: Robotics facing Law and
Ethics, Robolaw, Guidelines on
Regulating Robotics, 2012.
22 Erica Palmerini, Regulating
Emerging Robotic Technologies in
Europe: Robotics facing Law and
Ethics, Robolaw, Guidelines on
Regulating Robotics, 2012.
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PART 2
IT IS IMPORTANT
TO DETERMINE THE
ABILITY OF ROBOTS TO
CARRY OUT ACTIONS
AND OPERATIONS IN
ORDER TO BE ABLE
TO ASSIGN PERSONAL
RIGHTS AND DEFINE
ROBOTS AS A LEGAL
SUBJECT.

(a person who has the capacity to discriminate and to act) has the right to be dealt
with by his/her actions. Acting according
to the wording of the law, a license can be
defined as the right of a person to be entitled to his/her own will, to change these
rights, to eliminate, to get into debt, to
change debts, in other words, to be entitled to its own acts and to get into debt.24
The concept of a person in law refers to
assets that may have rights and debts.
Being a human being is not a necessary
condition for possessing legal personality – a concrete example of this is the legal
person.25 In other words, the legal order
accepts two kinds of legal personality, one
being a real person and the other being a
legal person. Real people are just people.
The legal person includes people’s communities and commodities that have been
established in order to achieve a specific
purpose and have the conditions required
by the legal order. Because they have
rights and liabilities, both the real and
the legal person have many fundamental
rights such as opening a case, filing a lawsuit, and the right of ownership. How can
robots and users be held responsible for
these actions when autonomous robots
are not considered as persons in current
law yet are intelligent learners and act on
their own initiative?
The article points that can be overcome
in the near future within the framework
of the pace of development of artificial in-
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24 Turkish Civil Code, Article 10:
Any adult person who has the power
discriminate and has no restriction
has the capacity to act.
25 Turkish Civil Code, Article 48:
Legal persons shall be entitled to all
rights and debts except those that
are dependent on human-specific
qualities such as sex, age, kinship
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belirleyebilmek amacıyla Türk Mevzuatını
incelediğimizde hak ve fiil ehliyeti noktasında konuyu incelemekte fayda görülmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 8. maddeye göre, “Her insanın hak ehliyeti vardır.
Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin
sınırları içinde, haklara ve borçlara sahip
olmada eşittir.” Türk Medeni Kanununun 9
ve 10. Maddesi23 ile de, fiil ehliyetine sahip
olan kimsenin (ayırt etme gücüne sahip ve
kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin
olduğu) kendi fiilleriyle hak edinebildiği ve
borç altına girebildiği düzenlenmiştir. Kanunun lafzından hareketle, fiil ehliyeti bir kimsenin kendi fiil ve davranışlarıyla, kendi isteğiyle hak kazanması, bu hakları değiştirmesi,
ortadan kaldırması, borç altına girmesi, borçları değiştirmesi, ortadan kaldırması yani bir
diğer deyişle kendi fiilleriyle hak kazanması
ve borç altına girebilmesi olarak tarif edilebilir. Hukukta kişi kavramı hak ve borçlara
sahip olabilen varlıkları ifade eder.24 İnsan
olmak ise, hukuki kişiliğe sahip olmanın -tüzel kişilik bunun apaçık örneğidir- gerekli
bir koşulu değildir.25 Şöyle ki, hukuk düzeni
biri gerçek kişi, diğeri tüzel kişi olmak üzere
iki türlü kişi kabul etmektedir. Gerçek kişiler
sadece insanlardan ibarettir. Tüzel kişiler ise,
belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve hukuk düzeninin aradığı koşullara
sahip bulunan kişi toplulukları ile mal topluluklarıdır. Hem gerçek hem de tüzel kişi hak
ve sorumluluklara sahip olmasından ötürü
dava açma, aleyhine dava açılması, mülkiyet
hakkı gibi birçok temel haklara sahiptir. Bu
durumda mevcut hukukta “kişi” sayılmayan
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telligence and robotics in Turkey will be
made an observation and assessment of
the legal troubles that can be experienced
by the target. Artificial intelligence technology in Turkey, unfortunately, is a field
study conducted over several years yet.
Therefore, its development is slow and inadequate compared to other examples in
the world. Because the development rate
is low and the scope of such research is
limited, it is not necessary to talk of autonomous robots in artificial intelligence and
robotics technology and to make a new
legal personality to robots and to make
new laws mentioned in the liability of the
autonomous robot. However, despite the
possibility of legal problems related to
intelligent robots, which we call semi-autonomous, in the Turkish Legislation, the
regulations that can be applied by way of
a comparative method in case of a legal
problem related to semi-autonomous robots will be mentioned.

ancak akıllı olan, öğrenen ve kendi inisiyatifleri ile hareket edebilen otonom robotlar
üretildiğinde, robotlar ve kullanıcıları bu fiillerinden nasıl sorumlu tutulabilir?

ROBOTLARA HUKUKI

Makalede Türkiye’deki yapay zekâ ve robot
teknolojisinin gelişim hızı çerçevesinde yakın gelecekte gelinebilecek noktaları hedef
alarak yaşanabilecek hukuki sıkıntılara ilişkin
bir gözlem ve değerlendirme yapılacaktır.
Türkiye’de yapay zekâ teknolojisi ne yazık ki
henüz birkaç yıldır üzerine çalışma yapılan bir
alandır. Bu sebeple gelişimi hem yavaş hem
de dünyadaki diğer örneklerine göre yetersiz
kalmaktadır. Gelişim hızının düşük ve çalışma
kapsamının sınırlı olması sebebiyle yapay
zekâ ve robot teknolojisinde otonom robotlardan bahsetmek yakın zamanda mümkün
gözükmediğinden dolayı robotlara yeni bir
hukuki kişilik kazandırmak ve tam anlamıyla
otonom robotun sorumluluğundan bahsedilen yeni yasalar yapılmasına da şimdilik
gerek görülmemektedir. Ancak yarı otonom
dediğimiz zeki robotlarla ilgili hukuki sorunların oluşacağı ihtimaline karşın Türk mevzuatında yarı otonom robotlara ilişkin hukuki bir
sorun halinde kıyas yolu ile uygulanabilecek
düzenlemelerden bahsedilecektir.

TANIMLAYABILMEMIZ

A. In Terms of Obligations Law

A. Borçlar Hukuku Açısından:

In Turkish legislation, the comparable
provisions that can be used to determine
the legal status of robots that use artificial
intelligence are, firstly, the provisions for
liability without fault. According to this
legislation, responsibility lies with the
employee, the legal person, the owner of
the animal, the head of the household,
the vehicle operator and a person under
incapacity. Under this legislation, the person to be held responsible for an artificial
intelligence robot is the owner or operator. These people will be held responsible
even if there are no defects in the actions
of the robots in their possession.

Türk mevzuatında yapay zekâya sahip robotların yasal statüsünü belirlerken kıyaslanabilecek hükümler ilk olarak kusursuz sorumluluğa ilişkin hükümlerdir. Buna göre mevzuatta
yer alan; adam çalıştıranın sorumluluğu, tüzel
kişi organlarının sorumluluğu, hayvan sahibinin sorumluluğu, ev başkanının sorumluluğu,
araç işletenin sorumluluğu ve temyiz kudretinden yoksun kişilerin sorumluluğu incelenebilir. Kusursuz sorumluluk hallerine ilişkin
kıyas yapıldığı takdirde sorumlu tutulacak kişi
yapay zekâlı robotun sahibi veya işletmecisi
olacaktır. Bu kişiler mülkiyetlerinde bulunan
robotların eylemlerinden kusurları olmasa
dahi sorumlu tutulabileceklerdir.

First of all, if it is necessary to evaluate within the scope of the Law of Obligations, it is
possible to examine the cases of liability
without fault in terms of enterprises and individuals using artificial intelligence robots.
Given the low level of development in this
field of technology in Turkey, the artificial

Öncelikle borçlar kanunu kapsamında bir
değerlendirme yapmak gerekirse, kusursuz
sorumluluk hallerinin yapay zekâlı robotları
kullanan işletmeler ve bireysel kişiler bakımından incelenmesi mümkün gözükmektedir.26

SUJE OLARAK
KIŞILIK HAKLARI

IÇIN, ROBOTLARIN
NE GIBI EYLEM VE
IŞLEMLERI YAPABILME
KABILIYETLERININ
OLDUĞUNU TESPIT
ETMEK ÖNEMLIDIR.
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23 Türk Medeni Kanunu, madde 9:
Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi
fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına
girebilir.
24 Türk Medeni Kanunu, madde
10: Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı
olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti
vardır.
25 Türk Medeni Kanunu, madde
48: Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi
yaradılış gereği insana özgü niteliklere
bağlı olanlar dışındaki bütün haklara
ve borçlara ehildirler.
26 Mehmet, Mevlütoğlu, “Robotik
Teknolojileri Sektör Raporu Robotik,
Otomasyon ve Yapay Zeka, 2015.
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intelligence used in the near future will be
limited to robots with semi-autonomous artificial intelligence or intelligent robots. The
development and use of fully autonomous
robots that would require a separate regulation in Turkish Law is currently not being
developed.26
The Law of Obligations addresses the responsibility of those who do not have the
power to distinguish the “equity responsibility” set out in Article 65. The responsibility of those who do not have the power to
discriminate is broadly kept. Accordingly,
in cases where equity requires, it is possible to hold a person who has the proper relation of illegality, loss and irregularity and
is responsible for the damage that is not
defective, even if it is not defective.27 In the
case that artificial intelligence robots are
held accountable for such a comparison
because we are not talking about an autonomous robot, the damage to compensation
law will be caused by the operator or owner
of the robot.
The Code of Obligations regulates the care
liability after the equity liability. Care liability
is divided into three, namely the liability of
the employee, the responsibility of the aminal
owner and the responsibility of the building
owner. Here, the responsibility for semi-autonomous or intelligent robots will be the responsibility of the employee to be balanced.
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26 Mehmet Mevlütoglu, Robotic
Technologies Sector Report, Robotics
Automation and Artificial Intelligence
2015.
27 Gokhan Antalya, Genel General
Provisions of Law of Obligations,
Adalet Yayınevi, 2008.
28 Turkish Code of Obligations,
art 67, Responsibilty of Animal
Owners.
29 Halit Korkusuz, The Place of
Danger Responsibility in Our Law,
Journal of Dicle University Faculty of
Law, Volume: 15-16, Issue: 22-23-2425, Year: 2010-2011.
30 Turkish Civil Code, Article 369,
House Order.
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Ülkemizdeki teknolojik ilerleme göz önüne
alındığında yakın tarihte kullanılması muhtemel yapay zekâlar ancak yarı otonom yapay zekâya sahip robotlar veya zeki robotlar
olacaktır. Tam otonom robotların gelişimi ve
kullanımı şimdilik Türk Hukuku’nda ayrı bir
düzenleme yapılmasını gerektirecek gelişmeler göstermemektedir.
Borçlar kanunu madde 65’de düzenlenen
“hakkaniyet sorumluluğu” ayırt etme gücüne sahip olmayanların sorumluluğunu ele
almaktadır. Söz konusu maddede ayırt etme
gücüne sahip olmayanların sorumluluğu
geniş tutulur. Buna göre hakkaniyetin gerektirdiği hallerde, uygun illiyet bağı, zarar ve
hukuka aykırılık unsurlarının27 varlığı yeterli
olup, ayırt etme gücüne sahip olmayan bir
kişiyi kusurlu olmasa dahi verdiği zarardan
sorumlu tutmak mümkün olur. Yapay zekâlı
robotların böyle bir kıyasla sorumlu tutulması halinde otonom bir robottan bahsetmediğimiz için tazminat hukuku açısından zararı
robotun işletmecisi veya sahibinin karşılaması sonucu doğacaktır.

Article 66 of the Turkish Code Of Obligations stipulates that the “employee is
obliged to prevent harm to others during
the performance of the work given to him/
her.” Here, the operator of a semi-autonomous robot seems to be incapable of compensating the damages he incurred while
AI was doing its job. In the continuation of
the article, there is a proof of salvation that
the employee will not be held responsible if
he shows due diligence. In the case of the
actions of semi-autonomous robots, presenting proof of salvation of the business
owners or robot owners, as in the responsibility of the employee, will not be applicable to the robots, since the business owner
who has fulfilled the care obligation would
not be able to recourse to the semi-autonomous robot. However, if there is a fault in
the software of the robot, it can be mentioned that the owner of the robot recourse
to the designer of the robot.

Borçlar kanunu hakkaniyet sorumluluğunun
ardından özen sorumluluğunu düzenlemektedir. Özen sorumluluğu borçlar kanunda
adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu ve yapı malikinin
sorumluluğu olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.
Burada yarı otonom veya zeki robotlara ilişkin sorumlulukta kıyaslamanın dengeli olduğu hüküm adam çalıştıranın sorumluluğu
olacaktır. TBK madde 66 “adam çalıştıran,
çalışanın kendisine verilen işin yapılması
sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür” demektedir. Burada
yarı otonom bir robotun işletmesinde programlandığı işi yaptığı sırada verdiği zararları
işletmecinin karşılaması hakkaniyetli gözükmektedir. Maddenin devamında adam
çalıştırana, gerekli özeni göstermesi halinde
sorumlu tutulmayacağına ilişkin bir kurtuluş
kanıtı sunulmaktadır. Yarı otonom robotların eylemlerinden bahsedilen bir durumda
adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu
gibi işletme sahibi veya robot sahibine kurtuluş kanıtı sunulması, özen yükümlülüğünü
yerine getiren işletme sahibinin zararı yarı
otonom robota rücu etmesi mümkün olmayacağından robotlara ilişkin olarak uygulanamayacaktır. Ancak burada robotun yazılımında bir hata olması durumunda işletme
sahibinin zararı robotun tasarımcısına rücu
etmesinden söz edilebilecektir.

Article 67 of the Code Of Obligations regulates the responsibility of the animal own-

Borçlar kanunu madde 67 hayvan bulunduranın sorumluluğunu düzenlemektedir.28 Bu
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er.28 In this article, the person who takes
care of the animal is obliged to eliminate
the damage caused by the animal and
can be relieved of this responsibility if he/
she proves that he/she has taken care to
prevent the damage from being born. If
the animal is intimidated by someone or
another animal, the person holding the
animal has the right of recourse to the
person or the owner of the animal. In case
semi-autonomous robots are used in our
homes, this article may be applied by comparison. Electronic devices with software
are already in our homes. If these elec-

M AK AL E L E R

maddede hayvanın bakımını üstlenen kişi
hayvanı verdiği zararı gidermekle yükümlüdür ve zararın doğmasını engellemek için
gereken özeni gösterdiğini ispat ederse bu
sorumluluktan kurtulabilir. Hayvanın bir başkası ya da başkasına ait hayvan tarafından
ürkütülmesi halinde ise, hayvan bulunduran kişinin bu kişiye veya hayvanın sahibine rücu hakkı vardır. Yarı otonom robotların
evlerimizde kullanılması durumunda bu
maddenin kıyas yoluyla uygulanması söz
konusu olabilecektir. Yazılımı olan elektronik
aletler şimdiden evlerimizde yer almaktadır.

Given the low level of development in this field of technology in
Turkey, the artificial intelligence used in the near future will be
limited to robots with semi-autonomous artificial intelligence
or intelligent robots.
Ülkemizdeki teknolojik ilerleme göz önüne alındığında yakın
tarihte kullanılması muhtemel yapay zekâlar ancak yarı otonom
yapay zekâya sahip robotlar veya zeki robotlar olacaktır.

tronic devices are semi-autonomous and
cause damage as a result of their actions,
the owner of the semi-autonomous robot
will have to remedy this responsibility.
Another type of responsibility under the
Code of Obligations is the liability of danger.29 The liability of the danger set out
in Article 71 of the Turkish Code of Obligations; it regulates that the owner and, if
there is, the operator shall be jointly liable
for the damages arising from the activities
of the enterprise which is a significant danger. Firms using artificial intelligence or
semi-autonomous robots in their enterprises can be considered as a liability in this
way because they cannot foresee what
this new technology will lead to. Article
36930 of the Turkish Civil Code entitled the
liability of the head of the family, can be
applied if a robot used in the household is
considered a family member. According to
this provision: “The head of the household
is responsible for damages caused by the
household, the minor, the person who has
mental illness or the mentally ill unless the
patient proves that he is unable to prevent
the damage from occurring, even if he/she

Bu elektronik aletlerin yarı otonom olması
ve eylemleri sonucu bir zarara sebep olması halinde hayvan bulunduranın sorumluluğunda olduğu gibi yarı otonom robotun
sahibi bu sorumluluğu gidermek zorunda
kalacaktır.
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir diğer
sorumluluk türü ise tehlike sorumluluğudur.29 TBK Madde 71’de düzenlenen tehlike
sorumluluğu; önemli ölçüde tehlike arz eden
işletmenin faaliyetlerinden doğan zararlardan
işletme sahibi ve varsa işletenin müteselsil
sorumlu olacağını düzenlemektedir. Bugün
yapay zekâ üzerine çalışmalar yapan firmalar veya yarı otonom robotları işletmelerinde
kullanan firmalar bu yeni teknolojinin nelere
yol açacağını öngörememelerinden ötürü bu
şekilde bir sorumluluk haline benzetilerek bu
hüküm kapsamında değerlendirilebilir.
Türk Medeni Kanununun “Aile reisinin sorumluluğu” başlıklı 369. maddesi30 ise evde
kullanılan bir robotun aile üyesi sayılması durumunda uygulanabilir. Bu hükme göre: “Ev
başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişinin verdiği zarardan, alışılmış şekilde durum
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27 Gökhan, Antalya, “Borclar
Hukuku Genel Hükümler”, Adalet
Yayınevi, 2008.
28 Türk Borçlar Kanunu,
madde 67, Hayvan Bulunduranın
Sorumluluğu.
29 Halit Korkusuz, Tehlike
Sorumluluğunun Hukukumuzdaki
Yeri, Dicle Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Cilt:15-16, Sayı:2223-24-25, Yıl:2010-2011.
30 Türk Medeni Kanunu, madde
369, Ev Düzeni
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School of Philosophy and Bioethics,
Faculty of Arts, Monash University,
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observes him/her carefully. The head of
the household is obliged to take necessary
measures to ensure that those who have
mental illness or mental weakness from
their households do not put themselves or
others in danger or harm. It shall ask the
competent authority to take the necessary
measures under its obligation.” The fact
that semi-autonomous robots are in the
status of the person under incapacity appeal is a status that other countries have
included in their discussions. Evidence of
salvation is presented to the head of the
household if the necessary care is shown,
as in the responsibility of the employee.
If the substance is applied in comparison
with semi-autonomous robots, it is more
likely that the proof of salvation will not be
entirely free of liability but a reason for a
reduction in compensation.

ve koşulların gerektirdiği dikkatle onu gözetim altında bulundurduğunu veya bu dikkat
ve özeni gösterseydi dahi zararın meydana
gelmesini engelleyemeyeceğini ispat etmedikçe sorumludur. Ev başkanı, ev halkından
akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunanların
kendilerini ya da başkalarını tehlikeye veya
zarara düşürmemeleri için gerekli önlemleri
almakla yükümlüdür. Zorunluluk hâlinde gerekli önlemlerin alınmasını yetkili makamdan
ister.” Yarı otonom robotların temyiz kudretinden yoksun kişilerin statüsünde olması diğer
ülkelerin de tartışmalarında yer verdiği bir statüdür. Maddenin içerisinde adam çalıştıranın
sorumluluğunda olduğu gibi gerekli özenin
gösterilmesi halinde ev başkanına bir kurtuluş kanıtı sunulmuştur. Maddenin Yarı otonom robotlara kıyasen uygulanması halinde
bahsedilen kurtuluş kanıtının tamamıyla sorumluluktan kurtulmasına değil fakat tazminatta indirim sebebi olması daha muhtemel
gözükmektedir.

B. In Terms of Criminal Law

B. Ceza Hukuku Açısından

As in the assessment of the law of obligations, an assessment will be made for
robots with semi-autonomous artificial intelligence which will be used in the near
future. In this sense, a scenario in which
the robot with artificial intelligence comes
to mind first is not responsible for the criminal law. Nevertheless, it would be necessary to examine criminal liability in terms
of several possibilities.

Borçlar hukuku açısından yapılan değerlendirmede olduğu gibi, yakın gelecekte kullanılması muhtemel yarı otonom yapay zekâya
sahip araçlar açısından değerlendirme yapılacaktır. Bu anlamda ilk akla gelen yapay
zekâya sahip robotun ceza hukuku anlamında doğruda sorumlu olduğu bir senaryodan
söz edilmeyecektir. Yine de ceza sorumluluğunu birkaç olasılık bakımından incelemek
gerekecektir.

1. Use As a Tool

1. Araç Olarak Kullanma

The first possibility is to commit a crime
under the penal code by the use of the
robot as a human tool. The first possibility
is that the programmer is responsible for
using a robot as a tool. This is the first solution that comes to mind. The robot programmer has caused the robot to commit
a crime because of an error in the software,
but in order to be able to talk about such
a situation, the programmer must have a
flawed behavior.31

İlk olasılık robotun bir insan tarafından araç
olarak kullanılması ile ceza kanunu kapsamında bir suç işlenmesidir. Bir robotun araç
olarak kullanılması bakımından ilk ihtimal
programcısının sorumlu olmasıdır. Bu akla
gelen ilk çözümdür. Robotu programlayan
kişi yazılımdaki bir hatadan dolayı robotun
suç işlemesine sebebiyet vermiştir, ancak
böyle bir durumdan söz edebilmek için
programcının kusurlu bir davranışının olması gerekir.31

Another example of the use of robots as
a tool is that the user is responsible. The
user’s responsibility will be especially the
case where it is intended to damage the
use of artificial intelligence as a weapon.
Article 6 of the Turkish Penal Code defined
the weapon. According to this definition of
weapons; 1. firearms, 2. explosives, 3. all
kinds of cutting, penetrating or bruising

Robotların araç olarak kullanılmasındaki bir
diğer örnek kullanıcının sorumlu olmasıdır.
Kullanıcının sorumluluğu özellikle yapay
zekânın bir silah gibi kullanılması suretiyle
zarar verilmesinin amaçlandığı durumda
söz konusu olacaktır. Türk Ceza Kanunu 6
ncı madde silah tanımını yapmıştır. Bu tanıma göre “ silah deyiminden; 1.ateşli silahlar,
2.patlayıcı maddeler, 3.saldırı ve savunmada

YAPAY ZEKÂ VE ROBOTLARIN HUKUKI SORUMLULUĞUNUN
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tools made for use in defense and attack,
4. for the purpose of attack and defense,
other things which are de facto suitable
for attack and defense, burner, corrosive,
hurtful Nuclear, radioactive, chemical, biological substances that cause persistent,
persistent, toxic, persistent disease are considered weapons. It is, of course, possible
to consider a semi-autonomous or non-autonomous robot as a weapon in the sense
of Article 6 of the Turkish Penal Code.

kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici,
delici veya bereleyici alet, 4. saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer
şeyler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu,
zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler”
silah kabul edilmektedir. Yarı otonom veya
otonom olmayan bir robotun TCK 6 ncı madde anlamında silah olarak değerlendirilmesi
elbette mümkündür.

Another possibility is the liability of someone else’s action. In this example, the
semi-autonomous robot is now used as
more than a tool. In this example, the provision in the criminal law is mentioned in the
same statute as the people who lack the
power of appeal under the law of obligations. In this scenario, which is considered
as a criminal offense of a person whose
defect ability has been eliminated, the indirect agency will come into play. Indirect
perpetrator as regulated by Article 37/2 of
the Turkish Penal Code, “the punishment
of the person who uses another person

Bir diğer olasılık ise başkasının fiilinden doğan sorumluluktur. Bu örnekte yarı otonom
robot artık bir araçtan daha fazlası olarak
kullanılmaktadır. Bu örnekte borçlar kanunundaki temyiz kudretinden yoksun kişilerle
aynı statüde değerlendirmenin ceza hukukundaki karşılığından söz edilmektedir. Kusur yeteneği ortadan kalkmış bir kişinin suç
işlemesi olarak düşünülen bu senaryoda
dolaylı faillik müessesesi devreye girecektir.
TCK madde 37/2 de düzenlenen dolaylı faillik “Suçun işlenmesinde bir başkasını araç
olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu
tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun

M AK AL E L E R

The robot programmer has caused the robot to commit a
crime because of an error in the software, but in order to
be able to talk about such a situation, the programmer must
have a flawed behavior.
Robotu programlayan kişi yazılımdaki bir hatadan dolayı
robotun suç işlemesine sebebiyet vermiştir, ancak böyle
bir durumdan söz edebilmek için programcının kusurlu bir
davranışının olması gerekir.
as a tool for the crime is increased by one
third to half.” In the previous examples,
the artificial intelligence robot is used as a
simple tool, but in this example, it is like a
human being used as a tool. In this case,
the perpetrator will be the programmer or
the user. In this example, robots are more
likely to be autonomous.

işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin
cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır”.
Olarak tanımlanmaktadır. Önceki örneklerde yapay zekâlı robot basit bir alet edevat
olarak kullanılmaktayken bu örnekte araç
olarak kullanılan bir insan gibidir. Bu olayda
da fail programcı veya kullanıcı olacaktır. Bu
örnekte otonom olmaya daha çok yaklaşmış
robotlar söz konusu olmaktadır.

2. Liability of Negligence

2. Taksir Sorumluluğu

Negligence is the unforeseeable result of
an act which is specified in the statutory definition of the crime. In order to be
able to talk about the liability of the neg-

Taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni
tanımında belirtilen neticesi öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir.32 Taksir sorumlulu-
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31 Robert, Sparrow, “Killer Robots”,
School of Philosophy and Bioethics,
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32 Gabrial Halevy, “When robots
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ligence, artificial intelligence should have
caused an unlawful result based on the
accumulated experience or knowledge.32
Examples are semi-autonomous vehicles.
The fact that the focus on autonomous
vehicles in artificial intelligence studies
and even the use in some countries may
indicate that semi-autonomous robots will
exist primarily in motor vehicles. In this
context, although it is not yet carried out
in our country, one of the artificial intelligence that we will encounter in the near
future will be autonomous or semi-autonomous motor vehicles. Without the need
for these vehicles, the road, traffic flow
and the perimeter of the environment can
be detected by moving. For example, if the
drivers of such vehicles do not allow this
and cause an accident while attempting
to deactivate artificial intelligence, then
the responsibility will be on the user or the
programmer. This time, however, the form
of liability changes because the example
here is that the user and the programmer
do not act with the intent of committing a
crime but do not show due diligence.

ğundan söz edebilmek için yapay zekânın
birikmiş tecrübesi veya bilgilerine dayanarak hukuka aykırı bir neticeye sebebiyet vermiş olması gerekmektedir. Buna örnek olarak yarı otonom araçlar gösterilebilir. Yapay
zekâ çalışmalarında otonom araçlar üzerinde yoğunlaşılmış olması hatta bazı ülkelerde
kullanılmaya başlanması, yarı otonom robotların öncelikle araçlarda kendisini göstermesi muhtemeldir.33 Bu bağlamda ülkemizde
henüz çalışmaları yapılmasa da kullanımına
yakın gelecekte rastlamamızın muhtemel
olduğu yapay zekâlardan biri otonom veya
yarı otonom araçlar olacaktır. Bu araçlar sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını
ve çevresini algılayarak seyir halinde gidebilmektedir. Örnek olarak bu tür araçların
sürücülerinin, yapay zekâyı devre dışı bırakmaya çalıştığı sırada buna izin vermemesi
ve kazaya sebebiyet vermesi halinde sorumluluk yine kullanıcıda veya programcıda
olacaktır. Ancak bu defa sorumluluğun şekli
değişmektedir. Zira buradaki örnek kullanıcı
ve programcının suç işleme kastı ile hareket
etmediği fakat gerekli özeni göstermediği
yönündedir.

IV. CONCLUSION AND
E VA L UAT I O N

I V. SONUÇ VE
DEĞERLENDİ RME

Although robots with artificial intelligence
have not yet taken place in our lives as robots and human beings, we use artificial
intelligence in many areas. The rules of law
aim to ensure the social order and what is
still to be done in the face of the behavior of
an innovation such as artificial intelligence,
which is not the subject or object of the
rules, is against the legal rules. According to
our assessment, due to the lack of sufficient
rules in this area, artificial intelligence designers need to design in accordance with
the current legislation, fundamental rights
and freedoms. In the meantime, taking into
account the use of artificial intelligence
and robot technology in our country and
the developments showed, it is likely that
the regulations in the field of obligations
law and criminal law can be applied to the
disputes by comparison with the judges. If
new developments are insufficient in terms
of robots with artificial intelligence, it is possible to talk about new robot legislation.

Yapay zekâya sahip robotları henüz zeki ve
insan görünümünde robotlar olarak hayatımızda yer almasa da birçok alanda yapay
zekâ kullanmaktayız. Hukuk kurallarının
amacı toplum düzenini sağlamaktır ve kuralların öznesi veya nesnesi olmayan yapay
zekâ gibi bir yeniliğin hukuk kurallarına aykırı davranışları karşısında ne yapılması gerektiği hala tartışılmaktadır. Değerlendirmemize göre henüz bu alanda yeterli kuralların
olmaması sebebiyle yapay zekâ tasarımcılarının mevcut mevzuatlara, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde tasarım yapmaları
gerekmektedir. Bu sırada yapay zeka ve robot teknolojisinin ülkemizde kullanım alanı
ve gösterdiği gelişimler dikkate alındığında,
Borçlar hukuku ve ceza hukuku alanındaki
düzenlemelerin hakimlerce kıyas yolu ile sorum uyuşmazlıklara uygulanabilmesi muhtemel gözükmektedir. Yeni gelişmelerin yapay zekâya sahip robotlar açısından yetersiz
kalması halinde yeni bir robot mevzuatından
bahsetmek de mümkün olacaktır.

YAPAY ZEKÂ VE ROBOTLARIN HUKUKI SORUMLULUĞUNUN
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ABSTRACT

ÖZET

Two significant methods for providing security for
the purpose of a guarantee are endorsements of
pawn and accommodation conveyance endorsement. In the context of the abstract acknowledgement of debt for negotiable instruments and the
provisions of legislation regarding a pledge, a hybrid but very powerful guarantee instrument has
developed. In this respect, the determinants of
rights under the deed of the holder are whether the
share of the deed and deed ownership goes to the
bearer, and whether or not royalties are made visible in the external relationship.

Kıymetli evrakın teminat amacıyla verilmesi hususunda rehin cirosu ve teminat amacıyla inançlı
temlik cirosu iki teminat metodu olarak önem arz
etmektedir. Bu bağlamda, kıymetli evrakın soyut
borç ikrarına sahip olması ile rehine ilişkin mevzuat
hükümleri bağlamında, melez ancak oldukça güçlü
bir teminat aracı meydana gelmiştir. Bu itibarla,
senedin ve senet mülkiyetinin hamile geçip geçmemesi ve cironun dış ilişkide teminat maksadını
görünür kılıp kılmaması hamilin devraldığı senet
kapsamında hangi haklara sahip olduğu hususunda belirleyici unsurları oluşturmaktadır.

KEYWORDS
SECURITY, ABSTRACT
ACKNOWLEDGEMENT OF
DEBT, ENDORSEMENT OF
PAWN, GUARANTEE FUNCTION,
GENTLEMEN’S AGREEMENT
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PART 3
In this article, endorsement of pawn and accommodation disposition endorsement for
the purpose of a guarantee, which is the method of providing security for the purpose of
a guarantee, is examined.
Makalemizde kıymetli evrakın teminat amacıyla verilmesi metotları olan rehin cirosu ile
teminat amacıyla inançlı temlik cirosu incelenmiştir.
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I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

In this article, endorsement of pawn and
accommodation disposition endorsement
for the purpose of a guarantee, which is the
method of providing security for the purpose
of a guarantee, is examined. To be able to fully explain these two security methods, firstly,
the definition of a security, the nature of the
abstract acknowledgement of debt of the instruments, and the types of endorsement in
terms of the purpose of regulation are provided. Endorsement of pawn and accommodation disposition endorsement for the purpose
of a guarantee is subsequently examined
within the scope of the doctrinal discussions.

Makalemizde kıymetli evrakın teminat
amacıyla verilmesi metotları olan rehin
cirosu ile teminat amacıyla inançlı temlik
cirosu incelenmiştir. Bu kapsamda, anılan
iki teminat metodunun açıklanmasının öncesinde, kıymetli evrakın tanımı, kambiyo
senetlerinin soyut borç ikrarı niteliği ve
düzenlenme amacı bakımından ciro türleri
üzerinde durulmuştur. Bunun devamında
rehin cirosu ve teminat amacıyla inançlı
temlik cirosu doktrindeki tespitler kapsamında incelenmiştir.

II. DEFINITION OF
SECURITIES

I I. KI YMETLİ EVRA KIN
TA NI MI

In Article 645 of the Turkish Commercial
Code number 6102 (“TCC”)1, the definition
of a security is as follows: “Securities are
such instruments that the rights they contain
cannot be transferred to others as they cannot be forwarded separately from the bill.”
In light of this definition, we can identify two
main components. The first is that the right is
connected to the instrument and cannot be
transferred without the instrument; the second is that the right cannot be transferred
separately from the bill.2 For this reason, a

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
(“TTK”)1 645. maddesinde kıymetli evrakın
tanımı “Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki,
bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da
devredilemez.” şeklinde yapılmış olup, söz
konusu tanım göz önüne alındığında iki
temel unsuru tespit edilebilmektedir. Bunlardan ilki, hakkın senede bağlı olduğu ve
senetsiz ileri sürülemeyeceği; ikincisi ise,
hakkın senetten ayrı devredilememesidir.2
Bu sebeple, kıymetli evrak, hakkın bağlı
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security may be seen as an instrument that
is subject to special formality requirements
and a debt cannot be demanded and a loan
cannot be paid without the instrument to
which the right is attached.

olduğu senet olmaksızın alacağın talep
edilemeyeceği, borcun ödenemeyeceği
ve özel şekil şartlarına tabi senetler olarak
nitelendirilebilir.

A. Legislation Regarding
Securities

A. Kıymetli Evraka İlişkin
Mevzuat

Provisions regarding securities are regulated in the TCC. However, it should be
emphasized that the legal institutions that
arise with the issuance of securities are
not limited to the right to claim and the
occurrence of the debt; where the conditions are realized, legal institutions which
may be exemplified as proxy and defiance
may also arise. Therefore, all provisions
on securities are not limited to the scope
of the TCC. The Turkish Code of Obligations3 number 6098 (“TCO”) and the Turkish Civil Code4 number 4721 also contain
regulations on securities. In addition, law
number 5941 regulating bank cheques5
also contains regulations on cheques, in
particular criminal provisions.

Kıymetli evraklara ilişkin hükümler temel itibariyle TTK’da düzenlenmiştir. Ancak, önemle belirtilmelidir ki kıymetli evrakların düzenlenmesi ile meydana gelen hukuki kurumlar
alacak hakkının ve borcun meydana gelmesi
ile sınırlı olmayıp, şartlarının gerçekleşmesi
halinde vekâlet ve def’i olarak örneklendirilebilecek başka hukuki yapılarda da oluşabilmektedir. Bundan ötürü, kıymetli evraklar
hususundaki tüm hükümler TTK kapsamı ile
sınırlı değildir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”)4 da kıymetli evraka ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bunlara ek olarak,
5941 sayılı Çek Kanunu (“ÇekK”)5 da çeklere
ilişkin, özellikle ceza hükümleri de dahil olmak üzere, düzenlemeler içermektedir.

B. Rights to be Connected to the
Deed in Securities

B. Kıymetli Evrakta Hakkın
Senede Bağlı Olması

One of the factors that distinguishes securities from other forms of debt or debt recog-

Kıymetli evrakı diğer senet veya borç tanıması şekillerinden ayıran unsurlardan biri-
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1 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi
Gazete (RG).
2 Hasan Pulaşlı, Kıymetli Evrak
Hukukunun Esasları, 2. Baskı, Ankara
2012, s.29.
3 04.02.2011 tarih, 27836 sayılı RG.
4 08.12.2001 tarih, 24607 sayılı RG.
5 20.12.2009 tarih, 27438 sayılı RG.

2019 S U M M E R

49

ARTICLES

PROVIDING SECURITY FOR THE PURPOSE OF GUARANTEE

PART 3
nition is that the related right is bound by
securities. Since securities contain a right,
one or more rights per year are attached to
securities. These rights have an economic
value that can be measured or expressed in
terms of money.6 In other words, there is a
private law right.7 It is crucial to state that
securities contain a right. A security with
no rights is not possible. Otherwise any related instrument would not have access to
the security. Due to the fact that securities
are connected with rights and have been
identified with rights, any related right is
transferred with the security.
In Article 645 of the TCC, two results
emerge when the right is examined in
terms of its affiliation to the instrument.
These results are stated by Bozer and Göle
as follows:
“In order to be able to use the rights contained in the security or to use security
must be submitted. This right may not be
requested or used separately from the security. The debtor of the security is obliged
to pay only in return for the delivery of
the instrument to him. The transfer of the
right contained in the security is subject
to the transfer of the security. The right
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6 Ali Bozer, Celal Göle, Kıymetli
Evrak Hukuku, Ankara 2017, p.13.
7 Ünal Tekinalp, Reha Poroy,
Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları
5491 Sayılı Çek Kanununun Yorumu
ile, 2010, p.21
8 Bozer/Göle, p.14.
9 Tekinalp/Poroy, p.29.
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si ilgili hakkın kıymetli evrak ile bağlı olmasıdır. Kıymetli evrak bir hakkı içerdiğinden
kıymetli evrakta bir ya da birden fazla hak
senede bağlanmış, adeta çivilenmiştir. Bu
hak, ekonomik değeri olan, parayla ölçülebilen ya da ifade edilebilen bir haktır.6 Diğer bir
deyişle, hak ile bir özel hukuk hakkı kast edilmiştir.7 Önemle belirtilmektedir ki, kıymetli
evrak bir hakkı içermektedir. Hak içermeyen
bir kıymetli evrak düşünülemez. Böyle bir
durumda “kağıtta hakkın mündemiç olması”
unsuru oluşmayacak ve ilgili evrak kıymetli
evrak vasfına erişemeyecektir. Kıymetli evrakın hak ile böylesine bağlanmış ve adeta
özdeşleşmiş olması sebebiyle, kıymetli evrakın devri halinde ilgili hak da kıymetli evrakla birlikte devredilmiş olur. TTK’nın 645.
maddesine göre, hakkın senede bağlı olması bakımından incelenmesi halinde iki sonuç
ortaya çıkmaktadır. Bozer ve Göle tarafından
ifade edildiği şekliyle bu sonuçlar şunlardır:
“ Kıymetli evrakın içerdiği hakkın istenilebilmesi ya da kullanılabilmesi için mutlaka kıymetli evrakın ibrazı gerekir. Bu hak, kıymetli
evraktan ayrı olarak istenemez ya da kullanılamaz. Kıymetli evrakın borçlusu ancak senedin kendisine teslimi karşılığında ödeme
ile yükümlüdür. Kıymetli evrakın içerdiği
hakkın devredilebilmesi kıymetli evrakında devrine bağlıdır. Kıymetli evrakın dev-
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contained in the security is not transferable
separately from it. Therefore, it is not possible to describe as a security an instrument
that cannot be transferred.”8

redilmeden içerdiği hak ondan ayrı olarak
devredilemez. Dolayısıyla, devri mümkün
olmayan bir senedin kıymetli evrak olarak
nitelendirilmesi mümkün değildir.”8

C. Legally Promissory Notes
(Instruments) that have an
Abstract Acknowledgement of
Debt

C. Kanunen Emre Yazılı
Senetlerin (Kambiyo
Senetlerinin) Soyut Borç İkrarı
Niteliğine Sahip Olması

There are two types of securities, casual and
non-causal. It is important to state that carrier receipts, warehouse receipts, warrants,
and bills of lading are deed-based securities,
while promissory notes (ie, policies, bonds,
cheques) issued by law in a limited number
of documents are abstract securities.

Kıymetli evrak, oluşturulmalarına sebep
olan temel ilişki bakımından soyut ve sebebe bağlı kıymetli evrak türleri olarak
ayrılır. Önemle belirtilmelidir ki, taşıma senedi, makbuz senedi, varant, konşimento
gibi senetler sebebe bağlı kıymetli evrak
olsa da mevzuat kapsamında sınırlı sayıda
düzenlenen kambiyo senetleri, diğer bir

M AK AL E L E R

In Turkish Law, there is no regulation specific to robots,
but the most recent regulation does issue instructions for
uncrewed aerial vehicles.
Türk hukukunda robotlara ilişkin özel bir düzenleme
bulunmamakla birlikte yapılmış en yakın düzenleme Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından insansız hava araçları
ile ilgili talimat çıkarılmasıdır.
The concept of instruments is a sub-concept
that comprises legally promissory notes
or order securities in accordance with Article 824 of the TCC and is used only for the
purpose of expressing the policies, bonds
and cheques. In the doctrine and court decisions, there is a differentiation between
securities: casual and non-casual. The principle of abstraction is applied in the case of
non-casual securities. Policies, bonds and
cheques are non-casual securities, while
shares, bills of lading, mortgaged debt
bonds are examples of securities in which
the principle of abstraction does not apply.9
The basis of abstract security, and, accordingly, the qualificaiton of abstract acknowledgement of debt of the security, is the

deyişle kanunen emre yazılı senetler (poliçe, bono, çek) soyut kıymetli evraklardır.
Kambiyo senedi kavramı, TTK’nın 824.
maddesi uyarınca kanunen emre yazılı
olan veya emre yazılı kıymetli evrakları
kapsayan bir alt kavram olup yalnızca poliçe, bono ve çeki ifade etmek amacıyla
kullanılmaktadır. Doktrinde ve mahkeme
kararlarında illi olan ve olmayan kıymetli
evrak ayrımı yapıldığı görülmektedir. İlli
olmayan kıymetli evrakta soyutluk ilkesi
geçerlidir. Poliçe, bono ve çek, bu ilkenin
hakim kılındığı illi olmayan kıymetli evrak
kategorisine girerken, hisse senedi, konşimento, ipotekli borç senedi, soyutluk ilkesinin uygulanmadığı illi kıymetli evraka
örnek oluştururlar.9
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6 Ali Bozer, Celal Göle, Kıymetli
Evrak Hukuku, Ankara 2017, s.13.
7 Ünal Tekinalp, Reha Poroy,
Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları
5491 Sayılı Çek Kanununun Yorumu
ile, İstanbul 2010, s.21.
8 Bozer/Göle, s.14.
9 Tekinalp/Poroy, s.29.
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10 Abuzer Kendigelen, Arslan
Kaya, Hüseyin Ülgen, Mehmet
Helvacı, Kıymetli Evrak Hukuku,
Istanbul 2013, p.29.
11 Fırat Öztan, Kıymetli Evrak
Hukuku, Ankara 2012, p.35,36.
12 Pulaşlı, p.42.
13 Kendigelen/Kaya/Ülgen/Helvacı,
p.153.
14 The policy is one of the promissory
notes (policies, bonds, cheques)
and the policy statement is used to
represent the promissory notes unless
otherwise stated.
15 Öztan, p.105.
16 Bozer/Göle, p.94.
17 Pulaşlı, p.189.
18 Bozer/Göle, p.102.
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18th article of the TCO. The article reads as
follows: “Debt recognition is valid even if
it does not include the cause of the debt.”
With this provision, it is possible to conceive
of an abstract acknowledgement of debt in
Turkish law, in other words, independent
debt recognition. The source of security is
Article 18 of the TCO.10 The features and importance of abstract security are explained
by Öztan as follows:
“Abstract security, the original debt relationship (the basic debt relationship) that
causes the arrangement of the deed, is
not possible to understand from the deed.
Abstract deeds are not bonds that are not
based on a basic relationship; so these
deeds are based on a certain reason. This
basic relationship is usually any act. The
deed contains the claim arising from this legal treatment. However, there is no link between the deed and relevant legal relationship. Checking the deed, it is not possible
to understand the underlying relationship.
Therefore, in case of a dispute, the bearer
can only base his case on security; it does
not have to prove the existence and nature
of the underlying ini real debt relationship.
The issue of the declaration of a valid basis or the declaration of the relevant defecence and the issue of proof was uploaded
to the debtor.”11
One of the most significant features of abstract security is the fact that a creditor can
only open a case on the basis of abstract
documents and does not have to prove the
existence and validity of the basic debt relationship.12 The reason for this possibility
is that abstract securities have a right or an
abstract manner independent of the sub legal relationship. For this reason, although it
will be examined in detail in the future, it is
possible to sue the securities that are given
for the purpose of guarantee, independently of the sub legal relationship in accordance with the principle of abstraction.

Soyut kıymetli evrakın ve buna bağlı olarak
kıymetli evrakın soyut borç ikrarı niteliğine
sahip olmasının temeli TBK’nın 18. maddesidir. Söz konusu madde şöyledir: “Borcun
sebebini içermemiş olsa bile borç tanıması
geçerlidir.” Bu hüküm ile Türk hukukunda
soyut borç ikrarı, diğer bir deyişle, sebepten bağımsız borç tanıması mümkün hale
gelmiştir. Kıymetli evrak bakımından değerlendirilecek olursa “soyut (mücerret)
kıymetli evrak kaynağını TBK m.18’de bulur.”10 Soyut kıymetli evrakın özellikleri ve
önemi Öztan tarafından şu şekilde açıklanmaktadır:
“Mücerret kıymetli evrak, senedin tanzimine
sebep olan asıl borç ilişkisinin(temel borç
ilişkisi) senetten anlaşılmasına imkan bulunmayan kıymetli evraktır. Mücerret senetler,
bir temel münasebete dayanmayan senetler değildir; yani bunlar da belli bir sebebe
dayanır. Bu temel münasebet, genellikle
herhangi bir akit olur. Senet, bu hukuki muameleden doğan alacağı ihtiva etmektedir.
Ancak, senetle, söz konusu hukuki münasebet arasında bir bağ kurulmamıştır. Senede
bakarak, alttaki münasebetin ne olduğunu
anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla herhangi bir ihtilaf halinde, hamil, davasını sadece kıymetli evraka dayandırabilir; temelde
yatan “asıl borç ilişkisinin” varlığını ve mahiyetini ispat zorunda değildir. Geçerli bir
temel münasebetin bulunmadığının veya
buna ilişkin defilerin dermeyanı ve ispat meselesi borçluya yüklenmiştir.”11
Kıymetli evrakın soyut olmasının en önemli
özelliklerinden birisi de alacaklının sadece
soyut kıymetli evraka dayanarak dava açabilmesi ve temel borç ilişkisinin varlığını ve
geçerliliğini ispatlamakla yükümlü olmamasıdır.12 Bu imkânın sebebi ise soyut kıymetli
evrakın alt hukuki ilişkiden bağımsız yahut
soyut şekilde bir hakkı taşıyor, yedinde bulunduruyor olmasıdır. Bu sebeple, ileride
ayrıntılı şekilde incelenecek olsa da, teminat
amacıyla verilmiş olan kıymetli evrakların da
soyutluk ilkesi gereğince alt hukuki ilişkiden
bağımsız şekilde dava edilmesi mümkündür.
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III. ENDORSEMENT
TYPES AND
E N D O R S E M E N T O F PAW N
I N P R OV I D I N G S E C U R I T Y
FOR THE PURPOSE OF
G UA R A N T E E

III. KA MBİ YO
SENETLERİ Nİ N
TEMİ NAT A MACI YLA
DEVRİ NDE Cİ RO TÜRLERİ
V E REHİ N Cİ ROSU’NUN
FARKLA RI

A. Definition of the Concept of
Endorsement

A. Ciro Kavramının
Tanımlanması

As for the issuance of securities, they are subject to special conditions and are subject to
special procedures for transfer. Endorsement
is a type of transfer which is issued for promissory notes in the Turkish Commercial Code.
“Endorsement is a declaration of will in a
promissory note to transfer the right that is included in the deed.”13 With the endorsement
of securities, the rights that are related to the
deed shall be passed to the bearer; in other
words, the person who takes over the deed.
Article 684 (1) of the TCO makes the following
amendment: “All rights arising from the policy14 are transferred with the transfer of possession and endorsement.” According to Öztan,
this means not only the ownership of the policy but also the inheritance of the immovable
right.15 As a result, the beneficiary who first endorsed the policy, or the endorsement of the
endorser, the owner of the policy to pay the
price of the deed to the bearer, is given the authority to collect the cost of the policy.16 This
is the most significant result of the principle of
abstraction. Endorsement is divided into three
types according to the purpose of arrangement: endorsement in full, endorsement for
collection, endorsement of pawn.

Kıymetli evraklar, düzenlenmeleri itibariyle
özel şekil şartlarını haiz oldukları gibi devredilmeleri bakımından da özel usullere tabidir. Ciro, TTK’da emre yazılı senetler için
düzenlenmiş olan bir devir türüdür. “Ciro,
emre yazılı senetlerde, senedin içerdiği
hakkı devretmeye yönelik bir irade beyanıdır”13. Kıymetli evrakın ciro edilmesi ile
senede bağlı olan haklar hamile diğer bir
deyişle senedi devralan kişiye geçecektir.
TTK’nın 684. maddesinin birinci fıkrasında şu düzenleme yapılmıştır: “Ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile poliçeden14 doğan
bütün haklar devrolunur.” Öztan’a göre
bununla kastedilen, sadece poliçenin
mülkiyetinin değil, aynı zamanda senette
mündemiç hakkın da devralana geçecek
olmasıdır.15 Bunun sonucunda, poliçenin
ilk devrini yapan lehtar veya cirantanın
yaptığı ciro, muhataba poliçe bedelini senedin hamiline ödeme yetkisi, yine hamile
poliçe bedelini muhataptan tahsil yetkisi
(kabz) yetkisi vermektedir.16 Bu durum, soyutluk ilkesinin en önemli sonucudur. Ciro
düzenlenme amacına göre temlik cirosu,
tahsil cirosu ve rehin cirosu olmak üzere
üç türe ayrılır.

B. Types of Endorsement
According to Purpose

B. Cironun Amacına Göre
Türleri

1. Endorsement in Full

1. Temlik Cirosu

“Endorsement in full is made in order to transfer all rights arising from the policy to the person who takes over the deed.”17 The person
to whom the policy has been transferred with
endorsement in full may be able to transfer the
policy with endorsement in full, endorsement
for collection, or endorsement of pawn.18

“Temlik cirosu poliçeden doğan tüm hakları
senedi devralana geçirmek, diğer bir deyişle temlik ettirmek amacıyla yapılır.”17 Temlik
cirosu ile poliçe kendisine devredilen kişi,
“isterse poliçeyi yeniden temlik cirosu ile
devredebilir, isterse rehin cirosu, isterse de
tahsil cirosu yapabilir.18 “Bir ciroda, tahsil
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10 Abuzer Kendigelen, Arslan
Kaya, Hüseyin Ülgen, Mehmet
Helvacı, Kıymetli Evrak Hukuku,
İstanbul 2013, s.29.
11 Fırat Öztan, Kıymetli Evrak
Hukuku, Ankara 2012, s.35-36.
12 Pulaşlı, s.42.
13 Kendigelen/Kaya/Ülgen/Helvacı,
s.153.
14 Poliçe emre yazılı senetlerden
(poliçe, bono, çek) birisi olup, poliçe
ifadesi, aksi belirtilmedikçe, emre
yazılı senetleri temsilen kullanılmaktadır.
15 Öztan, s.105.
16 Bozer/Göle, s.94.
17 Pulaşlı, s.189.
18 Bozer/Göle, s.102.
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THE TRANSFER OF
THE ENDORSEMENT
FOR COLLECTION
IS REALIZED AS
ENDORSEMENT
AND TRANSFER
OF POSSESSION
(SUBMISSON OF THE
SECURITY).
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19 Öztan, p.111.
20 Bozer/Göle, p.109.
21 Ibid, p.110.
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“In the event that there is no record that an
endorsement has been made for the purpose
of collecting or mortgaging, it is assumed that
the endorsement is done as an endorsement
in full.”19

veya terhin maksadıyla yapıldığına dair
bir kayıt bulunmadığı takdirde, o cironun
temlik cirosu olarak yapıldığı kabul edilir.” 19

2. Endorsement for Collection

2. Tahsil Cirosu

The transfer of the endorsement for collection is realized as endorsement and transfer
of possession (submisson of the security).
However, the transfer of all rights on the policy is not in question as it is with endorsement
in full. The scope of the transferred right is
limited according to the endorsement in
full. Endorsement for collection is a type of
endorsement made to ensure that the policy price is collected by another person.20
Endorsement for collection creates a proxy
relationship. The proxy relationship is established between the endorser who made the
endorsement for collection and the bearer
who acquired the policy through endorsement for collection. The endorser who made
the endorsement for collection wants from
the bearer to policy price on its own behalf.21

Tahsil cirosu, devir bakımından, temlik
cirosunda olduğu gibi ciro ve zilyetliğin
devri (kıymetli evrakın teslimi) şeklinde
gerçekleşir. Buna karşın, tahsil cirosunda, temlik cirosunda olduğu gibi poliçede mündemiç tüm hakların devri söz
konusu değildir. Devredilen hakkın kapsamı temlik cirosuna göre kısıtlıdır. Tahsil cirosu, poliçe bedelinin bir başka kişi
tarafından tahsil edilmesini sağlamak
amacıyla yapılan ciro türüdür. 20 Tahsil
cirosu bir vekalet ilişkisi meydana getirir.
Zira, tahsil cirosu yapan ciranta ile poliçeyi tahsil cirosuyla iktisap eden hamil
arasında vekalet ilişkisi oluşur. Tahsil
cirosu yapan ciranta, hamilden kendi namına ve hesabına poliçe bedelinin tahsilini istemektedir. 21

3. Endorsement of Pawn

3. Rehin Cirosu

Endorsement of pawn is a type of endorsement that is arranged in Article 689 of the
TCO. The first paragraph of Article 689 of the
TCO has been amended as follows: If the endorsement includes “consideration is guarantee”, “consderation is pawn” or any other
record stating the pledge, the bearer may use
all rights arising from the policy; however, an
endorsement made by him is in effect of endorsement for collection. This clause does
not fully resolve the problems related to the
endorsement of pawn and has caused controversy. The purpose of the endorsement
of pawn is the basis of the discussion of the
nature of the endorsement of pawn and the
possibilities of the opportunities involved.

Rehin cirosu TTK’nın 689. maddesinde
düzenmiş olan ciro türüdür. TTK 689. maddesinin birinci fıkrasında şu düzenleme yapılmıştır: Ciro, “bedeli teminattır”, “bedeli
rehindir” ibaresini veya rehnetmeyi belirten diğer herhangi bir kaydı içerirse, hamil,
poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir; fakat kendisi tarafından yapılan bir ciro
ancak tahsil cirosu hükmündedir. Bu fıkra,
rehin cirosuna ilişkin meydana gelebilecek sorunları tam olarak gidermemiş ve
tartışmalara sebep olmuştur. Rehin cirosunun mahiyeti ve içerdiği imkanlara ilişkin
tartışmaların temelinde rehin cirosunun
yapılma amacı bulunmaktadır.

The differences in the results from endorsement of pawn, endorsement in full, and endorsement for collection are, in summary,
that the choices of the bearer who transferred the deed through endorsement of
pawn are different from the choices of bearers who are transferred the deed through
endorsement in full.

Rehin cirosunun sonuçları ile temlik cirosu
ve tahsil cirosunun sonuçlarının farkları
özetle ifade edilecek olursa, senedi rehin
cirosu ile devralan hamilin imkanları, temlik cirosu ile senedi devralan hamile kıyasla farklılıklar içermektedir.
Öncelikle, hukukumuzda rehin hakkının
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Firstly, in Turkish law, it is tried to eliminate
the nature of the the right of mortgage which
is regulated as an absolute and subsidiary
right and the values of the promissory notes
that have abstract acknowledgement of
debt. Accordingly, the subject of the discussion is whether the possession of the deed
will transfer or not and, correspondingly,
whether the bearer will be the owner of the
deed. In addition, a secondary issue affecting the guarantee function for bearers who
are transferred the deed via endorsement of
pawn is the existence of the possibility of resorting to the follow-up to the instrument. “A
transferee who takes over the deed via endorsement of pawn is not the owner of the
deed or of the right to claim on the deed. The
bearer who is transferred via endorsement
of pawn is still the owner of the claim on the
deed but with the endorsement of pawn he
loses the rights that are transferred to the
person. The transferee who takes over the
deed via endorsement of pawn can present
the deed for payment, collect the price, and
make a formal protest; the applicant may denounce the non-payment to the debtor and

mutlak ve fer’i nitelikte olan bir hak şeklinde düzenlenmesi ile emre yazılı senetlerin
soyut borç ikrarı mahiyetinde olması arasındaki mahiyet uyuşmazlığı giderilmeye
çalışılmıştır. Buna göre ortaya çıkan tartışma konusu, senedin mülkiyetinin hamile geçip geçmeyeceği ve buna bağlı
olarak hamilin rehin konusu alacağından
bağımsız olarak senetteki bedelin maliki
olup olmayacağıdır. Buna ek olarak, rehin
cirosu ile senedi devralan hamilin kambiyo senedine bağlı takip yoluna başvurma
imkânının varlığı da teminat fonksiyonunu
etkileyen ikincil husustur. Develi’ye göre,
“Senedi rehin cirosu ile devralan senedin
veya senet üzerindeki alacak hakkının maliki değildir. Rehin cirosu ile devreden hala
senet üzerindeki alacağın malikidir, ancak
rehin cirosu işlemi ile senedi devrettiği kişiye intikal eden haklarını yitirmiştir. Rehin
cirosu ile devralan senedi ödeme için ibraz
edebilir, bedeli tahsil edebilir, protesto çekebilir, başvuru borçlularına ödememeyi
ihbar edebilir ve bunlara müracaat hakkı
kapsamında başvurabilir. Ancak yapabileceği işlemlerin kapsamını sınırı rehnin
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TAHSIL CIROSU,
DEVIR BAKIMINDAN,
TEMLIK CIROSUNDA
OLDUĞU GIBI CIRO VE
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apply to them under the right of recourse.
However, the limit of the scope of the actions
that can be done draw the purpose of pawn
not authorized to compromise, waiver or release of debt.”22 The reason why the bearer is
not authorized for compromise, waiver, or release of debt is that, with the endorsement of
pawn, there is no proxy relationship between
the bearer and the endorser. The bearer in
the endorsement of pawn is not the proxy of
the endorser. For this reason, it will only be
authorized to carry out transactions related to
the collection of the right of mortgage related
to the principal claim.
The most important question regarding endorsement of pawn is whether endorsement
of pawn has the function of conveyance
as does endorsement in full. On this point,
some argue that the endorser in an endorsement of pawn does not have guarantee to
pay the written price in the deed, and to
defend that endorsement of pawn does not
have a conveyance function because the
possession of the deed does not transfer to
the bearer. On the other hand, others argue
that, due to the nature of endorsement of
pawn, there is a conveyance function and the
endorser acts with intention to guarantee the
payment of the price in the deed. According
to Bozer and Göle, the purpose of endorsement of pawn is to guarantee against the risk
of non-payment of debt arising from the internal relations between the bearer and the endorser via endorsement of pawn of the policy
with the amount written in the instrument.23

amacı çizer, sulh, feragat veya ibraya yetkili değildir.”22 Hamilin sulh, feragat ve ibraya yetkili olmamasının sebebi ise rehin
cirosunda hamil ile ciranta arasında, tahsil
cirosunda olduğu gibi, vekalet ilişkisinin
olmamasıdır. Rehin cirosunda hamil, cirantanın vekili konumunda değildir. Bu
sebeple, yalnızca asıl alacağa bağlı rehin
hakkının tahsiline ilişkin işlemleri icra etmeye yetkili olacaktır.
Rehin cirosu üzerindeki en önemli tartışma konusu ise rehin cirosunun tıpkı temlik
cirosunda olduğu gibi teminat fonksiyonunu haiz olup olmadığıdır. Bu noktada,
kimi yazarlar rehin cirosunda cirantanın,
senette yazılı bedeli ödemeyi garanti etme
iradesinin olmadığından ve senedin mülkiyetinin hamile geçmediğinden hareketle
rehin cirosunun teminat fonksiyonunun
olmadığını savunmakta iken aksi yöndeki
yazarlar ise rehin cirosunun mahiyeti gereği teminat fonksiyonu olduğunu ve cirantanın senetteki bedelin ödenmesini garanti etme iradesiyle rehin cirosu yaptıkları
görüşünü savunmaktadırlar. Örneğin, Bozer ve Göle’ye göre rehin cirosunun amacı,
hamilin poliçeyi rehin cirosu ile devreden
ciranta ile aralarındaki iç ilişkiden doğan
borcun, devreden ciranta (borçlu) tarafından ödenmemesi riskini kambiyo senedinde yazılı tutar ile teminat altına almasıdır.23
Rehin cirosunun teminat fonksiyonuna sahip olup olmadığına ilişkin doktrindeki iki
görüş şu şekildedir:
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The two views in the doctrine as to whether endorsement of pawn has a conveyance
function are as follows:
“The first opinion defends the view that there
is a legal gap on this issue; the law needs to
be supplemented as required by Article 1 of
the Turkish Civil Code, to ensure that the economic function of the endorsement of pawn
is secured by the right to receive the instrument, and that the revenue from the pawn
is limited to the value of the deed, and the
mortgage holder guarantees the existence
and payment of the claim personally. For
these reasons, recognition of the mortgagor
endorser as not personally responsible does
not comply with the economic function of
the endorsement of pawn. Unlike endorsement for collection, endorsement of pawn
does not create a proxy relationship between
the parties and the endorsement of pawn has
a conveyance function”24
First of all, the right of mortgage is a legal
institution that guarantees payment of the
claim. The reason for the existence of right of
mortgage is to provide conveyance. Accordingly, it is not possible for the holder of the
mortgage to establish the right of mortgage
in the absence of the will to pay. Although it is
considered that during the establishment of
the right of mortgage, the will of the provider
is not redeemed foreclosure; the purpose of
guaranteeing the payment of the claim will be
available. “The right of mortgage is generated from a subsidiary of a valid claim, and this
is the right to guarantee the claim. The right
of mortgage is a limited real right in the right
that gives the creditor the authority to collect
the goods or the right (right to claim) that belongs to the pledge to the money by executing it primarily through levy an execution.”25
In addition, endorsement is the transfer form
of promissory notes and these are the bonds
that constitute an abstract debt in the promissory notes. Personal defences cannot be invoked due to the ability of promissory notes
to create abstract debt. In this context, endorsement of pawn creates an abstract debt
in order to guarantee payment of the claim
with a promissory note (except cheuqes). In
other words, with the endorsement of pawn,
the endorser pays a promissory note with
the will to guarantee the payment of the
claim to the bearer. “Endorser delegates the

“Birinci görüş bu konuda bir kanun boşluğu bulunduğunu, kanun boşluğunun TMK
1. Madde gereğince doldurulması gerektiğini, rehin cirosunun ekonomik işlevinin
alacağın ödenmesini kambiyo senedinin
içerdiği alacak hakkı ile teminat altına almak olduğunu, rehneden cirantanın senet
bedeli ile sınırlı olmak üzere alacağın varlığını ve ödeneceğini rehnalan ciro edilene
şahsen de garanti ettiğini, bu nedenlerle
rehneden cirantanın şahsen sorumlu olmadığını kabul etmenin rehin cirosunun
ekonomik işlevi ile bağdaşmadığını, rehin
cirosunun tahsil cirosundan farklı olarak
tarafları arasında vekalet ilişki yaratmadığını, rehin cirosunun teminat işlevine sahip
olduğunu savunmaktadır.”24
Öncelikle, rehin hakkı alacağın ödenmesini
teminat altına alan bir hukuki kurumdur. Rehin hakkının varlık sebebi teminat sağlama
amacıdır. Buna bağlı olarak, rehin hakkı tesis
eden tarafından alacağın bedelini ödeme
iradesinden yoksun şekilde rehin hakkını
tesis etmesi düşünülemez. Her ne kadar,
rehin hakkının tesisi sırasında, tesis edenin
iradesinin rehnin paraya çevrilmesi suretiyle
alacağın itfa edilmesi olmadığı düşünülse
de, mutlaka alacak bedelinin ödenmesinin
temin edilmesi (garanti edilmesi) amacı mevcut olacaktır. “Rehin hakkı, geçerli bir alacağın fer’i olarak ortaya çıkan ve bu alacağı teminat altına alan, alacaklıya, alacağını rehnin
konusu olan başkasına ait eşyayı veya hakkı
(alacak hakkını) öncelikli olarak icra yoluyla
paraya çevirterek tahsil etme yetkisi veren
sınırlı bir ayni haktır.”25 Buna ek olarak, ciro
emre yazılı senetlerin devir biçimidir ve emre
yazılı senetler soyut bir borcu meydana getiren senetlerdir. Emre yazılı senetlerin, soyut
borç meydana getirme özelliğinden ötürü,
kişisel def’iler ileri sürülemez. Bu bağlamda,
rehin cirosu emre yazılı bir senet (çek hariç,
poliçe ve bono vasıtasıyla) vasıtasıyla, alacak
bedelinin ödenmesini garanti etmek amacıyla soyut bir borç meydana getirilmektedir. Başka bir deyişle, rehin cirosu ile ciranta,
hamile alacağın ödenmesini garanti etmek
iradesi ile bir emre yazılı senet devreder. “Ciranta poliçeyi ciro edilen kişiye karşı olan bir
borcunu temin etmek maksadıyla rehin cirosuyla devretmiştir. Bu bakımdan poliçenin
kabul ve ödenmesini de taahhüt etmiş olması gerekir. Hatta fikrimizce burada sorumsuz-
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REHIN CIROSU
ÜZERINDEKI EN
ÖNEMLI TARTIŞMA
KONUSU ISE REHIN
CIROSUNUN TIPKI
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policy with an endorsement of pawn in order to provide a debt against the endorsee.
In this regard, the contract must also have
been committed to the acceptance and payment. Even in our opinion, there cannot be a
condition of irresponsibility, as this requirement does not correspond to the quality of
the endorsement of pawn.”26 According to
the second opinion, in which endorsement
of pawn does not have a conveyance function; “that the ownership of the deed does
not transfer with the endorsement of pawn
the ownership of the deed, despite the endorsement, stays the endorser, endorsee as
the deputy of mortgagor endorser receives
the authority to collect the price, as in the
endorsement for collection, the endorsee of the deed can be transferred with the
endorsement for collection, endorsee cannot demand the price of the deed, in order
to hold liable to endorser policy must not
have been otherwise agreed in order for
the policy not to be accepted and be held
accountable for non-payment, in contrast to
endorsement for collection and pawn, it is
based on the grounds that it was brought in
the endorsement for collection.”27
Case law of the Supreme Court of Appeals
dated 11.10.1969 and numbered E.727 and K.
749 and the case-law of the 12th Civil Chamber of the Supreme Court of Appeals are effective in this opinion. However, the related
decisions adopted the endorsement of pawn
as an endorsement for collection and the relationship between the government and the
bearer as a proxy relationship, an opinion that
we did not maintain.
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26 Tekinalp/Poroy, p.217.
27 Kutlu, p.98.
28 Tekinalp/Poroy, p.218.
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“According to the 11th Chamber of the Supreme Court of Appeals, since the delivery of
the deed with the endorsement of pawn does
not transfer the right of ownership on the deed
to the mortgage holder, the ownership of the
deed remains with the endorser. As a result,
the buyer who takes the deed via endorsement of pawn does not apply to the owner of
the deed. It is difficult to reconcile this justification of the Supreme Court with the principles
of pledge law. Because, in accordance with
the rules of pledge law, the loss payee may
start executive proceedings in cases where
the claim is not paid, and the pledge can be
tracked in accordance with the provisions of
foreclosure. In the case that ownership of the
property that subject of the mortgage does
not constitute an obstacle to the pursuit and
foreclosure. In the endorsement of pawn, collecting the price of a mortgage from the debtor of the policy in the sense of pledge law is

luk şartı dahi konulamaz, zira bu şart rehin
cirosunun niteliğine uygun düşmez.”26
Rehin cirosunun teminat fonksiyonuna sahip olmadığını savunan ikinci görüşe göre,
“rehin cirosunda senet mülkiyetinin ciro
edilene intikal ettirilmediği, senet mülkiyetinin ciroya rağmen rehneden cirantada
kaldığı, ciro edilenin rehneden cirantanın
vekili sıfatıyla senet bedelini tahsil yetkisi
edindiği, tahsil cirosunda olduğu gibi ciro
edilenin senedi ancak tahsil cirosu ile devredebileceği, ciro edilenin senet bedelini
cirantasından talep edemeyeceği, cirantanın poliçenin kabul edilmemesi ve ödenmemesinde sorumlu tutulabilmesi için
aksinin şart edilmemiş olması gerektiği,
oysa tahsil ve rehin cirolarında aksine şartın tahsil cirolarıyla getirilmiş olduğu gerekçelerine dayanmaktadır.”27 Bu görüşün
meydana gelmesinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.10.1969 tarihli ve E.727
ve K. 749 sayılı kararı ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin içtihadı etkili olmaktadır.
Ancak, ilgili kararlarda rehin cirosu adeta
tahsil cirosu gibi değerlendirilmiş olup ciranta ile hamil arasında vekalet ilişkisinin
mevcut olduğu şeklinde savunmadığımız
bir görüş benimsenmiştir.
“Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne göre, rehin cirosu ile senedin teslimi, senet üzerindeki mülkiyet hakkını rehnalana intikal
ettirmediğinden senedin mülkiyeti ciro
eden şahısta kalır. Böyle olunca, senedi
rehin cirosu ile devralan kişi senedin malikine başvurmaz. Yüksek Mahkeme’nin
bu gerekçesini rehin hukukunun ilkeleri
ile bağdaştırmak güçtür. Çünkü rehin hukuku kuralları uyarınca, rehin alacaklısı,
alacağının ödenmemesi halinde, rehin
konusu şeyin mülkiyetine sahip bulunan
rehin borçlusunu, rehnin paraya çevrilmesi hükümleri uyarınca takip edip rehin konusu şeyi paraya çevirebilir. Rehin konusu
malın mülkiyetinin rehin borçlusunda bulunması takibe ve rehnedilen şeyin paraya
çevrilmesine engel oluşturmaz. Rehin cirosunda, rehin alacaklısının, rehin bedelini,
poliçenin borçlusundan tahsil etmesi nasıl
rehin hukuku anlamında bir çeşit rehnin
paraya çevrilmesi ise, poliçe bedelini borçludan alamadığı takdirde, rehin alacaklısı-
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foreclosure; in the sense of policy law, if the
loss payee cannot obtain the policy price from
the debtor, the application to the mortgagor is
a foreclosure.”28
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nın rehin borçlusuna müracaatı da gene
poliçe hukuku anlamında bir paraya çevirme işlemidir.”28

According to the 11th Chamber of the Supreme Court of Appeals,
since the delivery of the deed with the endorsement of pawn does
not transfer the right of ownership on the deed to the mortgage
holder, the ownership of the deed remains with the endorser.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne göre, rehin cirosu ile senedin
teslimi, senet üzerindeki mülkiyet hakkını rehnalana intikal
ettirmediğinden senedin mülkiyeti ciro eden şahısta kalır.

I V . AC C O M O DAT I O N
ENDORSEMENT IN FULL
FOR THE PURPOSE OF A
G UA R A N T E E

IV. TEMİ NAT
AMACI YLA
İN A NÇLI TEMLİ K
C İROSU

In addition to the endorsement of pawn,
the possibility of issuing the instruments for
the purpose of guarantee is the transfer of a
deed within the scope of accommodation
endorsement in full. In this case, in order for
a transaction in faith to be available, a faith
agreement is made between the parties and
the deed is transferred with endorsement
in full within the scope of the faith agreement. There is no indication on the deed
showing the purpose of mortgage as in the
endorsement of pawn. For this reason, it is
not possible to understand that the external
view was given for security purposes. “Faith
agreement means the complete transfer of
the right of the believer to an article or the
ownership of a right to the believer; is the
contract in which the believer commits to
manage and maintain the transferred property or right in accordance with the provisions of the faith agreement and to return
it to the believer when the faith agreement
ends.”29 According to this agreement, the
ownership of the security that is transferred
by endorsement in full will transfer to the
bearer. “In this type of endorsement, the
ensorsement is made for the purpose of
conveyance as in the case of concealed endorsement of pawn, but unlike concealed
endorsement of pawn, the parties agree
on the issuance of the right of ownership

Kambiyo senetlerinin teminat amacıyla
verilmesi bakımından rehin cirosu dışındaki bir imkan da inançlı işlem kapsamında
temlik cirosu ile senedin devredilmesidir.
Bu durumda, inançlı işlemin mevcut olması için öncelikle taraflar arasında inanç
anlaşması yapılır ve inanç anlaşması kapsamında senet temlik cirosu ile devredilir.
Senedin üzerinde rehin cirosunda olduğu
gibi rehin amacını ifade eden herhangi
bir ibare yer almamaktadır. Bu sebeple,
dış görünüşte senedin teminat amacıyla
verilmiş olduğunun anlaşılması mümkün
olmamaktadır. “İnanç anlaşması, inananın
bir eşya üzerindeki ayni hakkı veya bir hakkın sahipliğini inanılana tam olarak devretmeyi; inanılanın ise devredilen eşya veya
hakkı inanç anlaşmasının hükümlerine uygun biçimde idare ve muhafaza etmeyi ve
inanç anlaşması sona erdiğinde inanana
aynen iade etmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir.”29 Buna göre, inanç anlaşmasına bağlı
olarak temlik cirosu ile devredilen kıymetli
evrakın mülkiyeti hamile geçecektir. “Cironun bu türünde, gizli rehin cirosunda olduğu gibi teminat amacıya ciro yapılmakta
ancak gizli rehin cirosundan farklı olarak
taraflar, (senedin teslimini konu alan) kambiyo sözleşmesinde, senedi devralana
senet üzerinde rehin değil mülkiyet hakkı
verilmesi hususunda anlaşmaktadırlar.”30
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in the instrument agreement, not the mortgage on the deed.”30 In this case, unlike the
endorsement of pawn, the bearer not only
makes an endorsement for collection, but
may also transfer the deed with all three
types of endorsement. One difference of the
accommodation endorsement in full is that
“if the transferee transfers this deed to someone else with endorsement in full – even if
he/she is aware of the accommodation endorsement in full – he/she will acquire ownership.”31 Because of the transfer of ownership to the bearer in the accommodation
endorsement in full “all claim rights belong
to the believed.”32 “Yet the transferee who
takes over the deed via accommodation endorsement in the event of conveyance of the
deed, at the point of transferance is aware of
the accommodation relation, and does not
prevent acquisition of ownership. In addition, the judicial opinion which says that the
transferor of the deed will not be responsible for the instrument against the transferee
with the blank endorsement and concealed
endorsement of pawn has no ability to apply
in the accommodation endorsement. Because in the accommodation endorsement,
the transferee of the deed is the owner of the
deed and the right of the deed it contains.”33

Bu durumda, rehin cirosundan farklı olarak, hamil yalnızca tahsil cirosu yapmakla
kalmayıp hamili olduğu senedi her üç ciro
tipi ile de devredebilir. İnançlı temlik cirosunun bir farkı da “inançlı temlik cirosu ile
devralan kişi bu senedi bir başkasına temlik cirosu ile devrettiği takdirde – bu kişi
inançlı temlik cirosundan haberdar olsa
dahi – mülkiyet hakkını kazanmasıdır.”
İnançlı temlik cirosunda mülkiyetin hamile
geçmesinden ötürü “tüm talep hakları inanılana aittir.” “Yine inançlı ciroyla senedi
devralan senedi devrettiği takdirde devralanın inanç ilişkisini bilmesi, onun senedin
mülkiyetini kazanmasına engel teşkil etmez. Bunlardan başka, açık veya gizli rehin
cirosuyla senedi devredenin senedi devralana karşı kambiyo senedinden sorumlu
olmayacağını söyleyen hâkim görüşün
inançlı ciroda tatbik kabiliyeti yoktur. Çünkü inançlı ciroda senedi devralan, senedin
ve senedin içerdiği hakkın sahibidir.”
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V. CONCLUSION

V. SONUÇ

Securities are defined as deeds that have the
characteristics of rights being subject to the
deed, not being able to claim without a deed,
being non-payment of debt and subject to
special formalities. In business life, deed
documents are distributed in order to meet
the claims of a guarantee. Endorsement of
pawn and accommodation endorsement in
full for the purpose of a guarantee are the facilities that the instruments used for the purpose of guarantee in the scope of securities.
Endorsement of pawn is considered to be
a safer way in terms of endorser when considering the assumption that the guarantee
function exists. On the other hand, accommodation endorsement in full on the instrument for the purpose of guarantee gives the
bearer serious powers including the power
of disposition of the deed due to the fact that
the bearer is the owner of the deed and of the
right that the deed contains.

Kıymetli evrak, hakkın senede bağlı olması, senet olmaksızın alacağın talep edilememesi, borcun ödenememesi ve özel
şekil şartlarına tabi olma özelliklerine sahip olan senetler olarak tanımlanmaktadır.
Ticari hayatta, kıymetli evrakın teminat taleplerinin karşılanması amacıyla tedavül
ettirildikleri sıklıkla görülmektedir. Rehin
cirosu ve teminat amacıyla inançlı temlik
cirosu, kıymetli evrak kapsamında yer alan
kambiyo senetlerinin teminat amaçlı kullanıldığı imkanlardır. Rehin cirosu, teminat
fonksiyonunun var olduğunu kabul eden
görüş göz önüne alındığında, ciranta bakımından daha güvenli bir yol olarak değerlendirilmektedir. Buna karşın, kambiyo
senedi üzerinde teminat amacıyla inançlı
temlik cirosu hamiline ciddi yetkiler tanımakta ve hamil, senedin ve senede ilişkin
hakkın maliki olması sebebiyle senet üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmaktadır.
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ABSTRACT

ÖZET

Presidential Decision No. 85 dated 13.09.2018 introduced some restrictions on transactions conducted in foreign currency or indexed to a foreign
currency between parties resident in Turkey. The
new restrictions state that if the contracting parties
are legal or natural persons resident in Turkey and if
the contract is not included in the exceptions determined by the Ministry of Treasury and Finance (“the
Ministry”), any costs and other payment obligations
related to the contract cannot be in foreign currency
or indexed to a foreign currency. The Ministry’s exceptions were issued on 16.11.2018 in a Communiqué (Communiqué No: 2018-32/52) Amending the
Communiqué on Decision No. 32 on the Protection
of the Value of Turkish Currency (Communiqué No:
2008-32/34) (“Communiqué”). This article aims to
explain the scope and exceptions of the prohibition
on concluding contracts in or indexed to foreign
currency. Also, it contains information on the types
of contracts that can and cannot be concluded in
foreign currency or indexed to a foreign currency.

13.09.2018 tarihli 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile getirilen düzenleme uyarınca Türkiye’de yerleşik
kişilerin kendi aralarında döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak gerçekleştireceği işlemlere ilişkin
birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Söz konusu karar gereğince sözleşme taraflarının Türkiye’de yerleşik tüzel
ya da gerçek kişi olması ve akdedilecek sözleşmenin
Hazine ve Maliye Bakanlığınca (“Bakanlık”) belirlenecek istisnalar içerisinde yer almaması durumunda
taraflar söz konusu sözleşmede yer alan bedelleri ve
sözleşmelere bağlı diğer ödeme yükümlülüklerini
döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaktır. Anılan istisnalar Bakanlık tarafından 16.11.2018
tarihinde “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 201832/52)” (“Tebliğ”) ile yayımlanmıştır. İşbu makale
dövizle sözleşme yasağını, kapsamını ve istisnalarını
açıklamak amacıyla yazılmış olup, Tebliğde belirlenen
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedilebilecek ve akdedilemeyecek sözleşme türleri bilgisi
ihtiva etmektedir.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

COMMUNIQUE, THE DECISION
NO.32, FOREIGN CURRENCY

TEBLIĞ, 32 SAYILI KARAR, DÖVIZ
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“Turkish residents, unless otherwise indicated by the Ministry, shall not determine
contract value and other additional contractual payments in foreign currency or indexed
foreign currency stipulated in agreements of purchase and sale of any kind of movable and
immovable properties, leasing of any kind of movable and immovable properties, including
transport leasing and financial leasing, leasing business, labour, service and construction.”
“Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul
ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul
kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırılamaz.”

F O OT N OT E

1 The “provisional” Article 8 titled
“Contracts in Foreign Currency and
Foreign Currency Indexed” in the
Communiqué dated 06.10.2018,
was amended in the Communiqué
published in 16.11.2018 as only
Article 8. Accordingly, the characteristics of provisional and the title
were excluded from the scope of the
Communiqué.
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I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

Decision No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency (“Decision No. 32”),
regulated in accordance with Law No.1567
and published in the Official Gazette No.
20249 dated 11.08.1989, has been amended through the “Resolution of the President
No. 85 on the Amendment to Decision No.
32 on the Protection of the Value of Turkish
Currency” published in the Official Gazette
No. 30534 dated 13.09.2018. The amendment was made by adding subparagraph
(g) to Article 4 of Decision No. 32. The
amendment states;
“Turkish residents, unless otherwise indicated by the Ministry, shall not determine contract value and other additional contractual
payments in foreign currency or indexed
foreign currency stipulated in agreements
of purchase and sale of any kind of movable
and immovable properties, leasing of any
kind of movable and immovable properties,
including transport leasing and financial
leasing, leasing business, labour, service
and construction.”
Provisional Article 8 was added to the same
decision as;
“Within thirty days after the entry into force of
Article 4 (g) of this decision, the prices specified in the aforementioned paragraph and determined in foreign currency in the contracts
concluded in the previous period shall be de-

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda
(“32 Sayılı Karar”) Değişiklik Yapılmasına
Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile
1567 Sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş
ve 11.08.1989 tarihli ve 20249 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmış 32 Sayılı Karar’da
değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik 32
Sayılı Kararın Döviz başlıklı 4. maddesine
(g) bendi eklenmesi suretiyle gerçekleşmiştir. Eklenen işbu bent uyarınca;
“Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça
belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım,
taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü
menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing
ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”
Aynı karara Geçici Madde 8 eklenmiş
olup, bu madde uyarınca;
“Bu kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde,
söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz
cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller,
Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN İNCELENMESİ

termined by the parties as Turkish Lira except
in cases determined by the Ministry.”
These provisions entered into force on
13.10.2018 following the publication of
Presidential Resolution No. 85 and will
be executed by the Ministry. Accordingly, by way of issuing the Communiqué
(Communiqué No: 2018-32/51) Amending the Communiqué on Decision No. 32
on the Protection of the Value of Turkish
Currency (Communiqué No: 2008-32/34)
on 06.10.2018, the Ministry aims to clarify
the issues regarding Decision No. 32. The
types of contracts that can be concluded
in foreign currency or indexed to a foreign
currency are specifically determined in
the Communique. The Communiqué was
published on 16.11.2018 by the Ministry
and included a number of changes1 to the
Communiqué published on 06.10.2018
and some new provisions.
This article examines in detail the types of
contracts determined in the Communique
that can or cannot be concluded in foreign
currency or indexed to a foreign currency.

M AK AL E L E R

Yukarıda anılan hükümler 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayımlanmasını takiben
13.10.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,
Bakanlık tarafından yürütülecektir. Buna
istinaden Bakanlık, 06.10.2018 tarihinde
“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 200832/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i
(Tebliğ No: 2018-32/51)” yayımlayarak 32 Sayılı Karar kapsamında belirtilen hususların aydınlatılmasını amaçlamış ve bu amaç doğrultusunda söz konusu tebliğde döviz cinsinden
veya dövize endeksli olarak akdedilebilecek
sözleşme türlerini istisnai olarak hüküm altına
almıştır. Daha sonrasında yine Bakanlık tarafından 16.11.2018 tarihinde Tebliğ yayımlanarak, 06.10.2018 tarihinde yayımlanan tebliğde birtakım değişikler gerçekleştirilmiş1 ve
birtakım yeni hükümler de Tebliğ kapsamına
dahil edilmiştir.
Tebliğ’de yer alan madde 1 uyarınca;
28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8. maddesi Tebliğ’de yer aldığı şekliyle değiştirilmiştir. İşbu
makale kapsamında, gerçekleştirilen değişiklikler neticesinde Tebliğ’de belirlenen döviz
cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedilebilecek ve akdedilemeyecek sözleşme
türleri detaylı irdelenecektir.

D İ P N OT

1 06.10.2018 tarihli tebliğde “geçici”
sıfatını haiz “Döviz Cinsinden ve
Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı
Madde 8, 16.11.2018 tarihinde
yayımlanan Tebliğ’de yalnızca Madde
8 olacak şekilde değiştirilmiş olup,
anılan sıfat ve başlık Tebliğ kapsamı
dışında bırakılmıştır.
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2 Zekeriya KÜRŞAT, “1567 sayılı
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu
Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar ve Uygulaması
Hakkında Tebliğ Hakkında
Değerlendirme”, p.11.
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II. THE SCOPE
OF THE COMMUNIQUÉ

I I. 32 SAYI LI KA RA RA
İ Lİ ŞKİ N YAYI NLA NAN
TEBLİ Ğ’İ N KA PSA MI

A. The Notion of Residents in
Turkey

A. Türkiye’de Yerleşik Kişi
Kavramı

The decision applies prohibitions on residents in Turkey. The notion of residents
in Turkey is defined in Article 2 Paragraph
(b) of Decision No. 32 as “natural and legal persons who place legal settlements
in Turkey including workers, independent
business owners and self-employed Turkish citizens abroad.”

Bu karar uyarınca yasak kapsamında “Türkiye’de yerleşik kişiler” yer almaktadır. 32 Sayılı
Karar’ın “tanımlar” başlıklı 2. maddesinin (b)
bendi ile Türkiye’de yerleşik kişi tanımlanmıştır. Buna göre, “yurtdışında işçi, serbest
meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları
dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan
gerçek ve tüzel kişiler” olarak açıklanmıştır.

In addition, persons who were not listed in
Decision No. 32 have been added in Article 8, Paragraph 23 of the Communiqué;
“the branches, agencies, offices, liaison
offices, their funds managed and operated
by them or companies participated directly or indirectly by persons residing abroad,
with a minimum shareholding of fifty percent of residents in Turkey that takes place
abroad shall be considered as resident in
Turkey within the scope of application of
Article 4 (g) of Decision No. 32.” Thus, in
this way, residents in Turkey are prevent-

Buna ek olarak Tebliğ’in 8. maddesinin 23.
fıkrasında; “Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt
dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan
veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay
sahipliklerinin bulunduğu şirkeler 32 Sayılı
Karar’ın 4. maddesinin (g) bendinin uygulaması kapsamında Türkiye’de yerleşik kişi
olarak değerlendirilir” ifadeleri ile 32 Sayılı
Kararın 4. maddesinin (g) fıkrası uygulaması
kapsamında 32 Sayılı Karar’da sayılmamış kişiler de dahil edilmiştir. Böylelikle Türkiye’de
yerleşik kişilerin, Türkiye’deki sözleşmeleri
yurtdışındaki temsilcilikleri aracılığıyla akdetmeleri veya yurtdışında şirket kurmak suretiy-

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN İNCELENMESİ

ed from concluding prohibited contracts
by setting up companies or through their
representatives abroad.2
In the same Paragraph the Communiqué
states: “However, this paragraph shall not
apply if the contract is carried out abroad”,
thus ensuring that Paragraph 23 does
not apply to contracts concluded among
those recognized as residents in Turkey.

M AK AL E L E R

le sözleşmeleri akdetmelerinin önlenmesinin
amaçlandığı söylenebilir.2
Tebliğ’in yine aynı fıkrasının devamında “ancak, sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi
durumunda bu fıkra hükmü uygulanmaz”
şeklinde belirtilerek yurt dışında ifa edilmek
üzere ve fakat 32 sayılı Karar’ın 4. maddesinin
(g) fıkrası uyarınca Türkiye’de yerleşik kişi olarak değerlendirilen kişiler arasında akdedilmiş sözleşmelere aynı maddenin 23. fıkrasının uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Thus, in this way, residents in Turkey are prevented
from concluding prohibited contracts by setting up
companies or through their representatives abroad.
Böylelikle Türkiye’de yerleşik kişilerin, Türkiye’deki
sözleşmeleri yurtdışındaki temsilcilikleri aracılığıyla
akdetmeleri veya yurtdışında şirket kurmak suretiyle
sözleşmeleri akdetmelerinin önlenmesinin amaçlandığı
söylenebilir.

B. Types of Contracts and Other
Payment Obligations that Can
Not be Concluded in Foreign
Currency or Indexed to a Foreign
Currency

B. Döviz Cinsinden veya
Dövize Endeksli
Akdedilemeyecek Sözleşme
Türleri ve Diğer Ödeme
Yükümlülükleri

1. Real Estate Sales Contracts

1. Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri

Under Paragraph 1 of Article 8, relating to
“Real Estate Sales Contracts”, residents in
Turkey, among themselves, shall not determine the contract price and other payment obligations arising from contracts in
foreign currency or indexed to a foreign
currency in contracts covering real estate
in Turkey, including residential and roofed
workplaces. In other words, in regard to
Real Estate Sales Contracts, including the
sale of houses, residences, domains, land,

Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
akdedilemeyecek sözleşme türleri Tebliğin 8.
maddesi kapsamında sayılmıştır. Söz konusu
maddenin 1. fıkrası esasında “Gayrimenkul
Satış Sözleşmeleri’ne ilişkindir. Buna göre;
Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi aralarında akdedecekleri, konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil
gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme
bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsin-

D İ P N OT

2 Zekeriya KÜRŞAT, “1567 sayılı
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu
Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar ve Uygulaması
Hakkında Tebliğ Hakkında
Değerlendirme”, s.11.
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cropland and offices, residents in Turkey
must state the contract price and other
payment obligations (penalty clauses,
side payments, default interest, etc.) arising from the contract in Turkish Lira (“TL”).
In addition, pursuant to Paragraphs 15 and
16 of the same Article within the scope of
the projects, which state institutions and
organizations are party to, that will be
realized within the scope of the tenders,
contracts and international agreements
executed in foreign currency or foreign
currency indexed; it is not possible to determine the prices in foreign currency or
foreign currency indexed related to the
Real Estate Sales Contracts which will be
concluded with third parties by the contractors or the commissioning companies
and their contracting parties or the Real
Estate Sales Contracts to be concluded
within the framework of the mentioned
projects and the Real Estate Sales Contracts to be concluded with third parties
by Turkish Armed Forces Strengthening
Foundation3 and its companies.

F O OT N OT E

3 Turkish Armed Forces Foundation companies shall mean; the
companies, which was established
to strengthen the Turkish Armed
Forces and more than half of its
capital belong to the Turkish Armed
Forces Foundation such as ASELSAN,
HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ,
İŞBİR, ASPİLSAN.
https://hazine.gov.tr/File/Index?id=cd32ef43-d5ee-45d3-a6fed3127a5a4632
4 Paragraph 19 of Article 8: “The
contract price and the other contractual financial obligations in the
employment and service agreements
executed by branches, representatives, offices, and liaison offices of the
real or legal entities that do not reside
in Turkey or companies in which they
directly or indirectly hold 50% or more
of the shares or the companies that
they have a common control and/
or over and free zone companies
under their operations in free zones
in cases where such entities act as
employer or service-receiver, may be
determined in foreign currency or as
indexed to foreign currency.”
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In addition, as specified in Paragraph 20,
commercial airline businesses conducting passenger, cargo and mail transport
activities, companies providing technical
care services for airline transport vehicles
and their motors, parts and components,
public or private entities authorized or licensed to render ground services at airports as well as entities established or
participated with a minimum shareholding of fifty percent by the foregoing that
reside in Turkey shall not conclude Real
Estate Sale Contracts in foreign currency
or indexed to a foreign currency.
There are some exceptions to this Communiqué where it is possible for Real Estate Sales Contracts to be in foreign currency or indexed to a foreign currency.
Paragraph 3 of Article 8 gives residents
in Turkey who are not citizens of the Republic of Turkey or, as referred in in Paragraph 19 4 of Article 8, persons who are
party as buyer or tenant to a Real Estate
Sales Contract may decide on the contract price and other payment obligations
regarding the contract in foreign currency or indexed to a foreign currency. The

den veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaktır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de
yerleşik kişilerin ev, konut, arazi, arsa, tarla,
işyeri de dahil tüm taşınmaz satışlarında satış
bedelini ve sözleşmeden kaynaklanan diğer
yükümlülükleri (cezai şart, yan ödemeler, temerrüt faizi vb.) Türk Lirası (“TL”) cinsinden
belirlemesi gerekmektedir.
Ayrıca aynı maddenin 15. ve 16. fıkraları gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının taraf
olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli
ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan
projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli
şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı
tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya
bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri ile Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin3 ve dahi yüklenicilerinin üçüncü kişilerle
akdettiği veya taraf olduğu Gayrimenkul Satış
Sözleşmeleri’ne ilişkin bedellerin de döviz cinsinde kararlaştırılması mümkün değildir.
Bunlarla birlikte yine aynı maddenin 20. fıkrasında belirtildiği üzere, Türkiye’de yerleşik
yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde
bulunan ticari havayolu işletmelerinin; hava
taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketlerin; sivil havacılık mevzuatı
kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri
yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu
kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile
doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde
en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu
ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz
cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri akdedebilmeleri mümkün değildir.
Söz konusu Tebliğ’de istisnaen bazı hallerde
Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri’nin döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller üzerinden kararlaştırılabilmesi mümkün kılınmıştır.
Şöyle ki, aynı maddenin 3. fıkrasında belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin 19. fıkrasında4
belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf
oldukları Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri’nde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden
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important thing here is, even if the persons who conclude the contract are residents in Turkey, they must not be Turkish
citizens or they shall be non-residents as
per Paragraph 19. In other words, Turkish
citizens who are also resident in Turkey
may not conclude Real Estate Sale Contracts in foreign currency or indexed to a
foreign currency under any circumstances.

kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırılması mümkündür. Burada hususiyet arz eden durum sözleşmeyi akdedecek
kişilerin Türkiye’de yerleşik kişiler olsalar dahi
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık
bağının bulunmaması” ve 19. fıkrada belirtildiği üzere “dışarıda yerleşik kişiler” olmasıdır.
Diğer bir deyişle, Türkiye’de yerleşik Türkiye
Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hiçbir
koşulda Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri’ni
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırması mümkün değildir.

2. Real Estate Lease Contracts

2. Gayrimenkul Kiralama Sözleşmeleri

Another type of contract that is included
in the scope of the prohibition on contracting in foreign currency is Real Estate
Leasing Contracts. Paragraph 2 of Article
8 states: “The contract prices and other
contractual financial obligations in Real
Estate Leasing Contracts for immovables
located in Turkey including residences
and roofed workplaces executed between
Turkish residents cannot be determined
in foreign currency or be indexed to a foreign currency.” In other words, in regard
to Real Estate Leasing Contracts including
the sale of houses, residences, domains,
land, cropland and offices, residents in
Turkey must determine the contract price
and other payment obligations (penalty
clauses, side payments, default interest,
etc.) arising from the contract in TL.

Döviz cinsinden sözleşme yapma yasağının kapsamına dahil olan bir diğer sözleşme
türü ise Gayrimenkul Kiralama Sözleşmeleri’dir. Buna ilişkin düzenleme aynı maddenin
2. fıkrasında şu şekilde ifade edilmektedir;
“Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında
akdedecekleri, konusu yurt içinde yer alan
gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri
dâhil Gayrimenkul Kiralama Sözleşmeleri’nde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştıramazlar.” Diğer bir deyişle, Türkiye’de yerleşik kişiler; ev, konut, arazi, arsa,
tarla, işyeri de dahil tüm taşınmaz kiralarında
satış bedelini ve sözleşmeden kaynaklanan
diğer yükümlülükleri (cezai şart, yan ödemeler, temerrüt faizi vb.) TL olarak belirlemelidir.

In addition, Paragraph 15 of Article 8 states
that Real Estate Leasing Contracts concluded by state institutions, organizations
and Turkish Armed Forces Strengthening
Foundation including its commissioning
companies and their contracting parties
as third parties may not be determined in
foreign currency or indexed to a foreign
currency.
Additionally, as also specified in paragraph 20, commercial airline businesses
conducting passenger, cargo and mail
transport activities, companies providing
technical care services for airline transport
vehicles and their motors, parts and components, public or private entities authorized or licensed to render ground services

Ayrıca aynı maddenin 15. fıkrası gereğince
kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin
ve dahi yüklenicilerinin üçüncü kişilerle akdettiği veya taraf olduğu Gayrimenkul Kiralama Sözleşmeleri’ne ilişkin bedellerin döviz
cinsinde kararlaştırılması mümkün değildir.
Bunlarla birlikte yine aynı maddenin 20. fıkrasında belirtildiği üzere, Türkiye’de yerleşik
yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde
bulunan ticari havayolu işletmelerinin; hava
taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketlerin; sivil havacılık mevzuatı
kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri
yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu
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3 Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı şirketleri; Sermayesinin yarısından fazlası Türk
Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek
amacıyla kurulmuş bulunan Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na ait olan ASELSAN, HAVELSAN,
ROKETSAN, TUSAŞ, İŞBİR, ASPİLSAN
gibi şirketleri ifade etmektedir.
https://hazine.gov.tr/File/Index?id=cd32ef43-d5ee-45d3-a6fed3127a5a4632
4 Maddenin 19. fıkrası: “Dışarıda
yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan;
şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu,
doğrudan veya dolaylı olarak yüzde
elli ve üzerinde pay sahipliklerinin
veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne
sahip bulunduğu şirketler ile serbest
bölgedeki faaliyetleri kapsamında
serbest bölgelerdeki şirketlerin
işveren veya hizmet alan olarak
taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan diğer
ödeme yükümlülüklerinin döviz
cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırılması mümkündür.”
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PART 4
HOWEVER, IT
IS POSSIBLE IN
EXCEPTIONAL
CIRCUMSTANCES
TO DECIDE ON REAL
ESTATE LEASING
CONTRACTS IN
FOREIGN CURRENCY OR
INDEXED TO A FOREIGN
CURRENCY.
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5 Dated 10 June 2003, Official
Gazette No. 25134.
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at airports as well as entities established
or participated with a minimum shareholding of fifty percent by the foregoing
that reside in Turkey must not conclude
Real Estate Leasing Contracts in foreign
currency or indexed to a foreign currency.

kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile
doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde
en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu
ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz
cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren Gayrimenkul Kiralama Sözleşmeleri akdedebilmeleri mümkün değildir.

However, it is possible in exceptional
circumstances to decide on Real Estate
Leasing Contracts in foreign currency or
indexed to a foreign currency. These exceptions are included in Paragraphs 3, 4
and 5 of the Article and are as follows:

Söz konusu Tebliğ’de istisnai durumların varlığı halinde Gayrimenkul Kiralama Sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller üzerinden kararlaştırılabilmesi mümkün
kılınmıştır. Bu istisnai haller Maddenin 3., 4. ve
5. fıkralarında yer almakta olup şu şekildedir:

“(3) The contract prices and other contractual financial obligations in rental and
sales agreements for immovables executed by a nonresident Turkish citizen person
resident in Turkey or parties referred to
in paragraph nineteen of this Article who
acts as the purchaser or the tenant under
such contracts can be determined in a foreign currency or be indexed to a foreign
currency.

“(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak
taraf oldukları gayrimenkul satış ve Gayrimenkul Kiralama Sözleşmelerinde, sözleşme
bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

(4) The contract prices and other financial obligations arising from contracts for
rental of accommodation facilities where
such facilities are licensed by the Ministry
of Culture and Tourism can be determined
in a foreign currency or be indexed to a foreign currency.

(4) Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli
konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla
kiralanmasıyla ilgili Gayrimenkul Kiralama
Sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

(5) The contract prices and other financial
obligations arising from contracts for rental of duty-free shops can be determined in
a foreign currency or be indexed to a foreign currency.”

(5) Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin Gayrimenkul Kiralama Sözleşmeleri’inde, sözleşme bedelinin ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.”

These requirements are clearly related to
persons who have no citizenship relation
as determined in real estate sales contracts
and contracts to be signed regarding the
leasing of touristic and cultural accommodation and duty-free shops, which should
be determined in foreign currency by nature. It should not be disregarded that the
exceptions are determined as those decided in terms of foreign currency.

Söz konusu istinalar, açıktır ki gayrımenkul satım sözleşmelerinde belirlenen “vatandaşlık
bağı bulunmayan kimseler” ile niteliği gereği
döviz cinsiyle belirlenmesi gereken turistik
ve kültürel konaklama yerleri ve kuşku yok ki
gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin aktedilecek sözleşmelere ilişkindir.
Belirlenen istisnaların, mahiyeti itibariyle ipso
iure “döviz cinsinden kararlaştırılması gereken”ler olarak belirlendiği gözden ırak tutulmamalıdır.
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3. Employment Contracts

3. İş Sözleşmeleri

SÖZ KONUSU TEBLIĞDE

Employment contracts are regulated under Labor Law No. 4857 and defined as
contracts composed of a party (employee)
who undertakes to perform work and the
other party (employer) who undertakes to
pay wages.5

İş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup ilgili kanunda yer
alan tanımıyla bir tarafın (işçi) bağımlı olarak
iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret
ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.5

ISTISNAI DURUMLARIN

Paragraph 6 of Article 8 states that contract prices and other contractual financial
obligations arising from Employment Contracts other than those to be performed
outside of Turkey between Turkish residents and to be performed with maritime
workers cannot be concluded in a foreign
currency or be indexed to a foreign currency.

İş sözleşmelerine ilişkin düzenleme aynı maddenin 6. fıkrasında yer almakta olup, ilgili fıkra
uyarınca; Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler ile gemi adamlarının taraf
oldukları dışında kalan, kendi aralarında akdedecekleri, İş Sözleşmeleri’nde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer
ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya
dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

DÖVIZ CINSINDEN VEYA

In addition, Paragraph 15 of Article 8,
states that the contract price and the
other contractual financial obligations in
Employment Contracts executed by and
between contractors or official companies
and third parties may not be determined in
foreign currency or be indexed to a foreign

Ayrıca aynı maddenin 15. fıkrasında, kamu
kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz
cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası
kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde; yükleniciler veya bahsi geçen
projeler çerçevesinde akdedilecek iş sözleşmelerinde yer alan sözleşme bedelinin ve bu

VARLIĞI HALINDE
GAYRIMENKUL KIRALAMA
SÖZLEŞMELERININ

DÖVIZE ENDEKSLI
BEDELLER ÜZERINDEN
KARARLAŞTIRILABILMESI
MÜMKÜN KILINMIŞTIR.
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5 10 Haziran 2003 tarih, 25134 sayılı
RG.
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PART 4
ANOTHER TYPE OF
CONTRACT WITHIN
THE SCOPE OF THE
COMMUNIQUÉ IS
SERVICE CONTRACTS.
THIS TYPE OF
CONTRACT IS
REGULATED IN THE
TURKISH CODE OF
OBLIGATIONS6 (“TCO”),
ARTICLES 470 TO 486.

currency where they fall within the scope
of projects with public tenders, agreements and international treaties.
Additionally, as indicated in Paragraph 20,
commercial airline businesses conducting
passenger, cargo and mail transport activities, companies providing technical care
services for airline transport vehicles and
their motors, parts and components, public or private entities authorized or licensed
to render ground services at airports as
well as entities established or participated
with a minimum shareholding of fifty percent by the foregoing that reside in Turkey
must not conclude Employment Contracts
in foreign currency or be indexed to a foreign currency.
However, in exceptional circumstances, it
is possible to decide on foreign currency
or be a indexed to a foreign currency in
Employment Contracts. These exceptions
are laid out in Paragraph 14 of Article 8
of the Communique. Firstly, the contract
price and other contractual financial obligations in Employment Contracts executed by individuals who are not Turkish citizen but who are Turkish residents (Turkish
non-citizen residents) can be determined
in a foreign currency or indexed to a foreign currency. The important thing here
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6 Dated 4 February 2011, Official
Gazette No. 27836.
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sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı
belirtilmiştir.
Bunlarla birlikte yine aynı maddenin 20. fıkrasında belirtildiği üzere, Türkiye’de yerleşik
yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde
bulunan ticari havayolu işletmelerinin; hava
taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketlerin; sivil havacılık mevzuatı
kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri
yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu
kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile
doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde
en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu
ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz
cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren İş Sözleşmeleri akdedebilmeleri mümkün
değildir.
Söz konusu Tebliğ’de istisnaen iş sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli
bedeller üzerinden kararlaştırılabilmesi mümkün kılınmıştır. Şöyle ki, Tebliğ’in 8. maddesinin 14. fıkrasında belirtildiği üzere Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf
olduğu iş Sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer
ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden
veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. Burada hususiyet arz eden
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is that, as with the other exceptions, even
if the persons who will conclude the contracts are residents in Turkey, they should
not be Turkish citizens, they should be
non-residents. Another exception stated
in Paragraph 19 is Employment Contracts
executed by branches, representatives,
offices, and liaison offices of real or legal
entities that do not reside in Turkey or
companies in which they directly or indirectly hold 50% or more of the shares or
the companies that they have a common
control and/or over and free zone companies under their operations in free zones in
cases where such entities act as employer
or service-receiver. These may be determined in foreign currency or indexed to a
foreign currency.

durum diğer istisnalarda olduğu gibi sözleşmeyi akdedecek kişilerin Türkiye’de yerleşik
kişiler olsalar dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağının bulunmamasıdır.
Diğer bir istisnai hal ise aynı maddenin 19.
fıkrasında yer almaktadır. Buna göre; dışarıda
yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube,
temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya
dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest
bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest
bölgelerdeki şirketlerin işveren olarak taraf
olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer
ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden
veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması
mümkündür.

4. Service Contracts

4. Hizmet Sözleşmeleri

Another type of contract within the scope
of the Communiqué is Service Contracts.
This type of contract is regulated in the
Turkish Code of Obligations6 (“TCO”), Articles 470 to 486. Accordingly, a service
contract is defined as a contract in which
the worker is dependent on the employer
for work for a specified or non-specified
period of time, and the employer undertakes to pay him/her the time or the work
done in return, for example, attorney
agreements, carriage agreements, consulting contracts, brokerage contracts.

Tebliğ kapsamında yer alan sözleşmelerden
bir diğeri ise hizmet sözleşmeleridir. Söz konusu sözleşme tipi Türk Borçlar Kanunu’nun
(“TBK”) 470-486. maddeleri arasında düzenlenmiştir.6 Buna göre, hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli
olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de
ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İşçinin işverene
bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler
de hizmet sözleşmesidir. Örneğin, avukatlık
sözleşmeleri, taşımacılık sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, pazarlamacılık sözleşmeleri hizmet sözleşmeleridir.

Paragraph 7 of the Article states that contract prices and other contractual financial
obligations in Service Contracts executed by Turkish residents cannot be determined in foreign currency or be indexed to
a foreign currency, including consulting,
carriage and brokerage agreements, except in some service contracts.
As stated above, in some exceptional cases it is possible to determine the contract
price and other payment obligations in foreign currency or indexed to a foreign currency. These exceptional cases will be dis-

Hizmet sözleşmelerine ilişkin düzenleme aynı
maddenin 7. fıkrasında yer almakta olup, ilgili fıkra uyarınca; Türkiye’de yerleşik kişiler,
kendi aralarında akdedecekleri, yine aynı
fıkra kapsamında belirtilen istisnai durumlar
dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil Hizmet sözleşmelerinde sözleşme
bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.
Yukarıda da belirtilen anılan fıkra kapsamında açıkça sayılmış istisnai bazı hallerde Hizmet Sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve
bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya

M AK AL E L E R

TEBLIĞ KAPSAMINDA
YER ALAN
SÖZLEŞMELERDEN BIR
DIĞERI ISE HIZMET
SÖZLEŞMELERIDIR.
SÖZ KONUSU
SÖZLEŞME TIPI TÜRK
BORÇLAR KANUNU’NIN
(“TBK”) 470-486.
MADDELERI ARASINDA
DÜZENLENMIŞTIR.

D İ P N OT

6 4 Şubat 2011 tarih, 27836
sayılı RG.
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cussed below under the heading “Types
of Contracts That Can Be Concluded in
Foreign Currency or Indexed to a Foreign
Currency”.

dövize endeksli olarak kararlaştırılabilmesi
mümkündür. Bu istisnai haller işbu makalenin
“Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Akdedilebilecek Sözleşme Türleri” başlığı altında
ayrıca ele alınacaktır.

5. Negotiable Instruments

5. Kıymetli Evraklar

Paragraph 21 of the Article states that the
value of securities issued within the scope
of the agreements that cannot be determined in foreign currency or indexed to
a foreign currency referred to above may
not be determined in foreign currency or
indexed to a foreign currency. However,
negotiable instruments arranged and entered into circulation before the date of
entry into force of Provisional Article 8 of
Decision No. 32 are exempt from the provisions of the Article.

Aynı maddenin 21. fıkrasında yer aldığı üzere
sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz
cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli
olarak kararlaştırılamazlar. Ancak 32 Sayılı
Karar’ın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki kıymetli evraklar
anılan geçici madde kapsamından istisnadır.

C. Types of contracts not
covered by the prohibition
specified in Decision no. 32

C. 32 Sayılı Karar’da Belirlenen
Yasak Kapsamında Yer Almayan
Sözleşme Tipleri

1. Movable Sales Contracts

1. Menkul Satış Sözleşmeleri

Movable Sales Contracts are regulated in
Paragraph 9 of Article 8 of the Communiqué. The Paragraph states that contract
prices and other contractual financial
obligations arising from sales contracts
between Turkish residents for movables
other than vehicles may possibly be determined in a foreign currency or indexed to
a foreign currency.

Menkul satış sözleşmeleri, Tebliğ’in 8. maddesinin 9. fıkrasında düzenlenmiştir. İlgili fıkra
uyarınca; Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi
aralarında akdedecekleri, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırmaları mümkündür.

In other words, contracts regarding the sale
of movables (related to all kinds of goods
and products such as machinery, instruments, electronic devices, etc.) may be determined in foreign currency or indexed to
a foreign currency. But in all vehicle sales
contracts, the contract price and other obligations of payment in regard to the vehicle
sales contract must be determined in TL.

Diğer bir deyişle, tüm araç satışlarında satış bedeli ve diğer yükümlülükler TL olarak
belirlenecektir. Ancak bunun dışında kalan
taşınır devrine ilişkin her türlü sözleşmede
(makine, alet, elektronik cihazlar vb. gibi
her türlü mal ve ürünlere ilişkin) sözleşme
bedelleri ve diğer yükümlülükler döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenebilir.

2. Movable Leasing Contracts

2. Menkul Kiralama Sözleşmeleri

Movable Leasing Contracts are regulated
in Paragraph 10 of Article 8 of the Communiqué. The Paragraph states that contract
prices and other contractual financial obligations arising from leasing contracts between Turkish residents for movables other
than vehicles may possibly be determined
in a foreign currency or indexed to a foreign
currency.

Menkul kiralama sözleşmeleri, Tebliğ’in 8.
maddesinin 10. fıkrasında düzenlenmiştir.
Buna göre; Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri taşıt kiralama
sözleşmeleri dışında kalan, Menkul Kiralama
Sözleşmeleri’nde sözleşme bedelini ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN İNCELENMESİ

In other words, contracts regarding the lease
of movables (related to all kinds of goods and
products such as machinery, instruments,
electronic devices, etc.) may be determined
in foreign currency or indexed to a foreign
currency. However, in all vehicle leasing contracts, the contract price and other obligations of payment in regard to vehicle leasing
contract must be determined in TL.

M AK AL E L E R

Diğer bir deyişle, tüm araç kiralama sözleşmelerinde kira bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer mali yükümlülükler TL olarak
belirlenecektir. Ancak bunun dışında kalan
her türlü taşınır kira sözleşmelerinde (makine, alet, elektronik cihazlar vb. gibi her türlü
mal ve ürünlere ilişkin) sözleşme bedelleri ve
diğer yükümlülükler döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenebilir.

Performance/Construction contracts are regulated in Articles
470 to 486 of the TCO and defined as such contracts where
the contractor undertakes to create a work or perform a task
and the party who orders the work or task undertakes to pay a
consideration in return.
Eser sözleşmesi, TBK’nın 470-486. maddeleri arasında
düzenlenmiş olup, kanunda ifade olunduğu üzere; yüklenicinin
bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında
bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
3. Performance/Construction
Contracts
Performance/Construction contracts are
regulated in Articles 470 to 486 of the TCO
and defined as such contracts where the
contractor undertakes to create a work or
perform a task and the party who orders the
work or task undertakes to pay a consideration in return. In the Law of Intellectual
Property Rights No. 5846, the notion of work
is defined as any intellectual or artistic product bearing the characteristic of its author
that is deemed a scientific, literary or musical
work or work of fine art or cinematography.
As indicated in Paragraph 8 of Article 8,
performance/construction contracts containing costs indexed to a foreign currency among residents in Turkey can be concluded in foreign currency or indexed to a
foreign currency. Here it is essential that
those contracts include costs indexed to
a foreign currency. In other words, it is a
requirement that the contract price and
other payment obligations are determined
in Turkish Lira in performance/construction contracts that do not contain costs
indexed to a foreign currency.

3. Eser Sözleşmeleri
Eser sözleşmesi, TBK’nın 470-486. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, kanunda
ifade olunduğu üzere; yüklenicinin bir eser
meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun
karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği
sözleşme türüdür. 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nda ise eser kavramının tanımı yapılmıştır. Buna göre eser; sahibinin
hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri
anlamına gelmektedir.
Maddenin 8. fıkrasında belirtildiği üzere Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri döviz cinsinden maliyet içeren
eser sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve
bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya
dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Burada hususiyet arz eden durum akdedilecek eser sözleşmelerin döviz cinsinden
maliyet içermesidir. Diğer bir deyişle, maliyeti
döviz cinsinden olmayan eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve sair ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden belirlenmesi gerektiği
söylenebilecektir.
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4. Leasing
Contracts

4. Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Leasing contracts are regulated in Paragraphs 12 and 13 of Article 8 of the Communiqué. Paragraph 12 states that contract prices and other contractual financial
obligations arising from financial leasing
contracts for vessels under Turkish International Ship Registry Law No. 4490 and
Law on Amending Statutory Decree No.
491 can be determined in a foreign currency or indexed to a foreign currency.
Paragraph 13 states that contract price for
financial leasing contracts that fall under
the scope of Articles 17 and 17(A) of Decision No. 32 can be determined in a foreign
currency.

Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler Tebliğ’in 8. maddesinin 12. ve 13.
fıkralarında yer almaktadır. Buna göre 12.fıkra
uyarınca; 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi
Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da tanımlanan gemilere ilişkin Finansal
Kiralama Sözleşmeleri’nde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer
ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya
dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. 13. fıkra uyarınca ise 32 Sayılı Kararın
17 (yurt dışından temin edilen krediler) ve 17/A
(yurt içinden temin edilen krediler) maddeleri
kapsamında yapılacak Finansal Kiralama Sözleşmeleri’ne ilişkin bedellerin döviz cinsinden
kararlaştırılması mümkündür.

5. Service Contracts

5. Hizmet Sözleşmeleri

Although Paragraph 7 of Article 8 states
that the contract price and the other payment obligations arising from contracts
cannot be determined in terms of foreign
currency or indexed to a foreign exchange
in principle, the Ministry does allow exceptions, which are included in Paragraph 7.
These are:

Her ne kadar aynı maddenin 7. fıkrasında Hizmet Sözleşmeleri’nde kural olarak sözleşme
bedeli ve sözleşmelerden kaynaklı diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya
dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı
belirtilmiş olsa da yine aynı fıkra kapsamında
Bakanlıkça istisnai haller belirtilmiştir. Bu istisnai haller şu şekildedir:

“a) Service agreements to be executed by
persons who are not Turkish citizens,
b) Service agreements that are concluded

“a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları
hizmet sözleşmeleri,

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN İNCELENMESİ

for exports, transit trades, sales and deliveries that are deemed as exports, and
services and activities that bring foreign
currencies into Turkey,
c) service agreements executed within the
scope of activities to be performed abroad
by Turkish residents,
ç) service agreements between Turkish
residents starting from Turkey and ending abroad or starting abroad and ending
in Turkey or starting abroad and ending
abroad.”
Paragraph 11 of Article 8 states that contract prices and other contractual financial
obligations arising from sales agreements
for software and hardware produced
abroad and service contracts for hardware
and software produced abroad as part
of information technology can be determined in a foreign currency or indexed to
a foreign currency.

b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış
ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında
gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında
yapılan hizmet sözleşmeleri,
ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp
yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.”
Aynı maddenin 11. fıkrası gereğince Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; bilişim teknolojileri kapsamında
yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış
sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım
ve yazılımlara ilişkin hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırmaları mümkündür.

Another regulation in regard to service
contracts is in Paragraph 22 of the same
Article. Contracts indexed to precious
metals where values are determined as
foreign currency in international markets
and/or indexed to commodity and/or indexed to a foreign currency indirectly shall
be considered as an agreement indexed
to a foreign currency within the scope of
subparagraph (g) of Article 4 of Decision
No 32. However, it is possible to index fuel
oil prices in service contracts for transportation services.

Hizmet sözleşmelerine ilişkin bir diğer düzenleme aynı maddenin 22. fıkrasında yer
almakta olup, söz konusu madde uyarınca
uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden
belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize
endekslenen sözleşmeler, 32 sayılı Kararın 4
üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilir. Ancak, taşımacılık faaliyetlerine
ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması mümkündür.

6. Miscellaneous Contract Types

6. Muhtelif Sözleşme Türleri

The only provision regarding Software
Contracts is in Article 8, Paragraph 11 of
the Communiqué. This Paragraph states
that contract prices and other contractual financial obligations arising from sales
agreements for software and hardware
produced abroad and service contracts
for hardware and software produced
abroad as part of information technology
can be determined in a foreign currency or
indexed to a foreign currency.

Yazılım Sözleşmelerine ilişkin yegane düzenleme Tebliğ’in 8. maddesinin 11. fıkrasında
yer almaktadır. Anılan fıkra uyarınca; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; bilişim teknolojileri kapsamında
yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış
sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım
ve yazılımlara ilişkin lisans sözleşmelerinde
sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırmaları mümkündür.

The regulations regarding contracts to
which governmental institutions and organizations are parties is in Paragraphs
15 and 16 of Article 8. Paragraph 16 states
that the contract price and other contractual financial obligations in contracts
executed by and between contractors or
official companies and third parties and to
which government institutions and organi-

M AK AL E L E R

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu
sözleşmelere ilişkin düzenlemeler aynı maddenin 15. ve 16. fıkralarında yer almaktadır.
16.fıkra hükmü uyarınca; Kamu kurum ve
kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden
veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve
milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde;
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zations are party may be determined in foreign currency or as indexed to a foreign currency only within the scope of the execution
of projects with public tenders, agreements
and international treaties that are executed
in foreign currency or as indexed to a foreign
currency, excluding real estate sales contracts and employment contracts. Through
this provision, contracts to which governmental institutions and organizations are
parties may be determined in foreign currency or indexed to a foreign currency to a great
extent. Paragraph 15 states that, without
prejudice to the provisions of Paragraph 16,
the contract price and the other contractual financial obligations in agreements other
than real estate sales and immovable rental
contracts executed by governmental institutions and organizations and Turkish Armed
Forces Foundation may be determined in
foreign currency or as indexed to a foreign
currency.

yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü
taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek, gayrimenkul
satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında
kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve
bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya
dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. Bu hükümle birlikte kamu kurum
ve kuruluşlarının taraf olacağı sözleşmeler
büyük ölçüde döviz veya döviz cinsinden
belirlenebilecektir. Diğer bir hüküm olan
15. fıkrada ise; 16. fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının
veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul
satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan
sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

The contract price and the other contractual financial obligations arising from
contracts executed under Law on Public
Finance and Arrangement for Management of Debts No. 47497, may be determined in foreign currency or indexed to
a foreign currency. The contract price
and the other contractual financial obligations arising from contracts executed
by banks with respect to the abovementioned transactions may be determined in
foreign currency or indexed to a foreign
currency.

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun7
kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin
olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. Bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde,
sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırılması mümkündür.

Capital Market related contracts are essentially excluded from the prohibition of contracts determined in foreign exchange. Paragraph 18 of Article 8 states that provided the
provisions of Decision No. 32 are reserved,
capital market instruments (including the
foreign capital market instruments and depository receipts, and foreign investment
fund shares) may be issued and/or traded
in foreign currency or indexed to a foreign
currency, or the obligations regarding such
transactions may be determined in a foreign
currency or indexed to a foreign currency
within the framework of Capital Markets Law
numbered 63628 and the secondary legislation with respect to the aforementioned law.

Sermaye Piyasası Sözleşmeleri büyük ölçüde dövizle sözleşme yasağının kapsamı
dışında bırakılmıştır. Söz konusu sözleşmeler aynı maddenin 18. fıkrasında düzenlenmiş olup anılan düzenleme uyarınca; 32 Sayılı Karar hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu8 ile bu kanuna dayalı olarak yapılan
düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası
araçları ve depo sertifikaları ile yabancı
yatırım fonu payları da dahil olmak üzere)
döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım
satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması
mümkündür.

In aviation contracts, as regulated in Paragraph 20 of Article 8, the contract price and
other contractual payment obligations in
agreements executed by Turkish-resident
commercial airline companies operating
in the transportation of passengers, freight

Havacılık Sözleşmeleri, Tebliğ kapsamında
aynı maddenin 20. fıkrasında düzenlenmiş
olup, anılan fıkra uyarınca; Türkiye’de yerleşik
yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; hava taşıma
araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN İNCELENMESİ

and mail, companies providing technical
maintenance services to airplanes or for
their motors and other components, public or private legal entities or institutions
that operate on ground services in airports
within the scope of civil aviation legislation, or companies and associations that
directly or indirectly hold 50% or more of
the shares may be determined in foreign
currency or indexed to a foreign currency,
excluding real estate sales and rental contracts and employment contracts.

M AK AL E L E R

parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren
şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında
havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere
çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu
ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları
işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı
olarak sermayelerinde en az yüzde elli hisse
oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye’de
yerleşik kişilerle döviz cinsinden veya dövize
endeksli bedeller içeren gayrimenkul satış,
gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri haricindeki sözleşmeleri akdetmeleri mümkündür.

According to the 11th Chamber of the Supreme Court of Appeals,
since the delivery of the deed with the endorsement of pawn does
not transfer the right of ownership on the deed to the mortgage
holder, the ownership of the deed remains with the endorser.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne göre, rehin cirosu ile senedin
teslimi, senet üzerindeki mülkiyet hakkını rehnalana intikal
ettirmediğinden senedin mülkiyeti ciro eden şahısta kalır.

Contracts concluded before the effective
date of Article 8 of Decision No: 32 are
included in paragraphs 24, 25 and 26 of
Article 8 of the Communiqué. Paragraphs
24, 25 and 26 respectively state that contracts which are deemed exceptions in the
scope of this Article and were executed
prior to the effective date of provisional Article 8 of Decision No 32 are exempt from
the abovementioned provisional Article;
rental contracts for vehicles and contracts
of sale of commercial vehicles for passenger transportation executed prior to the
effective date of provisional Article 8 of
Decision No. 32 on the Protection of the
Value of Turkish Currency are exempt from
the provisions of the aforementioned provisional Article; contracts for financial leasing of movables and immovables executed prior to the effective date of provisional
Article 8 of Decision No. 32 are exempt
from the provisional Article.

32 Sayılı Karar’ın Geçiçi 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen sözleşmelere Tebliğ’in 8. maddesinin 24., 25. ve
26. fıkralarında yer verilmiştir. Buna göre 24.
fıkra uyarınca; aynı madde uyarınca akdedilecek sözleşmelerde istisna kapsamına alınan,
ancak 32 Sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin
yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş
bulunan sözleşmeler de anılan geçici madde
hükmünden istisnadır. 25. fıkra uyarınca; 32
Sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe
girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan, taşıt kiralama ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt
satış sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır. 26.fıkra uyarınca ise 32
Sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan,
menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal
kiralama sözleşmeleri anılan geçici madde
hükmünden istisnadır. Diğer bir deyişle, Tebliğ kapsamında döviz cinsinden veya dövize
endeksli akdedilebileceği kararlaştırılmış
sözleşmelerde yer alan sözleşme bedelleri ve
sair ödeme yükümlülüklerinin TL olarak yeniden belirlenmesi gerekmemektedir.
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7 09 Nisan 2002 tarihli, 24721 sayılı
RG.
8 30 Aralık 2012 tarihli, 28513 sayılı
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III. PRINCIPLES
REGARDING THE
D E T E R M I N AT I O N O F
C O N T R AC T S I N T H E
TURKISH LIRA

I I I. SÖZLEŞMELERİ N
TÜRK Lİ RASI
Cİ NSİ NDEN
BELİ RLENMESİ NE
İ Lİ ŞKİ N ESASLA R

CONTRACTS WILL BE

A. General Determination

A. Genel Belirleme

EFFECTIVE AGAIN.

In Paragraph 27 of Article 8, it is required
to re-determine the contract price and
other contractual financial obligations in
Turkish currency for contracts specifically indicated in this Communiqué. In compliance with the amendments to Decision
No. 32 and as stated in Paragraph 28 of
Article 8, in the event that the parties cannot mutually agree on the exchange rate
to be applied to contract values or other
contractual financial obligations, whether it should be in a foreign currency or
indexed to a foreign currency must be
determined by applying the monthly consumer price index rate (“CPI”) at the date
of re-determination to the exchanged
amount in Turkish currency calculated
based on the indicative effective selling
rate on January 2, 2018, which was announced by the Central Bank of the Turkish Republic. While the total CPI is not
indicated in the Communiqué, the CPI
rates, set monthly by the Turkish Statistical Institute (“TSI”), determined for each
month are emphasized.

Maddenin 27. fıkrası uyarınca sözleşme bedeli ve söz konusu sözleşmelere ilişkin diğer
ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden
veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması
mümkün olmayan sözleşmelerdeki bedellerin 32 Sayılı Karar’ın Geçici 8. maddesi gereğince Türk Lirası olarak sözleşme taraflarınca
yeniden belirlenmesi zorunludur. 32 Sayılı
Karar’da yapılan değişiklikler gereğince ve
Maddenin 28. fıkrası uyarınca, sözleşme bedeli ve söz konusu sözleşmelerden kaynaklı
diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer
alan bedellerin sözleşme taraflarınca TL olarak belirlenirken mutabakata varılamaması
halinde, akdedilen sözleşmelerde döviz veya
dövize endeksli olarak belirlenen bedeller,
söz konusu bedellerin 02.01.2018 tarihinde
belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru
kullanılarak hesaplanan TL cinsinden karşılığının 02.01.2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (“TÜİK”) her ay için belirlediği
Tüketici Fiyat Endeksi (“TÜFE”) aylık değişim
oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir. Tebliğ’de toplam TÜFE’den bahsedilmemekle birlikte, her ay için belirlenen TÜFE
oranları belirtilmektedir.

THE END OF THE TWOYEAR PERIOD, THE
FOREIGN CURRENCY
PROVISIONS IN THESE
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9 Zekeriya KÜRŞAT, “1567 sayılı
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu
Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar ve Uygulaması
Hakkında Tebliğ Hakkında
Değerlendirme”, p.14.
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In the continuation of Paragraph 28, it is
regulated that of those contracts in which
the contract price and other payment
obligations cannot be concluded in or
indexed to a foreign currency, the receivables collected or delayed and deposits
given within the scope of the immovable
property lease contracts and the negotiable instruments circulated within the
scope of the performance of the contracts
are exempted.

Aynı fıkranın devamında Madde 8 uyarınca
sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz
cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde
tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile
gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında
verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar
için 28. fıkra hükmünün uygulanmayacağı
düzenlenmiştir.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN İNCELENMESİ

B. Determination on Leasing
Contracts of Residential and
Roofed Workplaces

B. Konut ve Çatılı
İş Yeri Kira Sözleşmelerinde
Belirleme

Within the scope of the Communiqué, a different execution principle has been adopted
in terms of residential and roofed workplace
lease contracts that were established before
the date of September 13, 2018. Instead of
converting these contracts into TL, a temporary translation method has been adopted.
Paragraph 28 of Article 8 of the Communique states;
“The contract price which is determined in
foreign currency or as indexed to foreign
currency regarding rental agreements of
residential premises and roofed workplaces
which are signed before the effective date
of provisional Article 8 of Decision No. 32 on
the Protection of the Value of Turkish Currency, shall be determined in Turkish currency for two (2) years period according to
principles stipulated in first sub-paragraph
of the Paragraph.”

Tebliğ kapsamında 13.09.2018 tarihinden
önce kurulmuş konut ve çatılı işyeri kirası
sözleşmeleri açısından ise farklı bir uygulama
esası kabul edilmiştir. Söz konusu sözleşmelerin TL’ye çevrilmesi yerine geçici bir süre
için TL’ye çevrilmesi yöntemi benimsenmiştir.
Yine Tebliğ’in 8. maddesinin 28. fıkrasında
yer aldığı üzere, döviz veya döviz cinsinden
belirlenen kira sözleşmeleri yalnızca 2 yıllık
süre için TL’ye çevrilecektir. Şöyle ki;
“32 sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen
bedeller bu fıkranın ilk paragrafına göre iki
yıllık süre için Türk parası olarak belirlenir.”

Through this regulation, contracts will be returned to the foreign exchange automatically after two years following the conversion to
TL in residential and roofed workplace lease
agreements.9 In other words, at the end of
the two-year period, the foreign currency
provisions in these contracts will be effective

M AK AL E L E R

DIĞER BIR IFADEYLE
2 YILLIK SÜRENIN
SONUNDA ANILAN
SÖZLEŞMELERDE
YER ALAN DÖVIZ
HÜKÜMLERI
TEKRAR YÜRÜRLÜK
KAZANACAKTIR.

Söz konusu düzenlemeyle konut ve çatılı
işyeri kira sözleşmelerinde TL’ye çevirmeyi
takiben 2 yıllık sürenin geçmesiyle birlikte
sözleşmeler kendiliğinden dövize dönmüş
olacaktır.9 Diğer bir ifadeyle 2 yıllık sürenin
sonunda anılan sözleşmelerde yer alan döviz hükümleri tekrar yürürlük kazanacaktır.
2 yıllık süre sonundaki kira bedeli, döviz
olarak ve sözleşmedeki artırım şartına göre
hesaplanarak tekrar bulunacaktır. Tüm bu
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9 Zekeriya KÜRŞAT, “1567 sayılı
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu
Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar ve Uygulaması
Hakkında Tebliğ Hakkında
Değerlendirme”, s.14.
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again. The rent at the end of the two-year period will be re-calculated in foreign currency
and in accordance with the increase in the
contract. In the light of all these explanations, the foreign currency provisions in the
contracts are frozen for a period of two years
and they will attain effect again at the end of
two years.
In the case of existing contracts that were
determined as foreign currency in residential and roofed workplace lease contracts for
only two years, the conversion methods to
TL are also different. In accordance with the
regulation in the Communiqué, additional
transactions will be made for each year in a
two-year period. Namely;
“However, in the event that the parties cannot mutually agree to determine the rental
value according to the principles indicated
hereinabove on the date of the determination to stay in effect for one (1) year period
following the rent year the determination has
been made, it is stipulated that the rental value shall be increased based on the monthly
changing rates of the CPI that are determined by the Turkish Statistical Institute for
each month from the date of determination
until the end of such rental year. In the event
that the parties cannot mutually agree to determine the rental amount in TRL regarding
the upcoming rental year, the rental amount
for the upcoming rental period shall be determined by increasing the previous rental
amount on the basis of the monthly CPI rate
and such rental amount shall be valid until
the end of two (2) years period.”

F O OT N OT E

10 http://www.gib.gov.tr/
node/132647 (Date of Access, 17
December 2018).
11 Dated 11 July 1964, Official
Gazette No.11751.
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açıklamaların ışığında sözleşmelerdeki döviz hükümleri 2 yıllık bir süre için donmuş
olmakta ve 2 yılın sonunda tekrar yürürlük
kazanmaktadır.
Konut ve çatılı işyeri kiralama sözleşmelerinde döviz olarak belirlenmiş mevcut sözleşmelerin yalnızca 2 yıl için TL’ye çevrilmeleri söz konusu olmakla, TL’ye çevrilme
yöntemleri de farklılık arz etmektedir. Buna
göre Tebliğ’deki düzenleme uyarınca, 2
yıllık sürede her bir yıl için ayrıca işlem yapılacaktır. Şöyle ki;
“Ancak, Türk parası olarak belirlemenin
yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir
yıl geçerli olmak üzere; anılan paragraf
uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira
bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata
varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar
Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay için
belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk
parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca
belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin
Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim
oranları esas alınarak artırılması yoluyla
belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki yıllık
sürenin sonuna kadar geçerli olur.”

C. Stamp Tax on
Contracts to be Determined in
Turkish Lira

C. Türk Lirası Cinsinden
Belirlenecek Sözleşmelere İlişkin
Damga Vergisi

The Ministry issued a circular titled Stamp
Tax Circular No.2210 on November 22,
2018 (“Circular”), which will be applied in
the conversion of contracts into TL from
existing foreign currency. In the contracts
required to be re-determined in TL in accordance with Decision no. 32, the process
of the application of Stamp Tax is clarified
in the Circular. With the publication of the
Circular, it was also clarified in which cases
the foreign exchange denominated contracts should be converted into TL.

TL cinsinden belirlenecek sözleşmelerde
uygulanacak Damga Vergisi Sirküleri (“Sirküler”) 22.11.2018 tarihinde Hazine ve Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
yayımlanmıştır.10 Sirküler’de 32 Sayılı Karar
uyarınca bedelinin TL olarak yeniden belirlenmesi gereken sözleşmelerde Damga Vergisi uygulamasının nasıl olacağı hususunu
açıklanmaktadır. Sirküler’in yayımlanması ile
birlikte TL’ye çevrilen döviz cinsinden sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep
edileceğine açıklık getirilmiştir.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
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Contracts containing certain funds in accordance with the Circular shall be subject
to relative stamp tax, unless the provisions
of the Stamp Duty Law11 or special laws
include any exceptional provisions, and if
the contracts containing certain funds are
amended, the paper on the amendment
shall be subject to stamp tax over the increased amount. Accordingly, no stamp
tax will be required for the amendments
to be made in contracts that carry the following conditions together and for papers
issued for the re-determination of the foreign currency denominated contracts into
TL within the scope of Decision No. 32.
The conditions are as follows:
• If there is no change in the clauses of the relevant agreement (e.g., an extension of time,
change in party, addition of new business
etc.) other than the clause regarding price,
• If there is a reference made to the original
agreement,
• If the total amount of the agreement in Turkish Lira following the revision does not exceed the amount of the original agreement
in foreign currency multiplied by the foreign
currency selling rate determined by the Central Bank of the Republic of Turkey on the issuance date of the revised agreement.

M AK AL E L E R

Sirküler uyarınca, belli parayı ihtiva eden
sözleşmeler, Damga Vergisi Kanunu ya da
özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü
yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi bulunmakta olup, belli parayı ihtiva
eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde
ise değişikliğe ilişkin kağıdın, artan tutar
üzerinden damga vergisine tabi tutulması
gerekmektedir. Buna göre, aşağıda belirtilen koşulları birlikte taşıyan sözleşmelerde
ve 32 Sayılı Karar kapsamında döviz cinsinden sözleşmelerin bedellerinin TL cinsinden
yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen
kağıtlarda değişikliğe ilişkin olarak ayrıca
damga vergisi aranmayacaktır. Bu koşullar
şu şekildedir:
• Sözleşmelerin diğer maddelerinde (taraf,
süre uzatımı, yeni iş ilavesi vb.) bir değişiklik
yapılmaksızın münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması,
• İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması,
• Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile
sözleşmenin değiştirildiği tarihteki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen
cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi.
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10 http://www.gib.gov.tr/
node/132647 (Erişim Tarihi,
17.12.2018).
11 11.07.1964 tarihli, 11751 sayılı RG.
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In the course of the translation of the contract price to TL, if the term of the contract is extended by the same price for a
period of one year, even if the price does
not increase in the conversion of the contract to TL, due to the time extension, the
stamp tax will be calculated by taking into
account the new price and the extended
period determined for the extended period. In the event that an amendment is
made in the other provisions of the original contract or a completely new contract
to replace this contract, this contract shall
be subject to the relative stamp tax on the
total amount incurred in accordance with
the general provisions.

Sözleşmenin uyarlanması esnasında hesaplanacak bedel, sözleşmenin değiştirildiği
tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen cari döviz satış
kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı
geçmesi halinde, artan tutar üzerinden nispi damga vergisi ödenecektir. İşin bir kısmının gerçekleşmesi nedeniyle bakiye tutarın
değiştirilmek istenmesi durumunda, kalan
yüzde kırklık kısmı için değişiklik tarihindeki
kur üzerinden hesaplama yapılacak ve değişen sözleşmede belirlenen tutar hesaplanan
bedelin; altında bir bedel olarak belirlenirse
damga vergisi ödenecektir. Üstünde bir bedel olarak belirlenirse artan tutar üzerinden
nispi damga vergisi ödenmeyecektir.
Sözleşme bedelinin TL’ye çevrilmesi esnasında sözleşme süresinin de aynı bedelle 1
yıl uzatılması durumunda, sözleşmenin TL’ye
çevrilmesinde bedel artmasa dahi süre uzatımı nedeniyle uzatılan süre için belirlenen yeni
bedel ve uzayan süre dikkate alınmak suretiyle damga vergisi hesaplanması gerekecektir.
İlk sözleşmenin başka hükümlerinde de değişiklik olması veya bu sözleşme yerine geçecek tamamen yeni bir sözleşme yapılması
durumunda, bu sözleşme içerdiği toplam tutar üzerinden genel hükümler çerçevesinde
nispi damga vergisine tabi olacaktır.

F O OT N OT E

12 Dated 25 February 1930, Official
Gazette No. 1433.
13 Turgut Tan, İdare Hukuku, 6.
Edition, Turhan Bookstore, Ankara
2017, p.86.; Fatma Didem Sevgili
Gençay, Adsız Düzenleyici İşlemlerin
Normlar Hiyerarşisindeki Yeri, Ankara
University Faculty of Law Journal,
Ankara 2014/2, p.413.
14 Turgut Tan, p. 83.; Erdoğan Teziç,
Anayasa Hukuku, 15. Edition, Beta
Publishing House, Ankara 2012, p.77.
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IV. DISCUSSIONS ON
DECISION NO. 32 AND
THE COMMUNIQUÉ

IV. 32 SAYI LI KA RA R
V E TEBLİ Ğ HA KKI NDA
TARTI ŞMA LA R

Decision No. 32 that aims to protect the
value of Turkish Currency was brought
into force by the Council of Ministers’ decision and published in the Official Gazette
No. 20249 dated 11.08.1989. The authority of the Council of Ministers relating to
Decision No. 32 is based on Article 1 of
Law No. 1567 on the Protection of the Value of Turkish Currency12. Article 1 states:
“The President of the Republic is entitled
to take measures concerning the regulation and restriction of sales and purchases of foreign exchange, coins, shares and
bonds and the export and import of them
and of precious stones and of all kinds of
assets and objects made of or containing
these substances, of negotiable instruments and of any kind of instruments and
documents liable to secure payment. The
President of the Republic is also entitled to
enact decrees regarding the protection of
the value of Turkish Currency.”

Türk Parasının kıymetini korumayı amaçlayan düzenlemeleri içeren 32 Sayılı Karar,
11.08.1989 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bir Bakanlar Kurulu
Kararı’dır. Bakanlar Kurulunun 32 Sayılı Karara ilişkin yetkisi esasında 1567 Sayılı Türk
Parası’nın Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 1. maddesine dayanmaktadır.12 Anılan madde gereğince:
“Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve
satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve
kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve
ticari senetlerle tediyeyi temine yarıyan her
türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması
zımnında kararlar ittihazına Cumhurbaşkanı
salahiyetlidir.”

With Article 8 of Statutory Decree No. 700
dated 02.07.2018, the phrase “Council of
Ministers” was amended to “President of
the Republic”. In other words, the President currently has the authority in accordance with Law No. 1567 on the Protection of the Value of Turkish Currency.
Clearly this amendment is based on the
change in the government system and the
abolition of the Council of Ministers.
The Presidential Decisions and the Communiqués are general regulatory procedures and it is clear that when the place
in the hierarchy of norms is taken into
consideration, the said regulations are not
equal to the laws. They are listed below.
Although the authorization to regulate the
protection of the value of the Turkish Lira
is derived from the Decision, the ordinary
limit of such authorization is the limitations
in other laws. Due to the new regulations
introduced in the Communiqué, it is possible to evaluate what limitations are exceeded in some laws. Namely, a contract
is defined as a legal transaction executed
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02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin
8.maddesiyle, yukarıdaki hükümde yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”
şeklinde değiştirilmiştir. Diğer bir deyişle söz
konusu yetkiye mevcut durumda yine aynı
kanun dayanağında Cumhurbaşkanı sahiptir. Kuşku yok ki bu değişikliğin temelinde değişen hükümet sistemi ve buna bağlı
olarak Bakanlar Kurulu’nun lağvedilmesi yer
almaktadır.
Cumhurbaşkanı Kararları ve tebliğler nitelik
itibariyle birer genel düzenleyici işlemdir ve
normlar hiyerarşisindeki yerleri gözetildiğinde anılan işlemlerin kanunlarla eşit olmadığı,
daha aşağıda yer aldıkları açıkça görülmektedir.13 Her ne kadar Karar ile Türk parasının
kıymetinin korunmasına ilişkin düzenleme
yapma yetkisi yukarıda anılan kanundan
kaynaklansa da, söz konusu yetkinin olağan
sınırı, diğer kanunlardaki sınırlamalardır.14
İşbu makale konusu Tebliğ ile getirilen yeni
düzenlemeler ile bazı kanunlarda yer alan
sınırlamaların aşıldığı değerlendirilmesi de
yapılabilmektedir. Şöyle ki, hukuki bir sonuç
doğurmak amacıyla, iki ya da daha fazla kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekleştirilen hukuki işleme sözleşme denilmektedir. Hak ve fiil ehliyetini haiz

D İ P N OT

12 25 Şubat 1930 tarih, 1433 sayılı
Resmi Gazete (“RG”).
13 Turgut Tan, İdare Hukuku, 6.
Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2017,
s.86.; Fatma Didem Sevgili Gençay,
Adsız Düzenleyici İşlemlerin Normlar
Hiyerarşisindeki Yeri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:63,
Sayı:2, Ankara 2014, s.413.
14 Turgut Tan, a.g.e., s. 83.; Erdoğan
Teziç, Anayasa Hukuku, 15. Baskı,
Beta Yayınevi, Ankara 2012, s.77.
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15 Kemal Gözler, İnsan Hakları
Hukukuna Giriş, 1. Edition, Ekin Publishing House, Bursa 2017, p.302.
16 Levent Gönenç, Dövizle Sözleşme Yasağı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, https://www.tepav.org.tr/upload/files/1537907249-6.
Dovizle_Sozlesme_Yasagi.pdf (Date of
Access; 19 February 2019).
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in order to bear legal consequences with
mutual and interdependent declarations
of the intention of two or more persons.
As it is explicitly set out in the Constitution and the TCO, anyone who has the
capacity to bear rights and to act may
enter into any contract in a way that does
not constitute a violation of the mandatory provisions of the law. Accordingly,
while it is stated in Article 48 of the Constitution entitled “Freedom to Labor and
Contract” that everyone has the freedom
to work and contract in the field of their
choice, it is indicated in Article 26 of the
TCC entitled “Freedom of Contract” that
parties may freely determine the content
of a contract within the limits prescribed
in law. Freedom of contract is an economic right. Regarding this right, individuals
have the freedom to enter into contracts
in the fields they wish with any person.
However, as explicitly indicated in Article
26 of the TCO, freedom of contract can
only be restricted within the framework
provided by law. Article 13 of the Constitution explains how these fundamental
rights and freedoms can be limited. Fundamental rights and freedoms can only
be restricted by law, depending on the
reasons set forth in the relevant articles of
the Constitution without prejudice to their
essence. Therefore, some arguments suggest that the prohibition of a contract with
foreign exchange that results in a limitation of the freedom to contract should be
executed by law rather than the decision
of the President. In line with this, it is also
claimed that subparagraph (g) of Article
4, which is incorporated into Decision No.
32 through the agency of “Resolution of
the President No. 85 dated 13.09.2018.16

herkes kanunların emredici hükümlerine
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde her türlü
sözleşmeyi akdedebilir. Bu durum Anayasa’da ve TBK’da açıkça düzenlenmiştir.
Buna göre, Anayasa’nın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. maddesinde
herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğu ifade edilirken, söz konusu sözleşme hürriyetine ilişkin TBK’nın “Sözleşme Özgürlüğü” başlıklı
26. maddesinde tarafların bir sözleşmenin
içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilecekleri ifade edilmiştir. Sözleşme hürriyeti, bir ekonomik
hak niteliğindedir. Bu hak doğrultusunda kişiler diledikleri kişiler ile diledikleri
alanlarda sözleşmeler yapma serbestisine
sahiptir. Bununla birlikte, TBK’nın 26. maddesinde açıkça belirtildiği üzere sözleşme
özgürlüğü yalnızca kanun ile öngörülen
çerçevede sınırlandırılabilmektedir. Yine
aynı şekilde Sözleşme özgürlüğü dahil,
temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınırlanacağı ise Anayasa’nın 13. maddesinde
gösterilmiştir. Buna göre; temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla
sınırlanabilir. Dolayısıyla, sözleşme özgürlüğünün sınırlanması sonucunu doğuran
dövizle sözleşme yasağının bir idari işlem
olan Cumhurbaşkanı Kararı ile değil, kanunla yapılmasının daha uygun olduğunu
savunan görüşler mevcuttur. Bu doğrultuda, 13.09.2018 tarihinde yayımlanan 85 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 Sayılı
Kararın 4. maddesine eklenen ve birtakım
sözleşmelerin döviz veya döviz cinsinden
kararlaştırılmasını yasaklayan (g) bendi ile
kişilerin sözleşme özgürlüklerine müdahalede bulunulduğu da iddia edilmektedir.

V. CONCLUSION

V. SONUÇ

In this article, the types of contracts that
cannot be concluded in foreign currency or indexed to a foreign currency are
explained and questions regarding conversion into TL, the duration and stamp
duty are answered. In summary, residents
in Turkey must determine a contract price
and other payment obligations arising
from a contract in TL in regard to real es-

İşbu makalede 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacak sözleşme
türleri açıklanmış olup, TL’ye çevrilmesi gereken sözleşmeler ne şekilde ve hangi sürede
çevrileceği ile damga vergisinin ne olacağı
hususları cevaplanmıştır. İstisnaları yukarıda detaylıca açıklandığı üzere, Türkiye’de
yerleşik kişilerin konusu yurt içinde yer alan

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN İNCELENMESİ

tate sales and leasing contracts. Furthermore, excluding the exceptions, a contract
price and other payment obligations in
labor and service contracts must not be
determined in foreign currency or indexed
to a foreign currency but must be determined in TL. It is possible to determine a
contract price and other payment obligations in foreign currency or indexed to a
foreign currency in movable leasing and
sales contracts, performance/construction
contracts and leasing contracts.

M AK AL E L E R

gayrimenkullerin satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve diğer ödeme
yükümlülüklerinin TL cinsinden belirlenmesi
gerekmektedir. Yine istisnaları saklı kalmak
üzere iş ve hizmet sözleşmelerinde de sözleşme bedeli ve diğer ödeme yükümlülükleri
döviz cinsinden belirlenemeyecek olup, TL
cinsinden belirlenmesi gerekmektedir. Eser
sözleşmelerinde, menkul kiralama ve satış
sözleşmelerinde, finansal kiralama sözleşmelerinde ise sözleşme bedeli ve diğer ödeme
yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştırılabilecektir.
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ABSTRACT

ÖZET

The legislator that felt the need to protect the independent rights and interests, arising from having independent personality from shareholders and executives, of the joint stock companies, resort to develop
mechanisms to separate company interests from the
personal interests of the members of the board of directors. One of such mechanisms is the prohibition of
board members to participate in negotiations regulated in article 393 of the Turkish Commercial Code. In
our article, the prohibition of board members to participate in negotiations has been examined, application of this rule and results of its violation have been
scrutinized.

Anonim Şirketlerin ortak ve yöneticilerinden ayrı
bir kişiliğe sahip tüzel kişilikler olmalarından kaynaklanan bağımsız hak ve menfaatlerini koruma
altına alma ihtiyacı hisseden kanun koyucu, şirket
menfaatlerini yönetim kurulu üyelerinin kişisel
menfaatlerinden ayırmak için mekanizmalar
geliştirme yoluna gitmiştir. Bu mekanizmalardan
biri de Türk Ticaret Kanunu’nun 393. maddesinde
karşımıza çıkan yönetim kurulu üyelerinin müzakereye katılma yasağıdır. Makalemizde yönetim
kurulu üyelerinin müzakereye katılma yasağı
irdelenmiş, uygulanışına ve ihlal edilmesinin
sonuçlarına mercek tutulmuştur.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

PERSONAL INTEREST, EXTERNAL
INTEREST, BOARD OF DIRECTORS,
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS,
NEGOTIATION, MEETING, VOTING,
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PART 5
In this study, only the prohibition on participation in the negotiations is discussed
among the prohibitions imposed on the board members. In this context, firstly the
purpose and the nature of the prohibition is mentioned below and then the application
of the prohibition and the results of the violation are discussed.
Bu çalışmada, yönetim kurulu üyeleri için getirilen yasaklardan sadece müzakereler
katılma yasağı ele alınmıştır. Bu çerçevede aşağıda öncelikle yasağın amacı ve mahiyetine
değinilmiş daha sonrasında ise yasağın uygulanışından bahsedilmiş ve ihlalin yaptırımları
tartışılmıştır.

I. INTRODUCTION

I. GIRIŞ

Joint-stock companies are represented and managed by the
board of directors which is one of the mandatory bodies of
company. While the members of the board of the directors have
rights as management, representation, honorarium, and obligations as supervision and care, they are also subject to prohibitions such as going into debt against company, competing with
the company, making transaction with the company or participating in certain meetings. All these rights, obligations and prohibitions are provided for the ones who constitute the company’s governing body in order to increase the different interests
of the company and/or to protect the company from damages.

Anonim şirketler, zorunlu organlarından biri olan yönetim
kurullarınca temsil ve idare edilir. Yönetim kurulu üyelerine,
yönetim, temsil, huzur hakkı gibi haklar ve gözetim ve özen
gibi yükümlülükler verildiği gibi, şirkete karşı borçlanma, şirket ile rekabet etme, şirket ile işlem yapma ve belirli görüşmelere katılma yasağı gibi sınırlamalar da getirilmiştir. Tüm
bu hak, yükümlülük ve yasaklar, şirketin farklı menfaatlerinin
artırılmasını gözetmek ve/veya şirketi zarardan korumak adına şirketin yönetim organını teşkil eden kişiler için oluşturulmuş kurumlardır.

In this context, in order to perfectly protect the interests of the
company, the board of directors, which is the managing and
representative body of the company, should aim to protect and
develop the interests of the joint-stock company’s legal entity
objectively. Personality of the joint stock company is independent from the personality of the company’s shareholders and
managers. The matter that needs to be taken into consideration
in process of decision-making mechanism of the company is
not the interests of the shareholders or the managers, but the
interests of the joint stock company’s legal entity. This obligation arises from the care and adherence liability of the members
of the board of directors which is regulated in Article 369 of
the Turkish Commercial Code. The relevant provision puts the
members of the board of directors and third persons who are
responsible for management as general manager under an obligation of doing their duty with the care of a prudent manager
and looking out for the interests of the company in compliance
with the good faith.
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Bu bağlamda, şirketin menfaatlerini en iyi şekilde korumak
adına, şirketin yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulunun, objektif olarak anonim şirket tüzel kişisinin menfaatlerini koruma ve geliştirmeyi amaçlaması gerekir. Anonim
şirketin kişiliği, şirketin ortak ve yöneticilerinin kişiliğinden
bağımsızdır. Şirkete ilişkin karar alma mekanizmasının işleyişinde de gözetilmesi gereken husus, ortakların yahut yöneticilerin şirket dışı menfaatleri değil, anonim şirket tüzel
kişiliğinin menfaatleridir. Bu yükümlülük, Türk Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde düzenlenen yönetim kurulu üyelerinin özen ve bağlılık sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. İlgili hüküm, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür
gibi yönetimle görevli üçüncü kişileri, görevlerini tedbirli bir
yöneticinin özeniyle yerine getirme ve şirketin menfaatlerini
dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altında
bırakmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI

M AK AL E L E R

In this study, only the prohibition on participation in the negotiations is discussed among the prohibitions imposed on
the board members. In this context, firstly the purpose and the
nature of the prohibition is mentioned below and then the application of the prohibition and the results of the violation are
discussed.

Bu çalışmada, yönetim kurulu üyeleri için getirilen yasaklardan sadece müzakereler katılma yasağı ele alınmıştır. Bu
çerçevede aşağıda öncelikle yasağın amacı ve mahiyetine
değinilmiş daha sonrasında ise yasağın uygulanışından
bahsedilmiş ve ihlalin yaptırımları tartışılmıştır.

I I . P U R P O S E A N D N AT U R E O F T H E
P R O H I B I T I O N TO PA R T I C I PAT E I N
T H E N E G OT I AT I O N

I I. MÜZA KERELERE
KATI LMA YASAĞI NI N A MACI
VE MA HIYETI

The prohibition of members of board of directors to participate in negotiations is also a view of the responsibility of care
and adherence which is regulated in Article 369 of the Turkish
Commercial Code. However, the legislator has foreseen that
there may be situations in which the member of the board of
directors cannot maintain its impartiality and fulfill its obligation
of care and adherence. Accordingly, the legislator had to take
measures in order to satisfy the need to protect the interests of
company and rights of the shareholders who could not prevent
the decision that contradicts with the interests of the company.
The prohibition of the members of the board of directors to participate in negotiations is an institution regulated in Article 393
of the Turkish Commercial Code and organized in line with the
need to prevent shareholders from taking decisions against the
company’s interest, in situation where impartiality of the members is suspected.

Yönetim kurulu üyelerinin müzakereye katılma yasağı da
Türk Ticaret Kanunu’nun 369. maddesinde düzenlenen
özen ve bağlılık sorumluluğunun bir görünümüdür. Ancak
kanun koyucu, yönetim kurulu üyesinin tarafsızlığını koruyup özen ve bağlılık yükümlülüğünü yerine getiremeyebileceği haller olabileceğini öngörmüştür. Bu doğrultuda
da şirket menfaatlerini ve şirketin menfaatiyle çelişen bir
kararın alınmasına engel olamayan hissedarların haklarını
koruma ihtiyacını gidermek adına tedbirler almak durumunda kalmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin müzakereye
katılma yasağı, üyelerin tarafsızlığının şüpheye düşeceği
hallerde, ortaklığın menfaatlerine aykırı karar almasının
önüne geçilmesi ihtiyacı doğrultusunda düzenlenmiş bir
kurum olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 393. maddesinde
yer bulmuştur.

Prohibition to participate in the negotiation protects the members of the board of directors, as well as the interests of the company and therefore the shareholders. Because the decisions of

Müzakerelere katılma yasağı, şirketin ve dolayısıyla ortakların çıkarlarını koruduğu kadar yönetim kurulundaki
üyenin kendisini de korumaktadır. Zira yönetim kurulu
üyesinin, ortaklığın çıkarına aykırı vereceği kararlar da bu
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PART 5
IT IS NOT SUFFICIENT
FOR CONFLICTING
INTEREST TO BE
PERSONAL. THE
CONFLICTING INTEREST
SHOULD ALSO BE AN
EXTERNAL INTEREST.

the board member to be contrary to the interests of the company may cause the individual
responsibility of this person.1
According to Article 393 of the Turkish Commercial Code, the board member cannot
participate in the negotiations where his/her
personal and external interest or the personal
and external interests of his/her lineal kin or
husband/wife or kin by marriage and relatives
up to the third degree blood including third degree contradict with the interests of company.2
The “personal” interest referred to in the article does not include all kinds of personal
benefits as shown in the preamble of this provision. What the legislation intends here is an
interest towards and about the relevant member or a relative of this member or pertinent to
them. Any gain or benefit, an advantage, and
the prevention of a loss due to the membership or his / her relative to a community are
not considered personal.3
It is not sufficient for conflicting interest to
be personal. The conflicting interest should
also be an external interest. For instance, as
assigning, dismissal, determination of wages
of the member of the board of directors or his/
her sibling, spouse or other relative are not
external, the respective board member can
participate in negotiations regarding these
issues.

F O OT N OT E

1 Gizem Kılıç, “Anonim ortaklıklarda
yönetim kurulunun toplanma ve karar
alma esasları”, Master Thesis, İzmir
2015, p. 69.
2 Reha Poroy, Ünal Tekinalp,
Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I,
İstanbul 2014, p. 377.
3 Kılıç, p.70.
4 Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku
Şerhi, Vol. 1, Ankara 2014, p. 1171.
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kişinin bireysel sorumluluğunu doğurabilecektir.1
Türk Ticaret Kanunu’nun 393. maddesi
uyarınca yönetim kurulu üyesi, kendisinin
şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst
soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar
kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel
ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere
katılamaz.2
Madde gerekçesinde gösterildiği üzere,
maddede bahsedilen “kişisel” menfaat her
türlü kişisel faydayı içermemektedir. Kanunun burada kast ettiği şey, bizzat ilgili üyeye veya bir yakınına yönelik, onları konu
alan veya onlarla ilgili bulunan bir menfaattir. İlgili üye veya yakınının, bir topluluğa
dahil olması sebebiyle yararlanabileceği
bir kazanç veya edineceği bir menfaat, bir
avantaj, bir zararın önlenmesi gibi haller kişisel sayılmamaktadır.3
Çatışan menfaatin kişisel olması yeterli değildir. Bu çatışan menfaatin aynı zamanda
şirket dışı bir menfaat olması gerekir. Örneğin kişi kendisinin yahut kardeşinin, eşinin
yahut başka bir yakınının şirket görevlerine
getirilmesi, görevden alınması, ücretlerinin
tayin edilmesi gibi konular şirket dışı olmadığından ilgili yönetim kurulu üyesi bu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI

In the article, the legislator stated that the relevant ban shall also be applied in cases where
it is the requirement of the rule of good faith
in case of hesitation, the board of directors
shall make the decision. However, it is stated
that the related member cannot participate in
this vote. Even if the conflict of interest is not
known by the board of directors, the relevant
member must disclose it and comply with the
prohibition.4
The prohibition of participation held under
this provision shall be used in not only the
cases where a member of the board of directors or relatives and kin of the member article
have external interests conflicting with the
company’s interests but also in the situations
where the good faith rule requires him/her
not to participate in negotiation. Therefore,
in such a case, even if the concerned person
is not one of the relatives and kin which stated in the article, the members of the board
of directors will decide whether the participation of the relevant board member in the
negotiation is in accordance with the good
faith rule. In our opinion, the relations of the
legal person shareholders’ with other persons
should be evaluated within the scope of the
prohibition in the perspective of good faith
which mentioned in provision. Because the
legislator shows by referring to principle of
good faith that it did not want to limit the prohibition on the issues related to pertinent and
relatives of natural persons who are listed in
the article. Therefore, as well as it is accepted
that there is a reservation when a decision is
given with respect to the relatives related to
the real person, it should be accepted that the
same applies when a decision is being given
about the group companies or other real or
legal persons closely related to legal person
which is a member of the board of directors.
In the second paragraph of the article, it is
regulated that, the members of the board of
directors who act against the provision and
the members who did not object to participation of the relevant member while the conflict
of interest is objectively exists and known and
making decision for the participation of the
him/her are obliged to compensate the damages accrued by the company due to this.

konuların görüşüleceği müzakerelere katılabilecektir.
Maddenin devamında ise kanun koyucu, ilgili yasağın yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının
gereği olan durumlarda da uygulanacağını,
tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim
kurulunun vereceğini ifade etmiştir. Ancak
bu oylamaya ilgili üyenin katılamayacağı
belirtilmiştir. Menfaat uyuşmazlığı yönetim
kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili
üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.4
Bu hüküm kapsamında görüşmeye katılma
yasağı, bir yönetim kurulu üyesi sadece şirket dışı kişisel menfaati veya madde metninde sayılan akraba ve hısımlarının şirket
dışı menfaatlerinin şirket menfaatleriyle
çatıştığı hallerde değil, dürüstlük kuralının müzakereye katılmamasını gerektiren
durumlarda da kullanılacaktır. Dolayısıyla, böyle bir durumda ilgili kişi maddede
sayılan akraba ve hısımlardan biri olmasa
dahi, yönetim kurulu üyeleri ilgili yönetim
kurulu üyesinin müzakereye katılmasının
dürüstlük kuralına uygun olup olmadığının
kararını verecektir. Kanaatimizce, tüzel kişi
ortakların diğer kişilerle ilişkileri de dürüstlük kuralına kanunda yapılan referans gereği yasak kapsamında değerlendirilmelidir.
Zira kanun koyucu dürüstlük kuralına atıf
yaparak yasağı maddede sayılan gerçek
kişilerin akraba ve yakınlarıyla kısıtlı tutmak
istemediğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla
gerçek kişinin ilişkili olduğu yakınlarıyla
ilgili karar verilmesi durumunda ortada bir
çekince olduğu kabul edildiği gibi yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişinin sıkı ilişki
içinde olduğu grup şirketleri yahut sair gerçek ve tüzel kişilerle ilgili karar verilirken de
aynı çekincenin bulunduğu kabul edilmek
durumundadır.
Maddenin ikinci fıkrasında, hükme aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve
menfaat çatışması nesnel olarak varken ve
biliniyorken, ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyelerin ve söz konusu
üyenin toplantıya katılması yönünde karar
alan yönetim kurulu üyelerinin bu sebeple
şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlü
olacağı düzenlenmiştir.
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I I I . A P P L I CAT I O N O F
THE PROHIBITION

I I I. YASAĞI N
UYGULA NI ŞI

This prohibition is applies to participation in
the negotiations, not in the meetings. If there
is a conflict of interest in the manner referred to
in the article, the prohibited person will not be
able to participate only in the section where
the issue of conflict of interest is discussed.
The member of the board who is present in
the meeting and in the voting of other matters
shall leave the meeting area only at the time of
the negotiation of the related matter if one of
the reasons of the prohibition required by the
provision exists. As a natural consequence of
not participating in the negotiation, the prohibited board member will not be able to vote
on the issue of which he/she is prohibited
from participating in the negotiation.5 It is not
clearly regulated in legislation whether the
relevant board member can participate in the
voting. The relevant provision presents that
member shall not have the right to participate
when we consider the situation with the purpose of legislator.6

Yasak üyenin toplantıya değil müzakereye
katılmaması biçiminde uygulanır. Maddede
bahsedilen şekilde bir çıkar çatışmasının
bulunuyor olması halinde, sadece çıkar çatışması konusunun müzakere edildiği bölüme yasaklı kişi katılamayacaktır. Toplantıya
gelen ve diğer konuların görüşmesinde ve
oylamasında bulunan yönetim kurulu üyesi, hükmün gerektirdiği yasaklılık sebeplerinden birinin varlığı halinde ve sadece ilgili
konunun görüşüldüğü esnada toplantının
gerçekleştiği alandan uzaklaşacaktır. Müzakereye katılamamanın doğal bir sonucu
olarak, yasaklı yönetim kurulu üyesi müzakeresine katılmaktan yasaklı olduğu konunun oylamasına da katılamayacaktır.5 Aslında ilgili yönetim kurulu üyesinin oylamaya
katılıp katılamayacağı mevzuatta açıkça
düzenlenmiş bir konu değildir. Bununla
beraber, ilgili hüküm ve kanun koyucunun
amacı üyenin oylamaya katılmaya hakkı olmayacağını ortaya koymaktadır.6

The fact that the board member can be
banned from negotiation in accordance with
the rule of good faith extends the field of provision’s application considerably. For example, the member’s cousin is not counted in
the article among the persons who will result
in the prohibition of participation of the member in the negotiations when his/her interests
conflict with the company. However, with
taking into account the person’s close relationship with his/her cousin or the commercial relationship with his/her cousin, it may
be necessary for the member not to participate in the negotiation, in case of hesitation,
it can be discussed and decided by board
members whether the relevant member may
participate in the negotiation or not. Likewise,
if the subject of the negotiation concerns the
partner of a member, partnership company
in which he/she is a partner of or his/her former spouse, the prohibition shall be valid.7 It
should be accepted even if just one member
is in doubt, it is enough for the existence of
hesitation. Because not only the prohibited
member’s, but also other members’ responsibility arise. Moreover, when explaining the
operation of this system in the doctrine, it was
stated that when upon a member’s statement
of his doubt, a discussion and voting would
be held on whether the member of the board
of directors would be banned from the negotiation or not.8

Dürüstlük kuralı uyarınca yönetim kurulu
üyesinin müzakereden yasaklanabilmesi
hükmün uygulama alanını oldukça genişletmektedir. Örneğin, maddede üyenin
kuzeni, menfaat çatışması olması halinde
üyenin müzakereye katılmasının yasaklanması sonucunu doğuracak kişiler arasında
sayılmamıştır. Ancak somut olayda, kişinin
kuzeni ile yakınlığı veyahut ticari ilişkisi göz
önüne alınarak üyenin müzakereye katılmaması gerekebilecek, tereddüt durumunun
oluşması halinde ilgili üyenin müzakereye
katılıp katılmayacağı diğer üyeler tarafından görüşülüp kararlaştırılabilecektir. Aynı
şekilde, müzakerenin konusunun bir üyenin ortağını, ortağı olduğu bir şahıs şirketini
ya da eski eşini ilgilendirmesi gibi hallerde
de yasak geçerli olacaktır.7 Tereddüt halinin
varlığı için bir üyenin şüphede olmasının
dahi yeterli olacağı kabul edilmelidir. Zira
sadece yasaklı üyenin değil diğer üyelerin
de sorumluluklarının doğması söz konusudur. Kaldı ki doktrinde, bu sistemin işleyişi
anlatılırken bir üyenin şüphesini açıklaması
üzerine ilgili yönetim kurulu üyesinin müzakereden yasaklanıp yasaklanmayacağına
ilişkin görüşme ve oylamanın yapılacağı
belirtilmiştir.8
İlgili üye henüz yasaklı olmadığından, müzakereye katılmasının yasaklanıp yasaklanmayacağının görüşüldüğü müzakereye katılabilecek, ancak bu müzakerede de Türk
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Since the relevant member is not prohibited
yet, he/she will be able to participate in the
negotiation in which it is discussed whether
it will be prohibited to participate in the negotiation but will not vote in this negotiation
according to the first paragraph of Article 393
of Turkish Commercial Code. In addition, it is
clearly regulated that relevant member of the
board of directors cannot attend to voting for
deciding whether the respective member can
attend to negotiation or not in case of any hesitation.

M AK AL E L E R

Ticaret Kanunu’nun 393. maddenin birinci
fıkrası uyarınca oy kullanmayacaktır. Ayrıca, tereddüt uyandıran hâllerde, yönetim
kurulunun üyenin müzakereden yasaklanıp yasaklanmayacağına karar verilmesine
ilişkin yapılacak oylamaya da ilgili yönetim
kurulu üyesinin katılamayacağı açıkça düzenlenmiştir.

The fact that the board member can be banned from
negotiation in accordance with the rule of good faith
extends the field of provision’s application considerably.
Dürüstlük kuralı uyarınca yönetim kurulu üyesinin
müzakereden yasaklanabilmesi hükmün uygulama alanını
oldukça genişletmektedir.

I V . R E S U LT S O F
T H E V I O L AT I O N O F
PROHIBITION OF
PA R T I C I PAT I O N I N
N E G OT I AT I O N S
The consequences of the violation are set out
in the second paragraph of the article 393 of
Turkish Commercial Code. Whilst the which
responsibilities are brought to whom in which
conditions by the infringement had been
clearly regulated, the legislator has not made
any regulations regarding the effect of the violation on the validity of the decision.
First of all, it is not important whether or not
the board of directors knows the prohibition
of the member. In any case, the relevant member is obliged to inform the board of directors
of his/her status and comply with the decision of the board of directors. Because, even
if he/she does not declare it at the meeting,
his/her obligation of compensating the damages incurred by the company arises due to
the decision taken. However, as stated in the
article, the obligation to compensate the loss

IV. MÜZA KERELERE
K ATI LMA YASAĞI NI N
İHLA LININ SONUÇLA RI
İhlalin sonuçları TTK m.393’ün ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. İhlalin kimlere
hangi şartlarda hangi sorumluluklar getirdiği açıkça düzenlenmekle beraber kanun
koyucu, ihlalin kararın geçerliliğine etkisi
hakkında herhangi bir düzenleme yapmamıştır.
Öncelikle, açıkça düzenlendiği üzere yönetim kurulunun ilgili üyenin yasaklılık
halini bilip bilmediği önem arz etmemektedir. Her halükarda, ilgili üye durumunu
yönetim kuruluna bildirmek ve yönetim
kurulunun kararına uymak zorundadır.
Zira toplantıda bunu beyan etmese dahi,
ilgili üye açısından, alınan karar sebebiyle
şirketin uğradığı zararı giderme yükümlülüğü doğmaktadır. Ancak maddede ifade
edildiği üzere, şirketin alınan karar sebebiyle uğradığı zararı giderme yükümlülüğü sadece ilgili üye üzerinde değil aynı
zamanda üyenin müzakereye katılması
yönünde oy kullanan yahut ilgili üyenin
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accrued by the company due to the decision
taken does not only applicable for the member, but also on the member who votes for the
member to participate in the negotiation or
on the member who knows that the relevant
member should be banned.9
It should not be forgotten that the responsibility mentioned here is a defect liability and
arises only in case of loss exist. In other words,
the member’s participation in the negotiation
or contribution to the decision will not directly
cause responsibility on the person or persons
concerned, firstly the decision will have to
cause the company to suffer a loss.10

F O OT N OT E

While the responsibility to be arisen by the
breach is clear, the legislator has been silent
about the effect of violation on the validity
of the violation. Therefore, there are different
opinions about the validity of decisions in the
doctrine. Teoman states that the prohibition
of participation in the negotiations does not
affect the validity of the board of directors’ decision by justifying that the result of the violation of the prohibition is regulated by the law
and the result is the responsibility to compensate damages.11 Teoman stated in his article
published in the time of the former law that
deeming the decision invalid would make
the loss compensation, which is linked to the
result of the decision by legislator, meaningless and subjectless, because the debt does
not arise from the invalid decision. Çamoğlu
stated that since the legislation does not explicitly regulate the cancellation way for this
situation, a cancellation procedure cannot
be directly operated, but if the relevant board
member participates in the negotiations and
affects other members in such negotiations,
and indicated general provisions as the solution method through stating that deception
provisions pursuant to Article 36 and threat
provisions pursuant to Article 37 of Turkish
Code of Obligations can be applied.12 İsmail
Kırca argues that only the vote should be
deemed invalid and the quorum of decision
should be checked again.13

yasaklı olması gerektiğini bildiği halde susan üyeler için de mevcuttur.9
Ancak unutulmamalıdır ki, burada bahsedilen sorumluluk bir kusur sorumluluğudur
ve sadece zararın varlığı halinde doğmaktadır. Yani sadece üyenin yasaklı olduğu
müzakereye katılması ya da kararda katkısı
olması doğrudan ilgili kişi veya kişiler üzerinde sorumluluk doğurmayacaktır öncelikle alınan kararın şirketin bir zarara uğramasına sebep olması gerekecektir.10
İhlalin doğuracağı sorumluluk açık olmakla beraber ihlalin kararın geçerliliğine etkisi hakkında kanun koyucu susmuştur.
Bu nedenle kararların geçerliliği hakkında
doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır.
Teoman, yasağa aykırılığın sonucunun kanunda düzenlenmesini ve bu sonucun da
zararları giderme sorumluluğu olmasını gerekçe göstererek müzakerelere katılma yasağının yönetim kurulu kararının geçerliliğine etki etmediğini ifade etmektedir.11 Eski
kanun zamanında yayınlanan makalesinde
Teoman, kararı geçersiz saymanın, geçersiz
karardan borç doğmayacağından dolayı
kanun koyucunun karar sonucuna bağladığı zarar tazmin yükümlülüğünü anlamsız
ve konusuz hale getireceğini ifade etmiştir. Çamoğlu ise kanun açıkça bu durum
için iptal yolu düzenlemediğinden bahisle
doğrudan bir iptal prosedürü işletilemeyeceğini ancak ilgili yönetim kurulu üyesinin
müzakerelere katılması ve bu müzakerelerde söz alma gibi yollarla diğer üyeleri etkilemesi halinde Türk Borçlar Kanunu’nun 36.
maddesi uyarınca aldatma ve 37. maddesi
uyarınca korkutma hükümlerine gidilebileceğini ifade ederek çözüm yöntemi olarak
genel hükümleri göstermiştir.12 İsmail Kırca
ise sadece oyun geçersiz sayılarak karar
yeter sayısının yeniden kontrol edilmesi gerektiğini savunmaktadır.13

9 Çamoğlu, p. 377.
10 İsmail Kırca, Feyzan Hayal,
Şehirali Çelik, Çağlar Manavgat,
Anonim Şirketler Hukuku, Vol.1,
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü, Ankara, 2013, p. 498.
11 Teoman, p. 11.
12 Çamoğlu, p. 377.
13 Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat,
p. 499.
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V. CONCLUSION

V. SONUÇ

Prohibition of members of the board of directors to participate in the negotiation is regulated in Article 393 of Turkish Commercial Code
as an institution of which the otherwise cannot be decided by any organ of the joint stock
company and which unambiguously separates legal personality and interests of the
company and the personality and personal

Yönetim kurulu üyesinin müzakerelere katılma yasağı, şirket tüzel kişiliği ve menfaatleri ile pay sahibi olan ya da olmayan tüm
yönetim kurulu üyelerinin kişiliğini ve kişisel menfaatlerini net bir biçimde ayıran ve
şirketin menfaatlerini koruma altına almayı
ve şirketi olası zararlardan korumayı amaçlayan, aksi anonim şirketin herhangi bir or-
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interests of board of directors who are shareholders or not and aims to protect company’s
interest and protects it from harms.

ganı tarafından kararlaştırılamaz nitelikte
bir kurum olarak Türk Ticaret Kanunu’nun
393. maddesinde düzenlenmiştir.

In our opinion, such prohibition which brings
the attendance of relevant board member
to negotiations up for voting and discussion
even in the slightest hesitation demonstrates
the high sensitivity of the legislator in separating legal entity of company from the entity
of persons in board of directors. In addition,
we opine that the way that the mechanisms
during the application of the prohibition is
provided in a simple way that does not hinder
the functioning of the prohibition increases
the applicability of the prohibition as we have
explained above. Finally, it should be noted
that the divided opinions with respect to the
consequences of the violation of the provision may be the subject of another study addressing only this issue. On the other hand,
the majority opinion in the doctrine is that the
decisions are not considered invalid as stated
above, but that those who have contributed
to the violation should be held responsible.
We opine that approach from the perspective
of the reliability of transactions in commercial
life, majority opinion in the doctrine can be
considered reasonable.

En ufak şüphede dahi ilgili yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılımını dahi
tartışmaya ve oylamaya açan bu yasak kanaatimizce kanun koyucunun yönetim kurulundaki kişiler ile şirketin tüzel kişiliğini
ayırma konusundaki yüksek hassasiyetini
ortaya koymaktadır. Ayrıca yukarıda anlatmış olduğumuz üzere yasağın uygulanış
evresindeki mekanizmaların işleyişi engellemeyecek şekilde basitçe ortaya konmuş
olmasının yasağın uygulanabilirliğini arttırdığını değerlendirmekteyiz. Son olarak,
hükmün ihlalinin sonuçları konusundaki
fikir aykırılıklarının sadece bu hususu ele
alan bir başka çalışmanın konusu olabilecek nitelikte olduğunu ifade edilmelidir.
Diğer yandan, doktrindeki ağırlıklı görüş
yukarıda ifade edildiği üzere kararların geçersiz sayılmaması ancak, ihlalde katkısı
olanların sorumluluğuna gidilebilmesi gerektiği yönündedir. Ticari hayatta işlemlerin
güvenilirliği perspektifinden ele alındığında ise doktrindeki görüşün makul sayılacağı kanaatindeyiz.
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ABSTRACT

ÖZET

Depending on the nature of the dispute, parties to a
contract can apply to arbitration to resolve disputes
arising from lease agreements. The provisions of
three lease agreements, which have different qualifications and requirements, are evaluated in the
light of Supreme Court of Appeal decisions and the
doctrine. In the evaluation, the three basic disputes
are discussed as they comply with arbitration procedures, the eviction of the lessee, the determination of the rental price, and the collection of lease
receivables.

Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların
çözümü için tahkim yoluna başvurulup başvurulamayacağı uyuşmazlığın niteliğine göre değişmektedir. Birbirinden farklı nitelik ve gereksinimlerde
olan kira sözleşmesi hükümleriyle tahkim hükümleri
Yargıtay kararları ve doktrin ışığında değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken özellikle kiralananın
tahliyesi, kira bedelinin tespiti ve kira alacağının
tahsili olmak üzere tahkim yargılamasına uygunluk
bakımından üç adet temel uyuşmazlık konusu ele
alınmıştır.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

LEASE AGREEMENT, ARBITRATION,
INTERNATIONAL ARBITRATION
LAW, CODE OF CIVIL PROCEDURE,
CONFLICT

KIRA SÖZLEŞMESI, TAHKIM,
MILLETLERARASI TAHKIM KANUNU,
HUKUK MUHAKEMELERI KANUNU,
UYUŞMAZLIK.
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Essentially, arbitration is considered more advantageous than taking a dispute to court,
both in terms of costs and dispute duration.
Tahkim, özellikle hem usul ekonomisi açısından hem de uyuşmazlığın çözüme kavuşma
süresi bakımından mahkemeye nazaran daha avantajlı bir kurum olarak karşımıza
çıkmaktadır.

I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

In recent years, parties to disputes have
increasingly turned to arbitration as a
method of dispute resolution. Arbitration
is a process in which parties agree to one
or more private arbitrators examining and
settling the dispute.1 Essentially, arbitration is considered more advantageous
than taking a dispute to court, both in
terms of costs and dispute duration. Swift
resolution of disputes is particularly suitable for the aims and requirements of commercial life.2 In a progressive and developing world, it is very important that dispute
resolution is finalized as soon as possible
and arbitration serves this purpose.

Son yıllarda uyuşmazlık çözüm yolu olarak
tahkim, uyuşmazlığın taraflarınca oldukça
sık başvurulan bir kurum haline gelmiştir.
Tahkim, tarafların anlaşarak bu uyuşmazlığın çözümünü özel kişilere bırakmalarına ve
bu özel kişilerin uyuşmazlığı inceleyip karara
bağlaması yoluna denir.1 Tahkim, özellikle
hem usul ekonomisi açısından hem de uyuşmazlığın çözüme kavuşma süresi bakımından mahkemeye nazaran daha avantajlı bir
kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Uyuşmazlıkların kısa bir sürede çözümlenmesi ve
karara bağlanması, ticaret hayatının amaç ve
ihtiyaçlarına uygundur.2 Dolayısıyla ilerleyen
ve gelişmekte olan dünyada uyuşmazlıkların
çözümünün bir an evvel nihayete ermesi oldukça önem arz etmekte olup; tahkim yargılaması buna hizmet etmektedir.

F O OT N OT E

1 Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre
Yazılmış Medeni Usul Hukuku, Ankara
2016, p. 928.
2 Bennar Aydoğdu, Tahkim, Bursa
Barosu Dergisi, Volume: 42, Number:
100, Haziran 2017, p. 76.
3 Resmi Gazete (RG) dated
04.02.2011 and numbered 27836.
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Lease agreements are regulated under
Article 299 of the Turkish Code of Obligations (“TCO”)3 number 6098. They
are contracts where the lessor agrees to
allow the lessee to make use of an asset
or benefit from it, and the lessee undertakes to pay an agreed rental price. According to the relevant regulations of the
TCO, lease agreements can be divided
into three types: lease of movables (Article 329,330,337/2 of the TCO), lease of
real estate (Article 312, 336/1 of the TCO)
and lease of products. Lease agreements,
which are frequently encountered in legal relationships, often result in conflict,

Kira sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun (“TBK”)3 299. maddesine göre,
kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya
kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını
kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık
kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. TBK’nın ilgili düzenlemeleri
uyarınca kira sözleşmeleri taşınır kirası (TBK
329, 330, 337/2), taşınmaz kirası (TBK 312,
336/1) ve ürün kirası olarak temel olarak üçe
ayrılmaktadır. Günümüzde sık sık karşılaşılan
bir hukuki ilişki olan kira sözleşmeleri, bera-

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHKİM YARGILAMASI

which raises the question as to which disputes can be settled by arbitration should
the parties to the contract desire to go to
arbitration rather than court. This study
aims to clarify this question and focuses
on lease agreements related to real estate.
It will firstly look at the legal structure of
lease agreements and the institution of
arbitration, then consider those terms of a
dispute that can go to arbitration, and lastly it will discuss which types of dispute the
parties to a contract can opt to take to arbitration in the light of the doctrine and Supreme Court of Appeal (“Supreme Court”)
decisions.

berinde uyuşmazlıkları da getirdiğinden, sözleşmenin taraflarının mahkeme yerine tahkim
ile uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak istemeleri durumunda hangi uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülebileceği sorunsalı ortaya
çıkmaktadır. Çalışmamız, bu hususu çözüme
ulaştırma amacını taşımakta olup, taşınmaza
ilişkin kira sözleşmelerine odaklanarak, öncelikle kira sözleşmelerinin hukuki yapısı ve
tahkim kurumu açıklanacak, ardından uyuşmazlığın hangi şartları taşıması durumunda
tahkime başvurulabileceği, taşınmaz kira sözleşmesinden doğan hangi tür uyuşmazlıklara
ilişkin olarak tahkime gidilip gidilemeyeceği
hususu doktrin ve Yargıtay kararları ışığında
tartışılacaktır.

A. The Legal Structure of a Lease
Agreement

A. Kira Sözleşmelerinin Hukuki
Yapısı

According to Article 299 of the TCO, a lease
agreement is defined as; “A contract under
which the lessor undertakes to permit the
use of and benefit from a property, and the
lessee undertakes to pay an agreed rental
price to the lessor.” Accordingly, in lease
agreements, the lessee in the lease agreement has a right to use or benefit from the
thing in exchange for the agreed price.

TBK madde 299 göre kira sözleşmeleri; “Kira
sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan
yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının
da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini
ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” olarak tanımlanmıştır. Buna göre, kira sözleşmesinde
kiracının vereceği bedel karşılığında kiraya
veren, bir şeyin kullanılmasını veya kişinin bu
şeyden yararlanmasını konu alan sözleşme
olarak karşımıza çıkmaktadır.

M AK AL E L E R
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B. The Arbitration Contract

B. Tahkim Sözleşmesi

Arbitration can be defined as “an agreement of parties to resolve disputes that
have arisen or will arise by arbitration if the
regulation permits that particular dispute
to be resolved by arbitration.”4 Therefore,
in cases and situations permitted by law,
the parties can agree to resolve their dispute through arbitration institutions rather
than the courts.

Tahkim, “kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine izin verdiği konular kapsamında
olmak koşuluyla, taraflar arasında doğmuş
veya doğabilecek uyuşmazlıkların mahkeme
yerine, hakem adı verilen kimseler aracılığıyla kesin ve bağlayıcı olarak çözümlenmesi
konusunda tarafların anlaşmaları” şeklinde
tanımlanabilir.4 Buradan hareketle, kanunun
izin verdiği konu ve durumlarda taraflar anlaşarak mahkeme yerine tahkim kurumuna
başvurarak aralarındaki uyuşmazlığı bu kurumda çözümleyebilmektedirler.

1. The Scope of Application to
Arbitration

1. Tahkim ’in Uygulama Alanı

Even if the parties agree to arbitration, the
proceedings cannot be applied to disputes if they do not meet the conditions
laid down in the regulations. These conditions are: the joint will of the parties to
settle the dispute by means of arbitration,
and secondly, the dispute must be a favorable dispute for arbitration.5 If these conditions are met, the parties will be able to
opt for arbitration proceedings to solve a
dispute arising from a contract.

Taraflar aralarında anlaşmış olsa dahi kanunda aranan bazı şartlar dolayısıyla bu şartları
sağlamayan uyuşmazlıklar bakımından tahkim yargılamasına gidilemez. Bu şartlar; tarafların uyuşmazlığın tahkim yolu kullanılarak
çözüme kavuşturulacağına dair iradelerinin
birleşmesi ve ikinci olaraksa uyuşmazlığın
tahkim yargılamasına elverişli bir uyuşmazlık
olmasıdır.5 Bu şartların sağlanması halinde
taraflar aralarında sözleşmeden doğan uyuşmazlığa ilişkin olarak çözüm yolu olarak tahkim yargılamasını tercih edebileceklerdir.

2. The Will of the Parties

2. Tarafların İradesi

The first condition laid down in the regulation is the unity of the parties’ will to
apply to arbitration in case of a dispute.
According to İlhan: “The most basic element of the arbitration agreement is the
creation of a directed common will to
resolve disputes between parties by arbitration.6” In the event of an absence of
common will, arbitration cannot proceed
if disputes arise.

Şartlardan ilki tarafların uyuşmazlığın çözümü için tahkim yolunu kullanacaklarına dair
iradelerinin birleşmesidir. İlhan’a göre: “tahkim sözleşmesinin en temel unsuru, bu irade
beyanlarının yöneltilmesiyle beraber taraflar
arasında uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü yolunda bir ortak iradenin oluşması”
dır.6 Bu doğrultuda ortak iradenin oluşamaması sonucunda, çıkabilecek uyuşmazlıklar
bakımından tahkim yargılamasına gidilemez.

3. The Favorability of Disputes for
Arbitration

3. Tahkim Yargılamasına Elverişli
Uyuşmazlık

Even if the parties agree to a dispute arising from their legal relationship being settled by arbitration, the arbitration procedure cannot be applied if the condition of
favorability has not been met. The subject
of favorability is assessed both in terms of
public order in relation to the duties of the

Taraflar hukuki ilişkiden doğan uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözüleceği hususunda
anlaşmış olsalar dahi, elverişlilik şartı sağlanamamışsa tahkim yargılamasına başvurulamaz. Elverişlilik konusu, hem kamu
düzeni bakımından mahkemelerin görevleri hem de tarafların iradelerinin kanun
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courts, and whether or not the will of the
parties is limited by the legislator. For this
reason, this section will examine the clauses that regulate the conditions for applying to arbitration in both the Code of Civil
Procedure number 6100 (“CCP”)7 and in
International Arbitration Law (“IAL”)8 number 4686.

koyucu tarafından sınırlandırılmış olması
bakımından değerlendirilmektedir. Bu sebeple çalışmamızın “Tahkim Yargılamasına
Elverişli Uyuşmazlık” başlıklı kısmında 6100
s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”)’nda7 ve Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”)’da8 bulunan tahkime başvurabilme koşulları incelenecektir.

Favorability for arbitration covers the parties and the subject of arbitration.9 The
basic rules on the issue of favorability in
arbitration proceedings are explained in
Article 408 of the CCP and, correspondingly, in paragraph 4 of Article 1 of the IAL.
According to Article 408 of the CCP, “The
disputes arising from the real rights on the
real estates or the works that are not subject to the will of the two parties shall be

Tahkime elverişlilik, taraflar ve konu yönünden elverişlilik olarak ikiye ayrılmaktadır9.
Tahkim yargılamasında elverişlilik hususuna ilişkin temel kurallar HMK madde 408 ve
buna paralel olarak MTK 1. maddesinin 4.
fıkrasında yer almaktadır. HMK madde 408;
“Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan
işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir” hükmünü haizdir.

M AK AL E L E R

In Turkish Law, there is no regulation specific to robots,
but the most recent regulation does issue instructions for
uncrewed aerial vehicles.
Türk hukukunda robotlara ilişkin özel bir düzenleme
bulunmamakla birlikte yapılmış en yakın düzenleme Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından insansız hava araçları
ile ilgili talimat çıkarılmasıdır.
non-arbitrable”. The provision of Article
1/4 of the IAL reads as follows; “This regulation does not apply to disputes concerning real rights on real estates in Turkey and
disputes that are not subject to the will of
the two parties”. Accordingly, arbitration
cannot be used to settle disputes arising
from real rights on real estates and issues
that are not subject to the will of the two
parties. Thus, the parties cannot apply for
either international or national arbitration in
the case of disputes that are subject to the
real rights of a real estate or issues that are
not subject to the will of the two parties.

MTK madde 1 fıkra 4 hükmü ise; “Bu Kanun,
Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar ile iki
tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda uygulanmaz” hükmünü ihtiva etmektedir. Buna göre, taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklar ve iki tarafın iradesine
tabi olmayan konulardan çıkan uyuşmazlıkların çözüm yolu için tahkime başvurulamaz. Böylece, taşınmaz mallar üzerindeki
aynı haklara veya iki tarafın iradelerine tabi
olmayan uyuşmazlıklarda taraflar iç tahkime başvuramayacakları gibi milletlerarası
tahkime de başvuramazlar.

It is crucial to explain here that, because
Article 407 of the CCP states: “The provisions in this Section shall only be ap-

Önemle belirtmek gerekir ki, HMK 407’nin
“Bu Kısımda yer alan hükümler, 21/6/2001
tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim
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4 Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim,
İstanbul 2016,4. Baskı, s. 3.
5 Akıncı, Milletlerarası Tahkim, s.5.
6 Hüseyin Afşın İlhan, Tahkim
Sözleşmesinin Geçerliliği, Ankara
2015, s. 127.
7 04.02.2011 tarih, 27836 sayılı Resmi
Gazete (RG).
8 05.07.2001 tarih, 24453 sayılı Resmi
Gazete (RG).
9 Nuray Ekşi, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nda Tahkim, İstanbul 2013, 1.
Baskı, s. 73.
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10 Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012,
p. 1671.
11 Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012,
p. 1671.
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plied to disputes that do not contain a
foreign element in the sense defined by
the International Arbitration Law dated
06/21/2001 and numbered 4686 and on
disputes that the arbitration place is determined as Turkey”, the CCP only regulates
national arbitration. On the other hand,
Article 1, paragraph 2 of the IAL declares:
“This regulation is applicable for disputes
that bear foreign elements and in which
the arbitration location is determined as
Turkey or the provisions of the IAL are selected by the parties or the arbitrator or the
arbitration board.” Because of this, the IAL
imposes conditions only for international
arbitration. To summarize, the regulations
of the CCP are applicable to disputes that
do not contain foreign elements or are
deemed subject to the CCP. The provisions of the IAL become applicable when
the dispute contains foreign elements and
the location of the arbitration has been
identified as Turkey or the IAL is assigned
for the dispute resolution process.

Kanunu’nun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin
Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar
hakkında uygulanır.” hükmünü haiz olması
sebebiyle HMK sadece iç tahkimi düzenlemektedir. Öte yandan MTK madde 1 ve fıkra 2: “Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan
ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya
da hakem veya hakem kurulunca seçildiği
uyuşmazlıklar hakkında uygulanır.” şeklinde olması sebebiyle MTK da dış tahkime
ilişkin kuralları koymaktadır. Özetlemek gerekirse, HMK’nın düzenlemeleri yabancılık
unsuru taşımayan veya HMK’ya tabi olması
kararlaştırılan uyuşmazlıklara ilişkin uygulama alanı bulmaktadır. MTK ise yabancılık
unsuruna sahip ve tahkim yerinin Türkiye
olarak belirlendiği ya da uyuşmazlığın MTK
hükümlerince çözüme kavuşturulmasına
karar verildiği uyuşmazlıkları düzenlemektedir.

C. Conflict Resolution Through
Arbitration in Lease Agreements

C. Kira Sözleşmelerinde Tahkim
Yolu İle Uyuşmazlık Çözümü

1. The Perspective of the Supreme
Court of Appeal and the Issue of
Public Order

1. Yargıtay’ın Bakış Açısı ve
Kamu Düzeni Hususu

The “Lease Agreement” provisions of the
TCO acknowledge that in some cases the
lessee may be in a weaker position than the
lessor and, therefore, the provisions protect
the lessee from the lessor. In practice, the
Supreme Court interprets the provisions of
the TCO within the framework of public order, and the extent of agreements that the
parties can execute within the scope of the
freedom of contract is limited by this interpretation. As for arbitration proceedings, it
is understood that parties cannot apply to
arbitration proceedings in respect of those
issues where their will is limited by the interpretation of the Supreme Court. Article
408 of the CCP does not allow arbitration
for disputes arising from issues that are not
subject to the will of the two parties. Article 408 of the CCP sets forth the following
regulation: “Disputes arising from the real
rights on the real estates or the works that

TBK’nın “Kira Sözleşmesi” hükümleri kimi
durumlarda kiracının kiralayandan daha
zayıf olacağını kabul etmekte ve buna
bağlı olarak kiracıyı korumaktadır. TBK’nın
kiracıyı koruma altına aldığı hükümleri uygulamada Yargıtay nezdinde kamu düzeni
çerçevesinde yorumlanmakta ve tarafların sözleşme serbestisi ilkesi kapsamında yapabilecekleri anlaşmaların kapsamı
sınırlandırılmaktadır. Tahkim yargılaması
dikkate alındığında ise tarafların iradelerinin kısıtlı olduğu bu konular bakımından
tahkim yargılamasına başvuramayacakları
anlaşılmaktadır. HMK madde 408, iki tarafın iradelerine bağlı olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar açısından tahkim
yolunu kapatmıştır. HMK’nın 408. maddesi şu düzenlemeyi yapmıştır: “Taşınmaz
mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki
tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden
kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir.” Doktrinde, HMK’nın 408.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHKİM YARGILAMASI

are not subject to the will of the two parties
shall be non-arbitrable.” This regulation of
Article 408 of the CCP is generally accepted to relate to public order.10
In the decision of the 3rd Civil Chamber
of the Supreme Court of Appeals dated
1.12.2004, Case Number 2004/13018, Decision Number: 2004/13409:
“The parties may freely agree to settle the
dispute between them, and an arbitration
agreement (or arbitration clause) may be applied to that dispute if such agreement is valid without the need for a court decision. In
cases which are not subject to the will of the
two parties, arbitration shall not take place.
In other words, where the parties cannot
freely dispose on the subject of the case, arbitration is not permissible. According to the
established practices of the Supreme Court,
the determination of the rental price cannot be referred to arbitration process. Since
the determination of the rent concerns the
public order, it is only possible to determine
the rent money by the free will of the parties
within certain dimensions and limits. Therefore, the power of appointment of the parties
in this regard is limited.”
Thus, the Supreme Court does not allow arbitration proceedings in order to determine the
rental price. According to the Supreme Court,
the issue of the determination of the rental
price is related to public order and the dispute must be resolved by the courts. In addition, according to the decision of the 6th Civil
Chamber of the Supreme Court of Appeals
dated 10.07.1970 Case Number: 3170 Decision Number: 3032, the eviction of the lessee
from the real estate in the case of disputes
has been deemed to relate to public order.11
In the TCO, eviction from the rented property
and the determination of the rental price are
regulated in favor of the lessee. As a result, the
accord of the parties through an agreement
is restricted. In addition, the Supreme Court
has strengthened the tendency of the regulation to protect the lessee by ruling these
two issues as matters of public order. It was
also stated in the doctrine that the purpose
of Article 339 and its continuation of the TCO
is to protect the lessee. Therefore reasons for
the eviction of the lessee are limited to those

Maddesinde yer alan bu ifade ile genellikle kamu düzeni ile ilgili olarak kabul edilen
hususların kastedildiği belirtilmiştir.10
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 1.12.2004 tarihli, 2004/13018 E., 2004/13409 K. Sayılı
kararında:
“Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı gidermek için serbestçe anlaşma yapabiliyorlar ve bu anlaşma mahkemenin kararına
gerek olmaksızın geçerli ise, o uyuşmazlık
hakkında tahkim sözleşmesi ( ya da tahkim
şartı ) yapılabilir. İki tarafın arzusuna tabi
olmayan durumlarda tahkim cereyan etmez. Yani tarafların dava konusu üzerinde
serbestçe tasarruf edemeyecekleri hallerde tahkim caiz değildir. Yargıtay’ın yerleşik
uygulamalarına göre, kira bedelinin tesbiti
davalarında tahkim yoluna başvurulamaz.
Kira tesbiti hususu kamu düzenini ilgilendirdiği için, tarafların serbest iradeleri ile
kira parasını karşılaştırmaları ancak belli
ölçüler ve sınırlar dahilinde mümkündür.
Dolayısıyla bu hususta tarafların tasarruf
yetkileri sınırsız değildir.”

M AK AL E L E R

YARGITAY’A GÖRE,
KIRA TESPITI HUSUSU
KAMU DÜZENINE
ILIŞKIN OLUP ORTAYA
ÇIKAN UYUŞMAZLIK
MAHKEMELERCE
ÇÖZÜMLENMELIDIR.

Böylelikle, kira bedelinin tespiti konusunda Yargıtay, tahkim yoluna izin vermemektedir. Yargıtay’a göre, kira tespiti hususu
kamu düzenine ilişkin olup ortaya çıkan
uyuşmazlık mahkemelerce çözümlenmelidir. Ayrıca Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
10.07.1970 tarihli E. 3170 K. 3032 no.’lu
kararına binaen taşınmazın tahliyesine
ilişkin uyuşmazlıklar da kamu düzeninden
sayılmıştır11.
Kiralananın tahliyesi ve kira bedelinin tespiti hükümleri TBK’da kiracı lehine düzenlenmiştir. Bunun sonucu olarak tarafların
sözleşme ile yapabilecekleri mutabakat
kısıtlanmıştır. Buna ek olarak, Yargıtay bu
iki hususta mevcut olan kiracının korunması eğilimini kamu düzeninden sayarak
güçlendirmiştir. Doktrinde de TBK 339 ve
devamı hükümlerinin amacının kiracının
korunması olduğu ve bu sebeple kiracıyı
tahliye etme sebeplerinin kanunda öngörülen tahliye sebepleri ile sınırlandırıldığı
belirtilmiştir.12 Kira bedeli bakımından ise
TBK’nın 343. Maddesi şu düzenlemeyi
yapmaktadır: “Kira sözleşmelerinde kira
bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı
aleyhine değişiklik yapılamaz.” Her ne ka-
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10 Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012,
s. 1671.
11 Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu Şerhi, Ankara 2012, s. 1671.
12 Mustafa Alper Gümüş, Borçlar
Hukuku Özel Hükümler, İstanbul
2013, s. 341.
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12 Mustafa Alper Gümüş, Borçlar
Hukuku Özel Hükümler, İstanbul
2013, p. 341.
13 Mustafa Alper Gümüş, Yeni
Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira
Sözleşmesi, İstanbul 2012, p.69.
14 Akıncı, Milletlerarası Tahkim,
p. 272.
15 Ekin Ömeroğlu, Taşınmazların
Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerin
Uygulanacak Hukuk, Milletlerarası
Yetki ve Milletlerarası Tahkim
Bakımından Türk Hukukundaki Yeri,
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Year: 29,
N: 127, 2016, (s. 375-396).
16 Ekşi, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nda Tahkim , p. 75.
17 Akıncı, Milletlerarası Tahkim, p. 73
18 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi,
11.11.1965 dated, E.7792 K.5764;
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 13.9.1965
dated, E. 6722 K.4090; Yargıtay 6.
Hukuk Dairesi, 10.7.1970 dated, E.
3032 K. 3170.
19 Ekşi, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nda Tahkim, p. 82.
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reasons provided for in law.12 With respect
to rental price, Article 344 of the TCO is as
follows: “No change can be made against
the lessee except for the determination of
the rental price in the lease agreements.” Although Article 343 of the TCO may be interpreted as determining the rental value price
to the detriment of the lessee, Article 344 of
the TCO regulates the criteria for determining
the rental price in detail and in such a way as
to protect the lessee and is not only subject
to the will of the lessor. Article 344/1 of the
TCO regulates the determination of the rental
price as follows: “The agreements of the parties regarding the rental price to be applied
in the renewed lease periods shall be valid
provided that the rate of increase in the producer price index in the previous lease year is
not exceeded. This rule is also applied in the
lease agreements for more than one year.”
The determination of the rental price, as is
the eviction of the lessee, is in favor of the lessee. According to Professor Dr. Alper Gümüş;
“In particular to real estate lease agreements,
it is clear that the lessee, who is in need of
housing or office requirements, is in a weaker position than the lessor. The protection of
the lessee occurs basically in two ways: First,
the limitation of the right to terminate by the
lessor, and the second is the limitation of the
rental price that the lessor may request.”13
The Supreme Court also reflects the tendency of the lessee to be protected from the
lessor in its decisions determining whether
disputes arising from lease agreements regarding real estate can be solved by arbitration. In summary, the Supreme Court regards
the determination of the rental price and the
eviction of the lessee from the real estate as
not eligible for arbitration as these issues are
deemed to relate to public order.
On the other hand, the Supreme Court allows
issues regarding the collection of the rental
price as eligible for arbitration. In other words,
while the Supreme Court does not allow
parties to apply for arbitration for disputes
regarding the eviction of the lessee from
the real estate or determination of the rental
price, it does allow the settlement of rent disputes under the right to claim to be resolved
by arbitration. The reason for this is the legislator’s aim to protect the lessee due to their
being the weaker party in a lease agreement

dar, TBK’nın 343. maddesi kira bedelinin
belirlenmesinin kiracı aleyhine değişiklik doğurabilecek şekilde yapılabileceği
yönünde yorumlanabilir olsa da TBK’nın
344. maddesi kira bedelinin belirlenmesinin kıstaslarını ayrıntılı ve kiracıyı koruyacak şekilde, salt kiralayanın iradesine tabi
olmayacak şekilde, düzenlemiştir. TBK’nın
344/1 maddesi kira bedelinin tespitini şu
şekilde düzenlemiştir: “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira
bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki
kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış
oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.
Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira
sözleşmelerinde de uygulanır.” Kira bedelinin tespiti hususu da tıpkı kiracının tahliyesinde olduğu gibi kiracıyı, kiralayana
karşı zayıf konumda olduğunu kabul ederek, koruma altına almıştır. Prof. Dr. Alper
Gümüş; “Özellikle taşınmazlara ilişkin kira
sözleşmelerinde konut veya işyeri ihtiyacı
içerisindeki kiracıların kiralayana nazaran
daha zayıf bir konumda bulunduğu açıktır. Kiracının korunması temelde iki şekilde
olur: Birincisi kiralayanın fesih hakkının
sınırlandırılması, ikincisi kiralayanın isteyebileceği kira bedelinin sınırlandırılması.”13
şeklinde belirterek temel olarak kiracının
korunmasının iki yolla ortaya çıktığını belirtmiştir. Yargıtay da taşınmaza ilişkin kira
sözleşmelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülüp çözülemeyeceğini belirlerken kiracının kiralayana
karşı korunması eğilimini kararlarına yansıtmaktadır. Özetle Yargıtay, kira bedelinin
tespitine ve kiralananın tahliyesine dayanan uyuşmazlıkları kamu düzenini gerekçe göstererek tahkime elverişsiz kabul etmektedir.
Öte yandan, Yargıtay, kira bedelinin tahsiline ilişkin tahkim sözleşmesi yapılmasını
kabul etmektedir. Yani Yargıtay, alacak
hususuna ilişkin kira uyuşmazlıklarının
tahkim ile çözümlenmesine izin verirken
tahliye ve kira bedeli tespiti hususunda
tarafların kira sözleşmesinden meydana
gelen uyuşmazlıklar için tahkim yargısına
başvurmalarına izin vermemektedir. Bunun sebebi, kira sözleşmesinde kiracının
zayıf taraf olması sebebi ile kanun koyucunun kiracıyı korumak istemesi ve bu
koruma görevinin mahkemeler tarafından
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and that the duty of protection can only be
fulfilled by the courts.14 This is the reason why
the Supreme Court regards the determination of rental price and eviction of the lessee
as matters of public order.

yerine getirilebileceğine dair olan beklentidir.14 Yargıtay’ın kira tespitini ve kiralayanın tahliyesini kamu düzeninden saymasının sebebi ise TBK’da görünen kiracıyı
koruma yönelimi olduğu söylenebilir.

2. Lease Agreement and
Favorability Regarding the
Subject

2. Kira Sözleşmesi ve Konu
Bakımından Tahkime Elverişlilik
Konusu

As previously mentioned, in order to settle
disputes arising from a lease agreement
by arbitration, it is necessary to satisfy the
favorability requirements set forth in Article 408 of the CCP and Article 1/4 of the
IAL. The matter of which issues can be resolved through arbitration is discussed under arbitrability.15 In this respect, the CCP
and the IAL have restricted application for
arbitration in terms of contracts regarding
the real rights of a real estate. However,
Article 408 of the CCP forbids conclusion
of an arbitration agreement in relation to
the real rights of a real estate. An arbitration agreement can be concluded in relation to personal rights on real estate, for
example, in the case of disputes regarding
collection of sales price or lease receivables.16 It is concluded that the disputes
not related to real rights on the real estate
and hence the contracts related to the
real estate rent are suitable for arbitration
based on the counter-discourse of the provision in the IAL and the CCP.17 Since the
lease agreements are not an issue related
to the real right of a real estate, the arbitration procedure appears to be exercisable
for disputes arising from these contracts.
However, the Supreme Court argues that
a dispute arising from the real estate lease
agreement must be resolved through the
domestic courts because of the fact that the
lessee is in a weaker position than the lessor,
even though arbitration is not forbidden by
law.18

Bahsedildiği üzere, kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülebilmesi için HMK madde 408 ve MTK madde
1/4’te görülen elverişlilik şartının sağlanması
gerekmektedir. Hangi konuların tahkim yolu
ile çözümlenip çözümlenemeyeceği meselesi tahkime elverişlilik kavramı altında ele
alınmaktadır.15 Bu bakımdan HMK ve MTK,
taşınmazın aynına ilişkin yapılan sözleşmeler açısından tahkim başvurusuna sınırlama
getirmiştir. Fakat HMK’nın 408. maddesinde
“taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan”
söz edilmesi karşısında, taşınmazlar üzerinde
şahsi haklarla ilgili, söz gelimi, satış bedelinin
veya kira alacağının tahsiline ilişkin uyuşmazlıklarda tahkim sözleşmesi yapılabilir.16
Taşınmaz eşya üzerindeki ayni hakka ilişkin
olmayan uyuşmazlıkların, dolayısıyla da taşınmaz kirasına ilişkin sözleşmelerin, MTK’da
ve HMK’da yer alan hükmün karşıt söyleminden yola çıkarak tahkime elverişli olduğu
sonucuna varılmaktadır. Kira sözleşmeleri taşınmazın aynı ile ilgili bir husus olmaması dolayısıyla bu sözleşmelerden meydana gelen
uyuşmazlıklar için tahkim yolu açık gözükmektedir. Fakat Yargıtay, kiracının kiralayana
oranla daha zayıf bir konumda olduğu gerekçesi ile her ne kadar taşınmaza ilişkin kira sözleşmelerinde meydana gelen uyuşmazlıklara
tahkim yolunun kanun ile kapatılmadıysa
da bu uyuşmazlıkların yerel mahkemeler
aracılığıyla çözülmesi gerektiğini savunmaktadır.18

As stated above, the Supreme Court permits to the use of arbitration for disputes
resulting from the collection of the rental
price.19 In other words, the Supreme Court
authorizes disputes regarding the right to
claim to be resolved by arbitration whereas
it does not permit the use of arbitration for

Yukarıda da belirtildiği üzere Yargıtay, kira
bedelinin tahsiline ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurulmasını
uygun bulmaktadır.19 Yani Yargıtay, alacak
hususuna ilişkin kira uyuşmazlıklarının tahkim ile çözümlenmesine izin verirken, tahliye ve kira bedeli tespiti hususunda tarafların kira sözleşmesinden meydana gelen
uyuşmazlıklar için tahkime başvurmalarına
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13 Mustafa Alper Gümüş, Yeni
Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira
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THE SUPREME
COURT SHOULD
ALSO DEMONSTRATE
CONFIDENCE THAT
ARBITRATION
TRIBUNALS WILL APPLY
THOSE PROVISIONS
THAT PROTECT
THE LESSEE IN THE
DOMESTIC COURTS.

disputes concerning the determination of
rental price or of eviction of the lessee that
may arise from a lease agreement. Similarly,
German and Austrian Civil Procedure Laws
stipulate that no arbitration can be applied
to such disputes on the basis that the lessee
in a housing lease agreements should be
protected due to the their weaker position20.
However, although the arbitration process
for disputes arising from matters relating to
real right of the real estates and issues that
are not subject to the will of the two parties
is prohibited by both CCP and IAL, according to the rule of interpretation, there is no
legal basis for the Supreme Court to forbid
the arbitration process for disputes arising
from matters relating to the determination
of the rental price and the eviction of the
lessee. As stated, the Supreme Court argues
that the reason for not allowing arbitration
to settle such disputes is because the lessee
is in a weaker position in relation to the lessor. However, the TCO’s protective arrangements for lessees already apply due to the
application of Turkish Law to the dispute
that precedes the arbitration tribunal. In our
opinion, the Supreme Court should also
demonstrate confidence that arbitration tribunals will apply those provisions that protect the lessee in the domestic courts.
In fact, as there are no legal obstacles to the
lessor and lessee determining the rental
price as they wish, there should be no objection to the resolution of a dispute that may
occur due to the rental price.
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20 Ali Cem Budak, “Yeni Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkim
Hükümleri”, Legal Uluslararası Ticaret
ve Tahkim Hukuku Dergisi, C. 1, S. 1,
İstanbul 2012, p. 39.
21 5/7/2001 dated and 24453
numbered Resmi Gazete (RG).
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izin vermemektedir. Aynı şekilde, Alman
ve Avusturya Medeni Usul Kanunlarında,
konut kirası sözleşmelerinde kiracının zayıf
konumda olması nedeniyle korunması gerektiği esas alınarak, bu tür uyuşmazlıklar
hakkında tahkime başvurulamayacağı düzenlenmiştir.20 Öte yandan, MTK ve HMK’da
sadece taşınmazın aynı ve iki tarafın iradelerine bağlı olmayan işler açısında tahkimin önü kapatılmışken, Yargıtay’ın yorum
kurallarının dışına çıkarak kira bedelinin
tespitine ve kiralananın tahliyesine ilişkin
konularda ortaya çıkan uyuşmazlıklar için
tahkim yoluna gidilmesine izin vermemesinin dayanağı bulunmamaktadır. Belirtildiği
üzere, Yargıtay bu tarz uyuşmazlıkların çözümü için tahkim yoluna izin vermemesinin
sebebini kiracının kiralayana karşı daha zayıf konumda olmasına bağlamaktadır fakat
Borçlar Hukuku’ndaki kiracıyı koruyucu düzenlemeler, tahkim yargılamasını yapan hakem heyetinin önlerine gelen uyuşmazlığa
Türk Hukuku’nu uygulamaları sonucunda
zaten ortaya çıkacaktır. Kanaatimizce, Yargıtay, yerel mahkemelerin kiracıyı koruyan
hükümleri uygulayacağına duyduğu güveni, hakem heyetine de duymalıdır.
Sonuç olarak, kira bedelinin kiralayan ile
kiracının anlaşmaları ile istenilen şekilde
düzenlenebilmesi için hiçbir hukuki engel
bulunmazken ve kira bedelinin belirlenmesi taraflarının arzularına kalmışken, kira bedeli sebebiyle meydana gelebilecek uyuşmazlıkların tahkimle çözümü karşısında bir
engel bulunmamalıdır.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHKİM YARGILAMASI

3. A. Lease Agreements
Concluded by Merchants or Public
Legal entities
As stated above, the legislator tends to
protect the lessee from the lessor under
the TCO, taking into consideration the
lessee’s weaker position in relation to the
lessor. However, the TBK does not make
any distinction based on who the lessee
and lessor are. That is, the regulation does
not impose any differences in regulations
if the lessor or the lessee is a merchant.
In lease agreements concluded by merchants for the commercial use of the rented property, there are no parties in need of
protection as the parties to the contract are
both merchants. As stated in Article 20/2
of the Turkish Commercial Code (“TCC”)21,
a merchant is obliged to be prudent and
should always be fully aware of all their
rights and obligations because they are
engaged in commercial affairs. Indeed, in
some cases, the legislation does not grant
the same protection to merchants as it
does private individuals. For example, as
specified in Article 17 of the CCP, there is
a contract of mandate between merchants
and public legal entities. This difference is
explained in the TCC as follows:
“In the arrangement made with respect to
the authorization contract, merchants or
public legal entities and other persons are
distinguished from each other in terms of
making the contract of mandate. In legal relations between merchants and public legal
entities, both can be considered as legally
equal. In contrast, merchants or public legal
entities are in a stronger position than any
other natural person. The need to protect
people who are weaker in relation to merchants or public legal entities has emerged.”
From this point of view, there are no weaker parties in terms of contracts between
merchants and both parties are considered
equal. From this perspective, it is possible
to argue for an alternative approach to arbitration in disputes arising from lease agreements where the two parties are merchants.
This is because, as Turkish legislation states,
there is no party to be protected in contracts
where the two parties are merchants, and,

M AK AL E L E R

3. Tacirler Arasında Akdedilen Kira
Sözleşmeleri

YARGITAY, YEREL

Yukarıda da belirtildiği üzere, kiracının kiralayana karşı daha güçsüz bir konumda olduğunu göz önünde bulundurarak kanun
koyucu TBK tahtında kiracıyı kiraya verene
karşı koruma eğilimi göstermektedir. Fakat
bunun dışında TBK, kiraya veren ve kiracının
sıfatı ile ilgili bir ayrım gözetmemektedir. Yani,
kanun, kiraya veren veya kiracı tarafın tacir
olup olmamasına göre herhangi bir düzenleme getirmemektedir. Kiralananının ticari kullanımı amacıyla tacirler tarafından akdedilen
kira sözleşmelerinde, sözleşme taraflarının
tacir olması sebebiyle korunmaya muhtaç
bir taraf bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise,
başta Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)21 madde
20/2’de tacirlere basiretli olma yükümlülüğü
verilmiş olması ve tacirlerin ticari işlerle uğraştıkları için her zaman tüm hak ve yükümlülükleri açısından konuya tam vakıf olmaları
gerekmesidir. Gerçekten de mevzuatta, bazı
durumlarda kişilere tanınan koruma tacirlere
tanınmamıştır. Örnek vermek gerekirse, HMK
madde 17 düzenlemesinde belirtildiği üzere
tacirlerin ve kamu tüzel kişilerinin yapabileceği yetki sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu fark
ise TTK’nın gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır:
“Yetki sözleşmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemede, tacirler veya kamu tüzel kişileri ile
diğer kişiler, yetki sözleşmesi yapmak açısından, birbirinden ayırt edilmiştir. Tacirler veya
kamu tüzel kişileri kendi aralarındaki hukukî
ilişkilerde her ikisi de hukuken eşit konumda
sayılabilirler. Buna karşılık, tacirler veya kamu
tüzel kişileri, diğer bir gerçek kişiye göre, daha
güçlü konumda bulunmaktadırlar. Daha zayıf
konumda olan kimselerin daha güçlü olan tacir veya kamu tüzel kişilerine karşı, korunma
ihtiyacı ortaya çıkmıştır.”

KIRACIYI KORUYAN

Buradan hareketle, tacirler arasında yapılan
sözleşmeler açısından zayıf durumda olan
taraf bulunmayıp, her iki taraf da eşit sayılmaktadır. Kanun koyucunun bu tavrı göz
önüne alındığında iki tarafın tacir olduğu
kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkim yolu açısından farklılığın nedeni
anlaşılabilmektedir. Sebebi de, Türk mevzuat gerekçelerinde de belirtildiği gibi, iki tarafın tacir olduğu sözleşmelerde korunması
gereken tarafın olmaması, bu sebeple yargı

MAHKEMELERIN

HÜKÜMLERI
UYGULAYACAĞINA
DUYDUĞU GÜVENI,
HAKEM HEYETINE DE
DUYMALIDIR.
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İstanbul 2012, s. 39.
21 5/7/2001 tarih, 24453 sayılı Resmi
Gazete (RG).
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therefore, there is no need to apply to judicial authorities. In addition, article 18/2 of
the TCC imposes the duty of the prudent
merchant on merchants. The obligation to
be a prudent merchant demands common
sense and diligence regarding all business
that they engage in, and imposes the duty of
the prudent merchant on the results of their
transactions. In this case, as they are under
obligations of prudence, merchants who
conclude lease agreements should not be
entitled to claim that they do not know the
content of an arbitration clause stipulated in
the lease agreement.

makamlarına gidilmesi gereği bulunmamasıdır. Bunlara ek olarak TTK madde 18/2,
tacirlere basiretli tacir olma yükümlülüğü
yüklemiştir. Basiretli tacir olma yükümlülüğü tacirlere giriştikleri tüm işlere sağduyu
ve özenle yaklaşarak yaptıkları işlemlerin sonuçlarını düşünmesi gerekliliğini yüklemektedir. Bu durumda, kira sözleşmesi tarafları
olan tacirlerin, basiret yükümlülüğü altında
olması sebebiyle kira sözleşmesine konulan
tahkim şartının sonuçlarını bilmediğini iddia
etme hakkı bulunmayacaktır.

II. CONCLUSION

I I. SONUÇ

In this evaluation of disputes arising from
lease agreements in the context of the arbitration proceedings, three basic issues
are discussed: (i) eviction of the lessee, (ii)
determination of rental price and (iii) collection of lease receivables. The provisions
of a “Lease Agreement” under the TCO are
based on the understanding that the lessee is in a weaker position in relation to the
lessor and therefore must be protected.
The Supreme Court has strengthened this
tendency under the scope of public order
and limited the scope of the agreement
that the parties can reach by contract. This
means that under Turkish legislation, eviction of lessees and determination of the
rental price cannot be resolved through
arbitration. However, in disputes related
to the collection of lease receivables, we
believe that the basis of the dispute is the
right to receive due to arbitration. On the
other hand, if the parties are merchants
with a product/revenue rent or a roofed
office lease, the lessees’ protection clause
should not be applied due to the prudent
merchant clause in the TCC.

Kira Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlıklar
tahkim yargılaması bağlamında değerlendirildiğinde (i) kiralananın tahliyesi, (ii) kira
bedelinin tespiti ve (iii) kira alacağının tahsili
olmak üzere üç adet temel uyuşmazlık modeli ele alınmıştır. TBK’nın “Kira Sözleşmesi”
hükümleri sıklıkla kiracının kiralayana karşı
zayıf durumda olduğu ve korunma altına alınması gerektiği anlayışı üzerine bina edilmiştir.
Yargıtay da bu eğilimi kamu düzeni şemsiyesi
altına alarak güçlendirmiş ve tarafların sözleşme ile ulaşabilecekleri mutabakatın kapsamını sınırlandırmıştır. Bu sebeplerle kiralananın
tahliyesi ve kira bedelinin tespiti hususlarının
mevzuatımız kapsamında tahkim yargılaması elverişli olmadığını; ancak, kira alacağının
tahsiline bağlı uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın esasının alacak hakkı olmasından ötürü
tahkime elverişli olduğunu görüşündeyiz.
Öte yandan, ürün/hasılat kirası yahut çatılı
işyeri kiralarında tarafların tacir olmaları halinde TBK’nın “Kira Sözleşmesi” hükümlerinde mevcut olan kiracıyı koruyucu nitelikteki
hükümlerin TTK kapsamındaki basiretli tacir
ilkesi sebebiyle uygulanmaması gerektiği ve
bu sebeple ticari nitelikli olan kira uyuşmazlıklarının tahkim yargılamasına elverişli olduğu kanaatini paylaşmaktayız.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHKİM YARGILAMASI
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ABSTRACT

ÖZET

Although a construction contract in return for land
share is not regulated in the Turkish Code of Obligations number 6098, it is a mixed contract that
contains the elements of a contract of construction
and a preliminary contract for sale, which are both
regulated in the Turkish Code of Obligations number 6098. The primary obligation owed by the contractor in this contract is to build the construction,
which is the primary obligation of the contractor in
a contract of construction, and the primary obligation owed by the landowner is the transfer of ownership, which is the primary obligation of the seller
in a sales agreement. The doctrine has put forward
various views on which rules of law should be applied to mixed contracts. The Supreme Court of
Appeals is based on different opinions takes into
consideration the characteristics of each concrete
event and the provisions of the mixed contract in
terms of the rules to be applied to the mixed contract.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiş olmasına rağmen, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda
düzenlenmiş bulunan eser sözleşmesi ile taşınmaz
satış vaadi sözleşmesinin unsurlarını taşıyan karma
nitelikli bir sözleşmedir. Bu sözleşmede yüklenicinin
borçlandığı asli edim, eser sözleşmesinde yüklenicinin asli edimi olan eser meydana getirme borcu,
arsa sahibinin üstlendiği asli edim ise, satış sözleşmesinde satıcının asli edimi olan mülkiyeti devretme borcudur. Karma sözleşmelere uygulanacak
hükümler konusunda doktrinde çeşitli görüşler ileri
sürülmüş olup, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine uygulanacak kurallar bakımından Yargıtay’ın her
bir somut olayın özelliği ve karma sözleşmedeki hükümleri dikkate alarak değişik görüşleri esas aldığı
görülmektedir.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

MIXED CONTRACTS,
CONSTRUCTION CONTRACT IN
RETURN FOR LAND SHARE, LEGAL
NATURE, JUDICIAL VIEWS.

KARMA SÖZLEŞMELER, ARSA PAYI
KARŞILIĞI INŞAAT SÖZLEŞMESI,
KARMA NITELIKLI ARSA PAYI
KARŞILIĞI INŞAAT SÖZLEŞMESINE
UYGULANACAK HÜKÜMLER
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This study will explain the concept of mixed contracts in general. It will then analyse
explanations regarding construction contracts in return for land share. The types of
mixed contracts will be explained in comparison to each other. The rules of mixed
contracts and the obligations of the parties will be outlined.
Bu çalışmada, karma sözleşmelere ilişkin genel açıklamalara yer verildikten sonra, arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Karma sözleşmelerin
çeşitleri, birbirleri ile kıyaslanarak açıklanarak, karma sözleşmelerde uygulanacak kurallar
ve tarafların edimleri izah edilecektir.
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I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

This study will explain the concept of mixed
contracts in general. It will then analyse explanations regarding construction contracts
in return for land share. The types of mixed
contracts will be explained in comparison to
each other. The rules of mixed contracts and
the obligations of the parties will be outlined.
The doctrine regarding the rules of law to be
applied to construction contracts in return
for land share will be explained, and the approach of the Supreme Court of Appeals will
be considered by looking at recent cases.

Bu çalışmada, karma sözleşmelere ilişkin genel açıklamalara yer verildikten sonra, arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Karma sözleşmelerin çeşitleri, birbirleri ile kıyaslanarak açıklanarak, karma sözleşmelerde uygulanacak
kurallar ve tarafların edimleri izah edilecektir.
Ayrıca, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine uygulanacak hükümler konusunda doktrindeki görüşlere yer verilerek konuya ilişkin
Yargıtay uygulamasından bahsedilecektir.

II. THE CONCEPT OF
M I X E D C O N T R AC T S

I I. KA RMA
SÖZLEŞMELER

A. The Definition of The Mixed
Contracts

A. Karma Sözleşmelerin Tanımı

Contracts are divided into typical contracts and atypical contracts. Typical contracts are regulated in the Turkish Code
of Obligations and in other laws. Contracts which are not regulated by any law
are called atypical contracts. Regarding
mixed contracts, which are a type of atypical contract, there are different definitions
in the doctrine. For example, Feyzioğlu
states that a mixed contract is a fusion

Sözleşmeler, kanunda düzenlenmiş olup olmamalarına göre, isimli sözleşmeler ve isimsiz sözleşmeler olarak ikiye ayrılırlar. Türk
Borçlar Kanunu’nda veya bu Kanun dışında
herhangi bir Kanun’da düzenlenmiş olan
sözleşmelere isimli sözleşmeler denir. Herhangi bir Kanun tarafından düzenlenmemiş
olan sözleşmelere ise isimsiz sözleşmeler
adı verilir. İsimsiz sözleşmelerin bir türü olan
karma sözleşmelere ilişkin olarak doktrinde
farklı tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin

İNŞAAT EDİMİ İÇEREN KARMA NİTELİKLİ SÖZLEŞMELERİN
YARGITAY UYGULAMASI IŞIĞINDA İNCELENMESİ

of elements of various typical contracts
into one single contract.1 Tandoğan defines the mixed contract as a collection
of elements prescribed by law, in a manner not prescribed by law.2 According to
Fikret Eren, mixed contracts are contracts
that consist of the partially or completely
combined elements of two or more typical contracts prescribed in the law and
determined by the parties.3 Some views in
the doctrine distinguish between mixed
contracts in a strict sense and mixed contracts in a broad sense.4 This perspective
suggests that mixed contracts cannot be
constituted only by the elements of contracts prescribed in law, but include elements of contracts that are not regulated
by law. The Supreme Court of Appeals defines mixed contracts as a collection of elements of contracts both regulated in the
law and not so regulated5, and states that
“(a) contract can be made with a few contracts prescribed in the special provisions
section of the Code of Obligations and
even with a contract that is not prescribed
in that section and not prohibited by the
law.”6

Feyzioğlu, “tipik birkaç akdin unsurlarının tek
bir akit içinde kaynaşması, karışması” ile karma sözleşme meydana geleceği görüşündedir.1 Tandoğan, karma sözleşmeyi “kanunun
çeşitli akit tiplerinde öngördüğü unsurların
kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya
gelmesiyle” oluşan sözleşme şeklinde tanımlamaktadır.2 Öte yandan Fikret Eren’e göre
karma sözleşmeler, “tarafların, kanunda düzenlenmiş isimli sözleşme tiplerinden iki veya
daha fazlasının içerdiği unsurları, özellikle asli
edimleri, kanunun öngörmediği bir biçimde
kısmen veya tamamen bir araya getirdikleri
sözleşmelerdir”.3 Doktrindeki başka bir yaklaşım karma sözleşmelerin tanımına ilişkin dar
anlamda karma sözleşme ve geniş anlamda
karma sözleşme şeklinde bir ayrım yapmakta ve geniş anlamda karma sözleşmelerin
sadece kanunda düzenlenmiş sözleşmelere
ait unsurların değil, kanunda düzenlenmemiş sözleşmelere ait unsurların da bir araya
getirilerek kurulabileceğini ileri sürmektedir.4
Yargıtay’ın da “bir sözleşme ile Borçlar Kanununun özel hükümleri bölümünde gösterilen
sözleşmelerden yalnız biri değil birkaçı hatta
bu bölümde öngörülmeyen ve kanunun yasak etmediği bir sözleşme de birlikte yapılabilir”5 şeklindeki içtihadıyla kanunda düzenlenmiş veya düzenlenmemiş sözleşme türlerine
ait unsurların bir araya gelmesiyle oluşan sözleşmeleri karma sözleşme olarak tanımladığı
görülmektedir.6
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7 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel
Hükümler, p.872.
8 Serozan, s. 25 vd; Serozan, Borçlar
Özel, p. 67.
9 Nursal Erdem, Roma ve Türk
Hukukunda Vedia Sözleşmesi, p.36.
10 Tandoğan, p. 74.
11 Heinrich Hoeniger, Vorstudien
zum Problem der gemischten
Verträge, I. Bd., Diss., Freiburg,
1906, p.21-24 and Hermann Becker,
Commentar zum schweizerischen
Privatrecht, Bd.VI. Obligationenrecht,
1.Abteilung, Allgeimeine
Bestimmungen (Art.1-183 OR), Bern
1941, art.19, Nr.6 translator: Erden
Kuntalp, Karışık Muhtevalı Akit, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,
Ankara, 1971, p.121.
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As a result, different elements of various
contract types come together in one single contract, and thus it may not be possible to evaluate a new contract under a
particular type.

Sonuç olarak karma sözleşmelerde çeşitli
sözleşme tiplerine ait farklı unsurlar bir araya
gelirler ve ortaya çıkan yeni sözleşmeyi Kanun’daki belli bir tip altında değerlendirmek
mümkün olmaz.

B. Types of Mixed Contracts

B. Karma Sözleşmelerin Çeşitleri

Mixed contracts are divided into three
types: double-type mixed contracts, combined-type mixed contracts, and additive
mixed contracts.

Karma sözleşmeler kendi içinde çift tipli karma sözleşmeler, kombine tipli karma sözleşmeler ve eklemli karma sözleşmeler olarak
üçe ayrılırlar.

1. Double-Type Mixed Contracts

1. Çift Tipli Karma Sözleşmeler

A double-type mixed contract is a combination of the primary acts of two typical contracts regulated in the law by the parties.7 In
double-type mixed contracts, the act of obligation and the counter-act belong to different
contract types. The most typical example of a
double-type mixed contract is a construction
contract in return for land share. The primary obligation owed by the contractor in this
contract is to create the original work, which
is the primary obligation of the contractor in a
contract of construction, and the primary obligation owed by the land owner is to transfer
ownership, which is the primary obligation of
the seller in a sales agreement.

Kanunda düzenlenmiş bulunan iki tipik
sözleşmenin asli edimlerinin kanunda öngörülmeyen bir biçimde taraflarca karşılıklı
olarak yüklenilmesiyle meydana getirilen
sözleşmeye çift tipli karma sözleşme denir.7
Çift tipli sözleşmelerde borçlanılan edim ve
karşı edim farklı sözleşme türlerine aittir. Çift
tipli sözleşmelerin en tipik örneği arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesidir. Bu sözleşmede yüklenicinin borçlandığı asli edim, eser
sözleşmesinde yüklenicinin asli edimi olan
eser meydana getirme borcu, arsa sahibinin
üstlendiği asli edim ise, satış sözleşmesinde
satıcının asli edimi olan mülkiyeti devretme
borcudur.

2. Combined-Type Mixed
Contracts

2. Kombine Tipli Karma
Sözleşmeler

A combined-type mixed contract is a contract in which one of the parties undertakes
to perform more than one primary act contained in different types of contracts regulated in the law, and the other party undertakes to perform one single act, generally to
pay a certain amount of money.8 In a package tour agreement, which is an example of
a combined-type mixed contract, the package tour organizer undertakes the primary
act of carriage (attorney agreement or contract of construction), hotel supply (lease
agreement) and meal (sales contract), while
the other party to the contract undertakes to
pay a certain amount of money due.

Taraflardan birinin kanunda düzenlenmiş
çeşitli sözleşme türlerine ait birden fazla
asli edimde bulunmayı, diğer tarafın ise tek
bir edimi yerine getirmeyi, çoğu zaman bir
miktar para ödemeyi üstlendiği sözleşmeye kombine tipli karma sözleşme denir.8
Kombine tipli karma sözleşmenin bir örneği olan paket tur sözleşmesinde, paket tur
düzenleyicisi taşıma (vekalet veya istisna
sözleşmesi), otel temini (kira sözleşmesi)
ve yemek (satış sözleşmesi) asli edimlerini
üstlenirken, sözleşmenin diğer tarafı olan
tüketici bir miktar para ödeme borcunu üstlenmektedir.

3. Additive Mixed Contracts

3. Eklemli Karma Sözleşmeler

Additive mixed contracts are those con-

Taraflardan en az birinin değişik sözleşme tip-
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tracts in which one of the parties, at least,
undertakes to perform the primary acts belonging to different types of contract.9 The
most classic example is mixed donations.

lerine ait aslî edimleri ayrılmaz bir bütün halinde homojen bir yapı içinde yerine getirmeyi
üstlendiği sözleşmelerdir.9 En klasik örneği
karma bağışlamalardır.

C. The Rules of Law to be Applied
to Mixed Contracts

C. Karma Sözleşmelere
Uygulanacak Kurallar

Various views have been put forward in
the doctrine about the rules of law to be
applied to mixed contracts. These views
shall be analysed in this section.

Karma sözleşmelere uygulanacak hükümler konusunda doktrinde çeşitli görüşler
ileri sürülmüş olup, öne çıkan görüşlerden
soğurma, dışlama, birleştirme, kıyas yoluyla
uygulama ve Yargıtay uygulaması üzerinde
durulacaktır.

M AK AL E L E R

Different elements of various contract types come together
in one single contract, and thus it may not be possible to
evaluate a new contract under a particular type.
Karma sözleşmelerde çeşitli sözleşme tiplerine ait
farklı unsurlar bir araya gelirler ve ortaya çıkan yeni
sözleşmeyi Kanun’daki belli bir tip altında değerlendirmek
mümkün olmaz.
1. Absorbing View

1. Soğurma Görüşü

In this view, the rules of law regarding the
contract in which the more dominant act
belongs, is applied to the whole contract.
However, this opinion has been criticized
due to the fact that the intents of the parties regarding creating the mixed contract
are ignored by subjecting the contract to
provisions of a single legal contract and
are not accepted in practice.10

Bu görüşe göre karma sözleşmedeki edimlerden hangisi daha baskın ise, o edimin ait
olduğu sözleşme türüne ilişkin hükümler,
bütün sözleşmeye uygulanmalıdır. Ancak
bu görüş, sözleşmeyi tek bir yasal sözleşmenin hükümlerine tabi tutarak tarafların karma sözleşme yaratma yolundaki iradelerinin
yok sayıldığından bahisle eleştirilmekte ve
uygulamada pek kabul görmemektedir.10
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7 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel
Hükümler, s.872.
8 Serozan, s. 25 vd; Serozan, Borçlar
Özel, s. 67
9 (Nursal Erdem, Roma ve Türk
Hukukunda Vedia Sözleşmesi, s.36)
10 Tandoğan, s. 74

2. Exclusion View

2. Dışlama Görüşü

According to this view, the general provisions
of the Code of Obligations should be applied
to the mixed contract.11 However, this opinion has been criticized due to the fact that
it excludes the provisions of the contract to
which the primary acts of the contract belong
and moreover it does not apply in practice.

Bu görüşe göre karma sözleşmeye Borçlar
Kanunu’nun genel hükümleri uygulanmalıdır.11 Ancak bu görüş karma sözleşmeyi
oluşturan edimlerin ait oldukları sözleşme
hükümlerini dışladığı için eleştirilmekte ve
uygulamada pek kabul görmemektedir.

11 Heinrich Hoeniger, Vorstudien
zum Problem der gemischten Verträge,
I. Bd., Diss., Freiburg, 1906, s.21-24’den
ve Hermann Becker, Commentar
zum schweizerischen Privatrecht,
Bd.VI. Obligationenrecht, 1.Abteilung,
Allgeimeine Bestimmungen (Art.1-183
OR), Bern 1941, art.19, Nr.6’dan aktaran:
Erden Kuntalp, Karışık Muhtevalı Akit,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yayınları, Ankara, 1971, s.121.
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3. Fusion View

3. Birleştirme Görüşü

BEEN CRITICIZED DUE

According to this view, the provisions of
the contract to which each act in the contract belongs should be applied to each
act in the contract. This opinion has been
criticized due to the fact that a mixed contract is not a simple fusion of elements of
different contract types. It is a meaningful
synthesis of different characteristics of
contracts.12

Bu görüşe göre sözleşmedeki her edime ait
olduğu sözleşme türüne ilişkin hükümler uygulanmalıdır. Bu görüş, karma sözleşmenin
farklı sözleşme tiplerinin unsurlarının basit
bir toplamından ibaret olmadığı, sözleşmelere ait farklı özelliklerin anlamlı bir sentezi
olduğu ileri sürülerek eleştirilmektedir.12

CONTRACT TYPES.

4. Practice by Comparison

4. Kıyas Yoluyla Uygulama

IT IS A MEANINGFUL

According to this view, a judge shall apply
comparatively the rule of law regarding
the contracts regulated in law to a mixed
contract. If there are not the conditions of
comparison, the judge shall apply customary rules. If there are no customary rules,
the judge him- or herself shall set up the
rule such as legislator. But it has been argued that this view gives excessive discretion to a judge, which may lead to arbitrary
behaviour.13

Bu görüşe göre hâkim, önüne karma sözleşmeye ilişkin somut bir olay geldiğinde,
kanunda düzenlenmiş olan tiplere ilişkin hükümleri kıyasen somut olaydaki karma sözleşmeye uygulayacaktır. Kıyas koşullarının
bulunmaması halinde konuya ilişkin bir örf
ve adet kuralı varsa ona başvuracaktır. Böyle bir kural da bulunamamışsa kendisi yasa
koyucu gibi davranarak kural koyacaktır.
Ancak kıyas görüşünün hâkime gereğinden
fazla takdir yetkisi verdiği, bunun bazı keyfi
davranışlara yol açabileceği iddia edilmektedir.13

III. THE CONSTRUCTION
C O N T R AC T I N R E T U R N
FOR LAND SHARE

I I I. A RSA PAYI KA RŞI L IĞ I
İ NŞA AT SÖZLEŞMES İ

TO THE FACT THAT
A MIXED CONTRACT
IS NOT A SIMPLE
FUSION OF ELEMENTS
OF DIFFERENT

SYNTHESIS OF
DIFFERENT
CHARACTERISTICS OF
CONTRACTS.
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12 Kuntalp p.74; Kuntalp p. 131-138.
13 Kuntalp, p.142-143.
14 Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku
Dersleri Özel Hükümler, İstanbul
2014, p.585.
15 Yavuz, p. 585.
16 Hasan Erman, Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, p. 55.
17 Tandoğan, age., p. 125.
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Although the construction contract in return for land share is not regulated in the
Turkish Code of Obligations, it is a mixed
contract that contains elements of construction contracts and preliminary contracts for sale, which are both regulated
in the Turkish Code of Obligations. In the
construction contract in return for land
share, a party (contractor) undertakes to
build a construction by building independent sections on the land of the other party (landowner) in return for ownership of a
certain share in the land.14

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiş olmasına rağmen, 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan
eser sözleşmesi ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin unsurlarını taşıyan karma nitelikli
bir sözleşmedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile bir taraf (yüklenici), diğer tarafın
(arsa sahibinin) arsası üzerinde ve arsadaki
belli payların mülkiyetine karşılık bağımsız
bölümler inşa etmek suretiyle bütünlük arz
eden bina yapma borcu altına girmekte ve
bunlar arasında bu hususları konu edinen
bir anlaşma yapılmaktadır.14

İNŞAAT EDİMİ İÇEREN KARMA NİTELİKLİ SÖZLEŞMELERİN
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A. The Debts of the Parties in a
Construction Contract in Return
for Land Share

A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat
Sözleşmesinde Tarafların
Borçları

1. The Land Shares Transfer Debt
of the Landowner

1. Arsa Sahibinin Arsa Paylarını
Devir Borcu

In a contract of construction in return for
land share, the landowner undertakes to
transfer land shares to the constructor by
leaving his land share in return the independent sections to be given himself. This
element fulfils the payment obligation of
the owner of the work in the contract of
construction. In the contract of construction, the owner of the work undertakes to
pay the cost in return for building and delivering the construction. In the contract of
construction in return for land share, the
landowner undertakes the transfer of land
shares in return for the independent sections to be given to himself.15

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa
sahibi kendisine verilecek bağımsız bölümlere isabet eden arsa payını kendi üzerinde
bırakarak diğer payları yükleniciye devretme borcu altına girmektedir. Bu unsur eser
sözleşmesinde iş sahibinin ücret ödeme
borcunu karşılamaktadır. Eser sözleşmesinde iş sahibi, eserin yapımı ve kendisine teslimi karşılığında ücret ödeme borcu
altına girerken, arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesinde arsa sahibi, kendisine inşa
edilerek teslim edilecek bağımsız bölümler
karşılığı olarak arsa payı devir borcu altına
girmiş olmaktadır.15

2. The Debt of Performing
Obligations for Building
Construction

2. İnşaatın Yapılması İçin
Kendisine Düşen Yükümleri Yerine
Getirme Borcu

The purpose of a construction contract in
return for land share is the building of a
construction specified in the contract by
the contractor in return for the determined
land shares of the landowner’s land. For
this reason, the landowner has to deliver
land that is usable for building the construction to the contractor.16

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin amacı
arsa sahibinin arsası üzerine, belirlenen arsa
payları karşılığında, müteahhit tarafından
sözleşmede öngörülen inşaatın yapılmasıdır.
Bu sözleşmenin yerine getirilmesi gerekir. Bu
nedenle arsa sahibinin arsayı inşaat yapmaya
elverişli şekilde müteahhide teslim etmesi gerekmektedir.16

3. The Debt of Delivering the
Contractor’s Construction

3. Yüklenicinin Yapıyı Teslim
Borcu

The primary debt of the contractor is to
complete the building in accordance with
the contract and to deliver independent
sections that will belong to the owner of
the land. Although there is no explicit legal
provision regarding the contractor’s delivery debt, it is estimated that the delivery of
the construction is the primary debt of the
contractor.17

Müteahhidin başlıca borcu sözleşme konusu
binayı tamamlamak ve arsa sahibine ait olacak bağımsız bölümleri teslim etmektir. Eser
sözleşmesinde müteahhidin teslim borcunun varlığını belirten açıkça bir kanun hükmü
bulunmamasına rağmen, eserin tesliminin
müteahhidin asli borcu olduğu tahmin edilmektedir.17

M AK AL E L E R

KARMA SÖZLEŞMENIN
FARKLI SÖZLEŞME
TIPLERININ
UNSURLARININ BASIT
BIR TOPLAMINDAN
IBARET OLMADIĞI,
SÖZLEŞMELERE AIT
FARKLI ÖZELLIKLERIN
ANLAMLI BIR
SENTEZI OLDUĞU
ILERI SÜRÜLEREK
ELEŞTIRILMEKTEDIR.
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12 Kuntalp s.74; Kuntalp s. 131138.
13 Kuntalp, s.142-143.
14 Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku
Dersleri Özel Hükümler, İstanbul
2014, s.585.
15 Yavuz, s.585.
16 (Hasan Erman, Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi, s. 55)
17 (Tandoğan, age., s. 125).
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4. The Contractor’s Care and
Loyalty Liability

4. Yüklenicinin Özen ve Sadakat
Borcu

A contractor has an obligation to do the
job with loyalty and diligence. The debt of
loyalty and debt of care are closely related;
the debt of diligence is a consequence of
the debt of loyalty.18

Müteahhidin işi sadakat ve özenle yapma
borcu bulunmaktadır. “Sadakat borcu ile
özen borcu birbirine sıkı surette bağlıdır; özen
borcu, aynı zamanda sadakat borcunun bir
sonucudur.18

B. The Legal Nature of the
Construction Contract in Return
for Land Share

B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat
Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

1. A Double-Type Mixed Contract
View
In a construction contract in return for land
share, the primary obligation owed by the
contractor is to build the construction,
which is the primary obligation of the contractor in a contract of construction, and the
primary obligation owed by the landowner
is to transfer ownership, which is the primary
obligation of the seller in a sales agreement.
The construction contract in return for land
share includes provisions related to a contract of construction and a sales agreement.
The fact that the provisions of both contracts
are combined in terms of mutual actions
of the parties is considered a double-type
mixed contract in doctrine and practice.

1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat
Sözleşmesinin Çifte Tipli Karma
Sözleşme Olması
Karma nitelik taşıyan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, taraflardan birinin edimi eser
sözleşmesine ait eser yapma edimi, diğer tarafın edimi ise taşınmaz satışı sözleşmesine
ait taşınmaz mülkiyetini devretme edimidir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, taşınmaz
satım sözleşmesi ve eser sözleşmesine ilişkin
hükümler içerdiğinden ve tarafların karşılıklı
edimleri bakımından her iki sözleşmenin hükümleri birleştiğinden doktrin ve uygulamada çift tipli karma sözleşme olarak nitelendirilmektedir.

2. A Synallagmatic Contract View

2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması

In a construction contract in return for land
share, the landowner undertakes to transfer land shares to the contractor and the
contractor undertakes to construct independent sections and transfer them to the
landowner. Since both parties of the contract undertake certain obligations to each
other, a construction contract in return for
land share is a synallagmatic contract.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa
sahibi, arsa paylarını yükleniciye devretme
borcu altına girmekte, buna karşılık yüklenici
ise, bağımsız bölüm inşa etme ve arsa sahibine devretmeyi üstlenmektedir. Sözleşmenin
her iki tarafı da birtakım yükümlülükler altına
girdiğinden, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

F O OT N OT E

3. A Temporary-Constant Complex
Contract View

18 Tandoğan, age., p. 49.

3. Arsa Payı Karşılığı İnşaat
Sözleşmesi’nin Geçici-Sürekli
Karmaşığı Bir Sözleşme Olması

It is generally accepted that a construction
contract in return for land share creates an
effective debt relationship and the termination of the debt occurs at the same time as
the performance of the act. Within the scope

19 Grand General Assembly of the
Supreme Court of Appeal dated
25.1.1984, E. 983/3, K. 984/1.
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Kat karşılığı inşaat sözleşmesi anî edimli borç
ilişkisi meydana getirdiği ve edimin ifasıyla
borcun sona ermesinin aynı anda gerçekleştiği genel olarak kabul edilmektedir. Söz-

İNŞAAT EDİMİ İÇEREN KARMA NİTELİKLİ SÖZLEŞMELERİN
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of the contract, the performance of the act
occurs at the same time as the delivery of the
construction. The interest of the obligee is
related delivery of the completed construction the fact that the construction created as
a result of acting. According to those who do
not accept a construction contract in return
for land share as an effective debt relationship, acts are performed in time and in sections since the act of building requires a longer duration before the moment of delivery.
Therefore, the activities during the creation
of the construction must also be accepted
within the scope of the contractor’s act. It is
accepted that a construction contract in return for land share is a temporary-constant
complex contract in the decision of Grand
General Assembly of the Supreme Court of
Appeals dated 25.1.1984 and numbered E.
983/3 and K. 984/1.19

M AK AL E L E R

leşme kapsamında edimin ifası eserin teslimi
ile aynı anda olmaktadır. İş görme faaliyeti
sonucu meydana getirilen eser bakımından
alacaklının menfaati tamamlanmış yapının
teslimine bağlıdır. Arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesini ani edimli borç ilişkisi olarak
kabul etmeyen görüşe göre ise eserin teslim
edilme anından önce, bina meydana getirme eylemi uzun süren faaliyetler gerektirdiği
için edimler zaman içinde ve bölümler halinde yerine getirilmektedir. Bu nedenle eserin
meydana getirilmesi sırasındaki faaliyetlerin
de müteahhidin edimi kapsamında kabul
edilmesi gerekir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Büyük Genel Kurulu’nun 25.1.1984 tarih ve
E. 983/3, K. 984/1 sayılı kararında ise, bu sözleşmenin “geçici-sürekli karmaşığı” bir özellik
taşıdığı kabul edilmiştir.19

Since a construction contract in return for land share is a
mixed contract, if any contract is subject to the form, we
may claim that the entire mixed contract is subject to form.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi karma tipli bir sözleşme
olduğundan herhangi bir sözleşmenin şekle tabi olması
durumunda karma sözleşmenin tamamının şekle tabi
olduğunu söyleyebiliriz.

4. The Validity of a Construction
Contract in Return for Land Share
Since a construction contract in return for
land share is a mixed contract, if any contract is subject to the form, we may claim
that the entire mixed contract is subject to
form. Since a construction contract in return for land share includes a contract of
construction and a sales agreement and
the transfer of the property is subject to official form, we may say that a construction
contract in return for land share is subject
to official form. This is explained in many
Supreme Court decisions as “since the act

4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat
Sözleşmesi’nin Geçerliliğinin
Resmi Şekle Tabi Olması
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi karma
tipli bir sözleşme olduğundan herhangi bir
sözleşmenin şekle tabi olması durumunda
karma sözleşmenin tamamının şekle tabi olduğunu söyleyebiliriz. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi karma tipli bir sözleşmesinde
taşınmaz devri ve inşaat sözleşmesi birlikte
bulunduğundan taşınmaz devrinin resmi
şekle tabi olduğundan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin de resme şekle tabi olmak
zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu
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18 (Tandoğan, age., s. 49)
19 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük
Genel Kurulu T. 25.1.1984, E. 983/3,
K. 984/1.
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SUPREME COURT,
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RIGHTS AND THE DEBTS
OF THE CONTRACT.
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20 The Supreme Court 15. HD
7.10.1983, 1983/2312 (YKD. 1983,
s. 432); Yargıtay 15. HD. 17.2.1983,
206/269 (YKD. 1983, s. 745)
21 The Supreme Court 4.HD,
dated 04.05.1967, E. 1967/3125, K.
1967/3847).
22 The Supreme Court 15.HD,
11.12.1997, E. 1997/4209, K.
1997/5345.
23 General Assembly of the Supreme
Court dated 09.06.1982, E. 1979/151613, K. 1982/565.
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of one of the parties is subject to the official form, the construction contract for the
land share must be made in accordance
with this form.”20

husus bir birçok Yargıtay kararında da “taraflardan birinin edimi resmi şekle tabi olduğundan, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin
de bu şekle uyularak yapılması gerekir.” şeklinde açıklanmıştır.20

I V . T H E A P P R OAC H O F
THE SUPREME COURT
REGARDING THE RULES
O F L AW TO B E A P P L I E D
TO A C O N S T R U C T I O N
C O N T R AC T I N R E T U R N
FOR LAND SHARE

I V. A RSA PAYI KA RŞ IL IĞ I
İ NŞA AT SÖZLEŞMES İNE
UYGULA NACA K
HÜKÜMLER KONUSU NDA
YA RGI TAY UYGULA M AS I

According to the Supreme Court, the quality of mixed contracts is defined separately according to the terms of the contract,
and evaluated according to conditions of
the rights and the debts of the contract.21
Accordingly, in determining the provisions
to be applied to mixed contracts, different
views may be taken when taking into consideration the particularity of each concrete event and the provisions in the mixed
contract. According to the General Assembly of the Supreme Court of Appeals, it is
also important that the dispute between
the parties belongs to which type of contract. For example, the Supreme Court of
Appeals General Assembly held that since
a construction contract in return for land
share is a contract of construction rather

Yargıtay’a göre karma sözleşmelerin niteliğinin sözleşme şartlarına göre ayrı ayrı tanımlanması, doğurduğu hak ve borçların şartlarına göre takdir edilmesi gerekir.21 Buna göre
karma sözleşmelere uygulanacak hükümler
belirlenirken, her bir somut olayın özelliği ve
karma sözleşmedeki hükümler dikkate alınarak değişik görüşlere başvurulabilecektir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na göre taraflar
arasındaki uyuşmazlığın ağırlıklı olarak hangi sözleşme tipine ait olduğu da önem taşır.
Örneğin, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
bir kararında, karma nitelikli kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin, satış vaadinden ziyade
eser ağırlıklı sözleşmeler olması nedeniyle
salt gayrimenkul satış vaadine ilişkin olan tek
taraflı şerhin eser sözleşmelerinde uygulanamayacağı, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tapuya şerh verdirilmesi için taraflarca
bir şerh anlaşmasının yapılmasının zorunlu
olduğu vurgulanmıştır.22 Yargıtay Hukuk Ge-

İNŞAAT EDİMİ İÇEREN KARMA NİTELİKLİ SÖZLEŞMELERİN
YARGITAY UYGULAMASI IŞIĞINDA İNCELENMESİ

than a sales agreement, one-sided annotation which regards a preliminary contract
for sale cannot be applied in a contract of
construction and the parties must sign an
annotation agreement for putting an annotation to the title deed in the construction contract in return for land share.22 The
Supreme Court of Appeals General Assembly held another view that, in a construction contract in return for land share, one
of the party’s acts has the characteristic of
a contract of construction, and the other
party’s act has the characteristic of a sales
agreement. As a rule, the provisions of the
contracts where each act is received is applied directly to the mixed contract. In this
case, although a contract of construction
is not subject to official form, a construction contract in return for land share is
subject to official form so that the validity
of this contract is subject to official form.23
However, the Supreme Court of Appeals
stated a different approach where, in a
construction contract in return for land
share, the contract of construction is not
subject to any form and the sales agreement is subject to official form.24 Therefore, a construction contract in return for
land share must be made in official form
by a notary, otherwise the contract will be
invalid. In the case of the completion of
transfer or the completion of the construction completely or largely, it is determined
that a contract that is invalid in this way
may be valid in accordance with the rule
of integrity.

nel Kurulu’nun başka bir kararında ise, karma
nitelik taşıyan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, taraflardan birinin ediminin eser sözleşmesinin, diğer tarafın ediminin ise taşınmaz
satış vaadi sözleşmesinin özelliklerini taşıdığı,
kural olarak karma sözleşmeye her bir edimin
alındığı sözleşmenin kurallarının doğrudan
uygulanacağı, bu durumda yüklenicinin eser
meydana getirme borcunu kapsayan sözleşmenin şekle bağlı olmamasına karşılık, arsa
sahibinin pay mülkiyetini devir borcu için yasalarda öngörülen resmi şekle uygun bir sözleşmenin varlığı zorunlu olduğu. çünkü böyle
bir sözleşmenin geçerli olması resmi şekilde
yapılmasına bağlı olduğu belirtilmiştir.23 Bununla birlikte Yargıtay’ın başka bir kararında
ise karma nitelikli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde hiçbir şekle bağlı olmayan inşaat
sözleşmesi ile resmi şekilde yapılması gereken mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmenin iç içe olduğu, bu nedenle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin noterde düzenleme
biçiminde yapılması gerektiği, bu şekil şartına
uyulmadan yapılması halinde sözleşmenin
geçersiz olduğu ancak devrin gerçekleştirilmesi veya inşaatın tamamen veya büyük
oranda tamamlanmış olması halleriyle sınırlı
olarak, bu şekilde geçersiz olan sözleşmenin
dürüstlük kuralı uyarınca sonradan geçerli
olabileceği vurgulanmıştır.24

M AK AL E L E R

YARGITAY’A GÖRE
KARMA SÖZLEŞMELERIN
NITELIĞININ SÖZLEŞME
ŞARTLARINA GÖRE AYRI
AYRI TANIMLANMASI,
DOĞURDUĞU HAK
VE BORÇLARIN
ŞARTLARINA GÖRE
TAKDIR EDILMESI
GEREKIR.
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20 (Yargıtay 15. HD 7.10.1983,
1983/2312 (YKD. 1983, s. 432);
Yargıtay 15. HD. 17.2.1983, 206/269
(YKD. 1983, s. 745))
21 “Bir sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun özel hükümleri bölümünde
gösterilen sözleşmelerden yalnız
biri değil birkaçı hatta bu bölümde
öngörülmeyen ve kanunun yasak
etmediği bir sözleşme de birlikte
yapılabilir. Bu nitelikteki sözleşmelere
karma sözleşme denilir. Bunların niteliği sözleşme şartlarına göre ayrı ayrı
tanımlanıp, doğurduğu hak ve borçlar
şartlarına göre takdir edilmek gerekir.
Davalı bu açıklamasıyla bağlı tutulup
ödemesi ispat ettirilecek yerde sözleşmenin anlamında yanlışa düşülüp
ilişkinin ispatlanamadığı benimsenerek davanın reddi bozmayı gerektirir”
(Yargıtay 4.HD, T. 04.05.1967, E.
1967/3125, K. 1967/3847).
22 Yargıtay 15.HD, T. 11.12.1997, E.
1997/4209, K. 1997/5345.
23 Yargıtay HGK, T. 09.06.1982, E.
1979/15-1613, K. 1982/565.
24 (Yargıtay 14.HD E.2011/1958
K.2011/3194 14.3.2011)
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E.2011/1958 K.2011/3194)
25 General Assembly of the Supreme
Court dated 04.05.1967 4.HD,
E.1967/3125, K.1967/3847)
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V. CONCLUSION

V. SONUÇ

There are different approaches regarding
mixed contracts, which consist of different
elements of various contract types. The
Supreme Court of Appeals defines mixed
contracts as a collection of elements of
contracts regulated in law or not so regulated in the following juridical opinion “ a
contract can be made with a few contracts
predicted in the special provisions section
of the Code of Obligations and even with a
contract which is not predicted in that section and not prohibited by law.”25 In a construction contract in return for land share,
a party (contractor) undertakes to build a
construction of independent sections on
the land of the other party (landowner)
in return for ownership of certain shares
in the land. Various views have been put
forward on the rules of law to be applied
to mixed contracts. The Supreme Court of
Appeals has taken different approaches
by taking into consideration the characteristics of each concrete event and the
provisions of the mixed contract in terms
of the rules to be applied to the mixed contract.

Çeşitli sözleşme tiplerine ait farklı unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karma
sözleşmelere ilişkin olarak doktrinde farklı
tanımlar karşımıza çıkmakta, Yargıtay’ın ise
“bir sözleşme ile Borçlar Kanununun özel
hükümleri bölümünde gösterilen sözleşmelerden yalnız biri değil birkaçı hatta bu
bölümde öngörülmeyen ve kanunun yasak
etmediği bir sözleşme de birlikte yapılabilir”25
şeklindeki içtihadıyla kanunda düzenlenmiş
veya düzenlenmemiş sözleşme türlerine ait
unsurların bir araya gelmesiyle oluşan sözleşmeleri karma sözleşme olarak tanımladığı görülmektedir. Karma sözleşmelerin tipik bir örneği olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
ile yüklenici, arsa sahibinin arsası üzerinde
ve arsadaki belli payların mülkiyetine karşılık
bağımsız bölümler inşa etmek suretiyle bütünlük arz eden bina yapma borcu altına girmekte ve bunlar arasında bu hususları konu
edinen bir anlaşma yapılmaktadır. Karma
sözleşmelere uygulanacak hükümler konusunda doktrinde çeşitli görüşler bulunmakta
olup, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine
uygulanacak hükümlere bakımından Yargıtay’ın somut olayın özelliğine ve sözleşmenin
hükümlerine göre farklı görüşleri esas aldığı
görülmektedir.

İNŞAAT EDİMİ İÇEREN KARMA NİTELİKLİ SÖZLEŞMELERİN
YARGITAY UYGULAMASI IŞIĞINDA İNCELENMESİ
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ABSTRACT

ÖZET

The globalized world economy, the developments
that accelerate the flow of money and the changing
legal perception as a result of the innovations that
have enabled us to gain speed in all areas of life,
caused the need to resolve the disputes by means of
dispute resolution methods based on know how and
having expeditious decision making mechanism, by
letting out the disputes from the cumbersome state
jurisdiction systems. In order to meet this need, one
of the most effective and efficient ways is arbitration,
and the parties can apply for institutional arbitration
or Ad Hoc (where the rules are determined by the arbitral tribunal) for dispute resolution within the scope
of arbitration. In our article, the issues and differences to be taken into consideration in the selections to
be made by the parties when applying for arbitration
in their contracts are examined by comparing the arbitration authorities and the most frequently applied
arbitration rules.

Globalleşen dünya ekonomisi, para akışını hızlandıran gelişmeler ve hayatın her alanında hız kazanmamızı sağlayan yenilikler neticesinde değişen
hukuki algı, uyuşmazlıkların hantal devlet yargılama sistemlerinden azade edilerek teknik bilgiye
dayalı ve süratle karar alabilme mekanizmasına
sahip uyuşmazlık çözüm yolları vesilesiyle çözülmesi ihtiyacına sebebiyet vermiştir. Bu ihtiyacın
karşılanması için en etkili ve verimli yollardan biri
tahkim olup tahkim kapsamında taraflar uyuşmazlıkların çözümü için kurumsal tahkim yahut Ad Hoc
(kuralların hakem heyetince belirlendiği) tahkim
yollarından birine başvurabilmektedir. Makalemizde, tarafların sözleşmelerinde tahkime başvururken gerçekleştireceği seçimlerde göz önünde
bulundurması gereken hususlar ve farklılıklar, tahkim mercileri ve en sık başvurulan tahkim kuralları
karşılaştırılarak irdelenmiştir.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION, INTERNATIONAL
ARBITRATION, COMMERCIAL
ARBITRATION, ARBITRATION, AD
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PART 8
Even arbitration, mediation, negotiation and reconciliation are among the most wellknown examples of alternative dispute resolution methods, the arbitration is one step
ahead in terms of its dependence on agreed uniform international rules (ie the New York
Convention and the UNCITRAL Model Law), and enabling a certain and final outcome, in
consequence of being a judicial activity.
Tahkim, arabuluculuk, müzakere ve uzlaşma söz konusu alternatif uyuşmazlık çözüm
yollarının en çok bilinen örneklerinden olsa da tüm bunlar arasında tahkim, bir yargılama
faaliyeti olması neticesiyle, kesin ve nihai sonuca imkân sağlaması ve uzlaşı sağlanan
yeknesak uluslararası kurallara (i.e. New York Konvansiyonu ve UNCITRAL Model Kanunu)
tabiiyeti açısından bir adım önde bulunmaktadır.

I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

The world is developing rapidly, and it is becoming increasingly
globalised as a result of developments in science and technique.
As a result of this, the number of conflicts increases. Courts cannot keep up with this rapid development and the workload
is increasing day by day; this leads to a delayed resolution of
disputes. Since “speed and efficiency” is at the forefront in this
perception of the world, both the companies that are parties to
the disputes and the states are complaining about this cumbersomeness and the excessive workload. For these reasons, “Alternative Dispute Resolution Methods” is gradually increasing
its popularity and becoming preferable.

Dünya hızla gelişmekte, bilim ve teknikte yaşanan gelişmeler neticesinde giderek küreselleşmektedir. Bunun doğal
sonucu olarak, uyuşmazlıkların sayısı çoğalmaktadır. Mahkemeler, bu hızlı gelişime ayak uyduramamakta, iş yükü her
geçen gün artmakta; bu durum uyuşmazlıkların gecikmeli
çözüme kavuşturulmasına neden olmaktadır. Bu dünya algısında “hız ve verim” ön planda olduğu için hem uyuşmazlıkların tarafı olan şirketler hem de devletler bu hantallıktan
ve iş yükü fazlalığından yakınmaktadır. İşte bu sebeplerle
“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” giderek popüleritesini arttırmakta ve tercih edilir olmaktadır.

Even arbitration, mediation, negotiation and reconciliation are
among the most well-known examples of alternative dispute resolution methods, the arbitration is one step ahead in terms of its
dependence on agreed uniform international rules (ie the New
York Convention and the UNCITRAL Model Law), and enabling
a certain and final outcome, in consequence of being a judicial
activity. This pioneering alternative dispute resolution method
being frequently demanded, knowing what kind of promises
the arbitration authority makes in practice have created a necessity of determining the advantages and disadvantages of each
authority and the arbitration rules to be applied. In this article,
issues to be taken into consideration when placing jurisdiction
clause regarding international arbitration bodies on contracts
will be examined and the arbitration centres and the issues to be
considered when determining the arbitration rules to be applied
will be compared.

Tahkim, arabuluculuk, müzakere ve uzlaşma söz konusu
alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının en çok bilinen örneklerinden olsa da tüm bunlar arasında tahkim, bir yargılama faaliyeti olması neticesiyle, kesin ve nihai sonuca
imkân sağlaması ve uzlaşı sağlanan yeknesak uluslararası
kurallara (i.e. New York Konvansiyonu ve UNCITRAL Model
Kanunu) tabiiyeti açısından bir adım önde bulunmaktadır.
Bu öncü alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun sıklıkla talep
edilir olması, uygulamada hangi tahkim merciinin ne tür
vaatlerde bulunduğunun bilinmesi, her bir merciinin ve uygulanacak tahkim kurallarının avantaj ve dezavantajlarının
tespit edilmesi gerekliliğini doğurmuştur. İşbu makalede,
sözleşmelere uluslararası tahkim mercilerine dair yetki klozu koyarken göz önünde bulundurulması gereken hususlar
incelenecek ve tahkim merkezleri ile uygulanacak tahkim
kuralları belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar kıyaslanacaktır.
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SÖZLEŞMELERE ULUSLARARASI TAHKİM MERCİLERİNE DAİR YETKİ KLOZU KOYARKEN
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLARIN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

I I . A G E N E R A L OV E R V I E W O F T H E
I N T E R N AT I O N A L C O M M E R C I A L
A R B I T R AT I O N T Y P E S : A D H O C
A R B I T R AT I O N & I N S T I T U T I O N A L
A R B I T R AT I O N
International commercial arbitration types are divided into two
as institutional arbitration and Ad Hoc arbitration (where the
Rules are determined by the Parties and Arbitrators) by taking
the rules governing the arbitration as a reference. The Ad Hoc
arbitration is the type of arbitration in which the parties personally determine the arbitrators, place of arbitration, arbitration proceeding and the rules of material law to be applied in arbitration,
as a result of their desire to advance the arbitration in their own
control. The procedural topics upon which the parties are not
agreed after the dispute has arisen, shall be filled pursuant to lex
arbitri by the arbitral tribunal. In determining these rules, the arbitral tribunal shall take great care not to violate the mandatory
rules of the law of the place of arbitration or the place where the
decision may be exercised.
Institutional arbitration is the type of arbitration in which the parties subjugate the resolution of the dispute between them to
the rules and administrative auditing of an institution organizing
the arbitration. In institutional arbitration, the rules prescribed
by the institution organizing the arbitration are available and it
is needed to be subjected to those rules. At this point, international arbitration institutions should be mentioned. International
arbitration institutions are sometimes established by private persons, sometimes by sector associations and sometimes within

M AK AL E L E R

I I. Mİ LLETLERA RASI
Tİ CA Rİ TA HKİ M TÜRLERİ’NE
GENEL Bİ R BA KI Ş: A D HOC
TA HKİ M & KURUMSA L TA HKİ M
Milletlerarası ticari tahkim türleri, tahkimin tabi olduğu
kurallar referans alınarak Ad Hoc (Kuralların Taraflarca ve
Hakemlerle Belirlendiği) tahkim ve kurumsal tahkim olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Ad Hoc tahkimi tarafların, tahkimin kendi denetimlerinde ilerlemesini arzulamaları sonucu, hakemleri, tahkim yerini, tahkim usulünü ve tahkimde
uygulanacak maddî hukuk kurallarını bizzat tayin ettikleri
tahkim türüdür. Tarafların uyuşmazlık çıktıktan sonra üzerinde anlaşamadığı usulü konular seçilen hakem kurulu
tarafından lex arbitri’ye uygun olarak doldurulur. Hakem
kurulu bu kuralları belirlerken tahkim yeri hukukunun veya
kararın icra edilebileceği yerlerin hukukunun emredici kaidelerine aykırı düşmemeye büyük özen gösterir.
Kurumsal tahkim ise, tarafların aralarındaki uyuşmazlığın
çözümünü, tahkimi organize eden bir kurumun kurallarına
ve idarî denetimine tabi kıldıkları tahkim türüdür. Kurumsal
tahkimde, tahkimi organize eden kurum tarafından öngörülen kurallar mevcuttur ve o kurallara tabi olmak gerekecektir. Bu noktada milletlerarası tahkim kuruluşlarına da değinmek gerekmektedir. Milletlerarası tahkim kuruluşları kimi
zaman özel kişilerce, kimi zaman sektör birliklerince kimi
zaman da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kurulan ve
bunlarla da sınırlı kalmayan kuruluşlardır. Tahkim kuruluşları hiçbir zaman doğrudan tahkim işine müdahil olmazlar;
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PART 8
RESPECTING THE
WILL OF THE PARTIES
IN ARBITRATION AND
DETERMINING THE
RULES OF JURISDICTION
IN ACCORDANCE
WITH THIS WILL IS
ESSENTIAL.

the frame of international agreements, and
not being limited to these. Arbitration institutions are not directly involved in arbitration;
they only determine the arbitration rules, provide secretariat services, appoint arbitrators
who could not be appointed by the parties,
examine the objections to the appointment of
arbitrators, provide administrative services in
the application of the arbitration procedures.
Generally, the parties who choose the relevant
arbitration institution shall also undertake that
the procedding shall be subject to these rules
and they shall adhere to these rules.
In the light of this general information, the
most common institutions in practice which
are International Chamber of Commerce
(“ICC”), Stockholm Chamber of Commerce
(“SCC”) Istanbul Chamber of Commerce Arbitration and Mediation Center (“İTOTAM”), Istanbul Arbitration Center (“ISTAC”) and United
Nations International Trade Law Commission
(“UNCITRAL”) as Ad Hoc Arbitration shall be
compared.
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sadece tahkim kurallarını belirleyip, sekretarya hizmetleri sunarlar, taraflarca atanamayan hakemleri atayıp, hakemlerin atanmasına ilişkin itirazları incelerler, tahkim
prosedürlerinin uygulanmasında idari hizmetler sunarlar. Genellikle, ilgili tahkim kuruluşunu tercih eden taraflar bu kurallara
tabii olarak yargılama yapılacağını ve bunlara uyacaklarını da taahhüt etmiş olurlar.
Bu genel bilgiler ışığında, uygulamada en
çok karşımıza çıkan kuruluşlar olan Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”), Stockholm
Ticaret Odası (“SCC”) İstanbul Ticaret
Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
(“İTOTAM”), İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”) ve Ad Hoc Tahkim olarak Birleşmiş
Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (“UNCITRAL”) Tahkim kuralları
kıyaslanacaktır.

I I I . C O M PA R I S O N O F
THE RULES APPLIED
B Y I N T E R N AT I O N A L
INSTITUTIONAL
A R B I T R AT I O N C E N T E R S

III. MİLLETLERARASI
KURUMSAL TAHKİM
MERKEZLERİNİN
UYGULADIĞI KURALLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI

A. Number Of Arbitrators

A. Hakem Sayısı

Respecting the will of the parties in arbitration
and determining the rules of jurisdiction in accordance with this will is essential. As a result
of this, the general rule for determining the
number of arbitrators is to fulfill the will of the
parties. If there is an expression in the arbitration agreement with respect to this, all institutional arbitration rules are primarily adhered to
this. However, if the parties have left this issue
incomplete, the relevant articles of the arbitration institution they choose have the rules to
fill this deficiency.

Tahkimde taraf iradelerine saygı göstermek ve bu iradeye uygun olarak yargılama
kurallarını belirlemek olmazsa olmazdır.
Bunun neticesi olarak hakem sayısının
belirlenmesi konusunda genel kural taraf iradelerini yerine getirmektir. Tahkim
anlaşmasında buna ilişkin bir ifade varsa
öncelikli olarak tüm kurumsal tahkim kuralları bununla bağlıdır. Ancak taraflar bu
konuyu eksik bırakmışlarsa, seçtikleri tahkim kurumunun ilgili maddeleri bu eksikliği tamamlayacak kurallara haizdir.

1. ICC Arbitration Rules

1. ICC Tahkim Kuralları

According to Article 12 of the ICC Arbitration
Rules, the decision on disputes is given by one
or three arbitrators. According to the same ar-

ICC Tahkim Kuralları’nın 12. maddesine
göre uyuşmazlıklar hakkında karar tek
veya üç hakem tarafından verilmektedir.
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ticle, the Court shall designate the sole arbitrator unless the dispute requires that three arbitrators be appointed and unless the parties
had agreed on the number of arbitrators. It is
important to emphasize that the Court has the
right to take initiative to determine the number of arbitrators according to the type, nature
and content of the dispute. This institution,
which is generally applied for the solution of
the international disputes, has thus prevented cases such as appointing a single arbitrator according to the weight and nature of the
undesirable case. The parties may report their
declarations regarding this to the secretariat
during the selection of the arbitral tribunal. If
deemed necessary, the Secretariat shall bring
the matter to the attention of the Court.

Aynı maddeye göre, Divan, tarafların hakem sayısını kararlaştırmaması halinde,
uyuşmazlığın üç hakem tayinini gerektirdiği kanısında olmadıkça, tek hakem tayin
edecektir. Divan’ın uyuşmazlığın türü, niteliği ve içeriğine göre hakem sayısını belirlemede inisiyatif kullanma hakkını haiz
olmasını vurgulamak gerekir. Genellikle
uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için
başvurulan bu kurum, bu sayede istenmeyen davanın ağırlığı ve niteliğine göre tek
hakem atanması gibi durumların önüne
geçmiştir. Taraflar buna ilişkin beyanlarını hakem kurulunun seçilmesi aşamasında sekretaryaya bildirebilirler. Sekreterya
gerekli görürse konuyu divanın dikkatine
sunar.

2. SCC Arbitration Rules

2. SCC Tahkim Kuralları

According to Article 16 of the SCC Arbitration
Rules, the parties can determine the number
of arbitrators themselves. If the parties fail to
reach a compromise in the number of arbitrators, the Court shall decide whether the arbitral
tribunal shall be composed of a single arbitrator or three arbitrators, taking into account the
complexity of the case, the amount which is
the basis of the dispute and other relevant circumstances. This institution has given to itself
the authority to determine the number of arbitrators according to the nature and content of
the dispute instead of the understanding that
one or three arbitrators shall be appointed automatically.

SCC Tahkim Kuralları’nın 16. maddesine
göre, taraflar hakem sayısını kendileri belirleyebilmektedir. Kurul, taraflar hakem
sayısında uzlaşmaya varamazsa, davanın
karmaşıklığı, uyuşmazlığa esas olan miktar ve diğer ilgili durumları göz önünde
bulundurmak suretiyle hakem heyetinin
tek hakem veya üç hakemden oluşup oluşmayacağına karar verecektir. Bu kurum da
otomatik olarak bir veya üç hakem atanacaktır anlayışı yerine uyuşmazlığın niteliği
ve içeriğine göre hakem sayısını belirleme
yetkisini kendisine vermiştir.

3. ITOTAM Arbitration Rules

3. İTOTAM Tahkim Kuralları

According to Article 15 of the ITOTAM Arbitration Rules, it is possible for the parties to
agree on the settlement of the dispute by the
arbitral tribunal consisting of a single arbitrator
or three arbitrators. As set out in the same article, if the parties cannot agree on the number
of arbitrators, ITOTAM Arbitration Court shall
decide whether the dispute shall be resolved
by the arbitral tribunal composed of the sole
arbitrator or three persons. In its decision, the
Court takes into account the interests of the
parties with regard to the difficulty, amount
and the solution of the dispute as soon as possible. Such as the ICC and SCC, İTOTAM has
not adopted the principle of appointing one or

İTOTAM Tahkim Kuralları’nın 15. maddesine göre, tarafların, uyuşmazlığın tek hakem
yahut üç hakemden oluşan tahkim heyeti
tarafından çözülmesi hususunda anlaşmaya varması mümkündür. Aynı maddede
düzenlendiği üzere, taraflar hakem sayısı
üzerinde anlaşamazlarsa, uyuşmazlığın
tek hakem veya üç kişiden teşekkül hakem
heyeti tarafından çözülüp çözülmeyeceğine İTOTAM Tahkim Divanı karar verecektir.
Divan, kararında uyuşmazlığın zorluğu,
miktarı ve en kısa sürede çözümü bakımından tarafların menfaatlerini göz önünde
bulundurur. İTOTAM da ICC ve SCC gibi
otomatik olarak bir veya üç hakem atan-

M AK AL E L E R

TAHKIMDE TARAF
IRADELERINE SAYGI
GÖSTERMEK VE BU
IRADEYE UYGUN
OLARAK YARGILAMA
KURALLARINI
BELIRLEMEK OLMAZSA
OLMAZDIR.
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three arbitrators automatically, and stated that
it will determine the most appropriate number
of arbitrators according to the nature of the
dispute.

ması ilkesini benimsememiş, uyuşmazlığın
niteliğine göre en uygun hakem sayısını
belirleyeceğini belirtmiştir.

4. ISTAC Arbitration and Mediation
Rules

4. ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk
Kuralları

In accordance with Article 13 of the ISTAC Arbitration and Mediation Rules, the parties have
the right to freely decide the number of arbitrators. If they decide on more than one arbitrator,
the number of arbitrators must be an odd number. If the parties do not agree on the number
of arbitrators, the Court shall decide that the
dispute shall be settled by the arbitral tribunal,
which shall be composed of one arbitrator or
three arbitrators by taking into account all the
relevant circumstances and conditions.

ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları’nın 13. maddesi uyarınca taraflar, hakem
sayısını serbestçe kararlaştırma serbestisini haizdir. Şayet, taraflar birden fazla
hakem kararlaştırırlarsa hakem sayısının
tek sayı olması gerekir. Taraflar, hakem sayısı hakkında anlaşamazlar ise, Divan, ilgili
tüm hal ve şartları dikkate alarak uyuşmazlığın tek kakem veya üç hakemden oluşacak hakem kurulu tarafından çözümleneceğine karar verir.

5. UNCITRAL Arbitration Rules

5. UNCITRAL Tahkim Kuralları

In accordance with Article 7 of the UNCITRAL
Arbitration Rules, if the parties cannot agree
on the number of arbitrators and the parties
cannot agree on the settlement of the dispute
by the sole arbitrator within 30 days from the
request of the arbitration of the requesting
party, the arbitral tribunal shall be composed
of three arbitrators. The issue here that needs
to be strongly stated is that the UNCITRAL Arbitration Rules are regulated in relation to Ad
Hoc arbitration and that the rules aim to enable the arbitration proceedings to proceed
in the most rapid way without the assistance
of any arbitration institution. It is important for
the parties to have the opportunity to agree on
the sole arbitrator by taking into account the
nature, difficulty and amount of the dispute
within a period of 30 days. In institutional arbitration, the control performed by the courts is
given to the parties in Ad Hoc arbitration.

UNCITRAL Tahkim Kuralları’nın 7. maddesine uygun olarak, eğer taraflar hakem
sayısı üzerinde mutabakat sağlayamazlarsa ve tahkim talebinde bulunan tarafın söz
konusu tahkim talebinden itibaren 30 gün
içerisinde taraflar uyuşmazlığın tek hakem
tarafından çözülmesi hususunda anlaşamazlarsa, tahkim heyeti üç hakemden teşekkül edecektir. Burada önemle beliriltmesi gereken husus, UNCITRAL Tahkim
Kuralları’nın Ad Hoc tahkime ilişkin olarak
düzenlendiği ve kuralların herhangi bir
tahkim kurumundan yardım alamadan da
en seri bir şekilde tahkim yargılamasının
ilerlemesine imkan sağlamayı hedeflemesidir. Taraflara 30 günlük süre içinde
uyuşmazlığın niteliği, zorluğu ve miktarını
dikkate alarak tek hakem üzerinde anlaşma imkanı sağlaması önemlidir. Kurumsal
tahkimde divanların yaptığı denetim, Ad
Hoc tahkimde taraflara verilmiştir.

B. Appointment Of Arbitrators

B. Hakemlerin Atanması

The most important advantage of institutional
arbitration when we compare it with the “ad
hoc” arbitration is that the sole arbitrator or the
third arbitrator who will chair the arbitral tribunal arbitrator is elected by the arbitration tribunals in case the parties do not agree otherwise. In the Ad Hoc arbitration, the parties are
required to designate an assignment authority
in the arbitration agreement.

“Ad Hoc” tahkimi ile mukayese ettiğimiz
zaman kurumsal tahkimin en önemli avantajı taraflar aksini kararlaştırmamışsa tek
hakemin veya hakem kuruluna başkanlık
edecek üçüncü hakemin ilgili kurumların
tahkim divanları tarafından seçilmesidir.
Ad Hoc tahkimde tarafların tahkim sözleşmesinde mutlaka bir atama makamı belirlemeleri gerekmektedir.
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1. ICC Arbitration Rules

1. ICC Tahkim Kuralları

It is possible for the parties to determine how
the sole arbitrator or the chairman of the arbitral tribunal shall be appointed in the arbitration agreement. According to Article 13 of the
ICC Arbitration Rules, the Secretary-General
may approve the sole arbitrator, arbitrators
and the chairman of the arbitral tribunal appointed by the parties or determined in accordance with the contract. At its own discretion,
Secretary-General may not approve the sole
arbitrator, arbitrators or the chair of the arbitral
tribunal.

Tarafların tahkim sözleşmesinde tek hakemin veya hakem kurulu başkanının nasıl
atanacağını belirlemesi mümkündür. ICC
Tahkim Kuralları’nın 13. maddesine göre,
Genel Sekreter, taraflarca atanan veya sözleşmeye uygun olarak belirlenen tek hakemi, hakemleri ve hakem heyetinin başkanını onaylayabilir. Genel Sekreter takdirine
bağlı olarak, tek hakemi, hakemleri veya
hakem heyetinin başkanını onaylamayabilir.

M AK AL E L E R

It is possible for the parties to determine how the sole
arbitrator or the chairman of the arbitral tribunal shall be
appointed in the arbitration agreement.
Tarafların tahkim sözleşmesinde tek hakemin veya
hakem kurulu başkanının nasıl atanacağını belirlemesi
mümkündür.

If the parties cannot agree on the appointment
of the third arbitrator who will chair the arbitral
tribunal, the Court shall appoint an arbitrator
according to the ICC National Committee or
Group. The Court has the authority to appoint
with the same method for the party who cannot appoint its own arbitrator. The Court shall
be able to directly appoint the person considered appropriate as arbitrator in the following
cases:
(i) If one or more parties assert that they are
states or public institutions; or
(ii) If Court considers appropriate the appointment of an arbitrator from a acountry or region
where the ICC National Committee or Group
is absent;
(iii) If the President of the Court, in his opinion,
confirms the existence of conditions where
direct determination is necessary and appropriate
At this point, it is important to note that the
soole arbitrator or the chairman of the arbitral
tribunal should be subject to a nationality other than the nationality of the parties.

Taraflar tek hakemin veya hakem kuruluna
başkanlık edecek üçüncü hakemin atanması konusunda anlaşamazlarsa, Divan,
uygun gördüğü bir hakemi ICC Milli Komitesi veya Grubu’na göre atar. Divan’ın
kendi hakemini atamayan taraf için de aynı
yöntemle atama yapma yetkisi vardır. Divan aşağıdaki hallerde uygun bulduğu bir
kişiyi doğrudan hakem tayin edebilecektir:
(i) Bir ya da birden çok tarafın devlet veya
kamu kurumu olduğunu ileri sürmesi; veya
(ii) Divan’ın ICC Milli Komitesi’nin veya
Grubu’nun olmadığı bir ülkeden veya bölgeden bir hakemin tayinini uygun bulması;
(iii) Divan başkanının, kendi görüşünce
doğrudan tayininin gerekli ve uygun olduğu koşulların varlığını onaylaması
Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki
tek hakem veya hakem kurulu başkanının,
tarafların milliyetinden başka bir milliyete
tabi olması gerekmektedir.
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2. SCC Arbitration Rules

2. SCC Tahkim Kuralları

According to Article 17 of the SCC rules, the
parties may agree on the appointment of the
arbitration committee. According to the same
article, if the arbitral tribunal is composed of
only one arbitrator, the parties are given 10
days to jointly appoint an arbitrator. If the parties do not appoint the arbitrator within this period, the Court shall make the appointment. If
the arbitral tribunal consists of more than one
arbitrator, each party shall appoint an equal
number of arbitrators and the chairman of the
arbitral tribunal shall be elected by the Court. If
there are more than one plaintiff or defendant,
the same rule shall apply. The Court should
take into account the nature, nature of the dispute, the law to be applied and the language
of arbitration in making the appointment.

SCC kuralları madde 17’ye göre taraflar
tahkim heyetinin görevlendirilmesi hususunda mutabakata varabilir. Aynı maddeye
göre, tahkim kurulu sadece bir hakemden
oluşuyorsa taraflara ortaklaşa bir hakem
atamaları için 10 gün süre verilir. Eğer taraflar bu süre içerisinde hakemi görevlendirmezlerse, Kurul atamayı gerçekleştirir.
Eğer hakem heyeti birden fazla hakemden
oluşuyorsa, her bir taraf, eşit sayıda hakem
atar ve heyet başkanı Kurul tarafından seçilir. Eğer birden fazla davacı veya davalı
varsa yine aynı kural uygulanacaktır. Kurul’un atamayı yaparken uyuşmazlığın yapısını, şartlarını, uygulanacak hukuku ve
tahkimin dilini göz önünde bulundurması
gerekmektedir.

3. ITOTAM Arbitration Rules

3. İTOTAM Tahkim Kuralları

According to Article 15 of the ITOTAM Arbitration Rules, if the parties agree that the dispute
shall be settled by the sole arbitrator, the arbitrator shall be nominated on the agreement of
the parties and his/her identity shall be notified to the Arbitration Court. In the event that
the parties cannot nominate anyone as arbitrator within 30 days from the date of notification of the claimant’s request of arbitration to
the parties or within the additional time given
by the Secretariat, the sole arbitrator shall be
appointed by the Arbitration Court.

İTOTAM Tahkim Kuralları madde 15’e
göre, eğer taraflar uyuşmazlığın tek bir
hakem ile çözüleceği konusunda anlaşırlarsa, hakem, tarafların mutabakatı üzerine
aday gösterilir ve kimliği Tahkim Divanı’na
teyit amacıyla bildirilir. Tarafların, davacının tahkim talebinin taraflara tebliğinden
itibaren 30 gün içerisinde veya Sekreterlik
tarafından verilen ek süre içerisinde, herhangi birini hakem olarak aday gösterememesi durumunda, tek hakem, Tahkim
Divanı tarafından atanır.

If the arbitral tribunal consists of three arbitrators, an arbitrator shall be nominated by each
of the parties for confirmation. If the nomination is not carried out, the Arbitration Court
shall make the appointment. Assigned arbitrators must be given consent to the selection of
the arbitral tribunal. If the said consent is not
given to the arbitrators appointed by the parties or the appointed arbitrators fail to select
the third arbitrator, the Arbitration Court shall
appoint the third arbitrator.

Eğer tahkim heyeti üç hakemden oluşacaksa, tarafların her biri tarafından bir
hakem teyit için aday gösterilir. Aday
gösterme işleminin gerçekleşmemesi durumunda İTOTAM Tahkim Divanı atamayı
gerçekleştirir. Atanan hakemlere, hakem
heyetinin seçimi konusunda muvafakat
verilmesi gerekmektedir. Eğer söz konusu
izin taraflar tarafından atanan hakemlere
verilmezse veya atanan hakemler üçüncü
hakemin seçilmesinde başarısız olursa,
İTOTAM Tahkim Divanı üçüncü hakemi
atar.

4. ISTAC Arbitration Rules

4. ISTAC Tahkim Kuralları

According to Article 14 of the ISTAC Arbitration and Mediation Rules, if the dispute is to
be resolved by the sole arbitrator, the parties
must select the sole arbitration concurringly.
If the parties fail to agree on the selection of
the sole arbitrator within 30 days from the date
of notification of the claimant’s arbitration request to the other party or during the addition-

ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları’nın 14. maddesine göre uyuşmazlığın
tek hakem tarafından çözüleceği hallerde
tarafların tek hakemi mutabakatla seçmesi
gerekmektedir. Davacı’nın tahkim talebinin karşı tarafa tebliğinden itibaren 30 gün
içinde veya Sekretarya tarafından verilen
ek sürede taraflar, tek hakemin seçimi ko-
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al time given by the Secretariat, the Court shall
appoint the sole arbitrator.

nusunda anlaşamazlarsa Divan, tek hakemi tayin edecektir.

In cases where the dispute will be settled by
the arbitral tribunal, each party should select
one arbitrator when submitting its request for
arbitration or its answer to the request for arbitration. If one of the parties does not select
or cannot select an arbitrator, the Court shall
appoint the arbitrator on behalf of that party.

Uyuşmazlığın hakem kurulu tarafından
çözümleneceği hallerde taraflardan her birinin, tahkim talebi ve tahkim talebine cevabını iletirken birer hakem seçmesi icap
eder. Şayet taraflardan biri hakem seçmez
yahut seçemez ise söz konusu taraf adına
hakemi Divan tayin eder.

M AK AL E L E R

In cases where the dispute will be settled by the arbitral
tribunal, each party should select one arbitrator when
submitting its request for arbitration or its answer to the
request for arbitration.
Uyuşmazlığın hakem kurulu tarafından çözümleneceği
hallerde taraflardan her birinin, tahkim talebi ve tahkim
talebine cevabını iletirken birer hakem seçmesi icap eder.

5. UNCITRAL Arbitration Rules

5. UNCITRAL Tahkim Kuralları

According to Article 8, the parties may agree
on the appointment of a sole arbitrator. If the
parties cannot agree on the arbitrator to be appointed within 30 days of the notification, the
sole arbitrator shall be appointed by the appointment authority upon the request of the
party. The sole arbitrator shall be determined
in accordance with the following procedure,
except in the events that the parties decide
otherwise or that the appointment authority
decides with its discretion that the list is not
in compliance with the conditions described
in Article 8/2. In any case, the appointment
authority must appoint the sole arbitrator as
soon as possible. If three arbitrators are appointed, each party appoints one arbitrator.
The arbitrators nominated by the parties shall
appoint the third arbitrator to be the chairman.
The parties may decide that the arbitral tribunal shall be composed of a number other than
one or three. In this case, the arbitrators shall
be appointed in the procedure determined by
the parties. In the event that the arbitral tribunal is constituted contrary to the provisions of
Articles 8, 9 and 10, the arbitral tribunal shall
be appointed upon the request of one of the
parties to the appointment authority.

UNCITRAL Tahkim Kuralları madde 8’e
göre taraflar tek hakemin atanması konusunda anlaşabilir. Eğer taraflar tebliğden
itibaren 30 gün içerisinde atanacak hakem
üzerinde mutabakata varamazlarsa, tek
hakem, tarafın talebi üzerine atama mercii tarafından atanır. Tek hakem, tarafların
aksini kararlaştırması veya atama merciinin takdir yetkisi ile listenin madde 8/2’de
açıklanan hallere uygun olmadığına karar
vermesi halleri haricinde, aşağıda sayılan
usule göre belirlenir. Her halde, atama
merciinin tek hakemi mümkün olan en kısa
sürede ataması gerekir. Eğer üç hakem
görevlendirilirse, her bir taraf bir hakem
görevlendirir. Taraflarca aday gösterilen
hakemler, başkan olacak üçüncü hakemi
görevlendirir. Taraflar, hakem heyetinin
bir veya üç dışında bir sayıdan oluşmasını
kararlaştırabilir. Bu durumda, hakemler taraflarca belirlenen usulde görevlendirilir.
Hakem heyetinin madde 8, 9 ve 10’da düzenlenen hükümlere aykırı şekilde oluşturulması durumunda, hakem heyeti taraflardan birinin atama merciine talebi üzerine
görevlendirilir.
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C. Recusation

C. Hakemlerin Reddi Müessesesi

One of the cornerstones that make the arbitration attractive is the existence of a supervisory mechanism that allows the establishment
of confidence in the proceedings through
recusation in arbitration proceedings. This
ensured the assurance of the impartiality and
independence of the arbitrators to conduct
the proceedings.

Tahkimi cazip hale getiren temel taşlardan
biri de, tahkim yargılamasındaki hakemlerin reddi müesseseleri sayesinde yargılamaya dair güvenin tesis edilmesine olanak
sağlayan bir denetim mekanizması bulunmasıdır. Bu sayede, yargılamayı gerçekleştirecek hakemlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin güvence tesis edilmiştir.

1. ICC Arbitration Rules

1. ICC Tahkim Kuralları

The request for recusation shall be made by
submitting a written declaration to the Secretariat describing the reasons and circumstances basis to the recusation for another reason
and the claim that he arbitrator is not impartial
or independent. In order to be able to listen to
the request for recusation, the request for recusation must be asserted within 30 days of
receipt of the notification of the appointment
or the approval of the arbitrator by the respective party or within 30 days of the date of the
learning, if the person requesting the recusation has learned the facts and events which
are the basis of the request for recusation after abovementioned date of notification. The
Court shall generally examine the recusation
request on procedural grounds, but if it is essential, it will examine the merits and decide.

Hakemin reddi talebi, hakemin tarafsız
veya bağımsız olmadığı iddiası veya başka
bir sebeple reddin dayanağı olan hal ve
sebepleri izah eden yazılı bir beyanı Sekretarya’ya sunmak suretiyle yapılır. Red talebinin dinlenebilmesi için, hakemin atanması veya onaylanması bildiriminin ilgili
tarafa ulaşmasından itibaren 30 gün içinde veya red talebinde bulunan taraf red
talebinin dayanağı olan durum ve olayları
yukarıda belirtilen tebliğ tarihinden sonra
öğrenmişse, öğrenme tarihinden sonraki
30 gün içerisinde red talebinin ileri sürülmesi gerekmektedir. Divan red talebini genel olarak usulden, şayet elzemse esastan
inceleyip karar verecektir.

2. SCC Arbitration Rules

2. SCC Tahkim Kuralları

Pursuant to Article 19 of the SCC Arbitration
Rules, the arbitrators may be refused if there
are serious doubts as to their impartiality and
independence or if they do not possess the
qualifications agreed by the parties. In addition, either party is allowed to refuse an arbitrator appointed by itself for the reasons which
it has become aware of after the appointment
had been made. The party who wants to appeal the arbitrator must forward its written request for recusation including the reasons for
refusal to the Secretariat within 15 days from
the date the reason for the refusal has arisen.

SCC Tahkim Kuralları’nın 19. maddesi uyarınca, hakemlerin, tarafsızlık ve bağımsızlıklarına ilişkin ciddi şüphelerin bulunması
veya taraflarca mutabakat sağlanan nitelikleri haiz olmamaları durumunda reddedilebilmesi mümkündür. Ek olarak, taraflardan birinin, kendisi tarafından atanmış
bir hakemi, atamanın yapılmasından sonra farkına vardığı nedenlerden dolayı ret
edebilmesine imkan tanınmıştır. Hakeme
itiraz etmek isteyen tarafın, red sebeplerini
de içeren yazılı red talebini, red sebebinin
ortaya çıktığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sekretarya’ya iletmesi gerekmektedir.

3. ITOTAM Arbitration Rules

3. İTOTAM Tahkim Kuralları

Refusal of the arbitrators is possible in case
there are serious doubts about their impartiality and independence or the necessary time in
terms of trial is not allocated, and the request
for recusation must be made with a written
notification to the secretariat. Justification of

Hakemlerin, tarafsızlık ve bağımsızlıklarına ilişkin ciddi şüphelerin bulunması
veya yargılama bakımından gerekli zamanın ayrılmaması halinde reddedilebilmesi
mümkün olup hakemin reddi, sekreterliğe
verilecek yazılı bir bildirimle yapılmalıdır.
Hakemin reddine ilişkin bildirimde, reddin
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the recusation should also be stated in the
notification regarding the recusation. The Secretariat shall inform the other party or parties
and the challenged arbitrator of the request
for recusation. The Secretariat determines an
appropriate period of time and asks for the
written opinions of the relevant parties to be
notified within this period and then the opinion notifications shall be notified to the concerned parties. After the opinion are received,
the Court shall establish a decision on the request for recusation.

M AK AL E L E R

gerekçesi de belirtilmelidir. Sekreterlik,
ret istemini diğer tarafa veya taraflara ve
reddi istenilen hakeme bildirir. Sekreterlik,
uygun bir süre belirleyerek, bu süre içinde
ilgililerin yazılı görüşlerinin bildirilmesini
ister ve akabinde görüş bildirimleri, ilgililere tebliğ edilir. Görüşlerin alınmasından
sonra, Divan, ret istemi hakkında kararını
tesis edecektir.

The Court shall generally examine the recusation request on
procedural grounds, but if it is essential, it will examine the
merits and decide.
Divan red talebini genel olarak usulden, şayet elzemse
esastan inceleyip karar verecektir.

4. ISTAC Arbitration Rules

4. ISTAC Tahkim Kuralları

The recusation is regulated under article 16 of
the ISTAC Arbitration Rules and it is possible
under that article to refuse the arbitrator in case
the arbitrator does not have the qualifications
determined by the parties, the circumstances
and conditions which justify the suspicion
from the impartiality and the independence of
the arbitrator or there are other reasons that
prevent the arbitrator from doing his/her duty.
The request for recusation shall be made by a
written declaration to the Secretariat within 30
days from the date the selection or appointment of arbitrator is notified to the parties. The
Secretariat must notify the request for recusation to the sole arbitrator or the arbitral tribunal
and the other party, and it should give the parties a period of time not exceeding fifteen (15)
days with the occasion of this notification and
ask them to submit their opinions in writing.
However, if the arbitrator, whose recusation
is requested, is not withdrawn or the parties
does not agree on the recusation, the request
for recusation shall be examined and resolved
by the Court. In the cases where the Court
accepts the request for recusation, the arbitrator’s duty shall expire.

Hakemlerin reddi müessesesi ISTAC Tahkim Kuralları madde 16’da düzenlenmiş
olup söz konusu madde uyarınca hakemin, taraflarca kararlaştırılan niteliklere
sahip olmadığı, tarafsızlığından ve bağımsızlığından şüphe etmeyi haklı gösteren
hâl ve şartlar gerçekleştiği veya hakemlik
görevini yapmasını engelleyen diğer sebepler bulunduğu takdirde reddedilebilmesi mümkündür. Hakemin reddi talebi,
hakemin seçildiği veya tayin edildiğinin
taraflara tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Sekretarya’ya sunulacak yazılı bir
beyanla yapılır. Sekretarya’nın red talebini, tek hakem veya hakem kurulu ile karşı
tarafa tebliğ etmesi gerekmekte olup söz
konusu tebliğ vesilesiyle taraflara on beş
(15) günü aşmayacak bir süre vererek bu
süre içerisinde görüşlerini yazılı olarak
sunmalarını istemesi icap etmektedir. Şayet, reddi talep edilen hakem çekilmezse
veya tüm taraflar red konusunda anlaşamazlarsa red talebi, Divan tarafından incelenip karara bağlanır. Divan’ın red talebini
kabul ettiği hallerde hakemin görevi sona
erecektir.
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5. UNCITRAL Arbitration Rules

5. UNCITRAL Tahkim Kuralları

Within the scope of Articles 11-13 of the UNCITRAL Arbitration Rules, the statement obligation of the arbitrators and the recusation have
been clarified. In this respect, it is possible that
the arbitrator may be refused in the event that
the circumstances and conditions reveals the
existence of the justified suspicions about the
impartiality or independence of an arbitrator.
In addition, either party is allowed to refuse an
arbitrator appointed by itself only for the reasons which it has become aware of after the
appointment had been made. The party wishing to refuse an arbitrator is obliged to send
his/her recusation notice within 15 days of the
date the notification of the appointment of the
refused arbitrator is made to the party who will
request the recusation or within 15 days from
the date the circumstances set out in Articles
11 and 12 are learned by the respective party. In this case, all parties can accept the recusation. Within 15 days from the date of the
notification of recusation, if all the parties do
not accept the recusation or if the refused arbitrator is not withdrawn, it is possible that the
party requesting the recusation can continue
its the request for recusation. In such a case,
the party requesting the refusal may request
a decision on the recusation by the appointment authority within 30 days of the date of
the recusation notice.

UNCITRAL Tahkim Kuralları’nın 11-13
maddeleri kapsamında hakemlerin açıklama ödevi ve hakemlerin reddi müessesesi
açıklığa kavuşturulmuştur. Bu doğrultuda, hal ve şartların, herhangi bir hakemin
yansızlığı veya bağımsızlığı hakkında haklı
şüphelerin varlığını ortaya koyması ihtimalinde, hakemin reddedilmesi mümkündür.
Ek olarak taraflardan birinin, kendisi tarafından atanmış bir hakemi, ancak atamanın yapılmasından sonra farkına vardığı
nedenlerden dolayı ret edebilmesine imkan tanınmıştır. Bir hakemi ret etmek isteyen taraf, reddedilen hakemin atandığının
ret isteminde bulunacak tarafa bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde veya 11 ve
12. maddelerde belirtilen durumların o
tarafça öğrenilmesinden itibaren 15 gün
içinde ret bildirimini göndermeye mecburdur. Bu taktirde, tüm taraflar reddi kabul
edebilirler. Ret bildirimi tarihinden itibaren
15 gün içinde, tüm taraflar reddi kabul etmezlerse veya ret edilen hakem çekilmezse, reddi isteyen tarafın, ret istemini sürdürmesi mümkündür. Böyle bir durumda,
reddi isteyen taraf, ret bildirimi tarihinden
itibaren 30 gün içinde atama makamı tarafından ret hakkında bir karar verilmesini
isteyebilecektir.

D. Place Of Arbitration

D. Tahkim Yeri

It is of great importance that the place of arbitration is certain or at least easily identifiable
for the foreseeability of the proceedings. In accordance with this importance, there are regulations concerning the place of arbitration in

Yargılamanın öngörülebilirliği adına tahkim yerininin belli yahut en azından kolay belirlenebilir olması büyük önem arz
etmektedir. Bu ehemmiyete uygun olarak
gerek uluslararası tahkim kuruluşlarının
kurallarında gerekse “Ad Hoc” tahkim ku-
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both the rules of international arbitration institutions and in “Ad Hoc” arbitration rules.

rallarında tahkim yerine ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

1. ICC Arbitration Rules

1. ICC Tahkim Kuralları

In accordance with Article 18 of the ICC Rules,
if the place of arbitration is not decided by the
parties, the Court shall determine the place
of arbitration. After consulting the parties, the
arbitral tribunal may hold the hearings and
meetings wherever it deems appropriate, but
it is possible for the parties to decide otherwise. The arbitral tribunal may conduct the negotiations on the decision wherever it deems
appropriate.

ICC Kuralları’nın 18. maddesi uyarınca,
şayet tahkim yeri taraflarca kararlaştırılmamışsa, tahkim yerini Divan belirleyecektir.
Hakem kurulu, taraflara danıştıktan sonra,
duruşmaları ve toplantıları uygun gördüğü
herhangi bir yerde yapabilecekse de tarafların bu durumun aksini kararlaştırması
mümkündür. Hakem kurulu, karar hakkındaki görüşmeleri uygun gördüğü herhangi bir yerde yapabilecektir.

2. SCC Arbitration Rules

2. SCC Tahkim Kuralları

Unless otherwise agreed by the Parties, the
Court shall decide on the place of arbitration
in accordance with Article 25 of the SCC Arbitration Rules. It is possible for the arbitral tribunal to conduct the hearings and meetings at
any place it considers appropriate after consulting the parties.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, SCC Tahkim Kuralları madde 25 uyarınca, Kurul tarafından tahkim yerine karar
verilecektir. Hakem kurulunun, taraflara
danıştıktan sonra, duruşmaları ve toplantıları uygun gördüğü herhangi bir yerde
yapabilmesi mümkündür.

3. ITOTAM Arbitration Rules

3. İTOTAM Tahkim Kuralları

In accordance with Article 22 of the İTOTAM
Arbitration Rules, the place of arbitration is
designated as Istanbul, but the otherwise may
be agreed. Unless otherwise agreed by the
parties, it is possible that the arbitral tribunal
may decide to hold the hearings at any place
after consulting the parties. In addition, the arbitral tribunal may be convened at any place it
deems appropriate for the negotiations.

İTOTAM Tahkim Kuralları madde 22 çerçevesinde, aksi kararlaştırılabilmekle beraber,
tahkim yeri İstanbul olarak belirlenmiştir.
Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça,
hakem kurulunun, taraflara danıştıktan sonra, duruşmaların herhangi bir yerde yapılmasına karar verebilmesi mümkündür. Ayrıca,
hakem kurulu, müzakereler için uygun gördüğü herhangi bir yerde toplanabilecektir.

4. ISTAC Arbitration Rules

4. ISTAC Tahkim Kuralları

The place of arbitration may be decided freely by the parties. If it cannot be decided, the
place of arbitration shall be Istanbul. Unless
otherwise agreed by the parties, the sole arbitrator or the arbitral tribunal may, after receiving the opinion of the parties, conduct the
hearings and meetings at another location
other than the place of arbitration.

Tahkim yeri taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Şayet kararlaştırılamazsa, tahkim
yeri İstanbul olacaktır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tek hakem veya hakem
kurulu, tarafların görüşünü aldıktan sonra
duruşma ve toplantıları tahkim yeri dışında
uygun gördüğü başka bir yerde de yapabilir.

5. UNCITRAL Arbitration Rules

5. UNCITRAL Tahkim Kuralları

In accordance with Article 18 of the UNCITRAL Arbitration Rules, the place of arbitration may be freely agreed upon. If the parties
cannot reach an agreement on the place of
arbitration, the place of arbitration must be determined by the arbitral tribunal by taking into
account the circumstances and conditions of
the case.

UNCITRAL Tahkim Kuralları’nın 18. maddesi doğrultusunda tahkim yerinin serbestçe kararlaştırılması mümkündür. Şayet
taraflar tahkim yeri konusunda anlaşmaya
varamamışlarsa, tahkim yeri, olayın hal ve
şartlarını göz önüne almak suretiyle hakem mahkemesi tarafından belirlenmesi
gerekmektedir.
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IV. SONUÇ

Arbitration resolves disputes more rapidly
compared to other judicial remedies, so the
number of disputes subject to arbitration is
increasing day by day. With this choice of the
parties of dispute, the burden of adjudication
of the countries is significantly reduced and
as a natural consequence of this, the quality
of the adjudication increases. The parties and
arbitrators were given considerable freedom
and flexibility in the arbitration proceedings.
As the parties have the right to choose the
person or persons who will make the decision regarding the dispute with their free will,
they may decide on the selection procedure
in accordance with their will. They also have
the right to choose the place of arbitration,
the language of the arbitration process and
the timing of the arbitration. The arbitration
process is confidential so that the confidential
information and trade secrets are protected.
The arbitrators are experts. Since the parties
have the freedom to choose their arbitrators
as they wish, they shall have the opportunity
to choose an arbitrator who shall understand
the dispute that constitutes the arbitration
case and whose knowledge and expertise on
the subject he/she can rely on. Consequently,
arbitration is an effective alternative to cumbersome state proceedings, since it is an alternative dispute resolution method that can be
concluded in a short time.

Tahkim, uyuşmazlıkları, diğer yargı yollarına kıyasla süratle sonuca bağlamakta, bu
sebeple tahkime konu olan uyuşmazlık sayısı günden güne artmaktadır. Uyuşmazlık
taraflarının bu tercihi sayesinde ülkelerin
yargılama yükleri önemli ölçüde azalmakta ve bunun doğal sonucu olarak kalitesi
de artmaktadır. Tahkim yargılamasında
taraflara ve hakemlere önemli oranda
serbesti ve esneklik sağlanmıştır. Taraflar
uyuşmazlığa ilişkin kararı verecek kişi veya
kişileri özgür iradeleriyle seçebilme haklarına sahip oldukları gibi, hakem seçim
usulünü de kendi iradeleri doğrultusunda
kararlaştırabilmektedir. Bunun yanında
tahkim yerini, tahkim sürecinin dilini, tahkimin zamanlamasını seçebilme haklarına
da sahiptirler. Tahkim süreci gizlidir, böylece gizli bilgilerin ve ticari sırların korunması sağlanmış olur. Hakemler uzman kişilerden oluşmaktadır. Taraflar hakemlerini
diledikleri gibi seçme özgürlüğüne sahip
olduklarından, tahkim davasını oluşturan
ihtilâfı anlayacak, konu hakkında bilgi becerisi ve uzmanlığına güvenebileceği bir
hakemi seçme imkânına sahip olacaktır.
Netice itibarıyla tahkim kısa sürede sonuç
alınması mümkün bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olduğundan, hantal devlet
yargılamalarına karşı etkili bir alternatiftir.

The choice of the arbitration center and the
arbitration rules to be subjected to is just as
important as the will to resolve the disputes
through arbitration. With regard to the issues
that the people, who decide to choose arbitration, should consider when choosing the rules
they will be subject to, in this article, some of
the generally accepted and frequently applied arbitration rules have been compared
based on that the arbitration, which is applied
more frequently in our country and in the
world each passing day, will be the dispute
resolution solution method of the future.
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Tahkim merkezinin ve tabi olunması planlanan tahkim kurallarının seçimi, en az
uyuşmazlıkları tahkim yoluyla çözme iradesi kadar önemlidir. Tahkim tercihinde
bulunmaya karar veren kimselerin tabi
olacakları kuralları tercih ederken göz
önünde bulundurmaları gereken hususlara ilişkin olarak işbu makalede, ülkemizde
ve dünyada her geçen gün daha sıklıkla
başvurulan tahkim yolunun geleceğin
uyuşmazlık çözüm yolu olacağından yola
çıkarak genel kabul gören ve sıklıkla uygulanan tahkim kurallarından bazıları karşılaştırılmıştır.
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ABSTRACT

ÖZET

Several methods for the termination of a lease contract in the event of non-payment of rent and/or additional expenses are regulated under Turkish legislation. Article 315 of the Turkish Code of Obligations
No.6098 sets out an extraordinary termination method, while Article 322 regulates eviction action in accordance with a court decision. This article examines
and analyzes the use of these two different methods
in cases of non-payment.

Kanun koyucu, kira bedelinin ve yan giderlerin
ödenmemesi durumunda kira sözleşmesinin feshi için bazı yollar öngörmüştür. 6098 Sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nun 315. maddesinde bu bağlamda olağanüstü bir fesih imkanı getirilmişken, 322.
maddesinde mahkeme kararı doğrultusunda tahliye davası düzenlenmiştir. Makalede, kira bedelinin
ödenmemesi sonucu başvurulabilmesi mümkün
olan bu iki farklı yolun kullanımı hakkında inceleme ve analiz yapılmaktadır.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

TURKISH CODE OF OBLIGATIONS,
EXTRAORDINARY TERMINATION OF
THE LEASE CONTRACT, EVICTION
OF RESIDENTIAL PROPERTIES AND
ROOFED WORKPLACES THROUGH
ACTION, DEFAULT OF THE LESSEE,
LEASE CONTRACT.

TÜRK BORÇLAR KANUNU, KIRA
SÖZLEŞMESININ OLAĞANÜSTÜ
YOLLA FESHI, KONUT VE ÇATILI İŞ
YERLERINDE KIRA SÖZLEŞMESININ
DAVA YOLUYLA TAHLIYESI,
KIRACININ TEMERRÜDÜ, KIRA
SÖZLEŞMESI.
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PART 9
According to Article 315 of the Turkish Code of Obligations No. 6098 (“TCO”) “Where
the lessee fails to pay the rent and/or additional expenses after delivery of the leased
property, the lessor may, by issuing a written notice, grant an extension of time before
terminating the contract if the lessee fails to make the payment once again.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) m. 315 uyarınca “Kiracı, kiralananın
tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse,
kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda,
sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

F O OT N OT E

1 Official Gazette (OG), dated February 4th, 2011, numbered 27836.
2 Alpaslan Akartepe, Türk
Borçlar Kanunu’nun 315. Maddesi
Çerçevesinde Kiracının Kira Bedelini
Ödemede Temerrüdü ve Hukuki
Sonuçları, p.25, http://dergipark.gov.
tr/download/article-file/333472, (Last
Access: 21.02.2019)
3 Cevdet Yavuz, Türk Borçlar
Hukuku Özel Hükümler, 10. Ed.,
Istanbul 2014, p. 373.
4 Article 303 of Turkish Code of Obligation No6098 : “The Lessor shall be
obligated that side expenses incurred
related to use the lease property by
himself/herself or by third.
5 M. Alper Gümüş, 6098 Sayılı
Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesi, Istanbul 2011, p.86.
6 İnceoğlu, V. 1, p. 267.
7 Gümüş, p.277.
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I. INTRODUCTION

I. GIRIŞ

According to Article 315 of the Turkish
Code of Obligations No. 60981 (“TCO”)
“Where the lessee fails to pay the rent and/
or additional expenses after delivery of the
leased property, the lessor may, by issuing
a written notice, grant an extension of time
before terminating the contract if the lessee fails to make the payment once again,.
The extension of time given to the lessee
shall be not less than ten days, and thirty
days for residential properties and roofed
workplaces. This time period shall start
from the date that the written notice is issued.” This article enables the lessor to extraordinarily terminate the contract, which
is synallagmatic and creates a perpetual
debt relationship.2

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun1
(“TBK”) m. 315 uyarınca “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira
bedelini veya yan gideri ödeme borcunu
ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme 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.” Bu hüküm, sürekli
borç ilişkisi oluşturan ve sözleşmenin iki
tarafına da belli yükümlülükler yükleyen
kira sözleşmesinin, kiraya veren tarafına,
olağanüstü fesih yetkisi tanımaktadır.2

Within the context of this article, payment
of rent is the main obligation of the lessee,3
whereas expenses, such as a maintenance
fee, that are relevant to the usage of the
leased property are deemed additional expenses and constitute a secondary obligation.4 Under Article 315 of the TCO, even
though rent and additional expenses are
of a different nature, both lead to the same
conclusion in the event of non-payment.5

Söz konusu madde bağlamında, kira bedelinin ödenmesi kiracının asli edimi niteliğindeyken3, aidat borcu gibi kiralananın
kullanımıyla ilgili olan harcamalar yan giderleri teşkil etmekte ve yan yükümlülük
niteliği taşımaktadır4. Her ne kadar kira
bedeli ve yan giderler farklı vasıfta olsalar
da, kanun koyucu bu iki tür edimin ödenmemesine TBK m. 315 bağlamında aynı
hukuki sonucu bağlamıştır5.

KİRACININ KİRA BEDELİNİ VE YAN GİDERLERİ ÖDEMEDEKİ TEMERRÜDÜNDEN ÖTÜRÜ
KİRAYA VERENİN FESİH HAKKI

II. CONDITIONS UNDER
W H I C H T H E L E S S O R CA N
EXERCISE THE RIGHT OF
T E R M I N AT I O N

II. KIRAYA VERENIN
F ESIH HA KKI NI
K U L LA NA BILMESININ
ŞARTLA RI

A. Delivery of the Leased
Property

A. Kiralananın Teslimi

Even if payment of rent and additional expenses is due, if the leased property has
not been delivered to the lessee, the right
to terminate regulated under Article 315 of
the TCO cannot be excercised, since the
delivery of the leased property is specifically stipulated in the abovementioned
TCO Article. This can be interpreted as the
lessee’s ability to establish direct control
over the leased property.6 In other words,
the leased property has to be made ready
for the lessee to control freely7.

B. Non-payment of Rent and
Additional Expenses
As a result of the requirement, the rent or
additional expenses must be due and subject to non-payment by the lessee for the
lessor to be able to exercise the right of termination. Article 314 of the TCO stipulates
the period of payment as follows: “The les-

Kira bedeli ve yan giderler muaccel olsa
bile eğer kiralanan, kiracıya teslim edilmemişse, TBK m.315’teki olağanüstü fesih
yetkisine başvurabilmek mümkün olmayacaktır. Zira kanun koyucu, kiralananın
teslim edilme şartını özellikle vurgulamıştır. Ancak bu noktada belirtilmek istenen,
kiracının fiilen kiralananı kullanmaya başlaması değil, kiracının kiralanan üzerinde
doğrudan hâkimiyet kurabilme imkânına
sahip olması6, bir başka deyişle kiralananın kiracının tasarruf edebilmesine hazır
hale getirilmiş olmasıdır7.

B. Kiracının Muaccel olan
Kira Bedelini ve Yan Giderleri
Ödememesi
Kiraya verenin fesih hakkını kullanabilmesi için kira bedeli veya yan giderleri ödeme
borcunun muaccel olması ve buna rağmen
kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekmektedir. Kira bedeli borcunun ne zaman

M AK AL E L E R
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1 04.02.2011 tarih, 27836 sayılı Resmi
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download/article-file/333472, (Erişim
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3 Cevdet Yavuz, Türk Borçlar
Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı,
İstanbul 2014, s. 373.
4 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Madde 303: “Kiraya veren, kiralananın
kullanımıyla ilgili olmak üzere,
kendisi veya üçüncü kişi tarafından
yapılan yan giderlere katlanmakla
yükümlüdür.”
5 M. Alper Gümüş, 6098 Sayılı
Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesi, İstanbul 2011, s.86.
6 İnceoğlu, C. 1. s. 267.
7 Gümüş, s.277.
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PART 9
HOWEVER, THE
NOTIFICATION IS NOT
VALID IF THE RENT IS
NOT YET DUE.

F O OT N OT E

8 Ibid, p.272.
9 Ibid, p.272.
10 Supreme Court, 6. CC, D. 9.4.2013,
4267/6467.
11 Akartepe, p.15.
12 Ibid, p.15.

see shall pay the rent and the additional
expenses, if required, at the end of each
month and at the end of the rent period
at the latest, unless the contract or local
customs require otherwise”. As is common
in practice, if a specific time for payment
is determined, the payment is due on this
date. Accordingly, if rent is due and subject to non-payment by the lessee, Article
315 is applicable.
However, in line with widely accepted
practice, for Article 315 to be applicable,
the lessee must have gone into default
alongside with the delay in the payment
after the debt is due.8 If the due date has
not been determined beforehand, in accordance with the general provision related to default under sub-article 117/1 of the
TCO, the lessee has to notify the lessor in
order for the lessee to be considered in default. However, in accordance with Article
117/2 of the TCO, if a due date has been
set by which the rent must be paid, the
lessee is automatically in default once that
date is passed without requiring any notification to be made. Accordingly, since a
due date is determined in practice, the lessee goes into default when the rent due is
not paid. If the reason of the non-payment
does not arise from the lessee’s actions,
such as the lessor providing wrong account information, Article 314 of the TCO
is not applicable and the lessor may not
excercise the right of termination.9

13 Supreme Court 6. CC., D.
6.11.2014, 10030/12090.
14 Nihal Ural Çınar, Türk Borçlar
Kanunu’nda Düzenlenen Kira
Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, Istanbul
2014, p.290.
15 İnceoğlu, V. 1, p. 274.
16 Ibid, p.286.
17 Ibid, p.286.
18 Akartepe, p.15,
19 Supreme Court 6. CC., D.
24.04.1995, 4151/4272.
20 Supreme Court 6. CC., D.
26.09.2013, 11183/13167.
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muaccel olacağının anlaşılabilmesi için
TBK m. 314 incelenmelidir. Bu hüküm uyarınca kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet
olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan
giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira
süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.
Zira uygulamada da yaygın olduğu üzere,
eğer sözleşmede ödeme zamanı belirlenmiş
ise borç bu tarihte muaccel olacaktır. Bu koşullar doğrultusunda muaccel olan bir kira
bedeli söz konusu ise ve bu borç kiracı tarafından ifa edilmezse TBK m. 315 hükmüne
başvurulabilecektir.
Ancak, doktrindeki bir görüşe göre, TBK m.
315’in uygulanabilmesi için, kira bedelini
ifa etme borcu muaccel olduktan sonra kiracının ödemede gecikmiş olmasının yanı
sıra temerrüde düşmesi de şarttır.8 TBK m.
117/1’deki temerrüde ilişkin genel hüküm
uyarınca, eğer önceden belirlenmiş bir vade
söz konusu değil ise kiraya verenin kiracıyı
temerrüde düşürebilmesi için ihtarda bulunması gerekmektedir. Ancak TBK m. 117/2
uygulanması doğrultusunda, kira sözleşmesinde kira bedelinin ödenmesi vadeye
bağlanmış ise ihtar gerekmeksizin kiracı
vadesinde ödenmeyen kira bedelinden ötürü temerrüde düşecektir. Uygulamada kira
bedelinin ifası vadeye bağlandığı için, vadesi gelen kira bedeli ödenmediğinde kiracı
temerrüde düşmüş olacaktır. Bu durumda
kiracının temerrüde düşmesi için kiraya verenin ihtarda bulunmasına gerek olmayacaktır. Ayrıca, kiranın ödenmemesi kiraya
verenin yanlış hesap bilgileri vermesi gibi
kiracıdan kaynaklanmayan bir sebepten
kaynaklandı ise TBK m. 314 uygulama alanı
bulamayacak ve kiraya veren fesih hakkını
kullanamayacaktır.9

C. Notification

C. Bildirim

In order for the lessor to be able to exercise
their right to terminate, once the lessee has
failed to meet their financial obligations,
the lessor must give notice to the lessee
of a certain extension of time. However,
the notification is not valid if the rent is not
yet due. Nevertheless, if the parties agree
that the rent will be paid at the end of the
certain period of time (based on working
days), any notification sent before the end
of this day is not valid.10

Kiracı temerrüde düştükten sonra kiraya veren fesih hakkını kullanabilmek için, kiracıya
belirli bir süre tanıyarak bildirim yapmak durumundadır. Fakat kira bedeli borcu henüz
muaccel olmaksızın yapılan bildirim geçerli
bir bildirim olmayacaktır. Örneğin, sözleşme
kapsamında kira bedelinin belirli bir iş gününün sonuna kadar ödeneceği kararlaştırılmış ise bu iş günü bitmeden önce yapılan
bildirim geçersiz olacaktır.10

KİRACININ KİRA BEDELİNİ VE YAN GİDERLERİ ÖDEMEDEKİ TEMERRÜDÜNDEN ÖTÜRÜ
KİRAYA VERENİN FESİH HAKKI
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It is a requirment that the notification of an
extension date be made in writing.11 Notifications that do not comply with this requirement will be deemed invalid.

Söz konusu bildirimin adi yazılı şekilde yapılma zorunluluğu vardır.11 Şekil şartına
uyulmaksızın şifahi olarak yapılan bildirimler
geçersiz olacaktır.

FAKAT KIRA BEDELI

A further requirement for the notification
to be valid is that the notification of extension given to the lessee must explicitly state the date on which the payment is
due.12 The extension of the payment shall
be not less than ten days, and thirty days
for residential properties and roofed workplaces (Article 315). It can be understood
from the Article that this is a partially compulsory provision; in which case, a longer
period in favor of the lessee can be specified. However, it must not be shorter than
the periods as regulated under the law.13
This period commences on the day after
the notification is delivered to the lessee.
If there is more than one lessee, these lessees must be notified separately, and the
period will commence after they receive
the notification.14 If the lessee is given a
period shorter than that stipulated in Article 315, in order to exercise the right of termination, the lessor must again notify the
lessee and grant a further time extension
in compliance with the law.15

Aynı zamanda, bu bildirimin geçerli olabilmesi açısından muhakkak kiracıya ödeme
yapmak için verilen sürenin bildirim içerisinde sarih bir biçimde ifade edilmesi gerekmektedir.12 Ödeme süresi kanun koyucu tarafından, konut ve çatılı iş yerleri kira
sözleşmelerinde en az 30 gün, diğer kira
sözleşmelerinde ise en az 10 gün olarak hüküm altına alınmıştır (TBK m. 315). Hükmün
ifadesinden de anlaşıldığı üzere, bu düzenleme nispi emredici niteliktedir. Dolayısıyla
sözleşmede, kanunda öngörülmüş sürelerden daha kısa olmayacak şekilde süre
belirlenebilir.13 Bu süreler, bildirim kiracıya
ulaştıktan sonraki günden itibaren işlemeye
başlayacaktır. Eğer birden fazla kiracı varsa,
bu kiracılara ayrı ayrı bildirim yapılacak ve
tüm kiracılara da bildirim ulaştıktan sonra
süre işlemeye başlayacaktır.14 Verilen sürenin kanunda öngörülenden kısa olması halinde, kiraya verenin fesih hakkını kullanmak
için yeniden bir bildirim yapması ve kanuna
uygun şekilde süre vermesi gerekir.15

YAPILAN BILDIRIM

If the lessor is not the owner of the leased
property (e.g. if the lessor is sub-leasing),
the owner may not issue a further notification under Article 315 of the TCO or
terminate the lease contract.16 In this case,
the person who is capable of issuing notifications or appealing for extraordinary
termination is simply the lessor17 or an authorized representative of the lessor.18
In addition, there may be cases where
there is more than one lessor. In such a
case, all lessors are required to make a notification together.19 Thus, as the Court of
Appeals once held, “Under Article 315 of
the TCO, as a rule, an eviction case filed
due to default in contract, shall be filed by
the lessor. If there is more than one lessor,
as there is a required joinder of parties, it
is required for them to send a warning and
file the case together.”20 If the lessee or the

BORCU HENÜZ
MUACCEL OLMAKSIZIN

GEÇERLI BIR BILDIRIM
OLMAYACAKTIR.

D İ P N OT

8 Ibid, s.272.

Şayet, malik kiraya veren değil ise (örneğin
kiracının yaptığı bir alt kira sözleşmesi söz
konusu olabilir), malikin TBK m. 315 uyarınca bildirim göndermesi veya kira sözleşmesini feshetme yollarına başvurabilmesi
mümkün değildir.16 Bu kanun hükmü uyarınca bildirim yapabilecek veya olağanüstü
fesih yoluna başvurabilecek kişi yalnızca
kiraya veren17 ve kiraya verenin yetkili temsilcisidir.18
Bunun yanı sıra, bazen kiraya veren sayısının
birden çok olduğu durumlarla karşılaşılabilir. Böyle bir durumda tüm kiraya veren kişilerin bir arada bildirimde bulunması gerekmektedir.19 Nitekim Yargıtay da bir kararında,
“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 315.
maddesi hükmü uyarınca temerrüt sebebiyle açılacak tahliye davasının kural olarak kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren birden fazla ise aralarında zorunlu
dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve yine davayı
da birlikte açmaları zorunludur.” hükmünü
vermiştir20. Eğer kiraya veren kişi veya kişiler

9 Ibid, s.272.
10 Yargıtay 6. HD., T. 9.4.2013,
4267/6467.
11 Akartepe, s.15.
12 Ibid, s.15.
13 Yargıtay 6. HD., T. 6.11.2014,
10030/12090.
14 Nihal Ural Çınar, Türk Borçlar
Kanunu’nda Düzenlenen Kira
Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, İstanbul
2014, s.290.
15 İnceoğlu, C. 1, s. 274.
16 Gümüş, s.286.
17 Ibid, s.286.
18 Akartepe, s.15.
19 Yargıtay 6. H.D., T. 24.04.1995,
4151/4272.
20 Yargıtay 6. H.D., T. 26.09.2013,
11183/13167.
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21 Akartepe, p.14.
22 Ibid, p.14.
23 Supreme Court 6. CC. T.
20.06.2004, 5263/5373.
24 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel
Hükümler, Ankara 2014, p. 377.
25 Eren, p. 377.
26 Nihat Yavuz, Yeni TBK, HMK, İİK
ve İstinafa Göre Kira Hukuku, 6. Ed.,
Ankara 2018, p.241.
27 Supreme Court 6. CC., D. 8.2.2016,
5082/667.
28 Supreme Court 6. CC., D. 9.4.2013,
4267/6472.
29 Akartepe, p.20.
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lessor has passed away, notification is to be
made by his/her inheritors.21

ölmüşse mirasçılarının bildirim yapması söz
konusu olacaktır.21

It is possible for the owner of the leased property to change in the duration of the lease
contract. In such a case, the new owner becomes the party of the lease contract (Article
310 of the TCO) and provided that he/she
notifies the lessee beforehand that the rent
for the following period is to be paid to him/
her, the new owner has the right to notify the
lessee of unpaid rent for the period after the
new owner has taken ownership.22

Kira sözleşmesinin sürdüğü esnada kiralananın malikinin değişmesi de olasıdır. Bu
durumda yeni malik kira sözleşmesinin tarafı haline gelir (TBK m. 310) ve öncesinde,
sonraki dönemlerdeki kira bedellerinin kendisine ödenmesini kiracıya bildirmiş olduğu
takdirde, kendisinin malik sıfatını kazanmasından sonraki dönemlere ait ödenmeyen
kira bedelleri için bildirimde bulunma hakkını haiz olur22.

In addition to these conditions, it must be
clearly and comprehensibly stated in the
notification for which period the payment
of rent is being demanded and that the contract will be terminated if the rent is not paid
within the specified period.23

Bu şartlara ek olarak, bildirimde hangi dönem kiralarına istinaden ödeme talebinde
bulunulduğu ve bu kira bedellerinin öngörülen süre içerisinde ödenmezse kira sözleşmesinin fesih olunacağı da açık ve anlaşılır
bir şekilde yer almalıdır.23

If, following receipt of notification, the lessee
pays the rent in due course and within the
specified period, termination of the lease
contract will have been avoided. It is acceptable in some cases that partial payment of
the rent will prevent termination of the contract.24 If the lessee fails to pay a very insignificant amount of the rent, the lessor shall
not be able to terminate the contract, and if
the lessor tries to terminate the contract in
such a case, it is accepted that the lessor has
misused their right of termination.25 Rent is
a debt to be paid by delivery.26 Therefore,
provided that it is not stated otherwise in the
contract, for the rent to be paid in due form it
needs to be paid to the lessor in person or it
needs to be sent through the PTT to the lessor’s residence. Also, rent paid through any
method that has become a customary practice is accepted as duly paid.27 For example,
payment through the lessor’s bank account
may be considered as duly paid. In order
for a payment that is deposited into the lessor’s bank account to prevent termination of
contract, the payment has to be made to the
lessor’s bank account within the specified
period for rent payment.

Bildirimden sonra kiracı, usulüne uygun
olarak öngörülen süre içerisinde ödeme
yaparsa sözleşmenin feshini engellemiş
olacaktır. Ayrıca, bazı durumlarda yapılan
kısmi ödemenin de sözleşmenin feshinin
önüne geçebileceği kabul edilmektedir.24
Şöyle ki, kiracı borcunun çok cüzi bir miktarını eksik öder ise kiraya verenin fesih hakkı
bulunmayacak, buna rağmen sözleşmeyi
fesih etmek isterse hakkını kötüye kullandığı kabul edilecektir.25 Kira bedeli borcu,
götürülerek ödenmesi gereken borçlardan
biridir.26 Dolayısıyla sözleşmede aksi kararlaştırılmamış ise ödemenin usulüne uygun
olarak gerçekleşebilmesi için bu borcun ya
kiraya verene götürülerek elden ödenmesi
ya da PTT kanalıyla konutta ödemeli olarak gönderilmesi gerekmektedir. Teamül
haline gelmiş bir ödeme şekli de usulüne
uygun ödeme olarak kabul edilir.27 Örneğin, kiraya verenin banka hesabına bedelin
ödenmesi usulüne uygun bir ödeme olarak
değerlendirilebilecektir. Banka hesabına
yapılan ödemenin feshe engel olabilmesi
için, ödemenin verilen sürenin sonuna kadar kiraya verenin hesabına geçmiş olması
gerekir.

III. CONSEQUENCES
OF A LESSEE’S
D E FAU LT

I I I. KIRACI NI N
TEMERRÜDE
DÜŞMESININ SONUÇL AR I

A. Termination of the Contract

A. Sözleşmenin Feshi

Article 315 of the TCO, contrary to Article
260 of the previous Turkish Code of Obligations that regulate the rule of exceptional

TBK m. 315 hükmü önceden bu olağanüstü fesih kuralını düzenleyen 818 Sayılı
Mülga Borçlar Kanunu m. 260’ın aksine bir

KİRACININ KİRA BEDELİNİ VE YAN GİDERLERİ ÖDEMEDEKİ TEMERRÜDÜNDEN ÖTÜRÜ
KİRAYA VERENİN FESİH HAKKI

termination, is contradictory as it stipulates
that in order to terminate the lease contract,
notification is required alongside the lessee’s default. As said above, if the lessee
fails to pay the rent within the stipulated period, the lessor has the right to exceptional
termination of the contract. However, the
right for exceptional termination cannot be
exercized by the lessor before the ten-day or
thirty-day period stipulated in the legislation
or any other longer period regulated in the
contract on behalf of the lessee expires.28 If
the lessor sends a termination notice within
these periods, it is considered invalid.

M AK AL E L E R

yol izleyerek sözleşmenin fesih edilebilmesi için kiracının temerrüde düşmesinin
yanı sıra, bildirim yapılması zorunluluğunu
da öngörmüştür. Yukarıda da belirtildiği
üzere bu hüküm uyarınca kiracı öngörülen süre içinde ödeme yapmazsa kiraya
veren sözleşmeyi olağanüstü yoldan fesih
hakkına sahiptir. Ne var ki, en az 10 ya da
30 günlük süreler bitmeden önce veya
sözleşmede kiracının lehine belirlenen
daha uzun süreler geçmeden fesih hakkı
kullanılmaz.28 Bu süreler zarfında fesih bildiriminde bulunulursa, fesih geçersiz olacaktır.

There is a formal requirement in the legislation for a
termination notice regarding lease contracts related to
residential properties and roofed workplaces.
Söz konusu fesih bildirimi için kanunda sadece konut ve
çatılı iş yerlerine ilişkin kira sözleşmeleri bakımından bir
şekil şartı öngörülmüştür.
There is a formal requirement in the legislation for a termination notice regarding lease
contracts related to residential properties
and roofed workplaces. In accordance with
Article 348 of the TCO, any termination notice
for lease contracts of residential and roofed
workplaces is required to be in writing. Although there is no requirement for conditions except these states, it is more prudent
that notifications in writing of ease of proof.
Article 18/3 of the Turkish Commercial Code
No. 6201 (“TCC”) regulates that between
merchants, notices for declaring default,
termination of a contract and retraction
must done through a notary, registered
mail, telegraph, or registered electronic mail
with a secure e-signature. Accordingly, in
the event that a lease contract is drawn up
between merchants, the termination notice
must be done through either of the methods
above as stipulated in the TCC.
There are two different methods for carrying out notice of termination.29 One method
is to notify the lessee of the date by which
payments must be made, and if the rent is
not paid within that specified period, the
lease contract will be terminated. In this notification, if the lessee fails to pay the rent

Söz konusu fesih bildirimi için kanunda sadece konut ve çatılı iş yerlerine ilişkin kira
sözleşmeleri bakımından bir şekil şartı öngörülmüştür. TBK m. 348 gereği bu sözleşmeler kapsamında yapılacak bildirimlerin
yazılı olması zorunludur. Bunlar dışındaki
hallerde şekil şartı bulunmasa da ispat kolaylığı açısından bildirimlerin yazılı şekilde
yapılması daha uygundur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)
m. 18/3’te ise, tacirler arasında, diğer tarafı
temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe,
sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarların
veya ihtarların noter aracılığıyla, taahhütlü
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik
imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta
sistemi ile yapılması gerektiği öngörülmüştür. Dolayısıyla, kira sözleşmesinin tacirler arasında akdedilmiş olması halinde,
söz konusu bildirimin TTK’nın bahsi geçen
maddesinde belirtilen yöntemlerden birisi
ile yapılması gerekecektir.
Fesih bildirimi iki farklı yöntem izlenerek
yapılabilir.29 Bunlardan bir tanesi süre vermek için yapılan bildirimdir. Bu bildirimde,
öngörülen süre içerisinde ödeme yapılmazsa sözleşmenin fesih olunacağı ifadesi yer alabilir. Bu takdirde, süre sonunda
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21 Akartepe, s.14.
22 Ibid, s.14.
23 Yargıtay 6. HD, T. 20.06.2004,
5263/5373.
24 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel
Hükümler, Ankara 2014, s. 377.
25 Eren, s. 377.
26 Nihat Yavuz, Yeni TBK, HMK, İİK
ve İstinafa Göre Kira Hukuku, 6. Baskı,
Ankara 2018, s.241.
27 Yargıtay 6. HD, T. 8.2.2016,
5082/667.
28 Yargıtay 6. HD. T. 9.4.2013,
4267/6472.
29 Akartepe, s.20.
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within the specified period, the contract is
considered terminated. The other method is
to send the lessee a termination notice following the expiration of the specified period
if the lessee fails to make the payment on
time.30 In this case termination is considered
valid when the notification reaches the lessee and the contract is terminated anticipatorily.

kiracı ödemeyi gerçekleştiremediğinde
sözleşme fesih olunmuş sayılacaktır. Diğer
bir yöntem ise, kiracının öngörülen sürede
ödeme yapmadığı durumda ayrı bir fesih
bildiriminde bulunularak sözleşmenin fesih edilmesidir. Fesih, bildirim kiracının
hâkimiyet alanına girdiğinde hüküm ve sonuçlarını doğurur.30 Böylelikle kira sözleşmesi ileriye yönelik olarak ortadan kalkar.

The lessor may not exercise their right of
termination if the lessee pays the rent within
the period granted. However, for residential
and roofed workplace lease contracts, the
lessor does have a possible method to use
against a lessee who is in default and who
prevents termination of the contract by making the payment within the period granted
to the lessee. Article 352/2 of the TCC, which
is applicable for residential and roofed workplace lease contracts, states that:
“If the lessee has been sent two justified
written notices for not paying the rent within
the lease period for lease contracts shorter
than one year, and within one lease year or
a period exceeding one lease year for lease
contracts that have a period of one year or
longer, the lessor may terminate the lease
contract with remedies within one month
following the end of the lease period or for
contracts longer than one year, following
the end of the lease year in which the notices have been sent.”

Kiracı kira bedelini kendisine verilen süre
içerisinde ödediği takdirde kiraya veren
fesih hakkını kullanamayacaktır. Bununla
birlikte konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından, kirayı ödemekte geciken fakat
kendisine verilen süre içerisinde ödemeyi
gerçekleştirerek feshe engel olan kiracılara karşı kullanılabilecek ek bir imkân
bulunmaktadır. Konut ve çatılı işyeri kira
sözleşmeleri için uygulanan TBK m. 352/2
şöyledir:
“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.”

This provision grants the lessor the right of
termination with remedies for residential
and roofed workplace lease contracts of a
period longer than one year, provided that
two justified written notices are sent to the
lessee who comes into default for the payment of the rent within one lease year. Any
case should be opened within one month
following the end of the lease year in which
the notices are sent. For contracts shorter
than a year, a case must be filed after the
end of the duration of the contract.

Bu hüküm, sözleşme süresinin bir yıldan
uzun olduğu konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde, bir kira yılı içinde kira bedelini ödemede temerrüde düşmüş olan kiracıya kiraya veren tarafından iki haklı ihtar
gönderilmesi halinde, kiraya verene dava
yoluyla kira sözleşmesinin sona erdirilmesi
olanağını tanımaktadır. Bu davanın, uyarıların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması gerekmektedir. Sürenin bir yıldan kısa olduğu durumlarda ise
kısa bu davanın, sözleşme süresinin bitim
tarihinden itibaren açılması gerekmektedir.

Accordingly, in lease contracts, there is no
requirement to wait for the expiration of the
lease period of a period longer than one year.

Dolayısıyla, bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde, kira süresinin bitimini bekleme zorunluluğu bulunmamaktadır.31

With this provision, lessors are protected
against lessees who constantly default on
payment of rent and prevent termination
of the contract before the expiration of the
lease period.31

Bu hüküm ile kira bedelini ödemede sürekli temerrüde düşen ve fakat verilen süre
dolmadan sözleşmenin feshini engelleyen
kiracılar karşısında kiraya verenler korunmuş bulunmaktadır.

The two justified warnings stipulated in this
provision must be made in relation to the rent
of two separate months, not within the same

Hükümde öngörülen iki haklı ihtarın, aynı
ay içinde değil, iki ayrı aya ait kira bedeline
ilişkin olarak yapılması gerekmekte olup

30 Ibid, p.22.
31 N.Yavuz, p.824.
32 Supreme Court 8. CC., D.
13.9.2017, 3665/10603.
33 Supreme Court 6. CC., D. 5.3.2012,
15289/3446.
34 Akartepe, p.23.
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month, and the payments made after the notification of the warnings do not constitute an
obstacle to the two justified warnings.

ihtarın tebliğinden sonra yapılacak ödemeler, iki haklı ihtarın oluşmasına engel
teşkil etmeyecektir.

B. The Return of a Leased
Property

B. Kiralananın
Geri Verilmesi

Under Article 334 of the TCO, with expiration
of a contract, the lessee is liable for the return
of the leased property and the lessor has
the right to request to take the leased property back. In terms of vacating the leased
property and to fulfill the lessee’s duty of
restitution, (the Court of Appeals) does not

TBK m. 334 uyarınca, kira sözleşmesinin
sona ermesiyle birlikte kiracının kiralananı
geri verme yükümlülüğü, kiraya verenin de
geri almayı talep etme hakkı bulunmaktadır. Kiralananın tahliyesi ve kiracının kiralananı iade borcunu yerine getirmesi açısından Yargıtay, kiralananın kiracı tarafından

M AK AL E L E R

The lessor may not exercise their right of termination if the
lessee pays the rent within the period granted.
Kiracı kira bedelini kendisine verilen süre içerisinde ödediği
takdirde kiraya veren fesih hakkını kullanamayacaktır.
consider the fact that a lessee had actually
vacated the leased property sufficient and
has ruled that the key ought be delivered to
the lessor,32 otherwise the lessee will still be
recognized as using the property.33 The lessor can file an action to vacate the property
if the lease contract related to the residence
or roofed workplace has come to an end.34

fiilen boşaltılmış olmasını yeterli saymamış olup anahtarın kiraya verene teslim
edilmiş olması gerektiğine32, aksi takdirde
kiralananın halen kiracının kullanımında
olduğunun kabul edileceğine33 hükmetmiştir. Konut ve çatılı iş yerlerine ilişkin bir
kira sözleşmesi sona erdirilmiş ise kiraya
veren tahliye davası açabilecektir.34

C. The Lessor’s Claim for
Compensation

C. Kiraya Verenin Tazminat
Talebi

Under Article 126 of the TCO, in the case
of contracts in progress, the lessor is able
to claim compensation for any loss incurred due to expiration of the contract.
In the case of the lease contract being terminated in accordance with Article 315 of
the TCO, it is quite likely that damages will
be incurred by the expiration of a contract
before its full term. For example, where a
one-year contract ends in the sixth month,
any profit damages arising from seeking
a new lessee correspond to such a loss
under Article 126 of the TCO.35 In such a
situation, affirmative loss can be claimed
according to Article 126 of the TCO.
It is also possible to demand default interest due to the late payment of rent. The
lessor is able to make this claim with receivable as well as to make it afterwards.36
Unless otherwise indicated in the contract,

TBK m. 126 uyarınca kiraya veren, “ifasına
başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde , …
sözleşmenin süresinden önce sona ermesi
yüzünden uğradığı zararın giderilmesini
de isteyebilir.” Kira sözleşmesi TBK m. 315
hükmüne dayanılarak feshedildiğinde,
TBK m. 126’da sözü geçen, kiracının kusuru ile sözleşmenin süresinden önce sona
ermesiyle uğranılabilecek bir zararın ortaya
çıkması oldukça muhtemeldir. Örneğin, bir
yıl süre ile yapılmış kira sözleşmesinin altıncı ayda sona ermesi durumunda, bu aşamadan sonra yeni kiracı aranırken mahrum
kalınan kar TBK m. 126’da söz edilen zarara
(olumlu zarar) tekabül etmektedir.35 Böyle
bir halde TBK m.126’ya dayanılarak olumlu
zarar talep edilebilecektir.
Kiraya verenin kira bedelinin ödenmesindeki
gecikmeden ötürü temerrüt faizi talep etmesi
de mümkündür. Kiraya veren bu talebi ala-
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30 Ibid, s.22.
31 N.Yavuz, s.824.
32 Yargıtay 8. HD., T. 13.9.2017,
3665/10603.
33 Yargıtay 6. HD., T. 5.3.2012,
15289/3446.
34 Akartepe, s.23.
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36 N. Yavuz, p.242.
37 Ibid, p.242.
38 Ibid, p.242.
39 Ibid, p.241.
40 Ibid, p.242.
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default interest shall begin on the day the
lessee defaulted on the liability and is subject to a period of limitation of five years
(Article 147 of the TCO).37

cakla birlikte yapabileceği gibi sonradan da
yapabilir.36 Temerrüt faizi, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, kiracı borcunu ifa etmede temerrüde düştüğü gün işlemeye başlar ve beş
yıllık zamanaşımına tabi olur (TBK m. 147).37

Any default interest arising from non-payment of rent can be different under certain
stipulations. Any rate of interest stipulated
in the lease contract is valid.38 In the event
of a rate not being stipulated, different rates
of default interest are applied in commercial and non-commercial lease contracts.39
In order to identify whether or not a lease
contract is a commercial contract, Article 3
of the TCC is applied. In accordance with
this provision, all procedures and actions relating to a business concern and the issues
regulated in the TCC are commercial transactions. Therefore, hiring equipment for use
in a business concern, renting real estate
to maintain the operations of the concern,
renting housing for the business concern’s
employees, etc. are considered commercial.40 The default interest in such business
transactions and lease contracts, which
are deemed commercial, must not exceed
100% of the advance interest in accordance
with Law no. 3095 on the Statutory Interest
and Default Interest, as stipulated in Article
120/2 of the TCO. An advance rate of interest is regulated as 19.5% per year in 2008. As
of 2019, the default interest rate on commercial lease contracts must not exceed 39%.
The default interest shall not exceed 18% for
non-commercial lease contracts.

Kira bedelinin ödenmemesinden kaynaklanan temerrüt faizi belli şartlar altında farklılık
gösterebilir. Eğer kira sözleşmesinde bir faiz
oranı belirlenmiş ise bu oran geçerli olacaktır.38 Bir oranın belirlenmediği durumlarda ise
ticari nitelikte olan ve ticari nitelikte olmayan
kira sözleşmelerinde farklı miktarda temerrüt
faizi uygulanacaktır.39 Bir kira sözleşmesinin
ticari nitelikte olup olmadığının TTK m. 3 ışığında ele alınması gerekir. Bu hüküm uyarınca, TTK’da düzenlenen hususlarla bir ticari
işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller
ticari işlerdendir. Dolayısıyla ticari işletmede
kullanılmak üzere bir ekipman kiralanması,
ticari işletmenin faaliyetlerini sürdürmesi için
bir gayrimenkul kiralanması, ticari işletme çalışanlarının kalması için lojman kiralanması vb.
işlemler ticari nitelikte iş sayılacaktır.40 Ticari
nitelikte sayılan bu tip işlemlere ve kira sözleşmelerine dair temerrüt faizi TBK m. 120/2 atfıyla 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
İlişkin Kanun (19 Ocak 1984 tarihli ve 18610
sayılı Resmi Gazete) m. 22 uyarınca avans faizinin %100 fazlasını aşamayacaktır. Avans faiz
oranı 2018 yılı itibariyle %19,5 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 2019 yılı itibariyle ticari kira
sözleşmelerinde temerrüt faizi %39 oranını
aşamayacaktır. Temerrüt faizi ticari olmayan
kira sözleşmeleri için %18’i aşamaz.

Occasionally, loss can exceed the default
interest rate. According to Article 122 of the
TCO, if there is any loss such as this, “The
debtor is obliged to recover this loss unless
the debtor proves that he/she has no defects. If an amount exceeding the default interest is regulated in the pending action, the
judge shall decide on the amount of the loss
as the judge is able to decide on principle
upon the request of the plaintiff.”

Bazen uğranılan zarar temerrüt faizini aşan
miktarda olabilir. TBK m. 122’de düzenlendiği üzere eğer bu nitelikte bir aşkın zarar
mevcut ise borçlu, kendisinin hiçbir 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 hükmedebilir.

IV. CONCLUSION

I V. SONUÇ

According to Article 315 of the TCO, in the
event that a lessee fails to pay rent or additional expenses, the lessor has the right to
extraordinarily terminate the contract. The
exercise of this right is subject to the condition that the lessee has defaulted on payment. In this situation, the lessee’s default
status is considered under Article 117 of the
TCO. In the case of a dated lease contract,
the lessee goes into default once he/she has

TBK m. 315 kiraya verene kira bedeli ve
yan giderler ödenmediği takdirde kira sözleşmesini olağanüstü feshedebilme yetkisi
tanımaktadır. Kiraya verenin bu yetkisini
kullanabilmesi kiracının ödemede temerrüde düşmüş olması şartına bağlıdır. Bu
bağlamda kiracının temerrüde düşmüş
olma durumu TBK m. 117 genel hükmünce
değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Şayet
vadeli bir kira sözleşmesi mevcut ise kiracı
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failed to pay the rent on the due date. However, if there is not a dated lease contract,
the lessor must send notification to the lessee of default. Notice of termination can only
be sent to the lessee after a default warning.
Notice of termination is subject to the formal
requirement of being in writing and the lessor or the legal representative of the lessor
must send this notification to the lessee. In
this notification, the period of the lease related to the rent and additional expenses must
be stated. The period for which the lessee
is liable for rent must be in accordance with
the lease contract or the thirty-day and tenday periods regulated in the TCO. If the lessee is given a notice of termination without
being in default or if the contract is terminated without being time dependent, such
transactions shall be disabled. There are two
different procedures for the notice of termination. The first procedure is to clearly state
that the contract will be annuled if the payments are not paid within the period given
in the notice of the termination sent to the
lessee. The second procedure is to send a
separate notice of termination after the period given to the lessee to make a payment.
After the contract is terminated, the lessee is
responsible for returning the leased property to the lessor and the lessor has the right
to request the return of the leased property.
The lessor can demand any loss as per Article 126 of the TCO, default interest as per
Article 120 and exceeding loss as per Article
122 in compensation.
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vadesi gelen kira bedelini ödemediği anda
temerrüde düşer. Ancak vadeli bir kira sözleşmesinden söz etmek mümkün değilse,
kiraya verenin ihtar çekerek kiracıyı temerrüde düşürmesi gerekmektedir. Temerrüt
ihtarından sonra fesih ihtar bildiriminin
geçerli bir şekilde kiracıya gönderilmesi
mümkündür. Fesih ihtar bildirimi adi yazılı
şekil şartına tabidir ve bu bildirimin muhakkak kiraya veren ya da kiraya verenin yasal
temsilcisi tarafından kiracıya gönderilmesi
gerekmektedir. Bildirim içerisinde hangi
dönemlere ait kira bedeli ve yan gider borçlarına istinaden mehilin verildiği yer almalıdır. Kiracıya borcunu ödemesi için verilen
sürenin kira sözleşmesinde belirlenen veya
kanunda yer alan 30 ve 10 günlük sürelere
uygun olması şarttır. Eğer kiracı temerrüde
düşmeksizin fesih ihtarı yapılarak mehil
verilirse veya verilen süreye uyulmaksızın
sözleşme feshedilirse, bu işlemler batıl olacaktır. Fesih bildirimi için iki farklı yönteme
başvurulabilir. İlk yöntem, kiracıya gönderilen ihtar bildiriminde verilen süre içerisinde
borç ödenmezse sözleşmenin feshedileceği açıkça belirtilmesidir. İkinci yöntem ise
kiracıya borcunu ödemesi için verilen süre
geçtikten sonra ayrı bir fesih ihtarı çekilmesidir. Sözleşme feshedildikten sonra kiracının kiralananı geri verme yükümlülüğü ve
kiraya verenin de kiralananı geri almayı talep hakkı bulunur. Kiraya veren, TBK m. 126
uyarınca olumlu zararın, m. 120 uyarınca
temerrüt faizinin, m. 122 uyarınca da aşkın
zararın tazmin edilmesini talep edebilir.
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ABSTRACT

ÖZET

Under Turkish law, besides that the construction
contracts contain the fundamental elements related to the contracts of work, one can encounter with
construction contracts in different appearances as
the employer’s primary and subsidiary obligations
differ. Although there are no legal rules expressly
stipulating the legal nature of the liquidated damages in Turkish law, the liquidated damages is defined
as the compensation to be paid by the debtor which
is pre-determined by the parties in order to remedy
the damages to be incurred by the creditor in case
of debtor’s violation of its liabilities arising from the
construction contracts. The legal classification of
such clauses in construction contracts on whether
they constitute penalty clauses or liquidated damages is required to be determined by investigating the
objective will of the parties.

Türk hukukunda inşaat sözleşmeleri eser sözleşmesine ilişkin esaslı unsurları ihtiva etmesinin yanında,
işverenin asli ve yan edim yükümlülükleri farklılaştığı
ölçüde farklı görünümlerde inşaat sözleşmeleri ile
karşılaşılabilmektedir. Her ne kadar Türk hukukunda
götürü tazminat kurumunun hukuki niteliğini açıkça
ortaya koyan hukuk kuralları mevcut olmasa da, inşaat sözleşmesinden doğan borç ilişkisi dâhilinde
yükleniciye ait yükümlülüklerin borçlu tarafından
ihlal edilmesi durumunda alacaklı tarafından uğranacak zararların giderilmesine yönelik borçlu tarafından ödenecek tazminatın taraflarca önceden belirlenmesi götürü tazminat olarak tanımlanmaktadır.
İnşaat sözleşmelerinde yer alan bu tür kayıtların cezai
şart mı yoksa götürü tazminat mı teşkil ettiğine ilişkin
hukuki sınıflandırmanın tarafların objektif iradelerinin
araştırılması ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Although the penal clause is a subsidiary act that is
dependent on the actual obligation and it cannot be
demanded if the actual obligation is invalid, liquidated
damages is based on an independent agreement between the parties based on a loss suffered by the employer, even if the employer has accepted a delayed
performance without prejudice, liquidated damages
can be requested from the contractor if the legal result attributed to the liquidated damages is realized.

Cezai şartın asıl borca bağlı fer’i bir edim olması ve
asıl borcun geçersiz olması halinde borçludan talep edilmemesine karşın, götürü tazminat işveren
tarafından uğranılan bir zararı temel alan taraflar
arasındaki bağımsız bir anlaşmaya dayandığından, işveren tarafından çekincesiz biçimde gecikmeli ifa kabul edilmiş olsa bile kendisine bağlanan
hukuki sonucun gerçekleşmesi halinde götürü
tazminat yükleniciden talep edilebilmektedir.

KEYWORDS
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LIQUIDATED DAMAGES,
CONSTRUCTION CONTRACTS, NONLIABILITY AGREEMENTS, PENAL
CLAUSE, REDUCTION, LIMITATION

GÖTÜRÜ TAZMINAT, INŞAAT
SÖZLEŞMELERI, SORUMSUZLUK
ANLAŞMALARI, CEZAI ŞART,
TENKIS, SINIRLANDIRMA

2019 S U M M E R

155

ARTICLES

LIQUIDATED DAMAGES IN CONSTRUCTION CONTRACTS

PART 10
In this context, the components, legal nature, implementation and limitation of
liquidated damages which is generally tied to the result of the contractor’s default in
its obligation of handing-over the work that is built by himself under the construction
contracts that Turkish law applies will be examined respectively.
Bu makalede de Türk hukukunun uygulandığı inşaat sözleşmelerinde genellikle yüklenicinin
inşaatını gerçekleştirdiği eseri teslim borcunda temerrüde düşmesi sonucuna bağlanan
götürü tazminatın sırasıyla unsurları, hukuki niteliği, uygulanması ve sınırlandırılması
incelenecektir.
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I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

As seen frequently in practice, compensation
for damage as the remedy to the contractor’s default in fulfilling its obligations under
the construction contracts are compensated
through penal clauses or liquidated damage
clauses that is agreed between the parties.1
In this context, the components, legal nature,
implementation and limitation of liquidated
damages which is generally tied to the result
of the contractor’s default in its obligation of
handing-over the work that is built by himself
under the construction contracts that Turkish
law applies will be examined respectively.

Uygulamada sıkça görüldüğü üzere, inşaat
sözleşmesi tahtında yüklenicinin edimini
yerine getirmekte temerrüde düşmesi halinde meydana gelen zararların tazmini taraflarca kararlaştırılan cezai şart ya da götürü
tazminat hükümleri vasıtasıyla karşılanmaktadır.1 Bu makalede de Türk hukukunun
uygulandığı inşaat sözleşmelerinde genellikle yüklenicinin inşaatını gerçekleştirdiği
eseri teslim borcunda temerrüde düşmesi
sonucuna bağlanan götürü tazminatın sırasıyla unsurları, hukuki niteliği, uygulanması
ve sınırlandırılması incelenecektir.

II. GENERAL
I N F O R M AT I O N A B O U T
T H E L I Q U I DAT E D
DA M AG E S

I I. GÖTÜRÜ
TA ZMİ NAT
HA KKI NDA GENEL
Bİ LGİ LER

1. Rules to be Applied for
Construction Contracts in Turkish
Law

1. Türk Hukukunda İnşaat
Sözleşmelerine Uygulanacak
Kurallar

Although they certainly embody the nature
of the characteristics of the contracts of work,
the construction contracts in Turkish law
may have different legal appearances as the
substituted performances in contrast to the

Türk hukukunda inşaat sözleşmeleri, bünyesinde mutlak suretle bir eser sözleşmesi
niteliği barındırmakla birlikte, yüklenicinin
bir eseri meydana getirme borcu için ifa
edilecek karşı edim tarafların anlaşması

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE GÖTÜRÜ TAZMİNAT

contractor’s obligation to create a work alter
in accordance with the agreement of the parties. In fact, construction agreements in return
for land share that can be annotated to the
land registry pursuant to the Article 1009 of
the Turkish Civil Code which have the characteristics of mixed contract2, profit sharing
construction contracts that are concluded for
the aim of taking share in an anticipated result
which are characterized as “atypical mixed
contract”3 and design, build and operate contracts are evaluated within the types of construction contracts because they contain the
performance of creating a work.
On the other hand, in the case of employer’s
counter performance is not defined as a pecuniary debt in the exchange for the contractor’s
debt for creating a work under the construction contracts that Turkish law applies, as per
customary law and Article 1 of the Turkish Civil Code, the law of the judge shall apply to the
type of construction contract in question to
the extent permitted by the non-applicability
of Article 470 of Turkish Code of Obligations.

M AK AL E L E R

doğrultusunda değiştikçe inşaat sözleşmeleri de farklı hukuki görünümlere sahip
olabilmektedir. Öyle ki, Medeni Kanun m.
1009 hükmü uyarınca tapu kütüğüne şerh
edilebilen karma sözleşme niteliğindeki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri2,
yine bir “atipik karma sözleşme” olarak
nitelendirilen ve sonuca katılmalı biçimde
akdedilen gelir paylaşımlı inşaat sözleşmeleri3 ile işletme hakkı karşılığı inşaat sözleşmeleri bir eseri meydana getirme edimini
içerdiklerinden inşaat sözleşmeleri türleri
arasında değerlendirilmektedir.
Diğer yandan, Türk hukukunun uygulandığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin
eseri meydana getirme borcuna karşılık
işverenin karşı ediminin para borcundan
farklı olarak belirlenmesi halinde, eser sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu m. 470 vd.
hükümlerinin uygulanamadığı ölçüde örf
ve adet hukuku ve MK m. 1 uyarınca hâkimin hukuku söz konusu inşaat sözleşmesi
türü için uygulanacaktır.

2. The Elements of Liquidated
Damages in Turkish Law and
Default

2. Türk Hukukunda Götürü
Tazminatın Unsurları ve Temerrüt
Hali

In Turkish law, there is no legal rule which
clearly regulates the legal nature of liquidat-

Türk hukukunda götürü tazminat kurumunun hukuki niteliği ile temel unsurla-
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ed damages and its fundamental elements.
However, within Article 118 of the Turkish
Code of Obligations which is a general provision, it should be noted that, the employer is
entitled to the right to demand the compensation of the damages to be incurred, if the contractor is delayed in fulfilling his liabilities on
the due date in the construction contracts. On
the other hand, it should also be considered
that compensation in Turkish law is calculated following the determination of the loss as a
result of a dispute arising between the parties.4

rını açıkça düzenleyen bir hukuk kuralı
bulunmamaktadır. Ancak genel hüküm
teşkil eden TBK’nın 118. maddesi gereğince, inşaat sözleşmelerinde işveren tarafın
yüklenicinin borçlarını vadesinde yerine
getirmekte gecikmesi halinde doğacak zararların tazminini talep etme hakkına sahip
olduğu unutulmamalıdır. Diğer yandan,
Türk hukukunda tazminatın taraflar arasında doğacak bir ihtilaf sonucu zararın tespitini müteakip hesaplanmakta olduğu da
değerlendirilmelidir.4

The liquidated damages means that parties’
pre-determination of the compensation to be
paid by the debtor in order to compensate for
the decrease in the assets of the creditor, in
case of the violation of the liabilities emerging
from the contractual obligations by the debtor.5 The abovementioned liquidated damages agreement is considered to be a secondary
agreement which is of a unique (sui generis)
characteristics.6 The subject of the agreement
of liquidated damages is the payment of the
determined amount of compensation in case
of non-compliance with the obligations stated in the contract, and in this context, it can be
said that the liquidated damage agreement is
a unilateral contract.

Götürü tazminat (liquidated damages) ise
sözleşmeden doğan borç ilişkisinin içerdiği yükümlülüklerin borçlu tarafından ihlal
edilmesi halinde, alacaklının malvarlığında
meydana gelen eksilmenin giderilmesine
yönelik olarak borçlu tarafından ödenecek
tazminatın taraflarca önceden belirlenmesini
ifade etmektedir.5 Söz konusu götürü tazminat anlaşmasının ise kendine özgü (sui generis) nitelikte tali bir anlaşma olduğu kabul
edilmektedir.6 Götürü tazminat anlaşmasının
konusu sözleşmeye ilişkin belirlenen borca
aykırılık halinde kararlaştırılan miktarda tazminat ödenmesi olup, bu kapsamda götürü
tazminat anlaşmasının tek tarafa borç yükleyen nitelikte bir sözleşme olduğu söylenebilecektir.

There is no special provision regulated for the
default of the contractor under the provisions
of the Turkish Code of Obligations (“TBK”)
numbered 6092 governing the contracts of
work, therefore the general provisions of the
TBK shall apply for the construction contracts
that are subject to the provisions of the contracts of work.7 In this regard, as the principal,
the employer can claim liquidated damages
from the contractor provided that the contractor is put in default through a notification
to be made by employer in accordance with
Article 117 Paragraph 1 of TBK. However, as
per the term for the completion of the work
in construction contracts is expressly agreed
by the parties in practice, in the case that the
work is not delivered by the contractor in the
said term in accordance with the provision
of Article 117 Paragraph 2 of TBK, the contractor shall be in default and the liquidated
damages may be requested from him without
a further notification.8 Also, in its decisions,
Court of Appeals seeks the requirement that
incurrence of employer’s loss shall be caused
by the contractor’s failure to perform its obligations in due time or properly, while taking
into account that liquidated damages are associated with an estimated loss.9 In this context, the contractor will not be required to be
negligent in order to be deemed in default, if

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun eser
sözleşmesini düzenleyen hükümleri arasında yüklenicinin temerrüdü için özel bir
hüküm öngörülmediğinden, eser sözleşmesi hükümlerine tabi inşaat sözleşmeleri için TBK’nın genel hükümleri uygulama
bulacaktır.7 Bu minvalde, işveren tarafından götürü tazminatın talep edilebilmesi
için kural olarak TBK m. 117/f. 1 doğrultusunda işveren tarafından yapılacak bir
bildirim ile yüklenicinin temerrüde düşürülmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada inşaat sözleşmelerinde eserin teslimi
için vade taraflarca açıkça kararlaştırılmış
olduğundan, söz konusu vadede eserin
yüklenici tarafından teslim edilmemesi
halinde TBK m. 117/f. 2 hükmü uyarınca
ihtara gerek kalmaksızın yüklenici temerrüde düşecek ve kendisinden götürü tazminat talep edilebilecektir.8 Yargıtay da
kararlarında götürü tazminatın tahmini bir
zararın giderimi ile ilişkili olduğunu göz
önünde bulundurarak, işverenin zarara
maruz kalmasının; yüklenicinin yükümlülüklerini zamanında veya gerektiği gibi
yerine getirmemesinden kaynaklanmasını aramaktadır.9 Bu kapsamda yüklenicinin temerrüde düşmesi için kusurlu olması aranmayacak olup, yüklenici inşaat
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the contractor is objectively delayed in fulfilling its obligation to deliver the work under the
construction contract, if the contractor is also
considered negligent, it will be liable to pay
the liquidated damages. In other words, while
negligence is not required for the contractor
to be considered in default, the existence of
negligence of the contractor is necessary in
order to claim compensation due to its default.

3. The Legal Nature of
Liquidated Damages in
Construction Contracts:
Penalty or Compensation?
First and foremost, it should be noted that the
penal clause is defined as an act that has to
be paid by the debtor which has an economic value in the event that a valid debt is not
fulfilled or performed deficiently or if it is not
performed at a particular time.10 In determining the legal nature of liquidated damage, the
decisive point can be that the penal clause is
dependent on the actual obligation and it is a
subsidiary act that can only exist if the actual
obligation is not performed at all or not performed properly and in the circumstance that
the penal clause is invalid will result in actual
obligation to be invalid as well.11 As a matter
of fact, Article 182 of the TBK clearly stipulates
that unless the parties agree otherwise, if the
actual obligation becomes invalid for any reason or if it subsequently becomes impossible
to perform depending on the reason that the
debtor cannot be held responsible, the penalty amount shall not be claimed. However,
as the principal, it is not required to determine whether the debtor is in negligence for
the payment under the penal clause, since
the purpose pursued with agreeing on a penal clause by the parties is ensuring that the
actual obligation is performed and not compensating the relevant damages.12 In this
context, although the matter is debated in
the doctrine, according to the predominant
opinion, as per the Article 182 Paragraph 2 of
TBK, unless otherwise decided by the parties,
the debtor will not be obliged and to pay the
penalty to the extent that, if he proves that the
debt subsequently became impossible depending on a reason that the debtor cannot
be held responsible, in other words, that he is
not in negligence.13
As explained above, liquidated damage is a
type of compensation agreed by the parties
to determine the amount of probable loss in
advance and as a lump, in order to ensure the
compensation of losses especially for certain
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sözleşmesi tahtında objektif olarak eseri
teslim etme borcunu vadesinde yerine
getirmekte geciktiği takdirde, eğer yüklenicinin kusuru da var ise, götürü tazminat
ödemekle yükümlü olacaktır. Bir başka
ifadeyle, yüklenicinin temerrüde düşmesi için kusur aranmazken, yüklenicinin
temerrüdü nedeniyle kendisinden tazminat talep edilebilmesi için kusurun varlığı
şarttır.

3. İnşaat Sözleşmelerinde
Götürü Tazminatın
Hukuki Niteliği:
Cezai Şart mı Tazminat mı?
Öncelikle belirtilmelidir ki cezai şart, geçerli bir borcun yerine getirilmemesi veya
eksik yerine getirilmesi ya da belli bir yerde, belli bir zamanda yerine getirilmemesi
durumunda, borçlunun ödemesi gereken
ve ekonomik değere sahip bir edim olarak tanımlanmaktadır. 10 Götürü tazminatın hukuki niteliğinin tespitinde belirleyici
olabilecek nokta ise cezai şartın asıl borca bağımlı ve asıl borcun hiç veya gereği
gibi ifa edilmemesi halinde doğabilecek
olan fer’i bir edim olması ve asıl borcun
geçersiz olmasının cezai şartın da geçersiz olması sonucunu doğurmasıdır.11 Nitekim TBK’nın 182. maddesinde de asıl
borcun herhangi bir sebeple geçersiz
hale gelmesi veya taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça sonradan borçlunun sorumlu
tutulamayacağı bir sebeple imkânsız hâle
gelmesi halinde cezai şartın talep edilemeyeceği açıkça hüküm altına alınmaktadır. Bununla birlikte, ceza koşulu kararlaştırması ile taraflarca zararı tazmin amacı
değil, asıl borcun ifasını sağlama amacı
güdülmekte olduğundan kural olarak cezai şartın ödenmesinde borçlunun kusurlu olup olmaması da aranmamaktadır.12
Bu kapsamda öğretide tartışmalı olmakla
beraber, baskın görüşe göre TBK m. 182/f.
2 hükmü uyarınca aksi kararlaştırılmadığı
takdirde borçlu, borcun sonradan kendisinin sorumlu tutulamayacağı bir sebeple
imkânsız hâle geldiğini, diğer bir deyişle
kusursuz olduğunu ispat ettiği takdirde
ve ölçüde ceza ödemekle yükümlü olmayacaktır. 13
Yukarıda açıklandığı üzere götürü tazminat ise, zararların tazminini sağlamak
amacıyla kararlaştırılan ve gecikme başta olmak üzere belirli hallerde muhtemel
zarar miktarının taraflarca önceden ve
götürü olarak belirlenmesini ifade eden
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Genel Hükümler, Ankara, 2017, s.
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cases such as delay in performing an obligation being in the first place.14 Therefore, if the
liquidated damage is evaluated under the legal establishment of penal clause, pursuant
to the Article 179 Paragraph 2 of TBK, in the
case that the contractor has performed his
debt in a delayed manner and the employer
accepts such delayed performance without
prejudice, it must be acknowledged that liquidated damages cannot be requested from the
contractor any longer under the construction
contract. Nevertheless, since the liquidated
damage is an institution that allows the compensation of a previously determined amount
by the parties in terms of its legal nature, the
employer may demand liquidated damages
within the statute of limitation, even if the employer accepts the delayed performance of
the contractor without putting a reservation.15
Last but not least, if the penalty amounts
agreed by the parties are considered excessive, they can be reduced ex officio by the
judge through the application of Article 182
of TBK. However, it should be noted that as
the contractor is vested with the title of merchant in terms of construction contracts, it is
considered that the capability of reduction
which is endowed for the penalty clauses as
per the Article 182 of TBK will not be available,
taking the Article 22 of Turkish Commercial
Code into consideration which regulates that
reducing of amounts in penal clauses shall
not apply for the merchants, without prejudice to the cases of immorality.16 On the other
hand, in the doctrine, it is advocated under
the above explanations that, when it is evaluated in accordance with the purpose of its
regulation, as the liquidated damages cannot
be considered as a penal clause considering
its legal nature, the possibility of intervention
of the judge arguing that amount agreed
under the penalty clause is excessive would
not possible for the liquidated damage agreements even by analogy with the provision of
Article 182 of TBK.17

4. Determination of the Consensus
of the Parties for Liquidated
Damage to Exist
The most fundamental legal distinction
regarding the liquidated damage clauses
in construction contracts is determining
whether such provisions constitute a penalty clause or compensation. Within this
scope, the legal nature of liquidated damage should be determined by separately examining and classifying the penalty clauses

bir tazminat türüdür. 14 Dolayısıyla eğer
götürü tazminat hukuki niteliği itibarıyla
cezai şart kurumu altında değerlendirilirse, TBK m. 179/f. 2 hükmü uyarınca yüklenici borcunu gecikmeli olarak ifa ettiği ve
işverenin bir ihtirazi kayıt koymaksızın söz
konusu gecikmeli ifayı kabul ettiği takdirde, artık inşaat sözleşmesi kapsamında
yükleniciden götürü tazminat talep edilemeyeceği kabul edilmelidir. Buna karşın,
götürü tazminat mahiyeti itibarıyla önceden taraflarca kararlaştırılan tutardaki
zararın giderilmesini sağlayan bir hukuki
kurum olduğundan, işveren yüklenicinin
gecikmeli ifasını çekincesiz olarak kabul
etse dahi zamanaşımı süresi içinde götürü tazminatı talep edebilecektir.15
Son olarak, taraflarca kararlaştırılan cezai şartlar aşırı görüldüğü takdirde TBK
m. 182 vasıtasıyla hâkim tarafından kendiliğinden indirilebilmektedir. Ancak
belirtmek gerekir ki inşaat sözleşmeleri
açısından yüklenici tacir sıfatını haiz olduğundan, TBK m.182 uyarınca cezai
şartlar için tanınan tenkis kurumunun
tacirler bakımından uygulanmayacağını
düzenleyen TTK m. 22 hükmü gereğince
ahlaka aykırılık hali saklı kalmak kaydıyla
cezai şartın indirilmesinin talep edilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.16 Diğer yandan doktrinde, yukarıda
yer alan açıklamalar kapsamında öngörülme amacı açısından değerlendirildiğinde
de götürü tazminat hukuki niteliği itibariyle cezai şart olarak kabul edilemeyeceğinden, TBK m. 182 hükmü doğrultusunda
hâkimin aşırı ceza koşuluna müdahale imkânının götürü tazminat anlaşmaları bakımından kıyasen dahi kabul edilmesine
imkân bulunmadığı savunulmaktadır.17

4. Götürü Tazminatın Varlığının
Tespiti için Tarafların Ortak
İradesinin Belirlenmesi
İnşaat sözleşmelerinde yer alan götürü
tazminat maddelerine ilişkin en temel hukuki ayrımı bu tür hükümlerin bir cezai şart
mı yoksa tazminat mı teşkil ettiği hususu
oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türk hukuku altında cezai şart ve tazminat kurumlarının ayrı ayrı incelenerek sınıflandırılması
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and compensation under Turkish law. Because, it is considered vital and compulsory
to distinguish between the liquidated damages and the penalty clauses as in some
cases it is expressly or indirectly prohibited
by the legislator to agree on a penal clause
and more importantly, the objectives pursued by the parties during the drafting some
contracts may be different from the aims
served by the penalty clause.18
In this respect, it is stated in the doctrine that,
in order to determine whether a clause stated
in construction contracts constitutes liquidated damages or a penalty clause, the actual
aim of the parties and their precise intentions
while drafting the said clause is required to
be investigated.19 In addition, it is also stated that other criterion for the determination
of liquidated damages that is needed to be
taken into consideration is the connection
between the event of loss and liquidated
damage agreement concluded. Because, in
accordance with the predominant opinion, in
order to claim liquidated damages it is sought
that the loss must occurred although proving
of the amount of the loss is not sought.20
For the matter of connection between the liquidated damages and the loss, it is asserted in
the doctrine that if the amount of liquidated
damage that agreed by the parties in the construction contract should be considered as a
penal clause, if the aforesaid amount is far
beyond the amount of the damage that can
be objectively and hypothetically incurred.
However, if no such difference in the present
case exists and it is not clearly understood
that the element of creating pressure on the
debtor is actually desired by the parties, it is
deemed appropriate to accept the existence
of a liquidated damages agreement which
would serve the interests of both parties.21
In addition, the correct classification of liquidated damage agreement is also important
for the burden of proof to be attributed to
the parties. In the event that the parties decide on a penal clause, even if the employer has not suffered any loss, the contractor shall perform its obligations under the
penal clause agreed between the parties
according to Article 180 of TBK. However,
if the liquidated damages is agreed under
the construction contract, -although being
a controversial issue in the doctrine- it is required that a loss incurred by the employer
must be present to claim liquidated damages , and the burden of proof on such damage has not occurred is on the contractor.22

M AK AL E L E R

suretiyle götürü tazminatın hukuki niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Zira cezai
şart kararlaştırılmasının yasa koyucu tarafından açık veya dolaylı olarak yasaklanmış olması ve daha da önemlisi, bazı sözleşmeler hazırlanırken tarafların gözettiği
amaçların ceza koşulunun hizmet ettiği
amaçlardan farklı olabilmesi nedeniyle,
götürü tazminatın ceza koşulundan ayırt
edilmesi önemli ve zorunlu olarak değerlendirilmektedir.18
Bu doğrultuda, inşaat sözleşmelerinde yer
alan bir kaydın götürü tazminat mı yoksa
ceza koşulu mu teşkil ettiğinin belirlenebilmesi için öncelikle tarafların gerçekte
ne amaçladığının ve söz konusu maddeyi
hazırlarken tam olarak neyi hedeflediklerinin araştırılması gerektiği doktrinde ifade
edilmektedir.19 Ayrıca, götürü tazminatın
tespitinde dikkate alınması gereken diğer
bir ölçütün de kararlaştırılan götürü tazminat anlaşmasının zarar olgusuysa olan
bağlantısı olduğu ifade edilmektedir. Zira
ağırlıklı görüş uyarınca götürü tazminat
ediminin talep edilebilmesi için zararın
miktarını ispat etme zorunluluğu bulunmasa da zararın meydana gelmiş olması
aranmaktadır.20
Öğretide götürü tazminatın zarar ile bağlantısı hususunda, eğer inşaat sözleşmesinde tarafların öngördükleri götürü tazminat ediminin değeri objektif ve farazi
olarak uğranabilecek zararın çok ötesinde
ise cezai şart olarak kabul edilmesi gerektiği; ancak somut durumda böyle bir fark
mevcut değilse ve borçlu üzerinde baskı
yaratma unsurunun taraflarca istendiği
açıkça anlaşılamıyorsa, her iki tarafın da
menfaatine hizmet edecek götürü tazminat anlaşmasının varlığının kabul edilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.21
Ayrıca götürü tazminatın hukuki sınıflandırmasının doğru biçimde yapılması, taraflara
atfedilecek ispat yükü açısından da önem
teşkil etmektedir. Öyle ki, taraflarca cezai
şart kararlaştırılması halinde TBK m. 180
uyarınca işveren hiçbir zarara uğramasa
dahi taraflar arasında kararlaştırılan cezai
şartın yüklenici tarafından ifası gerekmektedir. Ancak inşaat sözleşmesinde bir götürü
tazminatın kararlaştırılması halinde, işsahibi götürü tazminatın talep edilebilmesi için
İşveren tarafından uğranılan bir zararın söz
konusu olması gerektiği hususu doktrinde
tartışmalı bir konu olmakla beraber aranan
bir gereklilik olup, bu tür bir zararın oluşmadığını ispat yükü yüklenici üzerindedir.22
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5. Implementation and Limitation
of Liquidated Damages in
Construction Contracts

5. İnşaat Sözleşmelerinde Götürü
Tazminatın Uygulanması ve
Sınırlandırılması

Although liquidated damages which is often
agreed in construction contracts is not explicitly regulated under Turkish law, the existence
of liquidated damage is clearly determined
both in the doctrine and the jurisprudence of
the Court of Appeals. In addition, as explained
above, the Court of Appeals found that there
are structural differences between the penalty clauses and liquidated damages in a legal
sense. However, at the same time the Court
of Appeals has ruled that liquidated damages
in favor of employers cannot continue for an
indefinite period of time. Because in this case,
the amount in question will no longer constitute a compensation and that this would be
contrary to the establishment purpose of the
compensation, the rules of goodwill and fairness for the benefits expected from the construction contract.23

Her ne kadar inşaat sözleşmelerinde sıkça
kararlaştırılan götürü tazminat Türk hukukunda açıkça düzenlenmemiş olsa da
doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında götürü tazminatın varlığı açıkça belirlenmiş
durumdadır. İlaveten yukarıda açıklandığı
üzere Yargıtay, kararlarında cezai şart ile
götürü tazminat arasında hukuki anlamda
yapısal farklıların bulunduğunu tespit etmiştir. Ancak aynı zamanda Yargıtay, işverenlerin lehine düzenlenen götürü tazminatların ölçüsüz bir süre boyunca devam
edemeyeceğini, zira bu durumda söz konusu bedelin artık tazminat olmaktan çıkacağını ve bu durumun inşaat sözleşmesinden beklenen yarara, tazminatın konuluş
amacı ile iyiniyet kuralları ve hakkaniyete
aykırı olacağına hükmetmiştir.23

In the event that a loss other than the amount
determined in the liquidated damages agreement arise, the liquidated damages is categorized different types as relative, partly relative
and absolute depending on whether the
parties concerned have established contractual presumptions by recognizing the power
to prove.24 While the amount determined by
the parties in the absolute liquidated damages agreement both constitutes a minimum
limit and a maximum limit, in the case of the
relative liquidated damages agreement, if the
amount of damage incurred by the creditor is
found to be higher, it can be claimed as per
the Article 112 of TBK, without any obligation
to prove the debtor’s negligence.25 In this respect, in the case of an absolute liquidated
damages agreement concluded between the
parties, as per the Article 180 Paragraph 2 of
TBK, it will not be possible for the creditor to
demand an amount which is more than the
amount of liquidated damages determined
from the debtor by proving the actual loss. On
the other hand, in the case of the existence of
a relative liquidated damages agreement, the
creditor that is entitled to claim for compensation is not obliged to prove that the debtor
violated the contract. In accordance with Article 112 of TBK, it is sufficient for the creditor
to claim the compensation of the damages
caused by the violation of the contract by
proving that the amount of actual loss is more
than the amount determined in the liquidated
damages agreement.

Götürü tazminat anlaşmasında belirlenen
miktardan farklı bir zararın ortaya çıkması
halinde, buna ilişkin tarafların ispat yetkisi tanımak suretiyle sözleşmesel karineler
oluşturup oluşturmadığına bağlı olarak
götürü tazminat nispi, kısmen nispi ve
mutlak olarak farklı türler altında sınıflandırılmaktadır.24 Mutlak götürü tazminat anlaşmasında tarafların belirledikleri miktar
hem alt sınır hem de üst sınır niteliği taşırken, nispi götürü tazminat anlaşmasında
ise alacaklının zararının daha fazla olduğu
tespit edilirse, borçlunun kusuruna yönelik bir ispat yükümlülüğü bulunmaksızın,
TBK m. 112 uyarınca talepte bulunabilecektir.25 Bu doğrultuda, taraflar arasında
mutlak götürü tazminat anlaşması söz konusu olduğunda alacaklının TBK m. 180/f.
2 uyarınca, gerçek zararını ispat ederek
belirlenen götürü tazminat miktarından
daha fazla olan bir meblağı borçludan talep etmesi mümkün olmayacaktır. Diğer
yandan nispi götürü tazminat anlaşmasının varlığı söz konusu olduğunda tazminat
alacaklısı, borçlunun sözleşmeyi ihlal ettiğini ispat etmekle yükümlü olmayıp, TBK
m. 112 hükmü uyarınca sözleşmenin ihlali
sonucunda uğradığı zararının götürü tazminat anlaşmasında belirlenen miktardan
daha fazla olduğunu ispat etmesi alacaklının zararın tazminini talep edebilmesi için
yeterli olacaktır.
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Nevertheless, pursuant to an another opinion
advocated in the doctrine, if it can be proven
by the debtor that the amount that is needed to be compensated by the debtor is in
fact is lesser than the amount claimed by the
creditor which is an amount bigger than the
amount of liquidated damages stated in the
contract, it is possible for the debtor to avoid
from paying the exceeding amount. Therewithal, it is also stated that the debtor may be
refunded with the exceeding amount based
on the provisions of unjust enrichment, if the
relevant exceeding amount is paid to the
creditor. But for debtor to be entitled to such
refund, it is also clarified that the debtor is
need to prove that he had supposed that he is
the debtor in this regard and paid the relevant
exceeding amount for this reason.26

Ancak doktrinde savunulan diğer bir görüş, borçlunun tazmin etmesi gereken
miktarın, alacaklı tarafından sözleşmede
belirlenen götürü tazminat miktarının üzerinde bir tutarda talep edilen zarardan gerçekte daha az olduğu borçlu tarafından
kanıtlanabiliyorsa, borçlunun aşan miktarı
ödemekten kurtulmasının mümkün olacağı yönündedir. Bununla beraber, tazminat borçlusunun söz konusu fazla miktarı
alacaklıya ödediği takdirde sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak aşan
miktarı geri alabileceği, ancak sebepsiz
zenginleşme hükümleri çerçevesinde bu
ödemeyi geri alabilmesi için hatayla kendisini borçlu zannettiğini ve bu nedenle
ödeme yaptığını ispat etmesinin aranacağı
da belirtilmiştir.26

In the partially relative liquidated damage
agreement which is the minimum or maximum
limit of liquidated damages is determined,
only one of the parties is able to disprove the
amount of liquidated damages. If there is a liquidated damages agreement which there is a
maximum limit for the compensation amount
that the compensation creditor can claim, the
“maximum liquidated damage agreement”; if
there is a minimum limit for the compensation
amount that the compensation creditor can
claim, in that case it shall be “minimum liquidated damage agreement” will come into
question.27

Götürü tazminatın alt veya üst sınırı belirlendiği kısmen nispi götürü tazminat
anlaşmasında ise taraflardan yalnızca birinin götürü tazminat değerinin aksini ispat
etme imkânı mümkündür. Tazminat alacaklısının talep edebileceği tazminat miktarı için üst sınırının belirlendiği bir götürü
tazminat anlaşması mevcut ise “azami götürü tazminat anlaşması”, tazminat borçlusunun ödemek zorunda olduğu tazminatın
bir alt sınırı mevcut ise “asgari götürü tazminat anlaşması” söz konusu olacaktır.27

In the doctrine, it is accepted that in cases
where the possibility of disproving the agreed
liquidated damages is not recognized to the
parties, the liquidated damages agreements
constitute an irresponsibility agreement because the compensation in the construction
contract is limited to a maximum amount and
therefore it is considered that the said liquidated damages is needed to be subjected to
inspection stipulated under the Article 115 of
TBK by analogy.28 In this context, the rule regarding the non-liability agreements that the
agreements that are concluded in advance
which reads the debtor will not be liable for
its gross negligence are absolutely null and
void is explicitly stated under the Article 115
Paragraph 1 of TBK. The Court of Appeals in
its decisions also consistently rules that the
provisions which state that the parties shall
not be liable for their gross negligence are null
and void.29 In this direction, even if the parties
are agreed on the limitation of the contractor’s
liability with a certain amount by the virtue of
absolute liquidated damages agreement, as
per article 115 Paragraph 1 of TBK, it may be
stated that the liquidated damages agreement

Doktrinde, kararlaştırılan götürü tazminatın aksini ispatlama imkânının taraflara
tanınmadığı mutlak götürü tazminat anlaşmalarında inşaat sözleşmesindeki tazminatın azami bir miktar ile sınırlandırılması
sebebiyle bir sorumsuzluk anlaşması teşkil
ettiği ve bu nedenle söz konusu götürü
tazminatın kıyasen TBK m. 115 hükmünün
denetime tabi tutulması gerektiği kabul
edilmektedir.28 Bu kapsamda sorumsuzluk
anlaşmalarına ilişkin TBK m. 115/f. 1 hükmünde borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan
anlaşmaların kesin olarak hükümsüz olduğu kuralı açıkça ifade edilmektedir. Yargıtay
da kararlarında tarafların ağır kusurundan
sorumlu olmayacağına ilişkin hükümleri
geçersiz kılma yönünde istikrarlı biçimde
hüküm kurmaktadır.29 Bu doğrultuda taraflar mutlak götürü tazminat anlaşması ile
yüklenicinin sorumluluğunun kesin bir miktar ile sınırlandırılması üzerinde anlaşmış
olsalar dahi, TBK m. 115/f. 1 uyarınca ağır
kusur halinde söz konusu sorumluluk sınırı
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23 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi,
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25 Yasemin Kabaklıoğlu Arslanyürek, Ceza Koşulu Özellikle
Zarar ve Tazminatla İlişkisi, On İki
Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul,
Mart 2018, s. 126.
26 Kapancı, s.669-670, dpn.71
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which constitutes the limitation of responsibility will not apply in case of gross negligence.

teşkil eden götürü tazminat hükmünün uygulanmayacağı söylenebilecektir.

THE CONSTRUCTION

6. Conclusion

6. Sonuç

CONTRACTS CONTAIN

Under Turkish law, besides that the construction contracts contain the fundamental elements related to the contracts of work, one
can encounter with construction contracts
in different appearances as the employer’s
primary and subsidiary obligations differ. Although there are no legal rules expressly stipulating the legal nature of the liquidated damages in Turkish law, the liquidated damages is
defined as the compensation to be paid by the
debtor which is pre-determined by the parties
in order to remedy the damages to be incurred
by the creditor in case of debtor’s violation of
its liabilities arising from the construction contracts. At this point, it is stated in the doctrine
that the legal classification of such clauses in
construction contracts on whether they constitute penalty clauses or liquidated damages
is required to be determined by investigating
the objective will of the parties.

Türk hukukunda inşaat sözleşmeleri eser
sözleşmesine ilişkin esaslı unsurları ihtiva etmesinin yanında, işverenin asli ve yan edim
yükümlülükleri farklılaştığı ölçüde farklı
görünümlerde inşaat sözleşmeleri ile karşılaşılabilmektedir. Her ne kadar Türk hukukunda götürü tazminat kurumunun hukuki
niteliğini açıkça ortaya koyan hukuk kuralları mevcut olmasa da, inşaat sözleşmesinden
doğan borç ilişkisi dâhilinde yükleniciye ait
yükümlülüklerin borçlu tarafından ihlal edilmesi durumunda alacaklı tarafından uğranacak zararların giderilmesine yönelik borçlu tarafından ödenecek tazminatın taraflarca
önceden belirlenmesi götürü tazminat olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada doktrinde
inşaat sözleşmelerinde yer alan bu tür kayıtların cezai şart mı yoksa götürü tazminat mı
teşkil ettiğine ilişkin hukuki sınıflandırmanın
tarafların objektif iradelerinin araştırılması ile
tespit edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

LAW, BESIDES THAT

THE FUNDAMENTAL
ELEMENTS RELATED
TO THE CONTRACTS
OF WORK, ONE CAN
ENCOUNTER WITH
CONSTRUCTION
CONTRACTS
IN DIFFERENT
APPEARANCES AS THE
EMPLOYER’S PRIMARY
AND SUBSIDIARY
OBLIGATIONS DIFFER.

164

GSI ARTICLETTER

Although the penal clause is a subsidiary act
that is dependent on the actual obligation and
it cannot be demanded if the actual obligation is invalid, liquidated damages is based on
an independent agreement between the parties based on a loss suffered by the employer,
even if the employer has accepted a delayed
performance without prejudice, liquidated
damages can be requested from the contractor if the legal result attributed to the liquidated damages is realized. In the same scope,
the burden of proof that such damage does
not occur is on the contractor, it is accepted
that capability of reduction which is endowed
for the penalty clauses as per Article 182 of
TBK will not be accepted even by analogy for
the liquidated damages. Finally, the Court of
Appeals rules that liquidated damages in favor of employers which is continuing for an
indefinite period of time will be against the establishment of the purpose of compensation
and the rules of goodwill. In the aspect of the
agreements of absolute liquidated damages,
the Court of Appeals makes an assessment
based on the non-liability agreements and
rules that in case of a gross negligence as per
Article 115 Paragraph 1 of TBK, the provision
of absolute liquidated damages is invalid.

Cezai şartın asıl borca bağlı fer’i bir edim
olması ve asıl borcun geçersiz olması halinde borçludan talep edilmemesine karşın, götürü tazminat işveren tarafından
uğranılan bir zararı temel alan taraflar
arasındaki bağımsız bir anlaşmaya dayandığından, işveren tarafından çekincesiz biçimde gecikmeli ifa kabul edilmiş olsa bile
kendisine bağlanan hukuki sonucun gerçekleşmesi halinde götürü tazminat yükleniciden talep edilebilmektedir. Aynı kapsamda bu tür bir zararın oluşmadığını ispat
yükü yüklenicide olup, TBK m. 182 hükmü
ile cezai şartlar için öngörülen tenkis kurumu götürü tazminatlar için kıyasen dahi
kabul edilmeyeceği kabul edilmektedir.
Son olarak, Yargıtay işveren lehine belirsiz
bir süre için belirlenmesinin tazminatın konuluş amacına ve iyiniyete aykırı olduğuna hükmetmekte, mutlak götürü tazminat
anlaşmaları açısından ise sorumsuzluk anlaşmalarına ilişkin bir değerlendirme yaparak TBK m. 115/f. 1 uyarınca ağır kusurun
varlığı halinde bu yöndeki mutlak götürü
tazminat hükmünü geçersiz kılmaktadır.
laşmaları, İstanbul, 2011.
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ABSTRACT

ÖZET

The trust liability originated from reputation of
group of companies in our judicial system, is considered out of the scope of contractual liability or
tort liability, and as a source of liability deriving from
the legislation, non-contractual liability, similar to
liability of culpa in contrahendo. In order for trust
liability to be in place, the requirements which are
set forth in Article 209 of TCC and shaped in accordance with the opinions of legal literature that are
contemplated in this article shall be cumulatively
met.

Hukuk sistemimizde şirketler topluluğunun itibarına
dayanan güven sorumluluğu, sözleşmesel sorumluluk
veya haksız fiil sorumluluğu kapsamında değerlendirilemeyen, culpa in contrahendo sorumluluğuna benzer
olarak sözleşme dışı, kanundan doğan bir sorumluluk
kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Bu güven sorumluğunun söz konusu olabilmesi için, TTK madde 209
hükmünde belirtilen ve doktrin görüşleri çerçevesinde
şekillendirilen ve bu makalede ayrıntılı olarak izah edeceğimiz şartların kümülatif olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

GROUP OF COMPANIES, CONTROL
RELATIONSHIP IN GROUP OF
COMPANIES, TRUST LIABILITY,
REPUTATION OF GROUP, ARTICLE
209 OF TCC.

ŞIRKETLER TOPLULUĞU,
ŞIRKETLER TOPLULUĞUNDA
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Trust liability has been considered one of unwritten, non-contractual source of liability
under well-established jurisprudence of Swiss Federal Court following its decision of
Wibru/Swissair which constitutes a precedential decision in respect of the liability of
controlling company in groups of companies.
Şirketler topluluğu hukuku bakımından bağlı şirket teşkil eden şirketlerle işlem gerçekleştiren
üçüncü kişilerin uğradığı zarara ilişkin olarak, belirli şartlarla hâkim şirketin sorumluluğunu
öngören güven sorumluluğu, hukukumuzun mehazını teşkil eden İsviçre Hukuku’nda, İsviçre
Federal Mahkemesi (“Federal Mahkeme”) kararları çerçevesinde oluşturulmuştur.

F O OT N OT E

1 BGE (Die Entscheidungen des
Schweizerischen Bundesgerichts)
120 II 331-341.
2 Halit Aker, “Türk Şirketler
Hukukunda Yeni Bir Kurum:
“Hakim Şirketin Güvenden Doğan
Sorumluluğu” (TTK Tasarısı m.209):
İsviçre Federal Mahkemesi Kararları
Işığında bir Değerlendirme”, AUHFJ
2008, V.57, N.4, [1-97], p. 30.
3 Gül Okutan Nilsson, “Şirketler
Topluluğunda Güvenden Doğan
Sorumluluk”, Galatasaray University
Faculty of Law Journal 2013/2, [3554], p.39.
4 Aker, p. 16; Okutan Nilsson p. 39.
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I. INTRODUCTION

I. GIRIŞ

Trust liability has been considered one
of unwritten, non-contractual source of
liability under well-established jurisprudence of Swiss Federal Court following
its decision of Wibru/Swissair which constitutes a precedential decision in respect
of the liability of controlling company in
groups of companies.1 Federal Court has
stated that the trust in reliability of the
parent company in group of companies’
relationship is worthy to be protected, as
well as the trust between the parties in
authenticity and reliability of each other’s statements during the negotiations
phase of a contract. It is pointed out in
the legal literature that the liability mentioned in decisions of Federal Court constitutes a special loyalty relation which is
similar to “relationship of negotiations of
contracts”. 2

Şirketler topluluğu hukuku bakımından
bağlı şirket teşkil eden şirketlerle işlem gerçekleştiren üçüncü kişilerin uğradığı zarara
ilişkin olarak, belirli şartlarla hâkim şirketin
sorumluluğunu öngören güven sorumluluğu, hukukumuzun mehazını teşkil eden
İsviçre Hukuku’nda, İsviçre Federal Mahkemesi (“Federal Mahkeme”) kararları çerçevesinde oluşturulmuştur. İsviçre Federal
Mahkemesi tarafından verilen kararlardan
en önemlisi, Wibru/Swissair Kararı1dır. Bu
karardan, 13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’muzun (“TTK”) gerekçesinde söz edilmiştir.2

In principle, third parties themselves shall
perform transactions with the subsidiary
company by considering the related subsidiary’s solvency and shall not burden
the parent company with the risk of insolvency of the related subsidiary. In other
words, the situation of abuse of rightful
trust of third parties shall be prevented,
however third parties’ negligence, easily
trusting or realization of the risks taken by

Anılan karardan itibaren İsviçre Federal
Mahkemesi’nin yerleşik içtihadında güven
sorumluluğu, yazılı olmayan sözleşme dışı
sorumluluk kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Federal Mahkeme, sözleşme
müzakeresi esnasında tarafların karşılıklı
beyanlarının doğruluğuna, güvenilirliğine
duydukları güven gibi, bir konzern (şirketler
topluluğu) ilişkisinde konzernin güvenilirliğine duyulan güvenin de korunmaya layık
olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu Federal
Mahkeme kararlarında değinilen güvenin
“sözleşme müzakereleri ilişkisi”ne benzer
özel bir bağlılık ilişkisi oluşturduğu doktrinde ifade edilmektedir.3

ŞIRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKIM ŞIRKETIN GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

them shall not be protected.3 Thus, in legal literature, it has been determined that
for the application of trust liability, there
should be strict requirements to meet. 4
In this article, trust liability of controlling
company in the group of companies towards third parties performing transaction with the subsidiaries in the same
group of companies will be examined
within the scope of relevant articles of
TCC and decisions of Federal Court.

Kural olarak, üçüncü kişiler, yavru şirketin
ödeme gücünü bizzat takdir ederek yavru
şirketle işlem yapmalı, yavru şirketin ödeme
güçlüğüne düşmesi riskini hâkim şirkete
yükleyememelidir. Diğer bir ifadeyle, üçüncü kişilerin dikkatsizliği, kolay güvenmesi
veya almış olduğu risklerin gerçekleşmesi durumları değil, üçüncü kişilerin haklı
güvenlerinin kötüye kullanılması durumu
korunmalıdır. Bu sebeple öğretide, hâkim
şirketin güven sorumluluğunun sıkı şartlara
bağlanması gerekliliği kabul edilmektedir.4
Bu makalede şirketler topluluğunda hâkim
konumda bulunan şirketlerin, bağlı şirketlerle işlem gerçekleştiren üçüncü kişilere karşı
güven sorumluluğu TTK’nın ilgili hükümleri
ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları kapsamında değerlendirilmektedir.

II. THE GROUP OF
C O M PA N I E S , T E R M
OF CONTROL AND
D E T E R M I N AT I O N O F
CONTROL WITHIN THE
S C O P E O F TC C
Pursuant to Article 195/4 of TCC, a group of
companies comprises a controlling company (parent company) and companies (sub-

M AK AL E L E R

II. T TK KA PSA MI NDA
ŞIRKETLER TOPLULUĞU,
HAKIMIYET KAVRA MI VE
HAKIMIYETIN TESPITI
TTK m. 195/4 uyarınca, şirketler topluluğu,
hâkim şirket (ana şirket) ile buna doğrudan
veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketlerden (yavru şirket) oluşmaktadır. TTK m.
195’te, şirketler topluluğu bünyesinde yer
alan hâkim şirketin, bir ticaret şirketi veya te-
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1 BGE (Die Entscheidungen des
Schweizerischen Bundesgerichts)
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2008, C.57, S.4, [1-97], s. 30.
3 Gül Okutan Nilsson, “Şirketler
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[35-54], s.39.
4 Aker, s. 16; Okutan Nilsson s. 39.
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sidiary) directly or indirectly affiliated to the
controlling company. According to Article
195 of TCC, the parent company in the group
of companies may be a commercial company
or an enterprise (real person, ordinary partnership, association, foundation or public corporation),5 however a subsidiary shall be a commercial company. Under the Article 105 (titled
as “Group of Companies and Control” and regarding the position of enterprises within the
control relationship) of the Trade Registry Regulation published in the Official Gazette dated
27 January 2013 and numbered 28541, it is
required to have at least two commercial companies affiliated directly or indirectly to the enterprise which is not a commercial company to
be a parent company.
Despite the fact that in Article 195/1 of TCC,
the situations causing control relationship
are not listed as numerus clausus, according
to the relevant provision, (a) if a commercial
company or an enterprise, directly or indirectly, (i) holds the majority of the voting rights of
another commercial company, (ii) has the
right to ensure the election of a sufficient
number of members that constitute the majority in the executive body of another commercial company on the basis of its articles
of association, (iii) forms the majority of the
voting rights individually or with other shareholders in another commercial company relying on a contract, other than its own voting
rights, or; (b) if a commercial company can
control another commercial company by virtue of a contract or by other means, then the
existence of a “group of companies”, in other
words “control relationship”, is accepted as an
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5 Ahmet Battal, “Şirketler
Topluluğunda Güvenden Doğan
Sorumluluk” http://dspace.
marmara.edu.tr/bitstream/
handle/11424/2103/50000015635000000615-PB.pdf?sequence=1
(Last Access: 28.11.2018), p. 245.
6 Turkish Commercial Code Article
195.1 Justification of Government
http://www.ticaretkanunu.net (Last
Access: 21.01.2019); Mehmet
Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, 11. Ed.,
Istanbul 2016, p. 74; Aker, p. 63.
7 Bahtiyar, p. 74-75.
8 Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku
Şerhi. V. 1, 3. Ed., Ankara 2018, p. 536.
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şebbüs (gerçek kişi, adi şirket, dernek, vakıf
veya kamu tüzel kişisi)5 olabileceği, öte yandan yavru şirketin bir ticaret şirketi olması gerekliliği hüküm altına alınmıştır. Teşebbüslerin hâkimiyet ilişkisi içindeki konumuna
ilişkin, 27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicil
Yönetmeliği’nin “Şirketler Topluluğu ve
Hâkimiyet” başlıklı 105. maddesi uyarınca, ticaret şirketi olmayan bir teşebbüsün
hâkim şirket olması, söz konusu teşebbüse doğrudan veya dolaylı olarak en az iki
ticaret şirketinin bağlı bulunması şartına
bağlanmıştır.
TTK m. 195/1’de hâkimiyet ilişkisini ortaya
koyan haller numerus clausus olarak sayılmamıştır. Bununla birlikte, anılan hüküm
uyarınca (a) ticaret şirketi veya teşebbüs,
bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı
olarak (i) oy haklarının çoğunluğuna sahipse, (ii) şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim
organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek
hakkını haizse, (iii) kendi oy hakları yanında,
bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya
diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte,
oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa
veya (b) bir ticaret şirketi, başka bir ticaret
şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa;
“şirketler topluluğu” bir başka deyişle de
“hâkimiyet ilişkisi”, aksi ispat edilemeyecek
bir faraziye olarak var kabul edilir.6 TTK m.
195/2’te hâkimiyet ilişkisinin varlığına ilişkin
bir karine düzenlenmiştir. Buna göre, TTK m.
195/1’de öngörülen hâller dışında, bir ticaret
şirketinin veya teşebbüsün, başka bir ticaret

ŞIRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKIM ŞIRKETIN GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

irrebuttable fictio.6 Article 195/2 of TCC stipulates a presumption relating to the existence
of a control relationship. According to the relevant provision, other than the cases set forth
in Article 195/1, holding the majority of the
shares or holding the amount of shares that
enables taking the decisions managing the
company, then there is a presumption for the
control of the former company over the others.7
It is set forth in Article 197 of TCC titled as “Reciprocal Sharing” that the commercial companies that hold at least one fourth of each
other’s shares are the companies that are in
reciprocal sharing. Additionally, pursuant to
the abovementioned provision, if any of the
companies in reciprocal sharing has control
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şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu
yönetebilecek kararları alabilecek miktarda
paylarına sahip bulunması, birinci şirketin
hâkimiyetinin varlığına karine teşkil eder.7
TTK’nın “Karşılıklı İştirak” başlıklı 197. maddesinde, birbirlerinin paylarının en az dörtte
birine sahip bulunan sermaye şirketlerinin
karşılıklı iştirak durumunda olduğu düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca ayrıca, anılan
şirketlerden biri diğerine TTK 195/1 veya
195/2 kapsamında hâkimse, ikincisi aynı zamanda bağlı şirket sayılır. Hükümde, karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her birinin
diğerine hâkim olması durumunda, ikisinin
de bağlı ve hâkim şirket kabul olunacağı da
öngörülmüştür.

It is set forth in Article 197 of TCC titled as “Reciprocal
Sharing” that the commercial companies that hold at least
one fourth of each other’s shares are the companies that are
in reciprocal sharing.
TTK’nın “Karşılıklı İştirak” başlıklı 197. maddesinde, birbirlerinin
paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketlerinin
karşılıklı iştirak durumunda olduğu düzenlenmiştir.
over the other in the meaning of Article 195/1
or Article 195/2 of TCC, then the latter shall be
regarded as a subsidiary. Moreover, it is stipulated that if each of the companies in reciprocal sharing has control over one another, then
both of them shall be regarded as subsidiaries.
Furthermore, in our legal system, in respect of
group of companies, dilemma of economic
unity and legal plurality applies. In other words,
notwithstanding that companies being part of
the group of companies significantly lose their
economic independence, they preserve their
legal independence. Thus, the companies being part of the group of companies, in principal, are responsible for their debts within the
limit of their own assets. In this regard, unless
parent company expresses its “declaration of
protection and control” against the subsidiary,8 there are only three exceptional situations
that parent company’s liability for the debts of
subsidiaries exist. The first appearance of the
parent company’ responsibility due to the
subsidiary’s actions is the application of theory of lifting the veil of incorporation due to the
fact that the parent company owns some of

Ayrıca ifade edilmelidir ki, hukukumuzda
şirketler topluluğu bakımından ekonomik
birlik, hukuki çoğulluk ikilemi uygulanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, şirketler topluluğu mensubu olan şirketler, ekonomik
özgürlüklerini büyük ölçüde kaybetmekle birlikte, hukuki bağımsızlıklarını korumaktadır. Dolayısıyla, topluluk mensubu
şirketler, kural olarak, borçlarından dolayı
yalnızca kendi malvarlıklarıyla sorumludur.
Bu bağlamda, hâkim şirketin, ayrıca bir
“koruma ve himaye açıklaması” yapmadığı müddetçe,8 bağlı şirketin borçlarından
dolayı sorumluluğu, istisnai olarak yalnızca üç halde gündeme gelebilecektir. Bağlı
şirketin eylemleri sebebiyle hâkim şirketin
sorumluluğunun söz konusu olabileceği
ilk hal, hâkim şirketin, bağlı şirkette pay
sahibi olması sebebiyle tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisinin uygulanması
neticesinde hâkim şirketin, bağlı şirketle
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olması halidir.9 İkincisi, TTK m. 202
kapsamında hâkim şirketin, hâkimiyetini
bağlı şirketi zarara uğratacak şekilde kullanması sebebiyle bağlı şirketin pay sahip-
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5 Ahmet Battal, “Şirketler
Topluluğunda Güvenden Doğan
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9 Supreme Court 19. Civil Chamber
dated 24.03.2015 and numbered E.
2014/7187, K. 2015/4144.
10 Asuman Yılmaz, Türk, İsviçre ve
Alman Hukuklarında Şirketler Topluluğuna Güvenden Doğan Sorumluluk,
Istanbul 2010, p. 148-152.
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the subsidiary’s shares. Through the application of theory of lifting the veil of incorporation,
parent company, together with the subsidiary,
is jointly and severally liable.9 Second appearance is that, within the scope of Article 202 of
TCC, the parent company is responsible to the
shareholders of the subsidiary due to the use
of control in a manner that would undermine
its subsidiary. Third appearance is that, as
being explained in detail through this article,
the parent company’s responsibility may be
resulted from the parent company’s liability
arising from trust in group of company.10

lerine karşı sorumlu olmasıdır. Üçüncüsü,
işbu makalede ayrıntılı olarak izah edeceğimiz üzere hâkim şirketin şirketler topluluğuna güvenden doğan sorumluluğudur.10

III. TRUST LIABILITY

III. GÜVEN SORUMLULUĞU

Trust liability, despite the fact that it functions on the gray zone between the contractual liability and the tort liability,11 differs
from both contractual liability and tort liability since the damaged act is exercised by the
one who is damaged. The reason why the
third party is obliged to pay compensation
under the trust liability is that the damage
caused by the trust created by the third party that caused damaged person to act in a
way that would harm him.12 Trust liability is
a responsibility directly arising from the law,
and it is stated in the legal literature that it
causes a sui generis legal performance obligation apart from the primary performance
obligation.13

Güven sorumluluğu, sözleşme sorumluluğuyla haksız fiil sorumluluğu arasındaki gri
bölgede işlev görmekte11 ve zarar doğuran olgunun bizzat zarar gören tarafından
gerçekleştirilmesi yönünden sözleşmesel
sorumluluktan ve haksız fiil sorumluluğundan ayrılmaktadır. Güven sorumluluğunda
üçüncü kişinin tazminat yükümlüsü kılınmasının sebebi, yarattığı güven nedeniyle zarar
görenin kendisine zarar verecek davranışta
bulunmasına yol açmış olmasıdır.12 Güven
sorumluluğu, doğrudan kanundan kaynaklanan bir sorumluluk olup, öğretide asli edim
yükümlülüğünden bağımsız, nevi şahsına
münhasır kanuni edim yükümlülüğüne sebep olduğu ifade edilmiştir.13

A. Conditions of Trust Liability
Arising from Article 209 of TCC

A. TTK m. 209’dan Doğan Güven
Sorumluluğunun Şartları

The conditions of the trust liability based on
the reputation of the group of companies and
shaped within the framework of the court
jurisprudence and the legal literature are listed below, to be evaluated cumulatively depending on the case at hand:14

Mahkeme içtihatları ile öğreti değerlendirmeleri çerçevesinde şekillenen şirketler
topluluğunun itibarına dayanan güven sorumluluğunun şartları, aşağıda sekiz başlık
altında açıklanmıştır:14

1. Existence of a Group of Companies

1. Şirketler Topluluğunun Varlığı

The existence of a group of companies described in Article 195 or 197 of TCC constitutes an objective condition for the determination of the trust liability. In order for
existence of the trust liability under Article
209 of TCC, there should be a parent company and a subsidiary company controlling by
the parent company in accordance with TCC.
In other words, in cases where the cooperation between two companies is established
without the control relationship, there will
not be trust liability arising from Article 209 of
TCC.15

TTK m. 195 veya 197’de ifade edilen türden
bir şirketler topluluğunun bulunması, güven
sorumluluğunun tespiti açısından objektif
bir şart teşkil etmektedir. TTK m. 209 kapsamında güven sorumluluğundan söz edilebilmesi için, bir hâkim şirket ve TTK uyarınca bu şirketin hâkimiyet kurmuş olduğu bir
yavru şirket söz konusu olmalıdır. Diğer bir
ifadeyle, hâkimiyet ilişkisi olmaksızın iki şirketin iş birliğinin sağlandığı hallerde TTK m.
209’dan kaynaklanan güven sorumluluğu
söz konusu olmayacaktır.15

11 Okutan Nilsson, p. 36.
12 Aker, p. 65.
13 Pulaşlı, p. 536-537.
14 Yılmaz, p. 74; Pulaşlı, p. 537.
15 Battal, p. 248.
16 Aker, p. 64.
17 İrfan Akın, Şirketler Topluluğu
Sorumluluk Hukuku, Ankara 2014,
p. 328.
18 Battal, p. 251.
19 Battal, p. 250.
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2. Existence of Reputation of the
Group

2. Topluluk İtibarının
Bulunması

In the legal literature, it is stated that the concept of “reputation” has a key function in the
application of Article 209 of TCC and it has
been accepted that the term of “reputation”
in the article has been used in the meaning
of “respectability”.16 According to Article
209 of TCC, existence of the reputation of
the group of companies is the precondition
for application of the trust liability. In other
words, if the reputation of the group of companies or the parent company does not exist,
the trust liability of the parent company will
not be raised.17 In determining the reputation

Doktrinde, TTK m. 209’un uygulanması
bakımından “itibar” kavramının anahtar
bir işleve sahip olduğu ifade edilmiş olup,
maddede geçen “itibar” deyiminin “saygınlık” anlamında kullanılmış olduğu kabul
edilmiştir.16 TTK m. 209 uyarınca topluluk
itibarının varlığı, güven sorumluluğunun
uygulanması bakımından ön şart teşkil etmektedir. Diğer bir ifadeyle, topluluğun
veya hâkim şirketin itibarının bulunmaması
halinde, hâkim şirketin güven sorumluluğu
gündeme gelmeyecektir.17 Topluluk itibarının tespitinde, sorumluluk davasına daya-
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if the reputation of the group of companies or the parent
company does not exist, the trust liability of the parent
company will not be raised.
topluluğun veya hâkim şirketin itibarının bulunmaması
halinde, hâkim şirketin güven sorumluluğu gündeme
gelmeyecektir.
of the group of companies, it is necessary
to evaluate the conditions at the date of the
case at hand, which is the basis for action for
compensation, and determine the existence
of the reputation of the group of companies
at that time.18

nak gösterilen somut olayın gerçekleştiği
tarihteki şartların değerlendirilmesi ve bu
tarihte topluluk itibarının varlığının tespit
edilmesi gerekmektedir.18

3. Reputation of Group to be
Reached to the Level That Enables
Trust To the Society and the
Consumer

3. Topluluk İtibarının, Topluma
veya Tüketiciye Güven Veren Bir
Düzeye Ulaşmış Olması

In order for application of Article 209 of TCC,
the reputation of the parent company and
the group of companies shall be transformed
into a special and qualified reputation that
reassures the society and the consumer, by
exceeding the usual (ordinary) reputation
level.19 Trust liability set forth in Article 209 of
TCC differs from its source decision of Wibru/
Swissair, in terms of the criteria of reaching
group’s reputation at the level that enables
trust to the society and to consumer. When
the Wibru/Swissair decision is examined, it
can be seen that it is claimed by the claimant Wibru Holding AG that the claimant has
become a member of the rent system established by IGR Holding AG, due to the fact that

TTK m. 209’un uygulama alanı bulması
için, hâkim şirketin ve şirket topluluğunun
itibarının, olağan (alelade) itibar seviyesini aşarak, topluma ve tüketiciye güven
veren özel ve nitelikli bir itibara dönüşmesi gerekmektedir.19 TTK m. 209’da düzenlenen güven sorumluluğu, topluluk
itibarının, topluma veya tüketiciye güven
veren bir düzeye ulaşmış olması kriteri yönünden, esin kaynağı olan Wibru/
Swissair Kararı’nda ayrılmaktadır. Wibru/
Swissair Kararı incelendiğinde, davacı
Wibru Holding AG, yavru şirket IGR Holding AG tarafından kurulan kira sistemine
üye olurken, finansal bakımdan zayıf olan
IGR Holding AG’ye değil, hâkim şirket ko-
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10 Asuman Yılmaz, Türk, İsviçre ve
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İstanbul 2010, s. 148-152.
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it has trusted in the parent company’s, Swissair Beteiligungen AG’s (“Swissair”) image,
based on Swissair’s financial strength, credibility and integrity at the time being, not because of its trust in IGR Holding AG who was
financially weak. However, it can be seen that
the Federal Court’s determination of liability
of Swissair was not based on Swissair’s, “social trust” arising from Swissair’s reputation
and image, in contrast, it was based on the
fact that it gave confidence to Wibru Holding
AG in the context of concrete indirect relation.20 Similarly, in its decisions of Musikvertried/Motor-Columbus21 and Omni Holding,22
the Federal Court has not considered whether the reputation reached to a certain level in
the eye of society.23
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20 Aker, p. 66.
21 BGE 124 III 207-305.
22 BGE 123 III 220.
23 Aker, p. 67.
24 Turkish Commercial Code Article
195.1 Justification of Government
http://www.ticaretkanunu.net (Last
Access: 23.01.2019).
25 Aker, p. 68.
26 Turkish Commercial Code Article
195.1 Justification of Government
http://www.ticaretkanunu.net (Last
Access: 23.01.2019).
27 Aker, p. 69.
28 Battal, p. 247; Aker, p. 70.
29 Okutan Nilsson, p. 48.
30 Turkish Commercial Code Article
195.1 Justification of Government
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31 Aker, p. 74.
32 Turkish Commercial Code Article
195.1 Justification of Government
http://www.ticaretkanunu.net (Last
Access: 21.01.2019).
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numundaki Swissair Beteiligungen AG’ye
(“Swissair”) ve Swissair’in o zamanki finansal gücünden, güvenilirliğinden ve
dürüstlüğünden kaynaklanan imajına güvendiğini ileri sürmüş olmasına rağmen,
Federal Mahkeme’nin, Swissair’in sorumluluğunu, Swissair’in itibar ve imajından
kaynaklanan “toplumsal güven”e değil,
Wibru Holding AG ile girdiği somut dolaylı ilişki içerisinde bu şirkete güven vermiş
olmasına dayandırdığı görülmektedir. 20
Benzer şekilde, Musikvertried/Motor-Columbus21 ve Omni Holding22 kararlarında
da Federal Mahkeme, itibarın toplumda
belirli bir düzeye erişmiş olup olmadığını
değerlendirmemiştir. 23

Application regarding “ratione personae” of
trust liability has narrowed in respect of the
person who is liable, as expressed in the preamble of Article 209 of TCC that “not all the
groups of companies are within the scope of
the provision.24 In order for a group to be subject to the provision, its reputation shall attain a
level building trust in society and consumer”.25

TTK m. 209’un gerekçesinde, “her şirketler topluluğu hükmün kapsamında değildir. Bir topluluğun kapsama girebilmesi
için itibarının topluma veya tüketiciye
güven veren bir düzeye ulaşmış olması
gerekir”24 ifadeleriyle belirtildiği üzere,
sorumlu olan taraf bakımından güven sorumluğunun “kişi bakımından uygulama
alanı” daraltılmıştır. 25

It is stated in the preamble of the article that
the subsidiary companies frequently have
mentioned the name of the group of companies which they were member of, in their
stationery, announcement and especially, in
their advertisement, and they have gained
customers and made profits. It is also explained that, in case that the concerned
group of companies have possessed a
well-known reputation, such profits have increased.26 It is also set forth in the preamble
that it will be considered and determined
case by case whether the group’s reputation
has reached a level building trust in society
and consumer. Uncertainty of the criteria of
“a level building trust” has been criticized in
the legal literature and it has been stated that
only expert may help to determine whether
this criteria has been met or not.27

Madde gerekçesinde, yavru şirketlerin
çoğu kez üyesi oldukları şirketler topluluğunun adını şirket kırtasiyesinde, ilân ve
özellikle reklamlarda zikretmek yoluyla
kendilerine müşteri bağlamak suretiyle
ticarî menfaat sağladıkları ifade edilerek,
mensubu olunan şirketler topluluğunun
toplumda yüksek itibarı haiz olması durumunda, yavru şirketin edindiği kazancın
daha da yüksek olduğu izah edilmiştir.
Gerekçede ayrıca, topluluk itibarının topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaşmış olup olmadığı hususunun somut olay özelinde değerlendirilerek tespit
edileceği belirtilmiştir. 26 Doktrinde, “güven
veren düzey” kriterinin belirsizliği eleştirilmiş olup, kriterin sağlanıp sağlanmadığı
hususunun tespitinin ancak bilirkişi marifetiyle mümkün olacağı söylemiştir. 27

Although “reputation of group” is mentioned
in the text of Article 209 of TCC, it is accepted
that this condition is deemed to be fulfilled
even if the reputation of the parent company
itself reaches the level that builds trust to society or consumers.28

TTK m. 209 metninde “topluluk itibarı”ndan bahsediliyor olmakla birlikte, bizzat
hâkim şirketin itibarının topluma veya
tüketiciye güven veren düzeye ulaşması
halinde de bu şartın gerçekleşmiş olduğu
kabul edilmelidir. 28
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4. Building Trust by Use of
Reputation of Group

4. Topluluk İtibarının Kullanılması
Suretiyle Güven Oluşturulması

It is stated in the preamble of Article 209 of
TCC that in the basis of society’s tendency
towards subsidiary company by trusting
the name of the group of company, there is
a trust and belief against that the subsidiary
company, which is a member of such group,
as to such subsidiary company will act honestly, the published financial statements and
its documents reflect the reality, its technology is advanced and it possesses a good
quality. Additionally, it is emphasized that the
reputation of the parent company or group
of companies shall have been used in the
concrete case for the application of the parent company’ trust liability. In other words,
ratio legis of the provision is not to protect the
abstract trust created by the group of companies for high standing in society, but to protect the concrete trust through the use of this
reputation in the concrete case.29

TTK m. 209’un gerekçesinde, topluluk
adına güvenerek toplumun bağlı şirkete
yönelmesinin temelinde, o topluluğun
üyesi olan şirketin, dürüst hareket edeceği, verdiği bilgilerin ve kamuya açıklanan
tablo ve belgelerinin gerçeği yansıttığı,
teknolojinin üstün, kalitenin iyi ve her şeyin gereği gibi olduğu inanç ve güveni
olduğu ifade edilmiş olup, ayrıca hâkim
şirketin güven sorumluluğunun doğması
için, hâkim şirketin veya şirketler topluluğunun itibarının somut olayda kullanılmış
olması gerekliliği vurgulanmıştır. Diğer
bir ifadeyle hükmün amacı, toplumda itibarı yüksek konzernlerin yarattığı soyut
güvenin değil, somut olayda bu “itibarın
kullanımı” yoluyla oluşan somut güvenin
korunmasıdır. 29

The criteria for the use of group’s reputation
constitutes a subjective criteria regarding the
application of Article 209 of TCC. In the preamble of the article, use of the group’s reputation is described as “core condition of the
liability”, and it is set forth that being member
to a group without the use of the reputation
does not cause related liability.30 In this regard, for example, the announcement of the
foundation anniversary of a subsidiary company, announcements to celebrate a success
or development shall not be considered as
the use of reputation. Thus, such advertising
activities shall be related to the purpose of
gaining customers or works intended to gain
customers.31 Moreover, the situations where
the group reputation were used exemplified
in the preamble of the article, and according
to the preamble the same, for use of reputation, it is not necessary to mention the name
of group or to present company logo. In this
respect, in case the financial statements, information or quality etc. is not matching with
the trust created, the parent company whom
does not object to use of its name by the subsidiary company shall be responsible for the
result.32 Furthermore, it shall be also stated
that since only the use of the common trade
name, brand and logo will result in abstract
trust of society and consumer, use of trade

Topluluk itibarının kullanılması kriteri,
TTK m. 209’un uygulanması bakımından
sübjektif bir kriter teşkil etmektedir. Madde gerekçesinde topluluk itibarının kullanılması, “sorumluluğun merkez şartı”
olarak nitelendirilmiş olup, itibar kullanılmaksızın salt bir topluluğa mensubiyetin,
ilgili sorumluluğu doğurmayacağı izah
edilmiştir. 30 Bu bağlamda, örneğin bir
yavru şirketin kuruluş yıl dönümünü, bir
başarıyı veya gelişmeyi kutlamak için yapılan duyurular itibarın kullanılması olarak nitelendirilemeyecektir. Yapılan reklam faaliyetlerinin müşteri kazanma amacı
veya buna yönelik işlerle ilgili olması gerekmektedir. 31 Ayrıca, madde gerekçesinde topluluk itibarının kullanıldığı haller
örneklendirilmiştir. Buna göre, itibarın kullanılması için adın zikredilmesi, topluluk
logosunun kullanılması şart değildir. Bu
bağlamda, tablo, bilgi, kalite gibi unsurlar
da yaratılan güvene uymuyor ise adının
kullanılmasına sesini çıkarmayan hâkim
şirket sonuçtan sorumlu tutulabilecektir. 32 Bununla birlikte, sadece ortak ticaret
ünvanı, marka ve logo kullanımı, toplum
ve tüketicinin soyut güvenine neden olacağından, bunların tek başına kullanılmış
olmasının hâkim şirketin sorumluluğuna
yol açmayacağı ifade edilmelidir. 33
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names, trademarks or logos will not alone
lead to the liability of the parent company.33
The Federal Court who pointed out that the
trust liability can be brought under strict conditions emphasized the importance of the criteria of use of reputation for the application of
trust liability in its decision of Musikvertried/
Motor-Columbus dated 16 April 1998.34 And,
the Federal Court stated that advertising statements pointing to relationship with the group
of companies in a general way would not be
enough to cause liability. It is also stipulated by
the Federal Court that, unlike the related case
at hand, in the concrete case subject to decision of Wibru/Swissair, in addition to logo of
the parent company, Swissair, statements referring history, financial strength and business
contacts of Swissair have been used in the
bulletin and brochures sent to the business
partners of the subsidiary company IGR Holding AG.35 It is found that those statements are
the cause of the liability of Swissair.36 On the
other hand, according to the Federal Court,
in the case subject to decision of Musikvertried/Motor-Columbus, in the advertisements
of the subsidiary company, EOP/Infocall AG,
the relation of group of companies had been
mentioned through general statements such
as “rapidly growing operation of Telecolumbus Group” and “operation of Telecolumbus
Group” and these statements are not suitable to lead to an concrete expectation. As a
result, the Federal Court has decided that the
statements used in the advertisements of the
subsidiary has not caused parent company’s
absolute liability to inform about potential
problems and upheld the judgment of the
first-instance court in respect of respondent’s
absence of passive legal capacity to sue.37
It should be also stated that the announcements that needed to be made to the public
due to a legal necessity cannot be considered
as the use of reputation, and the use of reputations should be caused by free will.38 In this regard, Yılmaz states that announcements made
by the parent company in the scope of Article
198 of TCC cannot cause trust liability, since
the announcements, declarations and statements made by the parent company in accordance with Article 198 of TCC are exercises of
an obligation of the group of companies arising from the law for the purpose of transparency and public disclosure.39
For the application of Article 209 of TCC, no
explanation has been provided in the text or
preamble whether the declarations, advertisements or notifications that built the trust shall

Güven sorumluluğunun sıkı şartlar altında gündeme gelebileceğine işaret eden
Federal Mahkeme,34 16 Nisan 1998 tarihli
Musikvertried/Motor-Columbus Kararı’nda, itibarın kullanılması şartının güven
sorumluluğunun uygulanması bakımından önemini vurgulamıştır. Karara göre,
konzerne bağlılığa sırf genel bir şekilde
işaret eden reklam beyanları sorumluluğun doğmasına yetmeyecektir. Kararda,
Wibru/Swissair Kararı’na konu somut
olayda farklı olarak, yavru şirket IGR Holding AG’nin iş ortaklarına gönderdiği bülten ve broşürlerde, hâkim şirket Swissair’in logosu yanında Swissair’in tarihine,
finansal gücüne ve iş bağlantılarına atıfta
bulunan ifadelerin kullanılmış olduğu,35
Swissair’in sorumluluğunun temelini bu
beyanların oluşturduğu;36 öte yandan
Musikvertried/Motor-Columbus Kararı’na
konu olayda ise yavru şirket EOP/Infocall
AG’nin reklamlarında konzern ilişkisine
“Telecolumbus Grubu’nun hızla büyüyen
işletmesi” ve “Telecolumbus Grubu işletmesidir” gibi genel ifadelerle yer verildiği,
bu reklamların somut beklenti oluşturmaya elverişli olmadığı ifade edilmiştir. Netice itibarıyla Federal Mahkeme, yavru şirketin reklamlarında kullanılan ifadelerin,
hâkim şirketin, muhtemel problemler hakkında kusursuz bir bilgilendirme yapmasını
gerektirecek bir sorumluluğuna yol açmayacağına hükmederek, davalının pasif dava
ehliyeti olmadığı yönündeki birinci derece
mahkemesi kararını onamıştır.37
Ayrıca ifade edilmelidir ki, hukuki bir zorunluluk gereği kamuoyuna yapılması gereken duyurular, itibarın kullanılması olarak nitelendirilememekte olup,38 itibarın
kullanımı serbest iradeden kaynaklanmış
olmalıdır. Bu bağlamda Yılmaz, TTK m.
198 gereğince hâkim şirket tarafından yapılacak ilan, duyuru ve açıklamaların, şeffaflık ve kamunun aydınlatılması amacıyla
şirketler topluluğunun kanundan doğan
bir yükümlülüğünün ifası olduğu gerekçesiyle, TTK m.198 çerçevesinde hâkim şirket tarafından yapılan açıklamaların güven
sorumluluğunun temelini oluşturamayacağını ifade etmektedir.39
TTK m. 209’un uygulanması bakımından,
güveni oluşturan beyan, reklam veya bilgilendirmelerin hâkim şirket veya bizzat
yavru şirket tarafından yapılması gerektiği
hususunda madde metninde veya gerekçesinde bir açıklama getirilmemiştir. Bununla birlikte, ilgili yavru şirketin ekonomik
yararı gözetilerek ilgili yavru şirket, hâkim
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be made by the parent company or the subsidiary company itself. In this regard, in cases
of building of trust by the relevant subsidiary
company, the parent company or another
subsidiary company, by taking into consideration the economic benefit of the relevant
subsidiary company, it is possible to conclude
that the parent company is under the liability,
except for the following explanations regarding parent company’s fault.40

şirket veya diğer bir yavru şirket tarafından
güvenin oluşturulması durumlarında, aşağıda hâkim şirketin kusuruna ilişkin yapacağımız açıklamalar saklı kalmak kaydıyla,
hâkim şirketin sorumluluğunun söz konusu olacağı sonucuna ulaşılabilir.40

5. Existence of a Rightful Trust
That Can Be Attributable To Parent
Company

5. Hâkim Şirkete İsnat Edilebilir
ve Haklı Bir Güvenin Söz Konusu
Olması

Considering issues that can build trust on the
third parties who make transaction with subsidiary company, (i) the opinion that the parent company is the actual addressee despite
executing contract with the subsidiary company, (ii) the belief that the parent company
will intervene in case of deterioration, (iii) the
belief that the parent company will provide
significant and exact information at the right
time, (iv) the idea that the subsidiary company is actually being managed by the parent
company, (v) the opinion that the subsidiary
company operates as a branch of the parent
company although the subsidiary company
has a separate legal identity or (vi) the belief
that the parent company will provide necessary financial support in order not to harm on
its reputation can be described as “trust”.41

Yavru şirketle işlem yapan üçüncü kişilerde güven yaratabilecek hususlar değerlendirildiğinde, (i) sözleşme yavru şirketle
yapılıyor olmasına rağmen aslında muhatabın hâkim şirket olduğu düşüncesinin,
(ii) işlerin kötüye gitmesi durumunda hâkim şirketin müdahale edeceği inancının,
(iii) hâkim şirketin önemli bilgileri doğru
zamanda tam vereceği inancının, (iv) yavru şirketin aslında hâkim şirket tarafından
yönetildiği düşüncesinin, (v) yavru şirketin
ayrı bir tüzel kişiliği olmasına rağmen aslında hâkim şirketin bir şubesi gibi faaliyet
gösterdiği düşüncesinin veya (vi) hâkim
şirketin itibarının zedelenmemesi için gerekli finansal desteği sağlayacağı inancının, “güven” olarak nitelendirilebileceği
ifade edilebilir.41

Considering the rightfulness of the trust that
is put by the third parties having transaction
with the subsidiary, as a precondition the behavior of the parent company should be sufficiently concrete and convenient to establish
specific expectations. In this context, third

Yavru şirketle işlem yapan üçüncü kişilerin duyduğu güvenin haklılığı değerlendirildiğinde, ön şart olarak, hâkim şirketin
davranışları yeterli derece somut ve belirli
beklentiler oluşturmaya elverişli olmalıdır.
Bu bağlamda, yavru şirketle üçüncü kişi
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party must contact the subsidiary company
intentionally and there must be a specific legal relationship between them.42

bilinçli olarak temasa geçmiş ve aralarında
özel bir hukuki ilişki oluşmuş bulunmalıdır.42

Within scope of Article 209 of TCC, “establishing trust” can arise in a situation that the
parent company (i) makes the other party
believe that it stands behind the subsidiary
company and subsidiary company’s obligations, (ii) attends in person the contract negotiations by replacing the subsidiary company
on its own favor, (iii) express44 directly44 or
through its attorney who attends the contract
negotiations that the contracts to be concluded by the subsidiary company is for the
benefit of the parent company or (iv) the employee who performs the transaction with the
third party takes part in the management and
representation bodies of both the subsidiary
company and the parent company.

TTK m. 209 kapsamında “güven yaratma”,
hâkim şirketin, (i) karşı tarafı, yavru şirketin
ve yükümlülüklerinin arkasında durduğuna inandırması, (ii) sözleşme görüşmelerine yavru şirketin yerine geçerek ve kendi
lehine olacak şekilde bizzat katılması, (iii)
yavru şirketin yapacağı sözleşmelerin kendi menfaatine olduğunu doğrudan43 veya
müzakerelere katılan avukatı vasıtasıyla
dolaylı olarak ifade etmesi44 veya (iv) üçüncü kişiyle işlemi gerçekleştiren çalışanın
aynı zamanda hem yavru şirketin hem hâkim şirketin yönetim ve temsil organlarında
görev alıyor olması gibi durumlarda ortaya
çıkabilmektedir.

On the other hand, it is not possible to claim
the rightful trust of the third person who
knows from the very beginning that the statements of the parent company or the subsidiary does not reflect the reality, in other words
who does not have good faith, and therefore
such person cannot apply to the parent company’s trust liability.45 Similarly, not having
objective care and diligence46 due to reasons
such as third person’s inexperience and simple-hearted and serious personal negligence
of such person that leads to third person to
evaluate situation’s feature wrongly constitute an impediment for applying trust liability within the scope of Article 209 of TCC.47
Indeed, Federal Court has emphasized that
serious personal negligence will not be protected, by stating that “the only person who
is worth to be protected is the one whose
rightful trust is abused48, not the victim of his
own careless and groundless trust or realization of general business risks”.
It is asserted in the legal literature that there
is a legal “protection relation” between the
parent company and the third person having
transaction with the subsidiary, which arises
from Article 2 of Turkish Civil Code and in respect of such protection relation, the parent
company’s liability to act in conformity with
trust.49 In this regard, the parent company
should (i) pursue discharge of the subsidiary company’s debt to its addressees in the
broadest sense, (ii) enlighten the third person
who will make/has made transaction with
subsidiary company and (iii) personally prevent the subsidiary company’s act that might
cause damage to third parties.

Öte yandan, hâkim şirketin veya yavru şirketin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını
başından beri bilen, diğer bir değişle iyi
niyetli olmayan üçüncü kişinin haklı güveninden söz edilemeyecek olup, söz konusu kişinin hâkim şirketin güven sorumluluğuna başvurması mümkün değildir.45
Benzer şekilde, üçüncü kişinin tecrübesizliği veya kolay inanır olması gibi sebeplerle
objektif özen ve dikkati göstermemiş olması46 ve olayın özelliklerini hatalı değerlendirmesine yol açan ağır kişisel özensizliği,
ilgili kişinin TTK m. 209 bağlamında güven
sorumluluğuna başvurmasına engel teşkil
edecektir.47 Nitekim Federal Mahkeme,
“kendi dikkatsizliğinin ve mesnetsiz güveninin veya genel iş rizikolarının gerçekleşmesinin kurbanı olan değil, yalnızca haklı
güveni kötüye kullanılan kişi korunmaya
layıktır”48 ifadelerini kullanmak suretiyle,
ağır kişisel özensizliğin korunmayacağını
vurgulamıştır.
Hâkim şirket ve yavru şirketle işlem yapan üçüncü kişi arasında, kaynağını TMK
m. 2’den alan kanuni bir “koruma ilişkisi”
olduğu ve bu koruma ilişkisi bağlamında
hâkim şirketin güvene uygun davranma
yükümlülüğünün gündeme geldiği doktrinde ifade edilmiştir.49 Bu bağlamda, hâkim şirket (i) yavru şirketin muhataplarına
olan borçlarının ifasını en geniş anlamla
gözetmeli, (ii) yavru şirketle işlem yapacak/
yapmış olan üçüncü kişileri aydınlatmalı
ve (iii) yavru şirketin üçüncü kişilere zarar
verebilecek davranışlarını bizzat engellemelidir.
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6. Disposal by Relying On Trust
Established
In event that the rightful trust in the subsidiary company within the group of companies
is a reflection of the trust in the parent company or the group in general, this credibility
will be a reason for liability for the trusted
against trustor.50
There should be a causal link between the
trust and the transaction made in order to
implement the trust liability. For this reason,
third person who has made transaction with
the subsidiary company should rely on such
trust by being aware of created trust.50 In
other words, if the third person is to act differently if he knew the real situation, then
there exists a causal link between trust and
the third person’s disposal.52
We would like to state that word of “disposal” is not used in the technical sense
of civil law in respect of which actions of
third persons can be described as “disposal”.53 In order to be able to mention about
liability based on trust, the existence of a
contract concluded between the subsidiary company and third person is not a requirement, instead a sufficient proximity for
building trust on third person (special link)
or a contact based upon thinking of making
a transaction (transactional contact) can be
described as “disposal” for the implementation of trust liability as regards to the parent
company.54 Receiving an amateur athlete’s
non-paid holiday from the workplace to
participate in the world championship, getting into a company’s partnership, lending
bank’s not demanding a collateral, not terminating a contract the termination of which
is favorable or executing a new contract can
be shown as example of the act of performance or non-performance that might be
evaluated as “disposal” as regards to third
person.55 If there is no disposal in this sense
between the third party and the subsidiary
company, there will be no trust liability of the
parent company and the conditions of tort
liability will be needed to be evaluated.56

7. The Parent Company’s Act
Against Built Trust Shall Be Faulty
and Unlawful
In order to be able to mention the liability of
the parent company within the scope of Article 209 of the TCC, the parent company must
have acted faulty by deliberately or negli-

M AK AL E L E R

6. Oluşturulan Güvene
Dayanılarak Bir Tasarrufta
Bulunulması
Şirketler topluluğu bünyesindeki bağlı şirkete duyulan haklı güven, hâkim şirkete veya
genel olarak topluluğa duyulan güvenin bir
yansıması durumunda ise, oluşturulan bu güvenilirlik hali, güvenilen için güvenene karşı
bir sorumluluk sebebi olacaktır.50
Güven sorumluluğunun uygulanması bakımından, oluşturulan güven ile tasarrufta
bulunulan işlem arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Bunun için, yavru şirketle işlem yapan
üçüncü kişi, yaratılan güven olgusundan haberdar olarak, bu güveni davranışlarına esas
almalıdır.51 Bir diğer ifadeyle, eğer üçüncü
kişi, gerçek durumu bilseydi farklı hareket
edecek idiyse, duyulan güven ile üçüncü
kişinin tasarrufu arasında nedensellik bağı
mevcuttur.52
Üçüncü kişilerin hangi eylemlerinin “tasarruf”
olarak nitelendirilebileceği hakkında öncelikle belirtmek isteriz ki, burada “tasarruf”
kelimesi medeni hukuktaki teknik anlamıyla
kullanılmamaktadır. Güvene dayalı sorumluluktan bahsedilebilmesi için, yavru şirketle
üçüncü kişi arasında akdedilmiş bir sözleşmenin varlığı şart olmayıp,53 üçüncü kişide güven duygusu oluşturmaya elverişli bir yakınlık (özel bağ) veya bir işlem yapma düşüncesi
nedeniyle oluşan bir temas (işlemsel temas)
da güven sorumluluğunun hâkim şirket bakımından uygulanması için “tasarruf” olarak nitelendirilebilecektir.54 Amatör bir sporcunun
dünya şampiyonasına katılabilmek için işyerinden ücretsiz izin alması, bir şirkete ortak
olunması, kredi veren bankanın teminat talep
etmemesi, feshedilmesi yarar getirecek olan
bir sözleşmenin feshedilmemesi veya yeni bir
sözleşme akdedilmesi, üçüncü kişi bakımından “tasarruf” olarak değerlendirilebilecek
yapma veya yapmama davranışlarına örnek
olarak gösterilebilir.55 Zarar gören üçüncü
kişiyle, yavru şirket arasında bu anlamda bir
tasarrufun söz konusu olmaması durumunda,
hâkim şirketin güven sorumluluğu söz konusu olmayacak ve haksız fiil sorumluluğunun
şartlarının değerlendirilmesi gerekecektir.56
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42 Yılmaz, s. 79.
43 Aker, s. 8-9.
44 Okutan Nilsson, s. 50.
45 Ibid, s. 37; Aker, s. 81; Yılmaz, s. 76.
46 Okutan Nilsson, s. 37.
47 Yılmaz, s. 77; Aker, s. 84.
48 Okutan Nilsson, s.40.
49 Aker, s. 83.
50 Battal, s. 247.
51 Yılmaz, s. 75.
52 Ibid, s. 87.

7. Hâkim Şirketin Oluşturulan
Güvene Aykırı Davranışının
Kusurlu ve Hukuka Aykırı Olması

53 Akın, s. 327.
54 Okutan Nilsson, s. 37; Aker, s. 82.
55 Yılmaz, s. 85.

Hâkim şirketin TTK m. 209 kapsamında sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, kast

56 Okutan Nilsson, s. 38.
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gent.57 In this context, any degree of fault,
including mere negligence, may lead to the
liability of the damaging parent company.58
Federal Court has determined in its Wibru/
Swissair decision regarding rise of trust liability within act of omission that the basis of
the liability is arisen from Swissair’s causing
damage by violating responsibility of enlightening on claimant by not preventing to
share misleading information through news
bulletin and letters in respect of the risks of
the project to the member of IGR Holding
AG when Swissair is subsidiary of IGR Holding AG, not making necessary explanations
and accordingly making claimant remain as
member of company by preventing to take
right decision.59 Federal Court decided that
this situation leads to fail of trust that is towards to the parent company as against the
relationship of accuracy and trust.60
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57 Ibid, p. 51; Aker, p. 87.
58 Yılmaz, p. 87.
59 Okutan Nilsson, p. 42.

62 Ibid, p. 86.
63 Yılmaz, p. 87.

8. Oluşturulan Güvene Aykırılık
Sebebiyle Zarar Doğması

The fact that the third person incurred damages due to the fact that the parent company did not act in accordance with the built
trust and unfairness constitutes the last criterion sought in terms of trust liability.61 The
third party’s loss may be in the form of a decrease in its assets, increase of its debts or
in the form of deprived profits.62 At the point
of determination of the loss of the third party
who has made transaction with the subsidiary company, it is necessary to determine the
difference between the status of the assets
of the third party after the damage event and
the situation on the date that this event did
not occur. At this point, the third person who
claims that the damage he suffered was born
as a result of the rightful belief of the parent
company has the burden of proof.

Hâkim şirketin yaratılan güvene, hakkaniyete aykırı olarak uygun davranmamış olması
sebebiyle üçüncü kişinin zarara uğraması,
güven sorumluluğu bakımından aranan son
kriteri oluşturmaktadır. Üçüncü kişinin zararı,
malvarlığının aktifinin azalması, pasiflerinin
artması veya yoksun kalınan kar şeklinde
gerçekleşebilmektedir.61 Yavru şirketle işlem gerçekleştiren üçüncü kişinin zararının
tespiti için, yavru şirketin zarar verici olaydan
sonra malvarlığının gösterdiği durum ile
bu olay meydana gelmeseydi göstereceği
durum arasındaki farkın belirlenmesi gerekmektedir.62 Bu durumda ispat yükü, uğramış
olduğu zararın, hâkim şirketin haklı güvenini
boşa çıkartması sonucunda doğmuş olduğunu iddia eden üçüncü kişidedir.

It is important to note that there should be a
causal link between the act against built trust
and the damage. In other words, the third
person must have suffered damages due to
his decision which is based on trust.63

64 Pulaşlı, p. 543.
65 Yılmaz, p. 247.
66 Aker p. 52.
67 Yılmaz, p. 247.
68 Aker, p. 55.
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İhmali hareketle güven sorumluluğunun
oluşması hakkında Federal Mahkeme Wibru/
Swissair Kararı’nda, sorumluluğunun temelinin Swissair’in aydınlatma yükümlülüğünü
ihlal ederek, IGR Holding AG’nin yavru şirketi
olduğu dönemde IGR Holding AG’nin üyelerine haber bülteni ve mektup vasıtasıyla projenin riskleri hakkında yanıltıcı bilgiler paylaşmasına mani olmaması, yapması gereken
açıklamaları yapmaması ve bu sebeple üyelerin doğru karar almasını engelleyerek davacının şirkette üye kalmaya devam ederek zarara
uğramasına sebep olması olarak tespit etmiştir.59 Federal Mahkeme, bu durumun hâkim
şirkete duyulan güvenin, doğruluk ve güven
ilişkisine aykırı olarak boşa çıkarılmasına sebep olduğuna hükmetmiştir.60

8. Incurring Damage Due to
Violation of Built Trust

60 Aker, p. 18-19.
61 Yılmaz, p. 86.

veya ihmal suretiyle kusurlu hareket etmiş
olması gerekmektedir.57 Bu bağlamda, hafif
ihmal dahil olmak üzere, kusurun her derecesi, zarar veren hâkim şirketin sorumluluğuna yol açabilecektir.58

Federal Court has decided at its decision
numbered 4C. 396/2004 and dated 22 March
2006 that trust liability solely takes place in
case of a damage and with intent to remedy
such damage and it is not possible to claim
only a contractual performance from the parent company within the scope of trust liability

Önemle ifade edilmelidir ki, oluşturulan güvene aykırı davranış ile zarar arasında illiyet
bağı bulunmalıdır. Diğer bir ifadeyle, üçüncü kişi, duyduğu güvene dayanarak aldığı
karar sebebiyle zarara uğramış olmalıdır.63
Federal Mahkeme’nin 4C. 396/2004 sayılı
ve 22 Mart 2006 tarihli kararına konu olayda,
Swissair için çalışan bir işçi erken emekliliğine bağlı bir kısım alacaklarını güven sorumluluğu kapsamında talep etmiştir. Bu olayda
Federal Mahkeme, güven sorumluluğunun
ancak bir zararın söz konusu olması durumunda ve bu zararın giderilmesi maksadıyla

ŞIRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKIM ŞIRKETIN GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

when an employee who is working for Swissair has demanded a part of his receivables
depends on his early retirement in scope of
trust liability.64

gündeme geleceğine ve sadece sözleşmeden doğan bir alacağın ifası talebinin güven
sorumluluğu kapsamında hâkim şirketten
talep edilemeyeceğine karar vermiştir.64

B. Relationship Between Trust
Liability Arisen From Article
209 of TCC and Similar Legal
Institutions

B. TTK m. 209’dan Doğan Güven
Sorumluluğunun Benzer Hukuki
Müesseselerle İlişkisi

1. Difference From Liability Arisen
From the Principle of Trust in
Legal Appearance
In our law, trust in legal appearance is protected and such trust is able to bear legal
consequences under certain circumstances
in respect of certain person. For instance, pursuant to Article 1023 of Turkish Civil Code,
acquiring right in rem by relying on land
register with good faith is protected. Similarly, as per Article 12/2 of TCC, it has been
accepted that the person who establishes
and opens a commercial enterprise, publicly
announced by the circular, newspaper, radio,
television and other announcement vehicles
or who has declared the operation by registering his business to the trade registry shall
be deemed to be a merchant even if he has
not actually started to operate. In the group
of companies, as an example of the liability
of the parent company to the legal appearance, it may be shown by the behavior of a
company that can be attributed to the parent
company, the fact that the subsidiary company shows itself as a branch of the parent
company against third parties by concealing that it is an independent legal subject.65
Trust liability in legal appearance differs from
trust liability in terms of assuming something
as real which is actually not and concluding
some results based on such assumption.66
Moreover, in accordance with the principle
of trust in legal appearance, person who
believes in appearance (in good faith) obtains the rights and powers that would be
obtained if the appearance was true. In this
regard, the parent company will be severally
responsible against the third party who has
signed a contract with the subsidiary company in the belief that the subsidiary company
is a branch of the parent company.67 On the
other hand, within the scope of the trust liability, the damage caused due to the trust
of the third parties, who rightfully believe in
trust and act accordingly, is required to be
remedied by those who caused it.68 In addition, “special legal link” which is required for

M AK AL E L E R

1. Hukuki Görünüşe Güven
İlkesinden Doğan Sorumluluktan
Farkı
Hukukumuzda, belirli şartlar altında ve belirli kişiler bakımından hukuki görünüşe
duyulan güven korunarak, bu güvene hukuki sonuçlar bağlanmıştır. Örneğin TMK
m. 1023’de, tapu kütüğüne iyi niyetle güven duyarak ayni hak iktisap eden kişinin
bu kazanımının korunacağı öngörülmüştür.
Benzer şekilde, TTK m. 12/2’de, bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka
bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse,
fiilen işletmeye başlamamış olsa dahi tacir
sayılacağı düzenlenmiştir. Şirketler topluluğunda hâkim şirketin hukuki görünüşe
güvenden doğan sorumluluğuna örnek
olarak, hâkim şirkete isnat edilebilecek bir
davranışla, bağlı şirketin bağımsız bir hukuk
süjesi olduğunu gizleyerek kendisini üçüncü kişilere karşı hâkim şirketin bir şubesi
olarak göstermesi hali verilebilir.65 Hukuki
görünüşe güven sorumluluğu, gerçekte olmayan bir hususun var kabul edilerek buna
bazı sonuçlar bağlanmış olması yönünden
güven sorumluluğundan ayrılmaktadır.66
Ayrıca, hukuki görünüşe güven ilkesi uyarınca, görünüşe (iyi niyetli olarak) itibar
eden kişiler bakımından, görünüş gerçek
olsaydı söz konusu kişi hangi hak ve yetkileri elde edecek idiyse, o hak ve yetkileri
elde etmektedir. Bu bağlamda, yavru şirketin hâkim şirketin bir şubesi olduğu inancıyla yavru şirketle sözleşme akdeden üçüncü
kişiye karşı hâkim şirket, yavru şirketle birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.67 Öte
yandan, güven sorumluluğu kapsamında,
güvene haklı olarak inanan ve buna uygun
hareket eden üçüncü kişilerin güvenleri
neticesinde uğramış oldukları zarar, buna
sebep olanlarca giderilmek istenmektedir.68 Ek olarak, güven sorumluluğunun söz
konusu olması için aranan özel hukuki bağ,
hukuki görünüşe güven sorumluluğunun
gündeme gelmesi bakımından önem arz etmemektedir. Son olarak, güven sorumlulu-
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57 Ibid, s. 51; Aker, s. 87.
58 Yılmaz, s. 87.
59 Okutan Nilsson, s. 42.
60 Aker, s. 18-19.
61 Yılmaz, s. 86.
62 Ibid, s. 86.
63 Ibid, s. 87.
64 Pulaşlı, s. 543.
65 Yılmaz, s. 247.
66 Aker s. 52.
67 Yılmaz, s. 247.
68 Aker, s. 55.
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69 Ibid, p. 56.
70 Aker, p. 52.
71 Battal, p. 245.
72 Ibid, p. 249.
73 Okutan Nilsson, p. 51
74 Aker, p. 89.
75 Battal, p. 252.
76 Okutan Nilsson, p. 49.
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trust liability, has no importance with regard
to trust liability in legal appearance. Finally,
while it is sought that the parent company
acts wrongfully in terms of the trust liability,
there is no need for existence of wrongful act
of a person who causes legal appearance in
terms of trust liability in legal appearance.69

ğunda hâkim şirketin kusurlu hareket etmiş
olması aranmaktayken, hukuki görünüşe
güven sorumluluğunda hukuki görünüşe
yol açan kişinin kusurlu hareket etmiş olması aranmamaktadır.69

2. Relationship With Liability
Arisen From Principle of Trust
Within the Scope of Article 2 of
Turkish Civil Code

2. TMK m. 2 ile Güven
Prensibinden Doğan Sorumluluk
Arasındaki İlişki

Federal Court has stated in its Wibru/Swissair
decision that “in case that statement of the
parent company of a group of company gains
subsidiary company’s shareholder’s confidence, a legal special dependence comes to
exist which is similar to “relationship of contract negotiations”. This special dependence
relationship also imposes protection and
enlightening tasks based on the relationship
of accuracy and trust.70 Violation of such obligations leads to compensation claims” and
based on this decision it is explained in legal
literature that it is possible to interpret the trust
liability as an aspect of the implementation
of responsibility of culpa in contrahendo to
the group of companies relationship. As it is
known, culpa in contrahendo liability is based
on trust liability set forth in Article 2/1 of Turkish Civil Code and it can be expressed as a
pre-contractual liability. In this regard, Article
209 of TCC is deemed to be a specific implementation of Article 2/1 of Turkish Civil Code.71
In the event that Article 209 of TCC does not
apply due to lack of circumstances of applicability for Article 209 of TCC, the principle
of trust arising from Article 2 of Turkish Civil
Code will be applicable as a source of liability.
On the other hand, since the area of application of the trust liability arising from Article 2 of
Turkish Civil Code has been clarified by Article
209 of TCC in terms of the group of companies, the application area of Article 2 of Turkish
Civil Code has been significantly narrowed
in terms of the group of companies. For this
reason, provision of Article 209 of TCC has an
effect which increases the legal reason of the
case in an action for compensation.72

B. Legal Effects of Trust
Liability Arising From Article
209 of TCC

77 Aker, p. 91.
78 Battal, p. 249.
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1. Claimant, Addressee and Scope
of the Compensation

Federal Mahkeme, Wibru/Swissair Kararı’nda, “Konzern hâkim şirketinin beyanlarının
yavru şirketin iş ortaklarında güven uyandırması halinde ‘sözleşme müzakereleri ilişkisine’ benzer, hukuksal nitelikte özel bir bağlılık oluşur. Bu özel bağlılık ilişkisi de doğruluk
ve güven ilişkisine dayanan koruma ve aydınlatma ödevleri yükler. Bu gibi yükümlülüklerin ihlali ise tazminat taleplerinin doğmasına yol açar” ifadelerine yer vermiş olup,
bu karardan yola çıkılarak güven sorumluluğunun, culpa in contrahendo sorumluluğunun konzern ilişkisine uygulanan bir
görünümü olarak yorumlanabileceği doktrinde izah edilmiştir.70 Bilindiği üzere culpa in
contrahendo sorumluluğu dayanağını TMK
m. 2/1’de düzenlenen güven sorumluluğundan alır ve sözleşme öncesi sorumluluk olarak da ifade edilebilir. Bu bağlamda, TTK m.
209, TMK m. 2/1’in özel bir uygulaması sayılmaktadır. TTK m. 209’un şartları oluşmadığı
gerekçesiyle uygulama bulmaması halinde,
TMK m. 2’den doğan güven prensibi, bir
sorumluluk kaynağı olarak uygulanabilir olacaktır.71 Öte yandan, TMK m. 2’den doğan
güven sorumluluğunun uygulama alanı,
şirketler topluluğu özelinde TTK m. 209 ile
netleştirilmiş olduğundan, TMK m. 2’nin uygulama alanı şirketler topluluğu bakımından
önemli ölçüde daraltılmış bulunmaktadır. Bu
sebeple TTK m. 209, sorumluluk davasında
davanın hukuki sebebini çoğaltan bir etkiye
sahiptir.72

C. TTK m. 209’dan Doğan Güven
Sorumluluğunun Hukuki Sonuçları
1. Talep Sahibi, Muhatabı ve
Tazminatın Kapsamı
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First of all, the case to be filed by the claimant within the scope of the trust liability of the
parent company is not the personal action,
but the compensation of damages caused by
the behavior of the parent company contrary
to the principle of good faith.73 Pursuant to Article 209 of TCC, the claimant is a real person
or legal entity who establishes a legal relationship with the subsidiary company under
the influence of the trust evoked in him, and
whose trust is discharged in violation of the
principle of good faith. Battal has argued that
there is a specific intention for using the term
of “consumer” alongside the word of “general public” at the law’s preamble and has
concluded that there is a difference between
consumers and real person and legal entity
who do not have characteristic of consumer
in terms of whether the trust is a “rightful trust
that worth to be protected”. According to Battal, those who will benefit from Article 209 of
TCC in the broadest sense are those who are
“ordinary consumer”.74 On the other hand,
traders who are subject to prudent behavior
obligation in accordance with Article 18/2
of TCC can benefit from the trust liability in
more severe conditions and as secondary.75

M AK AL E L E R

Öncelikle belirtilmelidir ki, hâkim şirketin güven sorumluluğu kapsamında talep sahibi tarafından açılacak dava bir alacak davası değil,
hâkim şirketin dürüstlük kuralına aykırı davranışının verdiği zararların tazmini davasıdır.73
TTK m. 209 uyarınca, talep sahibi, kendisinde uyandırılan güvenin etkisiyle, yavru şirketle hukuki bir ilişki kuran ve güveni dürüstlük
kurallarına aykırı olarak boşa çıkartılan gerçek ya da tüzel kişidir.74 Battal, madde gerekçesinde “halk” ifadesinin yanı sıra “tüketici”
teriminin ayrıca zikredilmiş olmasının özel bir
anlamı olduğunu ifade ederek, tüketici niteliğine sahip olmayan gerçek ya da tüzel kişiler
ile tüketiciler arasında, güvenin “korunmaya
değer haklı bir güven” olması bakımından bir
fark olacağı sonucuna varmıştır. Battal’a göre,
TTK m. 209’dan en geniş manada yararlanacak olanlar “sıradan tüketici” olan kimselerdir.
Öte yandan TTK m. 18/2 gereğince basiretli
davranış yükümlülüğüne tabi olan tacirler
ise güven sorumluluğundan ikinci sırada ve
daha ağır şartlarla yaranabilecektir.75 Zira, Federal Mahkeme’nin kararlarında belirttiği üzere, yavru şirketle işlemsel temas içinde olan
üçüncü kişiler, kendilerinden beklenebilecek
dikkat ve özeni göstermiş ve iyi niyetle hareket etmiş olmalıdır.76

According to Battal, those who will benefit from Article 209 of TCC
in the broadest sense are those who are “ordinary consumer”.
Battal’a göre, TTK m. 209’dan en geniş manada yararlanacak
olanlar “sıradan tüketici” olan kimselerdir.
D İ P N OT

As stated in the Federal Court’s decisions,
third parties in transactional contact with
the subsidiary company should have shown
care and diligence that can be expected from
them and should have acted in good faith.76
Although in the technical sense, the parent
company is foreign to the relationship between the third parties and the subsidiary
company, the reason for the relationship
between the third parties and the subsidiary company is that the third party trusts the
reputation of the parent company.77 For this
reason, the parent company that has the trust
liability will be the addressee of the compensation claim.78 At this point, the liability of the
parent company will be an individual and un-

Hâkim şirket, teknik manada yavru şirket ile
üçüncü kişi arasındaki ilişkiye yabancı olsa
da, yavru şirket ile üçüncü kişi arasındaki ilişkinin kurulma sebebi, üçüncü kişinin hâkim
şirketin itibarına güven duymuş olmasıdır.77
Bu sebeple güven sorumluluğu kendisine
yüklenmiş bulunan hâkim şirket, tazminat taleplerinin muhatabı olacaktır.78 Bu noktada,
hâkim şirketin sorumluluğu bireysel ve sınırsız sorumluluk teşkil edecek olup, yavru şirket güven sorumluluğu bakımından hâkim
şirket ile birlikte müteselsil sorumluluk ilişkisi
içinde bulunmamaktadır.

69 Ibid, s. 56.
70 Aker, s. 52.
71 Battal, s. 245.
72 Ibid, s. 249.
73 Okutan Nilsson, s. 51.
74 Aker, s. 89.
75 Battal, s. 252.
76 Okutan Nilsson, s. 49.
77 Aker, s. 91.
78 Battal, s. 249.
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limited liability, and the subsidiary company
does not have a joint and several responsibility relationship with the parent company in
terms of the trust liability.

Zarar gören üçüncü kişinin müterafik kusurunun bulunması durumunda, doktrinde,
TBK m. 52 uyarınca tazminatın indirilmesine
gidilebileceği öne sürülmüştür.79

If there is a contributory negligence of the
third party who suffers damage, it has been
suggested in the legal literature that compensation can be reduced in accordance
with Article 52 of TCO.79

Güven sorumluluğu, haklı olarak güven duyan kişinin bütünlük yararını korumaktadır.80
Güven sorumluluğu uyarınca, zarar gören
gerçek durumu bilseydi, böylece güvenmese ve bu yönde hareket etseydi, hangi
durumda bulunacak idiyse, zarar görenin bu
duruma getirilmesi söz konusu olmaktadır.81

The trust liability protects benefit of integrity of
a person who has a rightful trust.80 As per the
trust liability, what position aggrieved party
would be in if the aggrieved party knew the
real situation, and accordingly if he did not
trust and acted in that direction, the aggrieved
party should be rendered in such position.81
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79 Aker, p. 87.
80 Ibid, p. 57.

2. Statute of Limitations

2. Zamanaşımı

In the text or preamble of Article 209 of TCC,
the statute of limitation of the cases to be
filed due to the trust liability has not been
disclosed and there are different opinions
regarding the statute of limitations in the legal literature.82 According to some scholars’
opinion, the statute of limitations specified
within the scope of group of companies
arrangements is not applicable in terms of
Article 209 of TCC, since it constitutes special regulations applicable to the relevant
provisions. At this point, according to such
scholars, when take in consideration that the
law does not include a different regulation regarding the statute of limitation, the statute of
limitations in cases to be filed due to the trust
liability should be ten years in accordance
with Article 146 of TCO.83 On the other hand,
Okutan Nilsson and Yılmaz have argued that
due to uncertainty on origin and scope of the
trust liability and conditions that are required
to evaluate, it is necessary to impose shorter
statute of limitations with the purpose of security of law and transaction.84 At this point,
Okutan Nilsson states that the statute of limitations should be regulated as one year following the learning of the perpetrator and the
damage and in any case, a decade as of the
realization of the act that causes damage.85

TTK m. 209 metninde veya gerekçesinde,
güven sorumluluğu sebebiyle açılacak
davalara ilişkin zamanaşımı süresi açıklanmamış olup, doktrinde dava zamanaşımına
ilişkin farklı fikirler mevcuttur.82 Bir görüşe
göre, şirketler topluluğu düzenlemeleri kapsamında belirtilen zamanaşımı süreleri, ilgili
hükümler bakımından uygulanabilir özel
düzenlemeler teşkil etmekte olduğundan,
TTK m. 209 bakımından uygulanabilir değildir. Söz konusu görüşe göre, kanunda
zamanaşımı yönünden farklı bir düzenleme
yer almadığı dikkate alındığında, güven
sorumluluğu sebebiyle açılacak davalarda
zamanaşımı süresi, TBK m. 146 uyarınca on
yıl olmalıdır.83 Öte yandan, Okutan Nilsson
ve Yılmaz, güven sorumluluğunun kaynağı
ve kapsamındaki belirsizlikler ve tespiti açısından değerlendirilmesi gereken şartlar sebebiyle, hukuk ve işlem güvenliği amacıyla,
zamanaşımı süresinin daha kısa uygulanması gerektiğini ifade etmektedir.84 Bu noktada
Okutan Nilsson zamanaşımının, zarara uğrayan bakımından, zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her halde zararı
doğuran fiilin gerçekleşmesinden itibaren
on yıl olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade
etmektedir.85

81 Ibid, p. 57.
82 Okutan Nilsson, p. 51.
83 Aker, p. 90.
84 Okutan Nilsson, p. 52; Yılmaz, p. 87.
85 Ibid, p. 52.
86 Ibid, p. 53.
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IV. CONCLUSION
As a result, when the conditions required for
mentioning the trust liability of the parent
company in accordance with Article 209 of
TCC, primarily there should be group of companies that have reached the level of reputation that gives trust to society or consumers.

I V. SONUÇ
Netice itibarıyla, TTK m. 209 uyarınca hâkim şirketin güven sorumluluğundan söz
edilebilmesi için gerekli şartlar değerlendirildiğinde, öncelikle itibarı topluma veya
tüketiciye güven veren düzeye ulaşmış bir
şirketler topluluğu bulunmalıdır. İkinci olarak, topluluk itibarının kullanılması suretiyle

ŞIRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKIM ŞIRKETIN GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

Secondly, a rightful trust that can be attributed to the parent company should be established through the use of group reputation.
At this point, it should be evaluated whether
or not the expectation towards the parent
company can be deemed to be a justifiable
expectation by considering the situations
that can be considered as the use of reputations by the meaning that can be ascribed
as per the principle of good faith having regard to whether the third person shows the
care and diligence expected from him in the
concrete case.86 Thirdly, a disposal should be
made based on built trust. Finally, the parent
company must act against the built trust and
the third party that makes transaction with
the subsidiary company must suffer damages due to breach of built trust. At this point,
it is important that there is a causal link between the act that is against built trust and
the damage.
It is necessary to examine carefully whether
the above-mentioned conditions have been
met in the specific concrete case, in case
where the parent company does not act in
accordance with trust that is considered worthy of protection, the damage which emerges due to this reason must be compensated
by the parent company.

M AK AL E L E R

hâkim şirkete isnat edilebilir nitelikte haklı bir
güven oluşturulmalıdır. Bu aşamada, itibarın
kullanımı sayılabilecek durumlara dürüstlük
kuralı uyarınca yüklenebilecek anlama göre
ve üçüncü kişinin kendisinden beklenen
özen ve dikkati somut olayda gösterip göstermediği hususu dikkate alınarak, hâkim
şirkete yönelik olarak hangi beklentinin haklı
bir beklenti sayılabileceği değerlendirilmelidir.86 Üçüncü olarak, oluşturulan güvene dayanılarak bir tasarrufta bulunulmalıdır. Son
olarak, hâkim şirket kusurlu olarak oluşturulan güvene aykırı davranmalıdır ve oluşturulan güvene aykırılık sebebiyle yavru şirketle
işlem gerçekleştiren üçüncü kişi zarara uğramalıdır. Bu bakımdan, oluşturulan güvene
aykırı davranış ile zarar arasında illiyet bağı
bulunması önem arz etmektedir.
Somut olay özelinde yukarıda anılan şartların gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun
titizlikle incelenmesi gerekli olup, korunmaya layık olduğu tespit edilen güvene, hâkim şirket tarafından kusurlu olarak uygun
davranılmaması halinde, üçüncü kişinin bu
sebeple maruz kaldığı zararlar hâkim şirket
tarafından tazmin edilmelidir.
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ABSTRACT

ÖZET

The Authorized Establishments (exchange bureaus)
are joint-stock companies allowed to perform transactions related to foreign and precious metals within
the framework of the principles and procedures determined by the Treasury and Finance Ministry (“the
Ministry”) of the Undersecretariat of Treasury (“the
Undersecretariat”)1. According to the Communiqué
Regarding Decree No. 32 on The Protection of The
Value of Turkish Currency (Communiqué Number:
2018-32/45) (“the Communiqué”) the establishment
mechanism consists of three steps which are establishment license, company formation transactions,
and official authorization; right after the establishment
mechanism, the authorized establishments that are
capable of dealing exchange maintain their operations pursuant to the same legislation.

Yetkili Müesseseler (döviz büroları), Hazine
Müsteşarlığına (“Müsteşarlık”) bağlı T.C Hazine
ve Maliye Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) tespit edilen
usul ve esaslar çerçevesinde dövize ve kıymetli
madenlere ilişkin işlemler yapmasına izin verilen
anonim şirketlerdir.1 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No:2018-32/45) (“Tebliğ”) uyarınca, kuruluş izni,
anonim şirket kuruluş işlemleri ve faaliyet izni olmak üzere toplam üç aşamadan oluşan kuruluş
mekanizması sonrasında döviz alım-satım işlemleri yapabilme ehliyetine sahip yetkili müesseseler yine aynı mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürmektedirler.

KEYWORDS
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The main legislation includes general, framework and mandatory regulations on the
establishment and operations of authorized establishments whereas the provisions
of the auxiliary legislation regulate the tax obligations authorized establishments and
penal sanctions that may arise in case of an act against the legislation.
Ana mevzuat, yetkili müesseslerin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin genel, çerçeve ve zorunlu
düzenlemeleri içerirken; yardımcı mevzuat hükümleri ise çoğunlukla yetkili müesseselerin
tabi oldukları vergisel yükümlülükleri veya mevzuata aykırılık halinde karşılaşılabilecek
olası cezai müeyyideleri düzenlemektedir.

I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

The Communiqué Regarding Decree No.
32 on The Protection of The Value of Turkish Currency (Communiqué Number: 201832/45) published in the Official Gazette on
30.01.2018 regulates the procedures and
principles regarding the establishment, operations, branch opening, obligations, and
supervision of those authorized establishments that are known as Exchange Bureaus.
The Communiqué, divides the authorized
establishments into two groups: Group A
authorized establishments and Group B. The
conditions and procedures set out in the
Communiqué must be fulfilled in order to be
able to operate either type of authorized establishment.

30.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan No’lu Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ halk
arasında döviz büroları olarak isimlendirilen
yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube
açma, yükümlülük ve denetimlerine dair
usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ
uyarınca, yetkili müesseseler, faaliyet alanları bakımından A grubu yetkili müesseseler
ve B grubu yetkili müesseseler olmak üzere
ikiye ayrılırlar. Her iki tür yetkili müessesler
bakımından da faaliyete geçebilmeleri yönünden Tebliğ’de düzenlenen şart ve prosedürleri gerçekleştirmiş olmaları aranmaktadır. İşbu makalede, Tebliğ ve diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde yetkili müesseselerin tabi olduğu usul ve esaslar, kuruluş mekanizması (kuruluş izni, anonim şirket kuruluş işlemleri ve faaliyet izni) ve faaliyetleri ele
alınacaktır.

I I . A P P L I CA B L E
L E G I S L AT I O N

F O OT N OT E

1 Yeminli Mali Müşavir Talha
Apak, “Yetkili Müesseseler (Döviz
Büroları) Mevzuatı (Kuruluşu - Denetimi - Vergilendirilmesi)” s.1.
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It is appropriate to examine the legislation regulating the procedures and principles regarding the authorized establishments under two
main separate headings: the main legislation
and the auxiliary legislation. The main legislation concerning authorized establishments is
composed of The Protection of The Value of
Turkish Currency Law No. 1567 (“the Code”),
Decree No. 32 on The Protection of The Value
of Turkish Currency and The Communiqué

I I. İ LGİ Lİ MEVZUAT
Yetkili müesseselere ilişkin usul ve esasların
düzenlendiği mevzuatı, ana mevzuat ve yardımcı mevzuat olarak iki ayrı başlık altında
incelemek yerine olacaktır. Bu bağlamda,
yetkili müesseselere ilişkin ana mevzuat;
1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (“Kanun”), Türk Parası

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ IŞIĞINDA
YETKİLİ MÜESSESELERİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

Regarding Decree No. 32 on The Protection of
The Value of Turkish Currency. The auxiliary
legislation can be categorized as the Turkish
Commercial Code No. 6102 (“TCC), the Law
Regarding the Prevention of Laundering of
Criminal Revenue No. 5549, Turkish Criminal
Code No. 5237, Tax Procedure Law, Central
Bank of Republic of Turkey’s Circular Numbered I-M and Social Security Legislation. The
main legislation includes general, framework
and mandatory regulations on the establishment and operations of authorized establishments whereas the provisions of the auxiliary
legislation regulate the tax obligations authorized establishments and penal sanctions that
may arise in case of an act against the legislation.

Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar
ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’den oluşmaktadır. Yardımcı mevzuat ise 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”), 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Vergi
Usul Kanunu, T.C. Merkez Bankası’nın I-M
sayılı Genelgesi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı olarak kategorize edilebilir. Ana mevzuat,
yetkili müesseslerin kuruluş ve faaliyetlerine
ilişkin genel, çerçeve ve zorunlu düzenlemeleri içerirken; yardımcı mevzuat hükümleri
ise çoğunlukla yetkili müesseselerin tabi oldukları vergisel yükümlülükleri veya mevzuata aykırılık halinde karşılaşılabilecek olası
cezai müeyyideleri düzenlemektedir.

I I I . E S TA B L I S H E M E N T
O F T H E AU T H O R I S E D
E S TA B L I S H M E N T S

III. YETKİ Lİ
M ÜESSESELERİ N
K U RULUŞU

A. Application for Establishment
License and Prior Authorization

A. Kuruluş İzni Başvurusu ve Ön
İzin

In accordance with Article 5 of the Communiqué, permission must be obtained from
the Undersecretariat in order to establish an
authorized establishment and to begin operations. Article 6 of the Communiqué regu-

Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca; yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Müsteşarlık’tan izin alınması şarttır.
Tebliğ’in 6. maddesi ise; kurulmasına izin
verilecek yetkili müesseselerin kuruluş

M AK AL E L E R
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IT IS NOT SUFFICIENT
FOR CONFLICTING
INTEREST TO BE
PERSONAL. THE
CONFLICTING INTEREST
SHOULD ALSO BE AN
EXTERNAL INTEREST.

F O OT N OT E

2 Türk Parasi Kiymetini Koruma
Hakkinda 32 Sayılı Karara İlişkin
Tebliğ, 30317 sayılı Resmi Gazete
(Tebliğ No: 2018-32/45), Article 6.
3 Doç. Dr. Ali İhsan Karacan,
Bankacılık Kurumları Hukuku - I, C.
1/1, 1. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul
(Access Date: 02.01.2018) p.396.
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lates the conditions under which authorized
establishments may be established. Article 7
of the Communiqué stipulates the information and documents that must accompany
the application to the Undersecretariat. In accordance with Article 8 of the Communiqué,
the approval of the Undersecretariat to the
founders that applied is allowed to establish
joint-stock companies by the provisions of the
Turkish Commercial Code. The application
should be done with the necessary information and documents stipulated in Article 7 of
the Communiqué and the founders applying
to the Undersecretariat that provide the terms
regulated in the Article 6 of the Comminiqué.
In accordance with Article 6 of the Communiqué, the requirements of the authorized establishments to be established are as follows;
a) To be a joint stock company, “the Authorized Establishments” or “Limited Authorized
Establishments” expressions has to be situated in comply with the field of activity that the
authorized institution shall operate in according to the trade name writtten in the company’s articles of association.
b) Exclusively established to deal with the operations of the authorized establishments, the
paid-in capital of the Group A authorized establishments should not be less than 5 million
TL and 1 million TL for the Group B,
c) For Group A authorized establishments, the
internal control officers shall comply with the
requirements of the Communiqué. Not only

şartlarını düzenlemektedir. İşbu maddede
yer alan şartları sağlayan yetkili müesseseler için Tebliğ’in 7. maddesinde Müsteşarlık’a yapılacak başvuruya eklenmesi
gerekli bilgi ve belgeler sıralanmıştır. Tebliğ’in 6. maddesinde yer alan şartları sağlayan ve bu doğrultuda Tebliğ’in 7. maddesinde öngörülen gerekli bilgi ve belgeler
ile Müsteşarlık’a başvuruda bulunan kuruculardan Tebliğ’in 8. maddesi uyarınca Müsteşarlıkça uygun görülenlere TTK
hükümlerince anonim şirket kurabilmeleri
için izin verilir.
Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca kurulmasına
izin verilecek yetkili müesseselerin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir:
a) Anonim şirket olması, şirketin ana sözleşmesinde yer alan ticaret unvanında
yetkili müessesenin faaliyet göstereceği
alana göre “Yetkili Müessese” veya “Sınırlı
Yetkili Müessese” ibarelerinin bulunması,
b) Münhasıran yetkili müesseselerin faaliyet konuları ile iştigal etmek üzere kurulması, ödenmiş sermayesinin A grubu
yetkili müesseseler için 5 milyon TL; B
grubu yetkili müesseseler için ise 1 milyon
TL’den az olmaması,
c) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak
ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on
veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ IŞIĞINDA
YETKİLİ MÜESSESELERİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

them but also; each co-owner and founder
legal person residents in Turkey individuals
with one or more partnerships percent share
in common and company general manager,
board members, employees who are authorized to sign shall comply with the requirements of the Communiqué,
d) The share certificates shall be registered
and issued in cash, and lastly Articles of Association shall comply with the Protection of
the Value of Turkish Currency legislation provisions.2
The founders of the authorized establishments fulfilling these conditions as required
by the Undersecretariat as a result of their application to the Undersecretariat with the information and documents required to be added to the application listed in Article 7 of the
Communiqué, complete the establishment
permit phase. It should not be forgotten that
the founders who obtained the establishment
permission from the Undersecretariat within the scope of these provisions will not be
able to perform the activities to be explained
below as an authorized institution to be explained below unless they have completed
the other establishment procedures in other
words as long as they do not acquire an operation permit.3

kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler
için iç kontrol görevlilerinin Tebliğ’de gösterilen şartları haiz olması,
d) Hisse senetlerinin nama yazılı olması
ve nakit karşılığı çıkarılması ve son olarak
ana sözleşmelerinin Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında mevzuat hükümlerine
uygun olması.2
İşbu şartları sağlayan yetkili müesseselerin kurucularının, Tebliğ’in 7. maddesinde
sıralanan başvuruya eklenmesi gerekli bilgi ve belgeler ile Müsteşarlık’a yapacakları
başvuru sonucunda Müsteşarlıkça uygun
görülenler kuruluş izni aşamasını tamamlamaktadırlar. Unutulmamalıdır ki; işbu
hükümler kapsamında Müsteşarlık’tan
kuruluş izni alan kurucular aşağıda açıklanacak diğer kuruluş prosedürlerini tamamlamadığı diğer bir anlatımla faaliyet izni
edinmedikleri sürece yetkili müessese olarak aşağıda açıklanacak olan faaliyetlerde
bulunamayacaklardır.3

B. Establishment of A Joint-Stock
Company

B. Anonim Şirket
Kurulması

The founders whose applications, which
shall include the required information and
documents pursuant to the Article 7 of the
Communiqué, deemed appropriate by the
Undersecretariat as per the Article 8 of the
Communiqué, are vested with the authorization for establishing a joint-stock company.
The founders apply to the Undersecretariat
in 90 days from the date of establishment permission to complete the establishment process of the authorized institution to obtain the
operating permission. The companies who
do not apply within this period are deemed as
their establishment permission is cancelled.
The Undersecretariat may extend such period up to 90 days provided that the obligatory
cases are proved so. To sum up, in this phase
of the establishment of the authorized establishments, the provisions concerning the es-

Tebliğ’in 7. maddesinde öngörülen gerekli bilgi ve belgeler ile Müsteşarlık’a başvuruda bulunan kuruculardan Tebliğ’in
8. maddesi uyarınca Müsteşarlıkça uygun
görülenlere TTK hükümlerince anonim
şirket kurabilmeleri için izin verilir. Kurucular, kuruluş izni tarihinden itibaren 90
gün içerisinde yetkili müessesenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni
almak üzere Müsteşarlık’a başvururlar. Söz
konusu süre içerisinde başvuru yapmayan
şirketlerin kuruluş izni iptal edilmiş sayılır.
Müsteşarlık zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla, söz konusu süreyi en fazla 90 güne kadar uzatabilir. Özetlemek gerekirse, yetkili
müesseselerin kuruluşunun işbu aşamasında TTK’daki anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanacak olup;
sürecin tamamlanabilmesi için Müsteşar-
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ÇATIŞAN MENFAATIN
KIŞISEL OLMASI
YETERLI DEĞILDIR. BU
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tablishment of joint stock companies in the
Turkish Commercial Code shall be applied. In
order to complete the process, the permission
of the Undersecretariat and the authorization
letter of the Ministry of Commerce of Republic of Turkey must be submitted to the trade
registry.

lık’tan alınmış kuruluş izninin yanı sıra T.C.
Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış kuruluş izni
yazısının da ticaret siciline sunulması gerekmektedir.

C. Operating Licence

C. Faaliyet İzni

In the light of the above, the founders who
have been vested with the establishment licence, must complete the establishment procedures of the authorized institution within 90
days beginning from the establishment permission and apply to the Undersecretariat in
order to obtain the operating license. In this respect, the founders who have completed the
establishment process of the joint stock company within the said 90 days, apply to the Undersecretariat in order to obtain the operation
permit with the below mentioned documents
regulated in the Article 9 of the Communiqué.
a) A copy of Turkish Trade Registry Gazette
where the articles of association has been
published,
b) Document to be obtained from the bank
indicating that the minimum share capital as
subscribed in the company’s articles of association has been paid up in cash and at once
by the founders,
c) The Document confirming that the legal fee
has paid,
d) Document confirming that the amount corresponding to one-tenth of the paid-up capital has been deposited in a Public Bank or a
Public Participation Banks, or a letter of guarantee of in the same amount,
e) Document providing that the application
fee in the amount of 500 thousand Turkish
Lira for Group A Authorized Establishments
and 200 thousand Turkish Lira for Group B
Authorized Establishments has been paid,
f) Documents providing that camera or image
recording system is properly installed in accordance with Article 26 of the Communiqué,
g) Information and documents indicating that
the requirements to be determined/required
regarding the corporate governance by the
Undersecreteriat,
h) Board of directors decision regarding the
appointment of internal controller or written
document on one or more board member’s
having been appointed as internal controller provided that delegated expressly and in
writing and that they have been vested with
required powers,
i) Other documents required by the Undersecretariat4

Yukarıda anlatılanlar ışığında, kuruluş izni
alan kurucuların, kuruluş izninin verildiği
tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yetkili müessesenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere Müsteşarlık’a başvuruda bulunması gerekmektedir.
Bu doğrultuda söz konusu 90 günlük süre
içerisinde anonim şirket kuruluş işlemlerini tamamlayan kurucular, Tebliğ’in 9. maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen belgeleri
de başvurularına ekleyerek faaliyet izni almak üzere Müsteşarlık’a başvururlar.
a) Ana sözleşmenin yayınlandığı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir nüshası,
b) Ortaklar tarafından şirket ana sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermayesinin nakden ve defaten ödendiğini
gösterir bankadan alınacak belge,
c) Ödenmesi gereken harcın ödendiğini
tevsik eden belge,
d) Ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Kamu Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli Katılım
Bankalarından birine yatırıldığını tevsik
eden belge ya da aynı tutarda teminat
mektubu,
e) A Grubu Yetkili Müesseseler için 500 bin
Türk Lirası; B grubu yetkili müesseseler
için 200 bin Türk Lirası başvuru ücretinin
yatırıldığını tevsik eden belge,
f) Tebliğ’in 26.maddesi uyarınca kamera
veya görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun olarak kurulduğunu tevsik eden belgeler,
g) Müsteşarlıkça kurumsal yönetime ilişkin belirlenecek veya talep edilecek diğer
şartları taşıdığına dair bilgi ve belgeler,
h) A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlisi atandığına dair yönetim kurulu kararı veya açık bir şekilde ve yazılı olarak devredilmesi şartıyla bir veya birden
fazla yönetim kurulu üyesinin iç kontrol
görevlisi olarak atandığına ve gerekli yetkilerle donatıldığına dair yazılı belge,
i) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer
belgeler.4
Yukarıda sayılanlara ek olarak; Tebliğ’in 9.
maddesinin 5. bendinde, yetkili müesse-
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In addition to the above-mentioned, Article
9 (5) of the Communiqué further regulates
another procedure for authorized establishments, which must be carried out before the
operation permit is obtained. As per the said
article; an authorized institution must notify
the Undersecretariat before obtaining an operating license that it has opened the website and that its headquarters address has
been added to the official website. It should
be noted that; the above-mentioned documents must be added to the application, and
as a result of the examination carried out by

M AK AL E L E R

seler bakımından faaliyet izni alınmadan
önce gerçekleştirilmesi gereken diğer bir
prosedür daha düzenlenmektedir. İlgili
bent uyarınca; yetkili müesseseler, internet
sitelerinin açıldığını ve merkezlerinin açık
adresinin resmi internet sitesine eklendiğini faaliyet izni almadan önce Müsteşarlık’a
bildirmek zorundadır. Belirtilmelidir ki; yukarıda sayılan belgelerin başvuruya eklenmesi zorunlu olup; Müsteşarlıkça yapılan
inceleme neticesinde durumları uygun görülen yetkili müesseselere faaliyette bulunma izni verilerek, şirket adına “Yetkili Mües-

the founders who have been vested with the establishment
licence, must complete the establishment procedures of the
authorized institution within 90 days beginning from the
establishment permission and apply to the Undersecretariat
in order to obtain the operating license.
kuruluş izni alan kurucuların, kuruluş izninin verildiği
tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yetkili müessesenin
kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere
Müsteşarlık’a başvuruda bulunması gerekmektedir.
the Undersecretariat, the authorized establishments, whose conditions are considered
appropriate, are allowed to operate and the
“Authorized Institution Authority Permit” is
issued on behalf of the company. Pursuant
to the Article 13 of the Communiqué; real
persons or legal entities who do not have an
“Authorized Authority Operating License”
cannot conduct foreign exchange transactions for commercial purposes. There is another 90-day period following the obtaining
the authorized authority operating license.
The authorized establishments are obliged to
send the attendance report to the Undersecretariat within 90 days from the date of operating license, which is to be received from the
relevant tax offices stating that the operations
are started in such address. “Authorized Institution Authority Permit” issued on behalf of
the Company is having the characteristics of
embossed stamp and such permission shall
be hung the headquarters of the authorized
institution where may be seen by anyone.
Having said that, in accordance with Article
10 of the Communiqué, if the founder who
wishes to obtain an authorized institution operating license is a resident abroad, the provisions of the Article 7 of the Communiqué will

sese İzin Belgesi” düzenlenir. Tebliğ’in 13.
maddesi uyarınca; “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” bulunmayan gerçek veya
tüzel kişiler ticari amaçla döviz alım satımı
yapamazlar. Yetkili müessese faaliyet izni
alınmasının akabinde, bir diğer 90 günlük süre ile karşılaşılmaktadır. Yetkili müesseseler faaliyette bulunmak üzere izin
alınan adreste faaliyete başlandığına dair
ilgili vergi dairelerinden alınacak yoklama
tutanağını, faaliyet izni tarihinden itibaren
90 gün içerisinde Müsteşarlık’a göndermek zorundadır. Şirket adına düzenlenen
“Yetkili Müessese İzin Belgesi“ faaliyette
bulunmasına izin verilen yetkili müesseselerin merkezleri adına düzenlenen imzalı soğuk damgalı bir belge mahiyetinde
olup; söz konusu belgenin, yetkili müessesenin merkezinde herkesin görebileceği
şekilde asılı bulundurulması zorunludur.
Bununla birlikte, Tebliğ’in 10. maddesi
tahtında, yetkili müessese faaliyet izni almak isteyen kurucunun yurt dışında yerleşik bir kişi olması durumunda, Tebliğ’in 7.
maddesi hükümleri kıyasen uygulanacak
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be applied comparatively. Additional information and documents that shall be added to
the application are detailed in the Article 10 of
the Communiqué.

olup; başvuruya eklenmesi gereken ilave
bilgi ve belgeler, Tebliğ’in 10. maddesinde
detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

IV. TYPES AND
O P E R AT I O N S O F
T H E AU T H O R I S E D
E S TA B L I S H M E N T S

I V. YETKİ Lİ
MÜESSESE
TÜRLERİ VE
FA A Lİ YETLERİ

Authorized establishments are divided into
two groups according to their field of activity: Group A authorized establishments
and Group B authorized establishments. In
accordance with Article 13 of the Communiqué, it is obligatory that the authorized establishments shall have Group A or Group B
signatures in the work places or signboards
that are visible to everyone. In Article 4 of the
Communiqué, first of all, the activities that
can be done by Group B authorized establishments are specified. The activities that
can only be performed by Group A authorized establishments are regulated in a separate article. In this regard, firstly, it would be
more accurate to explain the activities of the
Group B authorized establishments. Group
B authorized establishments may perform
the following activities:
a) Sale and purchase of foreign money except deposit money,
b) Replace the foreign currencies other than
currencies with smaller or larger clippings,
different type of foreign money except deposit money,
c) To purchase checks paid by foreign currency in accordance with the procedures and
principles determined by the Central Bank,
d) Trading of unprocessed gold in the form
of bar or ingot smaller than one kilogram
and trading of printed gold (national trappings and gold coin etc.) produced by the
Mint and the General Directorate of Mint and
Stamp Printing
e) Buying, selling and exchanging foreign
currencies through banks, authorized establishments and customers through banking
transfers provided that the transfer order is
given within the same business day or the
physical delivery of the subject is carried
out5

Yetkili müesseseler, faaliyet konularına
göre A grubu yetkili müesseseler ve B grubu yetkili müesseseler olmak üzere ikiye
ayrılırlar. Tebliğ’in 13. maddesi tahtında,
yetkili müesseselerin A grubu veya B grubu olduklarını belirtir ibareleri iş yerlerinde
veya tabelalarında herkesin görebileceği
şekilde bulundurmaları zorunludur. Tebliğ’in 4. maddesinde, öncelikle B grubu
yetkili müesseselerin bulunabilecekleri faaliyetler belirtilmiş olup; A grubu yetkili müesseselerin, B grubu yetkili müesseselere
ilaveten bulunabilecekleri faaliyetleri ayrı
bir bent halinde açıklama yöntemi benimsenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle B grubu
yetkili müesseselerin bulunabilecekleri faaliyetlerin açıklanması daha doğru olacaktır.
Şöyle ki; B grubu yetkili müesseseler aşağıdaki faaliyetlerde bulunabileceklerdir:
a) Kaydi para hariç yabancı paraları almak
ve satmak,
b) Kaydi para hariç yabancı paraları daha
küçük veya daha büyük küpürlerle, ayrı
cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek,
c) Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve
esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın almak,
d) Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar
(milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki
standart işlenmemiş altınların alım satımını
yapmak,
e) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin
verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın
yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para
almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.5

The Communiqué does not allow the Group
B authorized establishments to carry out any
activities other than those listed above. However, Group B authorized establishments may
not use any words, phrases or signs in the
trade names, workplace opening licenses,

Tebliğ, B grubu yetkili müesseselerin yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir faaliyette bulunmasına cevaz vermemektedir.
Bununla birlikte B grubu yetkili müesseseler, ticaret unvanlarında, iş yeri açma
ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş
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advert and advertisements, workplaces or
internet sites, which will create the impression that they perform transactions other
than those activities. The Group A authorized
establishments are the authorized establishments which can perform activities in the first
and second sub-articles of Article 4 of the
Communiqué. The Group A authorized establishments cannot perform any activities other
than the activities specified in the first and
second sub-articles of Article 4 of the Communiqué. Also, they may not use any words,
phrases or signs in the trade names, workplace opening licenses, adverts and advertisements, workplaces or internet sites, which
will create the impression that they perform
transactions other than those activities.

yerlerinde veya internet sitelerinde bu
faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve
işaret kullanamazlar. A grubu yetkili müesseseler ise Tebliğ’in 4. maddesinin birinci
ve ikinci fıkrasında yer alan faaliyetlerde
bulunabilen yetkili müesseseleri ifade etmekte olup; A grubu yetkili müesseseler,
Tebliğ’in 4. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen faaliyetler haricinde herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Ayrıca,
ticaret unvanlarında, iş yeri açma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş yerlerinde
veya internet sitelerinde bu faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak
hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

In addition to those mentioned above, only
activities of Group A authorized establishments specified in Article 4 of the Communiqué are;
a) import and export of precious and non-standard unprocessed precious metals with precious stones and to carry out transactions
related to precious metals and stones that is
in the stock market within the framework of
the relevant regulations and law on condition
that to be a member of the Stock Market,
b) buying, selling and replacing foreign currencies with foreign banks through banks,
authorized establishments and organizations
capable of transferring with their customers
on condition that the transfer order is given
within the same business day or the physical
delivery of the subject is carried out,
c) Operating as a representative of electronic
money institutions and payment institutions,
d) Trading foreign currency and making related transactions through money machines in
central and / or branch addresses and other
places deemed appropriate on condition that
if it is permitted by the Undersecretariat,
e) Trading foreign currency through debit
cards and up to USD 10 thousand prepaid
cards without limitation,
f) Delivering foreign currency coins or Turkish
Lira banknotes abroad on condition that permission is obtained from the Undersecretariat
within the principles and procedures to be determined by the Undersecretariat,
g) To perform other activities deemed appropriate by the Undersecretariat.

Yukarıdakilere ilave olarak, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen yalnızca A grubu yetkili
müesseslere özgü faaliyetler şunlardan ibarettir:
a) Borsaya üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde
kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı
işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve borsada sürdürülmekte olan kıymetli
maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak,
b) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin
verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın
yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para
almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla
değiştirmek,
c) Elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet göstermek,
d) Müsteşarlıkça izin verilmesi halinde merkez ve/veya şube adresleri ile uygun görülen
diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla
yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri yapmak,
e) Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 bin ABD Dolarına kadar ön ödemeli
kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı
yapmak,
f) Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar
dâhilinde Müsteşarlık’tan izin alınması şartıyla, yurt dışına madeni yabancı para veya Türk
Lirası banknot sevkiyatı gerçekleştirmek,
g) Müsteşarlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

In accordance with Article 13 of the Communiqué, all authorized establishments, whether
in Group A or Group B, must hold at least two
exchange rates, including US Dollars and Euros, at the workplace so that everyone can see
their purchase and sales information.

İster A grubu olsun ister B grubu olsun bütün
yetkili müesseselerin, Tebliğ’in 13. maddesi
uyarınca, ABD Doları ile Avro olmak üzere en
az iki döviz kurunun alış ve satış bilgilerini
herkesin görebileceği şekilde iş yerlerinde
bulundurmaları zorunludur.
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Article 4 of the Communiqué also regulates
a number of matters in which authorized establishments cannot operate other than those
mentioned above. As such, authorized establishments cannot make transactions with
credit cards and transactions and/or cannot
install in any way. They cannot charge commissions or fees under any name except for
the prices calculated from the buying and
selling currencies they have declared and
announced freely in the foreign currency purchase and sale transactions, unless not get a
permission from the Undersecretariat.

Tebliğ’in 4. maddesi, yukarıda belirtilenler dışında, yetkili müesseselerin faaliyette bulunamayacağı birtakım hususları da
düzenlemektedir. Şöyle ki; yetkili müesseseler vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler
yapamazlar ve/veya yapacakları işlemleri
herhangi bir şekilde taksitlendiremezler.
Müsteşarlık’tan izin almadıkça yabancı
para alım satım işlemlerinde serbest olarak
belirledikleri ve ilan ettikleri alış ve satış
kurlarından hesaplanan bedeller haricinde hiçbir ad altında komisyon ya da ücret
talep edemezler.

V. OPEN A BRANCH

V. ŞUBE AÇMA

A. Authorization for Open A Branch

A. Şube Açma İzni

Pursuant to Article 11 of the Communiqué,
the ability of an authorized institution to open
a branch is arranged differently according to
the type of activity to be determined in accordance with the field of activity of the authorized institution. Within this regard; Group A
authorized establishments to open a branch
is subject to the permission of the Undersecratariat, The Communiqué mandates the addition of the Board of Directors decision and a
report that specifies the reasons for opening a
branch to the application to the Undersecreratiat in order to open a branch. Besides, the
Communiqué does not allow the Group B
authorized establishments to open a new
branch and apply to the Undersecratariat accordingly.

Tebliğ’in 11. maddesi uyarınca; bir yetkili müessesenin şube açabilmesi, yetkili müessesenin faaliyet alanı uyarınca
belirlenecek türüne göre farklı olarak
düzenlenmiştir. Bu doğrultuda; A grubu
yetkili müesseselerin şube açabilmeleri
Müsteşarlık’ın iznine bağlanmış olup; Tebliğ, şube açmak için Müsteşarlık’a yapılacak başvuruya yönetim kurulu kararının ve
şube açılması nedenlerini belirtir bir raporun eklenmesini zorunlu kılmıştır. Öte yandan; Tebliğ, B grubu yetkili müesseselerin
yeni şube açmalarına ve bu doğrultuda
Müsteşarlık’a başvuruda bulunmalarına
cevaz vermemektedir.

B. Official Authorization for The
Branch Activity

B. Şube Faaliyet
İzni

In accordance with Article 12 of the Communiqué, the authorized establishments that are
following the evaluation of the requirements
of the Group A authorized establishments
shall be allowed to open the branch. Authorized establishments that have permission
to open branches must complete the establishment procedures of the relevant branch
within 90 days following the date of the permit and apply to the Undersecretariat in order
to obtain an operational permit. The companies that do not apply to the Undersecretariat
within the 90-day period are deemed as their
authorization to open a branch is cancelled.
In accordance with Article 12 of the Communiqué, it is obligatory to add the following information and documents to the application
to be taken to obtain the branch operation
permission.

A grubu yetkili müesseseler bakımından,
yapılacak değerlendirme neticesinde şartları uygun bulunan yetkili müesseselere
Tebliğ’in 12. maddesi uyarınca şube açma
izni verilir. Şube açma izni alan yetkili müesseselerin şube izin tarihinden itibaren
90 gün içerisinde ilgili şubenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak
üzere Müsteşarlık’a başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu 90 günlük
süre içerisinde Müsteşarlık’a başvuruda
bulunmayan şirketlerin şube açma izni
iptal edilmiş sayılır. Tebliğ’in 12. maddesi
uyarınca şube faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya aşağıda belirtilen bilgi
ve belgelerin eklenmesi zorunludur.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ IŞIĞINDA
YETKİLİ MÜESSESELERİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

a) A copy of the Turkey Trade Registry Gazette
on 2 million Turkish Liras have been added to
the paid-in capital while obtaining an operating permit for the authorized institution and a
document proves that the whole is paid of the
enlarged share capital for each branch
b) For each branch, document proving that
the amount corresponding to one-tenth of the
additional paid-up capital in the item (a) of the
Communiqué under the provisions of Article
14 of the Communiqué is deposited in one of
the State-owned Banks or Public Participation

M AK AL E L E R

a) Her bir şube için, yetkili müessese için faaliyet izni alınırken ödenmiş olan sermayeye 2
milyon Türk Lirası ilave edildiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası ve
artırılan sermayenin tamamının ödendiğini
gösterir bankadan alınacak belge,
b) Her bir şube için şirket adına Tebliğ’in 14.
madde hükümleri kapsamında, (a) bendinde yer alan ilave ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Kamu
Sermayeli Bankalar veya Kamu Sermayeli
Katılım Bankalarından birine yatırıldığını

In accordance with Article 12 of the Communiqué, the
authorized establishments that are following the evaluation of
the requirements of the Group A authorized establishments
shall be allowed to open the branch.
A grubu yetkili müesseseler bakımından, yapılacak değerlendirme
neticesinde şartları uygun bulunan yetkili müesseselere Tebliğ’in
12. maddesi uyarınca şube açma izni verilir.

Banks or the same amount of guarantee letter,
c) Document proving that 200 thousand Turkish Lira application fee has been paid for each
new branch,
d) A copy of the Turkey Trade Registry Gazette where the branch is registered,
e) Document proving that the fee required to
be paid under Law No. 492 was paid,
f) Document proving that the branch name
and the address of the authorized establishments are added to the official website,
g) Other documents deemed appropriate by
the Undersecretariat.6
Following the application of the above information and documents to the application and
upon the application to be made by the Undersecretariat, the Branches are granted “the
Branch Permits” by the Undersecretariat.

tevsik eden belge veya aynı tutarda teminat
mektubu,
c) Her bir yeni şube için 200 bin Türk Lirası
başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden
belge,
d) Şubenin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası,
e) 492 sayılı kanun uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğini tevsik eden belge,
f) Şube adının ve açık adresinin yetkili müessesenin resmi internet sitesine eklendiğini
tevsik eden belge,
g) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer belgeler.6
Yukarıdaki bilgi ve belgelerin başvuruya
eklenmesi akabinde Müsteşarlık nezdinde
gerçekleştirilecek başvuru ve inceleme akabinde durumları uygun görülen şubelere
Müsteşarlıkça “Şube İzin Belgesi” verilir.

VI. MISCELLANEOUS

V I. Dİ ĞER HUSUSLA R

Some obligations are regulated in the Communiqué solely for the Group A Authorized
Establishments such as opening an account,
setting up a camera system, establishing a
system of customer recognition, and contracting a framework are only obliged to set

Tebliğ’de yetkili müesseselere hesap
açma, kamera sistemi kurma, müşteri tanıma kuralı ve çerçeve sözleşme yapma, yalnızca A grubu yetkili müesseseler bakımından iç kontrol sistemi oluşturma gibi bazı
yükümlülükler getirilmiş ve ilgili kurumlara

D İ P N OT

6 Türk Parasi Kiymetini Koruma
Hakkinda 32 Sayili Karara İlişkin
Tebliğ, 30317 sayılı Resmi Gazete
(Tebliğ No: 2018-32/45), md.12.
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5 Halil Arslanlı, Anonim Şirketler,
Vol. 2, Fakülteler Matbaası, 1960
p.119; Oğuz İmregün, ‘’Anonim
Ortaklıklarda Toplantı ve Karar Yeter
Sayıları ve Yönetim Kurulu Kararlarına
Karşı Başvuru Yolları’’, Prof. Dr. Hayri
Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı,
Vol. 1, İstanbul 2001, p.287; Ömer
Teoman, ‘’Anonim Ortaklık Yönetim
Kurulu Üyelerinin Müzakerelere
Katılma Yasağına Aykırılığın Yaptırımı
Nedir?’’, BATIDER Yıl 2010, Vol..26,
N..4, (Müzakerelere Katılma Yasağına
Aykırılık),p.10.
6 Kılıç, p.69.
7 Serhan Dinç, 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu’na Göre Anonim
Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin
Hukuki Sorumluluk Hâlleri, Ankara
Barosu Dergisi, Ankara 2016, p. 158
8 Pulaşlı, p. 1171.

198

GSI ARTICLETTER

THE ESTABLISHMENT AND THE OPERATIONS OF THE AUTHORISED ESTABLISHMENTS IN THE LIGHT OF THE
COMMUNIQUÉ REGARDING DECREE NO.32 ON THE PROTECTION OF THE VALUE OF TURKISH CURRENCY

up an internal control system and procedural
regulations related to related institutions are
given. In this regard, the requirement of obtaining permission from the Undersecretariat has been stipulated in the Communiqué
on certain issues such as the opening of the
branches described above, merger and the
transfer of shares that cause changes to the
shareholders. Apart from this, the obligation
to inform the Undersecretariat in terms of issues such as interrupting the activity, closing
the branch, changing the company title etc. is
regulated in the Communiqué as well.

ilişkin prosedürel düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda, Tebliğ tahtında yetkili müesseselere yukarıda açıklanan şube
açılması, birleşme, ortaklarda değişiklik
meydana getiren hisse devirleri gibi bazı
hususlara ilişkin Müsteşarlık’tan izin alma
şartı getirilmiş olup; faaliyete ara verme,
şube kapanışı, şirket unvanında değişiklik
meydana gelmesi gibi bazı hususlar bakımından ise Müsteşarlık’a bilgi verme yükümlülüğü düzenlenmiştir.

V I I . SA N C T I O N S

VI I. YA PTI RI MLA R

A number of different sanctions have been
regulated within the scope of Article 29 titled “Sanctions” of the Communiqué on the
establishment and activities of authorized
establishments. It is possible to classify the
sanctions in the relavant article as (i) during
the authorization of establishment, (ii) during
the obtaining an operating permit and (iii)
sanctions to be enforced upon receipt of an
operating permit.

Yetkili müesseselerin kurulmasına ve faaliyetlerine ilişkin olarak Tebliğ’in “Yaptırım”
başlıklı 29. maddesi kapsamında farklı birtakım müeyyideler düzenlenmiştir. İlgili
maddede düzenlenen yaptırımları (i) kuruluş izninin alınması esnasında, (ii) faaliyet
izninin alınması esnasında ve (iii) faaliyet
izni alındıktan sonra uygulanacak yaptırımlar şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

In this context, in cases applications of establishment license and operation permit
certificate to the Undersecretariat are detected to be false documents or declarations are
made, the legal process shall be initiated in
accordance with the Law about the authorized institution and the persons who provide
false documents or declarations. If the person
presents false document or declare is a partner of the company, up to 60 days to be given to that partner to be withdrawn from the
partnership and if the person presents false
document or declare is the general manager,
board member, authorized person or internal
control officer, up to 60 days shall be issued
for the dismissal of such duty. In the event that
the necessary actions are not taken after the
specified period, the authorization of the authorized institution is canceled.

Bu kapsamda, kuruluş izni ve faaliyet izni
başvurularında Müsteşarlık’a yapılan başvurularda gerçeğe aykırı belge verildiğinin
ya da beyanda bulunulduğunun tespiti
halinde yetkili müessese ve gerçeğe aykırı
belge veya beyan veren kişiler hakkında
Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Gerçeğe aykırı belge veya beyan veren kişilerin şirket ortağı olması durumunda ortaklıktan çıkarılması; genel müdür, yönetim
kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan
veya iç kontrol görevlisi olması durumunda söz konusu görevden azledilmesi için
60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre
sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda verilmiş olan yetkili
müessese faaliyet izni iptal edilir.

Moreover, the authorization of the establishment of the authorized institution, which was
activated before the issuance of an “Operation Permit”, is canceled by the Undersecretariat and legal action is commenced according to Law about the founders and the
company.
In the event that the operation permits and
branches are not started to operate within 90
days from the date of the operation permit,
the operation permit and branch operation

Ayrıca, “Faaliyet İzin Belgesi” verilmesinden önce faaliyete geçen yetkili müessesenin kuruluş izni Müsteşarlıkça iptal edilir ve kurucuları ile şirket hakkında Kanun
uyarınca yasal işlem başlatılır.
Faaliyet izin ve şube faaliyet izin tarihlerinden itibaren 90 günlük süre içerisinde
faaliyete geçilmemesi halinde ise, Müsteşarlıkça verilen faaliyet izni ve şube faaliyet izni iptal edilecektir. İptal edilen “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” ve/
veya “Şube Faaliyet İzin Belgesi”nin, iptal
işleminin tebliğinden itibaren 5 gün içeri-

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ IŞIĞINDA
YETKİLİ MÜESSESELERİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

permission granted by the Undersecretariat
will be canceled. It is mandatory to send the
cancelled “Authorized Institution Operation
Permit Certificate” and/or “Branch Operation
Permit Certificate” to the Undersecretariat
within 5 days following the notification of the
cancellation process. Otherwise, a legal action will be commenced according to Law the
company.

sinde Müsteşarlığa gönderilmesi zorunludur. Aksi takdirde şirket hakkında Kanun
uyarınca yasal işlem başlatılacaktır.

VIII. CONCLUSION

V III. SONUÇ

Due to the dynamic nature of today’s commercial life and tourism sector, the authorized
establishments that are known as exchange
bureaus among the people are becoming
more important gradually. In the framework
of the procedures and principles determined
by the Ministry, the authorized establishments called as a joint-stock company which
are allowed to perform transactions related to
foreign currency and precious metals, contribute significantly to the formation of foreign
exchange market in our country. Within the
scope of The Communiqué Regarding Decree No. 32 on The Protection of The Value
of Turkish Currency, Group A Authorized Establishments and Group B Authorized Establishments are examined under two different
groups in respect to their activity fields; and as
it is explained above they establish in 3 steps
which are procurement of the establishment
license, company formation transactions and
official authorization. They continue to their
activities provided that they are limited to the
fields of activity specified in the relevant legislation.

Günümüz ticaret hayatının ve turizm sektörünün dinamik yapısı nedeniyle halk
arasında döviz büroları olarak adlandırılan
yetkili müesseseler, gün geçtikçe daha da
büyük önem arz etmektedir. Bakanlıkça
tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde
dövize ve kıymetli madenlere ilişkin işlemler yapmasına izin verilen anonim şirketler olarak tanımlanan yetkili müesseseler,
ülkemizde döviz piyasasının oluşmasına
önemli katkıda bulunmaktadır. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karara İlişkin Tebliğ kapsamında, faaliyet
alanları bakımından, A grubu yetkili müesseseler ve B grubu yetkili müesseseler olarak iki ayrı grup altında incelenen yetkili
müesseseler, yukarıda izah edildiği üzere;
kuruluş izni, anonim şirket kuruluş işlemleri ve faaliyet izni olmak üzere üç ayrı aşama
akabinde kurulmakta ve yine ilgili mevzuat
hükümlerinde belirtilen faaliyet alanları ile
sınırlı olmak kaydıyla faaliyetlerine devam
etmektedirler.

M AK AL E L E R
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ABSTRACT

ÖZET

Turkish Commercial Code No. 61021 (“TCC”) has a
flexible and liberal approach to capital companies acquiring their own shares. These transactions, which
are prohibited as a rule in the Turkish Commercial
Code No. 6762 (“OTCC”), have been liberalized within the limits of the TCC and the rule in the OTCC has
been softened. Thus, although a sufficiently strong
protection has been established in terms of the prohibition on return of capital, the harsh prohibitive regulation made by the legislator, worried about the need
to protect creditors, was discarded with the new provisions and limited freedom obtained for the acquisition of shares.2

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (“TTK”) sermaye
şirketlerinin kendi paylarını iktisabına ilişkin esnek
ve liberal bir yaklaşıma sahiptir. 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nda (“ETTK”) kural olarak yasaklanmış olan bu işlemlere, TTK’da, belirli sınırlar
içerisinde kalmak kaydıyla serbestlik getirilmiş ve
ETTK’da yer alan anonim şirketin kendi payını iktisap etmesi yasağı yumuşatılmıştır. Böylelikle, sermayenin iadesi yasağı yönünden yeterince güçlü
bir koruma kalkanı oluşturulduğu halde, hala alacaklıların korunmasına ihtiyaç olduğu yönündeki
bir endişeden hareket eden kanun koyucunun getirdiği sert yasaklayıcı düzenleme, yeni hükümlerle
terk edilmiş ve payın edinimi konusunda sınırlı bir
serbestlik sağlanmıştır.2

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

JOINT-STOCK COMPANY, LIMITED
COMPANY, ACQUISITION OF THEIR
OWN SHARES, ARTICLE 357 OF TCC

ANONIM ŞIRKET, LIMITED ŞIRKET,
KENDI PAYINI İKTISAP, TTK MD. 357
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PART 13
In this article, the subject is examined primarily and mainly on the basis of jointstock companies. In the last part, limited companies acquisition of their own shares is
mentioned briefly.
Bu makalemizde öncelikle ve ağırlıklı olarak anonim şirketler ekseninde incelenmiş,
son kısımda ise kısaca limited şirketlerde şirketin kendi paylarını iktisabı konusuna
değinilmiştir.

I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

Regulations relating to joint-stock companies
acquiring their own shares are in Articles 379
to 388 of the TCC. The regulation regarding
limited companies acquiring their own shares
is in Article 612 of the Turkish Commercial
Code.

TTK’da anonim şirketlerin kendi paylarını
iktisabına ilişkin düzenlemelere 379. ve
388. maddeleri arasında yer verilmiştir. Limited şirketlerin kendi paylarını iktisabına
ilişkin düzenleme ise TTK’nın 612. maddesinde yer almaktadır.

In accordance with the principle of capital
maintenance, companies with share capital
are as a rule prohibited from acquiring their
own shares due to the fact that it means the
return of capital.3 The underlying concern of
this prohibition is that the assets of the corporation may be melted against the creditors
through the share acquisition institution. In
order to prevent the loss of a company’s creditors as well as the principle of capital maintenance, it is important to introduce such a limit
to a company’s acquisition of its own shares,
but liberty is granted within certain limits by
the TCC. In this way, it was ensured that the
TCC complied with the regulations of the
European Union (arrangements prior to the
amendment to Directive 2006/68 of the Second Companies Directive No. 77/91), and regulations in German and Swiss law.4

Sermaye ortaklıklarının kendi paylarını iktisap etmeleri, sermayenin iadesi anlamını
taşıdığı için, sermayenin korunması ilkesi
gereğince kural olarak yasaklanmıştır.3 Bu
yasağın arkasındaki saik, payın edinimi
kurumu aracılığıyla ortaklık malvarlığının,
alacaklılar aleyhine olmak üzere eritilebileceği endişesidir. Sermayenin korunması ilkesinin yanı sıra, şirket alacaklılarının zarara
uğramasını önlemek adına şirketlerin kendi
paylarını iktisabına bu şekilde bir sınırın getirilmesi önem arz etmekle birlikte, TTK, bu
yasağa belirli sınırlar dâhilinde serbesti tanımaktadır. Böylelikle, TTK’nın Avrupa Birliği (77/91 nolu İkinci Şirketler Yönergesinin
2006/68 nolu Yönerge ile yapılan değişiklik
öncesindeki düzenlemeleri), Alman ve İsviçre mevzuatında yer alan düzenlemelerle
uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.4

Another disadvantage of a company acquiring its own shares is the possibility of violating
the principle of equal treatment. The principle
of equal treatment is regulated by Article 357

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesinin
sakıncalarından bir diğeri, eşit işlem ilkesinin ihlal edilebilecek olmasıdır. Eşit işlem
ilkesi, TTK’nın 357. maddesinde düzenlen-
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1 Turkish Commercial Code No. 6102
published on the Official Gazette dated 14.02.2011, numbered 27846
2 Alihan Aydın, Anonim Ortaklığın
Kendi Paylarını Edinmesi, İstanbul
2008, p.311
3 Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin
Çamoğlu, Ortaklıkları Hukuku II,
İstanbul 2017, p.415.
4 Özge Ayan, Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Kararı ile Kendi Paylarını
İktisap Etmesi veya Rehin Almasının
Koşulları, Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Ankara 2013, p.186
5 Mehmet Sadık Çapa, 6102
Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre
Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi,
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eskişehir 2013,p. 24
6 Çapa, p. 96
7 Çapa, p.15
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of the TCC, which states that shareholders
shall be treated equally under equal conditions.5

M AK AL E L E R

miş olup buna göre, pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulmaktadır.5

According to the TCC, the limits on share acquisition, the status of cheating against the
law and the exceptions are more detailed for
joint-stock companies compared to limited
companies. In this respect, the conditions for
limited companies to acquire their own shares
are in line with joint-stock companies.6 In the
following section, the subject is examined primarily and mainly on the basis of joint-stock
companies. In the last part, limited companies
acquisition of their own shares is mentioned
briefly.

TTK’nın sistematiğine bakıldığında, anonim
şirkete ilişkin maddelerde pay iktisabının
sınırlarının, kanuna karşı hile durumunun
ve istisnaların, limited şirkete ilişkin düzenlemelere kıyasen daha ayrıntılı bir biçimde
düzenlendiği görülmektedir. Bu bakımdan
limited şirketlerin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin şartlar, anonim şirketlerle paralellik arz eder.6 Aşağıda konu öncelikle ve
ağırlıklı olarak anonim şirketler ekseninde
incelenmiş, son kısımda ise kısaca limited
şirketlerde şirketin kendi paylarını iktisabı
konusuna değinilmiştir.

II. REQUIREMENTS
F O R J O I N T - S TO C K
C O M PA N I E S

II. ANONİ M
ŞİRKETLER
BAKI MI NDA N

A. Introduction

A. Giriş

Acquisition of own shares is the acquisition of
the shares of a company within its own legal
entity on behalf of the company legal entity.7
The acquisition of own shares of a joint-stock
company is regulated in Articles 379 to 389
of the TCC. The TCC allows companies to
acquire their own shares within certain limits.

Kendi paylarını iktisap, şirketin kendi tüzel kişiliğinin bünyesinde bulunan payları
yine şirket tüzel kişiliği adına iktisap etmesidir.7 Anonim şirketin kendi payını iktisabı TTK’nın 379 ila 389. maddelerinde düzenlenmiştir. TTK anonim şirketlerin kendi
paylarını iktisap etmesine belirli sınırlar
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1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi
Gazete (“RG”).
2 Alihan Aydın, Anonim Ortaklığın
Kendi Paylarını Edinmesi, İstanbul
2008, s.311
3 Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin
Çamoğlu, Ortaklıkları Hukuku II,
İstanbul 2017, s. 415.
4 Özge Ayan, Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Kararı ile Kendi Paylarını
İktisap Etmesi veya Rehin Almasının
Koşulları, Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Ankara 2013, s.186
5 Mehmet Sadık Çapa, 6102 Sayılı
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketin
Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Ulusal
Tez Merkezi, Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir 2013, s.24.
6 Çapa, , s.96.
7 Çapa, s.15
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8 Article.338/3 of TCC “The company
shall and cannot acquire its own
share in a way that it shall be the only
shareholder.”
9 Ahmet Türk, Anonim Ortaklığın
Kendi Payını Edinmesi, Ankara 2016,
pg.158.
10 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2015,
pg.104.
11 Tekinalp, pg.102.
12 Tekinalp, pg.114.
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Within the scope of these limits, other requirements for the proper transfer according to the
TCC are examined below. It should be stated
that, in accordance with Article 338/3 of the
TCC, a joint-stock company cannot acquire
the shares of a company as a sole shareholder.8

içerisinde izin vermektedir. Bu sınırlar ve
TTK’ya göre, devir işleminin uygun kabul
edilmesi için aranan diğer koşullar aşağıda incelenmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, TTK m. 338/3, bir anonim şirketin,
tek pay sahibinin kendisi olacak şekilde
şirket paylarını iktisabını yasaklamaktadır.8

B. Requirements of Acquisition
of Own Shares by a Company

B. Şirketin Kendi Paylarını
İktisabının Koşulları

1. Requirement Regarding Quantity

1. Miktara İlişkin Şart

A joint-stock company may acquire its own
shares in amounts that do not exceed one
tenth of the capital or the issued capital or exceed the end of a transaction. As emphasized
in the preamble of the provision, the nominal
value of the shares is not the stock value. The
nominal value is taken into consideration in
determining the tenth of the capital limit.9

Bir anonim şirket kendi paylarını, ancak
esas veya çıkarılmış sermayesinin onda
birini aşmayan veya bir işlem sonunda
aşmayacak olan miktarda ve ivazlı olarak
iktisap edebilir. Hükmün gerekçesinde de
vurgulandığı üzere, onda birlik sınırın belirlenmesinde payların borsa değeri değil,
itibari değeri esas alınır.9

2. Requirement for Payment of the
Full Amount of Shares

2. Pay Bedellerinin Tamamının
Ödenmesine İlişkin Şart

The price of the shares acquired with or without consideration must be fully paid. According to Tekinalp, the fact that the price of the
shares being acquired must be fully paid prevents some shareholders from transferring
their shares to the joint-stock company temporarily and not paying the capital commitments payable to it.10

İvazlı veya ivazsız olarak iktisap edilecek
payların bedellerinin tamamen ödenmiş
olması gerekmektedir. Tekinalp’e göre, iktisap edilecek pay bedellerinin tamamen
ödenmiş olması şartı, bazı pay sahiplerinin
paylarını geçici olarak anonim ortaklığa
devredip sermaye taahhüt borcunu ona
ödettirmesine engel olmaktadır.10

3. Requirement for the General
Assembly to Authorize the Board

3. Genel Kurulun Yönetim Kurulunu
Yetkilendirmesine İlişkin Şart

The general assembly (the “GA”) shall authorize the board of directors (the “BoD”)
to acquire up to a limit of ten percent of the
company’s shares. This authorization may be
granted for a maximum of five years and the
upper and lower limit of the total nominal value of the shares that can be accepted as acquisitions or pledges by stating the nominal
values.

Anonim şirket paylarının yüzde on sınırına
kadar iktisap edilebilmesi için genel kurulun
(“GK”) yönetim kurulunu (“YK”) yetkilendirmesi gerekmektedir. Bu yetkilendirme en çok
beş yıl için verilebilir ve bu yetkilendirmenin
içeriğinde, iktisap veya rehin kabul edilebilecek payların itibari değerleri belirtilerek toplam itibari değeriyle söz konusu paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı gösterilir.

4. Requirement for Sufficient
Equity

4. Özkaynakların Yeterli Olmasına
İlişkin Şart

After deducting the BoD authorization and
the prices of the shares to be acquired in addition to the ten percent (10%) limit, the remaining company net assets must be at least as
much as the total of the reserve funds, which
are not allowed to be distributed under the
principal or issued capital and law and the

YK yetkilendirilmesi ve yüzde on sınırına ek olarak, iktisap edilecek payların
bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifinin, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme
uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen
yedek akçelerin toplamı kadar olma-
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articles of association. For example, where a
company with total assets to the amount of
70,000 TL has original capital to the amount
of 50,000 TL and allocates 8,000 TL as legal
reserve and 2,000 TL as voluntary reserve, the
maximum amount that the company may pay
in acquisition costs is 10,000 TL.

sı aranır. Örneğin, aktif toplamı 70.000
TL, esas sermayesi 50.000 TL olan bir
anonim şirket, genel kanuni yedek akçe
olarak 8.000 TL ve ihtiyarı yedek akçe
olarak 2.000 TL ayırmıştır. Bu durumda
şirketin iktisap bedelini ödeyebileceği
azamı tutar 10.000 TL’dir.

C. Acquisition by BoD in order
to Eliminate a Close and Serious
Danger of the Partnership,

C. Tehlikenin Bertaraf Edilmesi
Amacıyla Payların Yönetim Kurulu
Tarafından İktisabı

According to the TCC, in case of a close and
serious danger to the company, it is possible
for the BoD to acquire shares without the authorization of the GA. The BoD shall give written information to the GA about the reason
and purpose of the acquisition at a first meeting, the number of shares to be acquired, the
total amount of the nominal values and the
amount of the capital represented, and the
price and the payment conditions (Article 381
of the TCC).

Kanunda, şirkete yönelen yakın ve ciddi
bir tehlikenin varlığı halinde GK yetkilendirmesi söz konusu olmaksızın payların YK
tarafından iktisabı mümkün kılınmıştır. Bu
şekilde iktisap edilen paylarla ilgili olarak
YK, ilk toplantıda GK’ya iktisabın sebep
ve amacı, iktisap edilen payların sayıları,
itibari değerlerinin toplamı ve sermayenin
ne kadarını temsil ettiği, bedeli ve ödeme şartları hakkında yazılı bilgi verecektir
(TTK m.381).

This provision, which is regarding acquisition without permission from the GA in order
to eliminate the close and serious danger of
the partnership, is considered a precaution
against price-generating “manipulations”
in the stock market, blackmail by the shareholders of the management of the jointstock company, hostile takeover moves, and
the risk that the strategic shares of the jointstock company will be held by competitors
or adventurers.11

Ortaklığa yönelen yakın ve ciddi bir tehlikeyi
bertaraf etmek için, YK’nın GK’dan izin almaksızın anonim ortaklığın paylarını iktisap
edebileceğine ilişkin bu hüküm, özellikle
borsada fiyat oluşturucu “manipülasyon”lara pay sahiplerinin anonim ortaklığın yönetimine yapabileceği şantajlara, anonim ortaklığın stratejik önemdeki paylarının rakiplerin
veya serüvencilerin eline geçmesi tehlikesine ve düşmanca take-over hamlelerine karşı
bir önlem olarak düşünülmüştür.11

The Article provides an example of the market-maker of the stock exchange, and thus,
the risk of artificial pricing of the shares of the
joint-stock company. An example of this is the
transfer of a shareholder’s shares to a person
who could harm the joint-stock company, for
example the transfer of shares to a competitor who would close or block the joint-stock
company.12

Maddede düzenlenen tehlike hallerine bir
örnek de borsada market-maker’lık yapılması ve böylelikle anonim şirketin paylarının yapay fiyatlandırılması tehlikesidir.
Bir pay sahibinin payını anonim şirkete
zarar verebilecek kişilere satması, örneğin
paylarını anonim şirketi kapatacak veya
pasif bir durumda tutacak bir rakibe devri
durumu da buna örnek oluşturur.12

D. Exceptions

D. İstisnalar

According to Article 382 of the TCC, in
some cases, a company may acquire its
own shares without the limits mentioned
in the general rule regarding share acquisition. However, the exception should
not be understood as exemption from all
requirements. Even if a joint-stock company acquires its own shares under Article
493/1, it is still a requirement that all prices

TTK m.382’de, pay iktisabına ilişkin genel
kuralda değinilen sınırlar söz konusu olmaksızın şirketin bazı durumlarda kendi paylarını iktisap etmesine olanak tanınmıştır. Ancak
söz konusu istisna tüm şartlardan muafiyet
anlamına gelmez. Anonim şirket m. 493/1
kapsamında kendi paylarını iktisap etse
dahi, madde 379/3’te aranan, şirket net aktifinin kanunda öngörülen orandan az olmaması ve pay bedellerinin tamamen ödenmiş

M AK AL E L E R
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8 TTK m.338/3 “Şirket, tek pay sahibi
olacak şekilde kendi payını iktisap
edemez; ettiremez.”
9 Ahmet Türk, Anonim Ortaklığın
Kendi Payını Edinmesi, Ankara 2016,
s.158.
10 Ünal Tekinalp, Sermaye
Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul
2015, s.104.
11 Tekinalp, s.102.
12 Tekinalp, s.114.
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be paid, which is a condition under Article
379/3.13

olması şartı sermayenin korunması ilkesinin
gereği olarak, aranmaya devam edecektir.13

1. Deciding on the Reduction of
Original Capital

1. Esas Sermayenin Azaltılmasına
İlişkin Karar Alınması

The reduction of capital is the numerical reduction of the nominal value of the capital,
which is in the passive part of the balance
sheet, written in the articles of association and
registered in the trade registry.14

Sermayenin azaltılması, bilançonun pasif
kısmında yer alan, esas sözleşmede yazılı
ve ticaret siciline tescil edilmiş olan sermayenin itibari değerinin rakamsal olarak
indirilmesidir.14

The General Assembly decides which shares
will be taken over in this way and that they
will be amortized when deciding that the reduction of capital will be realized through the
acquisition of the shares. The General Assembly shall act in accordance with the principle
of equal treatment regulated in Article 357
when acquiring these shares and when acquiring shares upon the decision to reduce
capital. The acquisition of only the shares of
certain shareholders is contrary to the principle of equal treatment. The decision to be taken by the General Assembly in this regard, like
other decisions, is subject to the provisions of
Article 445 et al.15

Genel kurul, sermayenin azaltılmasının
payların iktisabıyla gerçekleştirileceğine karar verirken, hangi payların bu yolla devralınarak itfa edileceğini de tespit
eder. Genel kurul bu payları tespit ederken
ve sermaye azaltılması kararına binaen
payları iktisap ederken, TTK m.357’de düzenlenen eşit işlem ilkesine uygun davranmalıdır. Sadece belli pay sahiplerinin paylarının iktisap edilmesi, eşit işlem ilkesine
aykırılık teşkil edecektir. Genel kurulun bu
konuda alacağı karar da, diğer kararları
gibi, madde 445 vd. hükümlerine tabidir.15

The articles of association may indicate which
shares are subject to redemption. In this case,
it is possible to perform the redemption of
shares without the consent of the shareholder. However, the principle of equal treatment
shall be applied unless it is stated which
shares are to be redeemed in the articles of
association.16
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13 Çapa, p.55
14 Tekinalp, p.117.
15 Çapa, p.57
16 Çapa, p.57
17 Çapa, p.58
18 Çapa, p.59
19 Çapa, p.60
20 Aydın, p. 324
21 Çapa, p.62
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Esas sözleşmede hangi payların itfaya tabi
tutulacağı gösterilmiş olabilir. Bu durumda
pay sahibinin rızası olmadan da payın itfa
işleminin gerçekleştirilmesi mümkündür.
Ancak esas sözleşmede hangi payların itfa
edileceği belirtilmemişse eşit işlem ilkesine uyulmalıdır.16

2. As Requirement of Universal
Subrogation

2. Kanuni Halefiyet Kuralının
Gereği Olması

A company is allowed to acquire these shares
if the acquired firm, the merged partnership or
the inherited real person has its own company shares in their assets. This is because the
legislator does not deem it necessary to allocate those shares in the company’s assets in
such an assumption.

Devralınan işletme, birleşilen ortaklık veya
mirasçısı olunan gerçek kişinin malvarlığında şirketin kendi payları da mevcutsa,
şirketin bu payları iktisap etmesine izin verilmiştir. Zira kanun koyucu böyle bir varsayımda, malvarlığı içerisinde yer alan şirkete ait payları ayırmaya gerek görmemiştir.

Under this exception, no restriction is regulated in the Law on the proportion of shares the
company may acquire, and it is not important
whether the shares in the acquired assets
constitute the majority shares of the capital of
the acquiring company.17

Bu istisna kapsamında, şirketin iktisap edebileceği payların oranına ilişkin Kanunda
herhangi bir sınırlandırma öngörülmediğinden, devralınan malvarlığı içerisindeki
payların, devralan şirketin sermayesinin
çoğunluk paylarını oluşturup oluşturmaması önem taşımaz.17
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3. Due to Fulfillment of a
Mandatory Purchasing
Transaction

3. Kanuni Satın Alma
Yükümlülüğünden
Doğması

Within the scope of this provision, the shares
acquired under the Law on Privatization Practices or any other provisions of another law
shall be included. Despite the expression
“any provision of another law” in the preamble of the Article, in this context, Article 531,
which regulates termination of joint-stock
company with justified reasons, should also
be evaluated.18 In accordance with this Article, the dissentient may ask the commercial
court of first instance to decide on the termination of the company. The court may decide
to terminate the company upon the request
of the dissentient, and may decide to be paid
the actual values of the shares closest to the
date of the decision to plaintiff shareholders
be removed from the company and for the
company to take over the shares rather than
termination.

Bu hükmün kapsamına Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun veya diğer bir
kanunun herhangi bir hükmü dolayısıyla
iktisap edilen paylar girmektedir. Madde
gerekçesinde her ne kadar ‘diğer bir kanunun herhangi bir hükmü’ ibaresi kullanılmışsa da bu kapsamda, anonim şirketin
haklı sebeplerle feshini düzenleyen madde 531’i de değerlendirmek gerekir.18 İşbu
madde uyarınca, azlık, asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilir. Mahkeme, azlığın bu talebi
üzerine şirketin feshine karar verebileceği
gibi, fesih yerine, davacı pay sahiplerine,
paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay
sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına ve bu
payların şirketçe devralınmasına da karar
verebilir.

4. Provided that the Shares are
Fully Paid Up, the Collection of
a Company’s Receivables by
Enforcement of Court Decision

4. Bedellerin Tümü Ödenmiş
Olmak Kaydıyla Cebri İcradan Bir
Şirket Alacağının Tahsili Amacına
Yönelik İktisap

A joint-stock company may be a creditor
against its shareholders for various reasons. In order to be able to collect this receivable, it may also recourse to the debtor’s assets and its own shares. The law
recognizes such an opportunity provided
that the necessary requirements are met
(Article 382/1-d). Thus, a joint-stock company may acquire its own shares from a forced
execution without being subject to the limitations in Article 379, and may participate
in the sales by the execution office and submit a bid in the tender. The purpose of the
legislator recognizing such an exception is
to provide that the joint-stock company be
able to collect its receivables.19 However,
this provision in Article 382/I (d) of the TCC
is unnecessary in light of the possibility in
Article 381 and may give rise to misuse.20

Bir anonim şirket, kendi paylarına malik olan
pay sahiplerine karşı çeşitli sebeplerle alacaklı konumunda olabilir. Bu alacağını tahsil
edebilmek için de borçlunun malvarlığındaki
değerlere ve bu arada kendi paylarına müracaat edebilir. Kanun böyle bir imkânı gerekli
şartlara uyulması şartıyla tanımıştır (m. 382/1d). Böylece bir anonim şirket kendi paylarını
madde 379’da söz konusu olan sınırlamalara
tabi olmaksızın cebri icradan iktisap edebilecek, icra dairesince gerçekleştirilecek satışlara iştirak ederek ihalede pey ileri sürebilecektir. Kanun koyucunun böyle bir istisna
tanımasındaki amacı, anonim şirketin kendi
alacaklarını tahsil edebilmesini sağlamak ve
kolaylaştırmaktır.19 Ancak, TTK’nın 382/I(d)
maddesindeki bu hüküm, madde 381’deki
imkân karşısında gereksizdir ve pek çok kötüye kullanıma kapı aralayabilir.20

5. As Requirement of the
Company’s Object of Activities

5. Şirketin Menkul Kıymetler
Şirketi Olması

In this context, it is necessary for interpretation to determine the scope of the provision.
The type of partnership mentioned here are
banks, investment trusts and intermediary
institutions.21

Hukukumuzda “menkul kıymetler şirketi” ifadesi ile tanımlanan bir şirket türü yoktur. Bu
bağlamda, hükmün kapsamını belirlemek
için yorum faaliyetinde bulunmak gerekir. Burada belirtilmek istenen ortaklık türü; bankalar, yatırım ortaklıkları ve aracı kurumlardır.21
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13 Çapa, s.55.
14 Tekinalp, s.117.
15 Çapa, s.57.
16 Çapa, s.57.
17 Çapa, s.58.
18 Çapa, s.59.
19 Çapa, s.60.
20 Aydın, s.324.
21 Çapa, s.62.
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6. Acquisition without
Consideration 22
A company may acquire its own shares free of
charge provided that the shares are fully paidup (Article 383/1). There is no prohibition relating to acquisition without consideration.23
If the subsidiary company acquires the shares
of the parent company without consideration,
the company may acquire its own shares if its
shares are fully paid up.24
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22 Article 383/1 of TCC “A company
may acquire its own shares provided
that the shares are fully paid-up.”
23 Soner Altaş, Türk Ticaret
Kanununa Göre Anonim Şirketler,
Ankara 2017, p. 463
24 Article 383/2 of the TCC: “Provisions of first subsection paragraph
shall be applied by analogy where
the parent company’s shares are
acquired without consideration by the
subsidiary company.”
25 Article 384 of the TCC: “The shares
which are acquired according to
paragraphs (b) and (e) of Article 382
and provisions of Article 383 of the
Law shall be retransferred as soon as
possible, following the completion of
transfer transaction, or in any case,
within three years as of the date of
acquisition without giving damage to
the company, provided that the total
amount of shares acquired by the
company and the subsidiary company shall not exceed ten percent of the
main or increased capital.”
26 Article 385 of the TCC: “The shares
which are acquired or accepted by
way of pledge contrary to the provisions of Articles 379 and 381 shall
either be retransferred or released
from pledge within latest six months
as of the date of acquisition or pledge.
27 Kemal Oğuzman, Nami Barlas,
Medeni Hukuk, İstanbul 2012, p. 222
28 Çapa, p.74
29 Capital Market Law No. 6362 published on the Official Gazette dated
30.12.2012, numbered 28513
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6. Bir şirket, bedellerinin tamamı
ödenmiş olmak şartıyla, kendi
paylarını ivazsız iktisap edilecekse22
Anonim şirket, bedelleri tamamen ödenmiş
olmak şartıyla kendi paylarını karşılıksız olarak iktisap edebilecektir (TTK m. 383/1). İvazsız iktisapta herhangi bir yasak söz konusu
değildir.23
Aynı şekilde yavru şirket, ana şirketin paylarını ivazsız iktisap ettiği takdirde de bedellerinin tamamı ödenmişse şirket kendi paylarını
iktisap edebilir.24

E. Disposal

E. Payların Elden Çıkarılması

1. In the Case of Acquisition in
Compliance with the Law

1. Kanuna Uygun İktisap Halinde

In accordance with the principle of universal
subrogation, a company is obliged to dispose
in respect of shares acquired without consideration on condition that all shares are paid
up and in order to collect the company receivables. Disposal should probably be carried
out within three years of when the acquisition
was made and without a loss for the company. Also for disposal, the exception is constituted in respect of the shares not exceeding
the ten percent (10%) limit regulated in Article
379. Accordingly, if the total shares owned by
the company or the subsidiary company do
not exceed ten percent (10%) of the company’s original or issued capital, then the obligation to dispose shall not be mentioned.25

Külli halefiyet kuralı gereği, cebri icradan,
bir şirket alacağının tahsili amacına yönelik
pay iktisabı durumunda, pay bedellerinin
tamamı ödenmiş olması şartıyla, ivazsız iktisap edilen paylar bakımından şirketin elden
çıkarma yükümlülüğü vardır. Elden çıkarma
şirket için bir kayba yol açmadan devirleri
mümkün olur olmaz ve herhalde iktisaplarından itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir. Bu halde, 379. maddede öngörülen yüzde onluk sınırı aşmayan paylar bakımından
istisna getirilmiştir. Buna göre, şirketin veya
yavru şirketin sahip olduğu bu payların toplamı şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa elden çıkarma
yükümlülüğünden söz edilmez.25

2. In the Event of Improper
Acquisition

2. Aykırı İktisap
Halinde

Shares that are not within the limits specified
in the law and that are accepted pledges or
acquired as contrary to the prohibited bans
shall be disposed within six months at the
latest from the date of acceptance of the acquisitions, or the pledge on them shall be removed.26

Kanunda öngörülen sınırları aşan ve getirilmiş yasaklara aykırı iktisap edilen veya
rehin olarak kabul edilen paylar, iktisapları
kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay
içinde elden çıkarılmalıdır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılmalıdır.26

F. Results of Violation of
Prohibition

F. Yasağa Aykırılığın
Sonuçları

It is understood from Article 379 of the TCC
that in the event of violation of prohibition, the
debt process will be invalid. There is no prohibition regarding voluntary acquisition.

Yasağa aykırılık durumunda borçlanma işleminin geçersiz olacağı, TTK m.379’dan
anlaşılmaktadır. Madde 379 her ne kadar
emredici nitelikte olsa da, her emredici hukuk kuralına aykırılık işlemin butlanını gerektirmez. Emredici nitelikteki hukuk kurallarına
aykırı işlemlerin batıl kabul edilebilmesi için,

The provision of Article 379 states that, even
if it is compulsory, each violation of the com-

ANONIM ŞIRKETLERIN KENDI PAYINI İKTISAP ETMESI VE REHIN ALMASI

pulsory legal rules does not require nullity of
the transaction. In order for an act contrary to
the compulsory legal rules to be considered
null, it must be explicitly stated in the law or
it should be understood in the meaning and
purpose of the provision without hesitation.27
Transactions in violation of 379 are not accepted as null due to the fact that the law
clearly does not state that it is null and the
purpose of the provision is not to consider
transactions in violation of this Article as null
according to Articles 385-386.28

bunun ya kanunda açıkça belirtilmesi ya da
hükmün anlamından ve amacından bu işlemin batıl olduğunun tereddütsüz olarak çıkarılabilmesi gerekir.27 Kanunda açıkça batıl
olduğu olduğunun belirtilmediği ve madde
385 ve 386 karşısında, hükmün amacının
madde 379’a aykırı işlemleri batıl saymak
olmadığı göz önünde tutulursa, bu maddeye aykırı işlemleri batıl kabul etmek isabetli
olmayacaktır.28

I I I . AC Q U I S I T I O N
O F OW N S H A R E S B Y
P U B L I C LY H E L D J O I N T S TO C K C O M PA N I E S

III. HA LKA
AÇ IK
AN ONİ M
O RTA KLI KLA RDA

Article 22 of Capital Markets Law29 (“CML”)
allows for publicly held companies to acquire their own shares, under the conditions
specified by the Capital Markets Commission (“Commission”). However, this has not
been laid out in detail. It is stated that the
Commission regulates the requirements
regarding publicly held companies’ acquisition of their own shares, the limits of the
transactions, disposal or redemption of the
shares received back and the rules and procedures regarding disclosure of these issues (Article 22/1 of CML).

Sermaye Piyasası Kanunu29 (“SPK”) madde
22’de, halka açık ortaklıkların kendi paylarını iktisap edebilmelerine, Sermaye Piyasası
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen şartlar
çerçevesinde imkan tanınmıştır. Ancak Kanunda ayrıntılı bir düzenleme yapılmaktan
kaçınılmış, halka açık ortaklıkların kendi paylarını iktisabına ilişkin şartların, işlem sınırlarının, geri alınan payların elden çıkarılmasının
veya itfasının ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasların Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından düzenleneceği
belirtilmiştir (SPK m. 22/1).

In addition, it has been stated that the of purchase publicly traded shares by the partnerships included in the consolidated balance
sheet as well as the partnership will be evaluated within the framework of this Article (Article 22/2 of CML).

Ayrıca, halka açık ortaklık paylarının, ortaklığın yanı sıra konsolide bilançosuna dahil
edilen ortaklıklar tarafından satın alınmasının da bu madde hükümleri çerçevesinde
değerlendirileceği belirtilmiştir (SPK m.
22/2).

Regulations to be stipulated by the Commission shall be applied regarding publicly traded companies’ acquisition of their own shares
within the framework of Article 22 of CML.
This is because, as specified in Article 379/5,
authorization has been given to the Commission only for the principles of transparency
and price-related rules.

Payları borsada işlem gören halka açık
anonim şirketlerin, kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak SPK m. 22 çerçevesinde,
Kurul’un öngöreceği düzenlemeler uygulanacaktır. Zira madde 379/5 ile Kurul’a
verilen yetki, madde 379/5’te de belirtildiği üzere, sadece şeffaflık ilkeleri ve fiyata
ilişkin kurallara ilişkindir.

IV. FOR LIMITED
C O M PA N I E S

IV. Lİ Mİ TED Şİ RKETLER
BAKI MI NDA N

A. Acceptance

A. Kural

According to Article 612 of the TCC, if the
sum of the nominal values of the shares to be
received by the company does not exceed

TTK m.612 uyarınca, şirketin alacağı payların itibari değerlerinin toplamı, esas sermayenin yüzde onunu aşmıyorsa ve şirket

M AK AL E L E R
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22 TTK m.383/1 “Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak
şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap
edebilir.”
23 Soner Altaş, Türk Ticaret
Kanununa Göre Anonim Şirketler,
Ankara 2017, s. 463
24 TTK m.383/2 “Birinci fıkra hükmü,
yavru şirket, ana şirketin paylarını
ivazsız iktisap ettiği takdirde de kıyas
yoluyla uygulanır.”
25 TTK m.384 “382.’nci maddenin
(b) ilâ (d) bentleri ve 383 üncü madde
hükümlerine göre, iktisap edilen
paylar, şirket için herhangi bir kayba
yol açmadan devirleri mümkün olur
olmaz ve her hâlde iktisaplarından
itibaren üç yıl içinde elden çıkarılırlar;
meğerki, şirketin ve yavru şirketin sahip oldukları bu payların toplamı şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin
yüzde onunu aşmasın.”
26 TTK m.385 “379 ilâ 381 inci
maddelere aykırı bir şekilde iktisap
edilen veya rehin olarak alınan
paylar, iktisapları veya rehin olarak
kabulleri tarihinden itibaren en geç
altı ay içinde elden çıkarılır ya da
üzerlerindeki rehin kaldırılır.”
27 Kemal Oğuzman, Nami Barlas,
Medeni Hukuk, İstanbul 2012, s.222
28 Çapa, s.74.
29 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu, 30.12.2012 tarih, 28513
sayılı RG.
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ten percent of the original capital and has the
required amount of equity that may be used
freely, the company may acquire its own original capital shares.
There is an upper limit of twenty percent of
the capital of the company in terms of the
original capital shares to be acquired as a result of leaving or dismissal from the company
as set forth in the articles of association or in
accordance with a court verdict.
The same prohibition applies to the acquisitions of a company on behalf of a third party,
but also to the company account. In addition,
prohibitions under TCC 380, which regulates
against fraud, will also apply to limited companies.30

F O OT N OT E

30 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu,
p.417
31 Article 574/3 of TCC “The company cannot acquire the stock capital in
a way which arise the result that the
company shall turn into a company
with itself as the only partner.”
32 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu,
p.416
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gerekli miktarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahip ise kendi esas sermaye paylarını iktisap edebilir.
Şirket sözleşmesinde öngörülen veya
mahkeme kararı ile hükme bağlanmış bir
şirketten çıkma veya çıkarma sebebiyle
iktisap edilecek esas sermaye payları bakımından sınır, şirket sermayesinin yüzde
yirmisidir.
Şirketin kendi paylarını iktisap yasağı kapsamına, inançlı olarak bir üçüncü kişi adına fakat şirket hesabına yapılan kazanımlar için de geçerlidir. Ayrıca kanuna karşı
hile başlıklı TTK m. 380’de yasaklanmış
durumlar limited şirketler bakımından da
geçerli olacaktır.30

As in joint-stock companies, for acquisition
of a limited company’s own shares, it is not
possible to acquire shares in a way that would
result in the company turning into a company
with itself as the only shareholder.31

Limited şirketin kendi paylarını iktisabında
da, tek ortak kendisi olacak şekilde pay iktisabı mümkün değildir.31

B. Exceptions

B. İstisnalar

Contrary to the joint-stock companies, the
regulation on the acquisition of a limited company’s own shares does not constitute an exception. In the doctrine, it has been argued
that Articles 382 and 383 of the TCC should
be applied by analogy.32 The expression “be
regulated in parallel with the joint-stock company” in Article 612 of the TCC also supports
this argument.

Anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerin aksine, limited şirketlerin kendi payını iktisabına
ilişkin düzenlemede istisna getirilmemiştir.
Doktrinde anonim şirketlere ilişkin TTK 382
ve 383 maddelerinin kıyasen uygulanması
gerektiği savunulmaktadır.32 TTK 612. maddenin gerekçesinden kullanılan “anonim şirkete paralel şekilde düzenlendiği” ifadesinin
de bu görüşü desteklediği savunulmaktadır.

C. Obligation to Disposal

C. Elden Çıkarma Yükümlülüğü

As regulated in the second paragraph, it shall
be obligated to dispose or decrease in this
proportion for the exceeding ten percent part
of the capital within two years. In this case,
there is no obligation to dispose of that part
that does not exceed the ten percent.

İkinci fıkrada düzenlenen durumda şirket sermayesinin yüzde onunu aşan kısım için iki yıl
içerisinde elden çıkarma ya da bu oranda sermayenin azaltılması yükümlülüğü doğar. Bu
durumda edinilen yüzde onu aşmayan kısım
için elden çıkarma yükümlülüğü yoktur.

If the argument that the exceptions constituted for joint-stock companies should be
applied to the limited liability companies is
taken into account, the disposal obligations
related to the joint-stock companies shall also
apply to the limited liability companies for the
shares acquired under the exceptions.

Eğer anonim şirketler için getirilmiş olan
istisnaların limited şirketlere de uygulanacağı görüşü dikkate alınırsa, bu durumda
anonim şirketlere ilişkin elden çıkarma
yükümlülükleri, istinalar kapsamında elde
edilen paylar bakımından limited şirketler
için de geçerli olacaktır.

D. Results of Acquisition

D. Pay İktisabının Sonuçları

The company is required to allocate in the reserve funds the amount that it pays for its original capital shares.

Şirketin kendi esas sermaye payları için
ödediği tutar kadar yedek akçe ayırması
gerekmektedir.

ANONIM ŞIRKETLERIN KENDI PAYINI İKTISAP ETMESI VE REHIN ALMASI

In this way, the voting rights arising from the
acquired shares of the company and the other
rights related to these shall be frozen as long
as the shares are held by the company and
the additional and supplementary payment
obligations of such shares is not demanded
for the period specified. Since the roles of
creditor and debtor will merge in respect of
additional and supplementary payment obligations, it is undisputed that these cannot be
demanded.

Bu şekilde şirket payları iktisap edilen paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna
bağlı diğer haklar, paylar şirketin elinde
bulunduğu sürece donar ve bu paylara ait
ek ve yan ödeme yükümlülükleri belirtilen
süre boyunca istenemez. Paylar şirketin
eline geçtiğinde, alacaklı ve borçlu sıfatı
ek ve yan ödeme yükümlülükleri bakımından birleşeceğinden bunların talep edilemeyeceği tartışmasızdır.

V. CONCLUSION

V. SONUÇ

The prohibition on capital companies to acquire their own shares is considered valid as
long as they remain within certain limits set
out in the TCC. In this context, a number of
exceptions have been constituted in parallel
with the principle of capital maintenance and
to help capital companies continue their activities properly.

Sermaye şirketlerinin kendi payını edinmesine ilişkin yasaklama TTK’da belirli sınırlar dahilinde kaldığı sürece geçerli kabul
edilmiştir. Bu kapsamda yine sermayenin
korunması ilkesi ile paralel ve sermaye şirketlerinin faaliyetlerini düzgün bir şekilde
sürdürmesine yardımcı bir takım istisnalar
getirilmiştir.

The release of the prohibitive attitude of the
Former Commercial Code and the adoption
of such a regulation on the acquisition of
joint-stock companies and limited companies’ own shares have been quite appropriate.

Eski Ticaret Kanunu’nun yasaklayıcı tutumunun terkedilmesi, anonim ve limited
şirketlerin kendi paylarını iktisabına ilişkin
böyle bir düzenleme getirilmesi oldukça
yerinde olmuştur.
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ABSTRACT

ÖZET

Article 138 of the Turkish Code of Obligations
Law number 60981 (“TCO”) regulates adaptation
of the contract in accordance with changing circumstances. This provision, which constitutes an
exception to the principle of pacta sunt servanda,
was not regulated in the Abolished Code of Obligations Law number 8182 (“ACO”). In this article, the
conditions and circumstances that lead to the application of the provision are examined in the light
of doctrine and Court of Appeal decisions.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun1 (“TBK”) 138.
maddesi sözleşmenin değişen koşullara göre
uyarlanmasını düzenlemektedir. Ahde vefa ilkesinin istisnasını oluşturan söz konusu hüküm, 818
sayılı Eski Borçlar Kanunu’nda2 (“EBK”) bulunmamaktadır. Makalede, hükmün uygulanmasına yol
açan durum ve şartlar, doktrin ve Yargıtay kararları
ışığında incelenmiştir.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

THE ADAPTATION OF THE
CONTRACT, TURKISH CODE
OF OBLIGATIONS, JUDGE’S
INTERVENTION, PACTA SUNT
SERVANDA.

SÖZLEŞMENIN UYARLANMASI,
TÜRK BORÇLAR KANUNU, HÂKIMIN
MÜDAHALESI, PACTA SUND
SERVANDA.
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PART 14
In the face of changing conditions and in cases where certain conditions are met, a contract
must be adapted as required by the rules of good faith.
Değişen şartlar karşısında, dürüstlük kuralı uyarınca ve belirli şartların sağlanması halinde
sözleşmenin bu değişen şartlara uyarlanması gerekmektedir.

F O OT N OT E

1 Official Gazette(OG) dated
04.02.2011, numbered 27836.
2 OG dated 08.05.1926, numbered
366.
3 Article 48 of The Constitution of the
Republic of Turkey “Everyone has
the freedom to work and conclude
contracts in the field of his/her choice.
Establishment of private enterprises
is free.”
4 Rona Serozan İfa, İfa Engelleri
Haksız Zenginleşme, Vol. 3, 6. Ed.,
Istanbul 2014, p.134.
5 Court of Appeal (CA). 3. Civil
Chamber (CC), numbered E.
2017/6433 K. 2017/10426, dated
19.6.2017.
6 Gökhan Antalya, Borçlar Hukuku
Genel Hükümler, Vol 3, Istanbul 2017,
p. 163.
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I. INTRODUCTION

I. GIRIŞ

In the face of changing conditions and in
cases where certain conditions are met, a
contract must be adapted as required by the
rules of good faith. In this context, it is important to examine the effect of the provisions of
laws and contracts on the concept of adaptation and the legal character of TCO 138. In
addition, the conditions of the adaptation,
under which conditions and when it should
be claimed should also be analyzed. For this
reason, in this article, the concept of adaptation is emphasized first and then the conditions of adaptation are explained in light of
the relevant provisions and the decisions of
the Supreme Court.

Değişen şartlar karşısında, dürüstlük kuralı
uyarınca ve belirli şartların sağlanması halinde sözleşmenin bu değişen şartlara uyarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, kanun ve
sözleşme hükümlerinin uyarlama kavramına
etkisi ve TBK 138’in hukuki niteliğinin incelenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca uyarlamanın şartlarının neler olduğu ve uyarlama
talebinin hangi süreler içerisinde ve koşullarda yapılması gerektiği irdelenmelidir. Bu nedenle aşağıda öncelikle uyarlama kavramı
üzerinde durulmuş ve ardından uyarlamanın
koşulları, ilgili hükümler ile Yargıtay kararları
ekseninde açıklanmıştır.

II. THE CONCEPT OF
A DA P TAT I O N

I I. UYA RLA MA
KAVRA MI

A. Pacta Sunt Servanda and
Adaptation

A. Sözleşmeye Bağlılık ve
Uyarlama

The principle of freedom of contract is guaranteed in Article 48/I of the Constitution.3 In
this regard, Article 26 of the TCO has the provision that: “The parties may freely determine
the content of a contract within the limits provided for in the law.” Accordingly, the parties
are free to provide the balance between their

Sözleşme serbestisi ilkesi Anayasa’nın 48/I.
maddesi ile güvence altına alınmıştır.3 Bu
bağlamda TBK’nin 26. maddesi “Taraflar,
bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler”
hükmünü haizdir. Buna göre, taraflar gerçekleşmesi muhtemel olan bütün riskleri ve

TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 138 ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞMENİN
DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI

acts by interpreting all the risks and conditions that are likely to occur. As a matter of
fact, all legal relations inevitably contain risk.
Maintaining the validity of a relationship established with the assumption that the parties evaluate the risks in relation to each legal
relationship is a result of the principle pacta
sunt servanda, which means commitment to
the contract in any case.4 The Court of Appeal defines the principle of adherence to a
contract as follows:

koşulları değerlendirerek edimleri arasındaki dengeyi sağlamakta özgürdür. Nitekim,
bütün hukuki ilişkiler risk unsuru içerir ve bu
kaçınılmazdır. Tarafların, her bir hukuki ilişki
bakımından riskleri değerlendirdiği varsayılarak kurulan ilişkinin geçerliliğini koruması,
pacta sund servanda olarak ifade edilen,
sözleşmeye her ne pahasına olursa olsun
sonuna dek bağlılık anlamına gelen ilkenin
gereğidir.4 Yargıtay, sözleşmeye bağlılık ilkesini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

“The principle of adherence to the contract
which is dominant in contract law has been
accepted also in our law. According to this
principle, the contract should be applied exactly as it was initially agreed. The conditions
of the contract become subsequently difficult for the debtor and, even if the balance of
acts has changed due to subsequent events,
the debtor shall perform the same acts as in
the contract. ”5

“Sözleşme hukukuna egemen olan sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesi, hukukumuzda da kabul edilmiştir. Bu ilkeye göre,
sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen uygulanmalıdır. Sözleşme koşulları borçlu için
sonradan ağırlaşmış, kararlaştırılan edimler
dengesi sonradan çıkan olaylar sebebiyle
değişmiş olsa bile borçlu sözleşmedeki edimini aynen ifa etmelidir.”5

According to this principle, despite all the difficulties and obstacles that arise after the date
of a contract, the acts of the contract shall be
exactly performed by the debtor. Acts of the
parties that are contrary to the principle of
adherence to the contract is a breach of performance.6
However, strict adherence to this principle,
which arises as a requirement of the rule of

Bu ilkeye göre, sözleşme kurulduktan sonra
ortaya çıkan tüm güçlük ve engellere rağmen, sözleşmede öngörülen edim, borçlu
tarafından aynen ifa edilmelidir. Sözleşme
ile bağlılık ilkesine aykırı taraf davranışlar ifa
ihlalleri teşkil eder.6
Diğer yandan, hukuk güvenliği ve dürüstlük
kuralının bir gereği olarak ortaya çıkan ve
borcun aynen ifa edilmesini gerektiren bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmak, bazı istisnai du-
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1 04.02.2011 tarih, 27836 sayılı Resmi
Gazete (“RG”).
2 08.05.1926 tarih, 366 sayılı RG.
3 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m.
48 şöyledir: “Herkes, dilediği alanda
çalışma ve sözleşme hürriyetlerine
sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak
serbesttir.”
4 Rona Serozan, İfa, İfa Engelleri
Haksız Zenginleşme, C. 3, 6.Baskı,
İstanbul 2014, s.134.
5 Yargıtay 3. HD, T. 19.6.2017, E.
2017/6433 K. 2017/10426.
6 Gökhan Antalya, Borçlar Hukuku
Genel Hükümler, C. 3, İstanbul 2017,
s. 163.
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7 Başak Baysal, Sözleşmenin
Uyarlanması BK m. 138 Aşırı İfa
Güçlüğü, 2nd Edition, Istanbul 2017,
p.14.
8 CA 13. CC, numbered E. 2003/7931,
K. 2003/12902, dated 30.10.2003;
numbered E. 2001/7785 K. 2001/9849
dated 1.11.2001; numbered E.
2002/13514 K. 2003/528 dated
23.1.2003; numbered E. 2000/1817 K.
2000/1883 dated 2.3.2000; numbered
E. 2001/10316 K. 2001/11438 dated
6.12.2001; numbered E. 2003/5675
K. 2003/10165 dated 16.9.2003;
numbered E. 2003/4970 K. 2003/4662
dated 17.4.2003; numbered E.
2003/6198 K. 2003/10655 dated
24.9.2003; 2001/11582 K. 2002/583
dated 24.1.2002.
9 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, 18th Edition, Ankara 2015,
p. 482.
10 There was a provision in ACO
allowing the adaptation relating the
contract of construction that agreed
the lump-sum and this provision
was taken into consideration by
analogy in terms of other contracts.
Bkz. Article 365/2 of ACO The article
482/2 of TCO mentioned below is
the provision of this provision in the
latest Law.
11 Baysal, p. 117.
12 CA.6. CC, dated 21.11.2016,
numbered E. 2015/11014 K.
2016/6873.
13 Turgut Uyar, Türk Borçlar
Kanunu Şerhi, Vol.1, Article 1-236,
2012, p. 912.
14 Supreme Court Assembly of
Civil Chambers (SCACC), dated
15.10.2013, numbered E. 2003/13599 K. 2003/599.
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law and good faith and which requires discharging the debt, is in some exceptional
cases contrary to contract justice, honesty
and fairness. This may require the restriction
of the pacta sunt servanda principle in order
to restore and maintain balance between
the parties. If there is a conflict between the
principle of contract justice and adherence
to the contract, this dispute must be resolved
through the adaptation of the contract.7 In
this respect, the Court of Appeal, in most of its
decisions, has stated that the main principle
is adherence to the contract whereas adaptation lawsuits are exceptional.8
It should be mentioned briefly that academics
divide adaptation in two: narrow adaptation
and broad adaptation. Adaptation, in principle, amends the content of the contract. In other words, it changes the rights and obligations
of the parties. Narrow adaptation is adaptation
of the content of the contract, in other words,
parties’ rights and obligations to the changes.
Changes in the terms of the contract are also
considered in the concept of narrow adaptation. Broad adaptation refers to interventions
that include the termination of a contract without the consent of both parties.9

rumlarda sözleşme adaletine, dürüstlüğe ve
hakkaniyete aykırı düşmektedir. Bu durum,
pacta sund servanda ilkesinin sınırlandırılmasını ve taraflar arasındaki dengenin yeniden sağlanmasını gerektirebilir. Sözleşme
adaleti ve sözleşmeye bağlılık ilkesi arasında
bir uyuşmazlık mevcutsa, bu uyuşmazlık
sözleşmenin uyarlanması yoluyla giderilmelidir.7 Bu hususta Yargıtay, birçok kararında
asıl olanın sözleşmeye bağlılık olduğunu,
uyarlama davalarının ise istisnai bir yol teşkil
ettiğini ifade etmiştir.8
Bu noktada kısaca belirtmek gerekir ki, öğretide uyarlamanın dar anlamda uyarlama
ve geniş anlamda uyarlama olmak üzere
ikiye ayrıldığı belirtilmektedir. Uyarlama, ilke
olarak sözleşmenin içeriğinin, yani tarafların
hak ve borçlarının değiştirilmesi şeklinde
olur ve bu dar anlamda uyarlamadır. Sözleşmenin süresinin uzatılması veya kısaltılması da bir uyarlama sorunudur. Süreyle ilgili
değişikliklerin de uyarlama kavramı içinde
düşünülmesi gerekir. Sözleşmenin, hem
içeriği hem de süresi yönünden yeni şartlara uyarlanması, geniş anlamda uyarlamayı
oluşturur.10

B. Provisions Regarding
Adaptation

B. Uyarlamaya İlişkin
Hükümler

1. Provisions of the Law Relating
to Adaptation

1. Uyarlamaya İlişkin Kanun
Hükümleri

Adaptation of the contract was not explicitly
regulated under the general provisions of
the ACO. In this context, judges ruled on the

Sözleşmenin uyarlanması, EBK’nın genel
hükümleri içinde açıkça düzenlenmemekteydi. Bu çerçevede hâkim, sözleşmenin
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adaptation of the contract by making use of
other provisions10 and principles. These were
based on the need for (i) the rule of good
faith, (ii) considering it as a gap of contract,
and (iii) as a gap in law.11 The Court of Appeal
stated in a decision that the basis of adaptation of the contract is the rule of good faith
with these words:
“If the circumstances that affect the intent of
the parties and cause them to make the contract then change significantly, dramatically
and injustice, then the parties are no longer
bound by that contract. Over against these
changing conditions, Article 2 of TCC Law
provides the opportunity of adaptation of the
contract. ”12

uyarlanmasına, diğer hüküm ve prensiplerden faydalanarak hükmetmekteydi. Bu
bağlamda kararlar uyarlamanın (i) dürüstlük
kuralına göre, (ii) sözleşme boşluğu olduğu
kabul edilerek ve (iii) kanun boşluğu olması
dolayısıyla yapılması gerektiği prensiplerine
dayandırılmaktaydı11. Yargıtay, bir kararında;
“Tarafların iradelerini etkileyip sözleşmeyi
yapmalarına neden olan şartlar daha sonra önemli surette, çarpıcı, adaletsizliğe yol
açan olayların gerçekleşmesi ile değişmişse, taraflar artık o akitle bağlı tutulmazlar. Değişen bu koşullar karşısında M.K. 2. maddesinden yararlanılarak sözleşmenin yeniden
düzenlenmesi imkanı hasıl olur.”12

It should be mentioned briefly that academics divide
adaptation in two: narrow adaptation and broad adaptation.
Bu noktada kısaca belirtmek gerekir ki, öğretide uyarlamanın dar
anlamda uyarlama ve geniş anlamda uyarlama olmak üzere ikiye
ayrıldığı belirtilmektedir.

The Court of Appeal stated in another decision that if there is an absence of a provision
in a contract, as stated below, the contact
should be filled in accordance with the rules
of good faith by way of interpretation regarding the content of the contract and the
parties’ intents13 with these words:
“If the parties have not taken any measures
and contract justice has been broken by the
changing situations, there is a gap in the
contract. This gap shall be filled in the content of the contract and in accordance with
the rules of good faith by way of interpretation regarding the parties’ intents (Article 1
of the TCC). This method means the amendment of the contract by way of interpretation
or adaptation to changing circumstances
and conditions.”14
With Article 138 of the TCO, adaptation of
the contract is explicitly regulated in Turkish
law with a general provision. The content of
this Article is as follows:

M AK AL E L E R

ifadeleri ile, sözleşmenin uyarlanmasının temelinin dürüstlük kuralı olduğunu ifade etmiştir. Yine Yargıtay bir başka kararında:
“Değişen durumların, sözleşmede kendiliğinden bulunan sözleşme adaletini bozması
halinde, taraflar bu haller için bir tedbir almadıklarından, sözleşmede bir boşluk vardır.
Bu boşluk sözleşmenin anlamına ve taraf
iradelerine önem verilerek yorum yolu ile
dürüstlük kuralına uygun olarak doldurulur
(MK md. 1). Bu yönteme sözleşmenin yorum
yoluyla düzeltilmesi veya değişen hal ve
şartlara uyarlanması denilir.”13
diyerek, aşağıda açıklanacağı üzere sözleşmede uyarlamaya ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde sözleşmenin, anlamına ve
taraf iradelerine önem verilerek, yorum yolu
ile dürüstlük kuralına uygun olarak doldurulması gerektiğini belirtmiştir.14
TBK’nın 138. maddesi ile beraber uyarlama
kurumu, genel bir hükümle hukukumuzda
açıkça düzenlenmiştir. Bu maddenin içeriği
şöyledir:
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7 Başak Baysal, Sözleşmenin
Uyarlanması BK m. 138 Aşırı İfa
Güçlüğü, 2.Baskı, İstanbul 2017, s. 14.
8 Yargıtay 13. HD, T. 30.10.2003,
E. 2003/7931, K. 2003/12902;
T. 1.11.2001, E. 2001/7785, K.
2001/9849; T. 23.1.2003, E.
2002/13514, K. 2003/528; T.
2.3.2000, E. 2000/1817, K. 2000/1883;
T. 6.12.2001, E. 2001/10316,
K. 2001/11438; T. 16.9.2003,
E. 2003/5675, K. 2003/10165;
T. 17.4.2003, E. 2003/4970, K.
2003/4662; T. 24.9.2003, E.
2003/6198, K. 2003/10655; T.
24.1.2002, E. 2001/11582, K.
2002/583.
9 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, 18. Baskı, Ankara 2015,
s. 482.
10 Götürü ücret kararlaştırılan eser
sözleşmelerine ilişkin olarak EBK’da
uyarlamaya imkan veren bir hüküm
bulunuyordu ve bu hüküm diğer
sözleşmeler bakımından da kıyasen
dikkate alınıyordu. Bkz. EBK m.365/2.
TBK’nın, aşağıda aktarılan 482/2
maddesi bu hükmün yeni Kanundaki
karşılığıdır.
11 Baysal, s. 117.
12 Yargıtay 6. HD, T. 21.11.2016, E.
2015/11014, K. 2016/6873.
13 YHGK, T. 15.10.2013, E. 2003/13599 K. 2003/599.
14 Turgut Uyar, Türk Borçlar
Kanunu Şerhi, C.1, Madde 1-236,
2012, s. 912.
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“An extraordinary situation which is not foreseen by the parties at the time of the contract
and which is not expected to be anticipated,
arises from a reason not due to the debtor
and changes the existing facts at the time
against the debtor in such a way as to violate
the rules of good faith, If the debtor has not
yet fulfilled his/her obligations arising from
the excessive difficulty of the performance,
the debtor shall have the right to request
from the judge the adaptation of the contract
to the new conditions and to revoke the contract if this is not possible. In contracts of continuing obligations debtor shall terminate the
contract.
This provision also applies to foreign currency debts.”
As well as these general provisions of adaptation, there are special provisions in law
regarding adaptation. Some of these related
provisions are set out below.

a. Adaptation in case of
Bankruptcy and Insolvency
Generally, if one of the parties becomes insolvent and bankrupt, the other party may postpone its performance until the counterparty
fulfills its performance in the contracts from
which the mutual debt arises. If it is not performed within a reasonable time or at least
the guarantee is not given, the contract can
be terminated (Article 98 of the TCO).
Unless otherwise stated in the contract and
in case of a bankruptcy of one of the general
partners, the general partnership agreement
can be terminated (Article 639/III of the TCO).

16 Pınar Altınok Ormancı, Sürekli
Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi,
Istanbul 2011, p.111.
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Bu madde hükmü yabancı para borçlarında
da uygulanır.”
Anılan madde, genel bir uyarlama hükmü olmakla beraber, kanunda uyarlamaya ilişkin
özel hükümler de bulunmaktadır. Bunlardan
bazılarıyla ilgili hükümler aşağıda aktarılmıştır.

a. İflas ve Aciz Halinde Uyarlama
Genel olarak, karşılıklı borç doğuran sözleşmelerde taraflardan biri borcunu ödemekte
acze düşerse veya iflâs ederse diğer taraf
kendine düşen ifayı, karşı taraf edasını yerine getirene kadar erteleyebilir. Eğer uygun
bir sürede ifa yapılmaz veya en azından teminat verilmezse sözleşmeden dönülebilir
(TBK madde 98).
Sözleşmede aksi belirtilmemişse ve adi ortaklık ortaklarından birinin iflâsı halinde, adi
ortaklık sözleşmesi sona erdirilebilir (TBK m.
639/III).

In the same way, because of the worsening
financial situation of the principal debtor, the
guarantor may demand from the principal
debtor to be guaranteed or be rescued from
the bail (Article 595/III of the TCO).

Aynı şekilde kefil, asıl borçlunun mali durumunun kötüleşmesiyle, asıl borçludan güvence altına alınmayı veya kefaletten kurtarılmayı talep edebilir (TBK m. 595/III).

b. Adaptation in the event that
Significant Reasons Arise

b. Önemli Sebeplerin Ortaya
Çıkması Halinde Uyarlama

In a construction contract, if the situations
that are unforeseen or foreseen and ignored
by the parties prevent or make extremely difficult to perform an act, the agreed price may
be reduced or the contract may even be terminated (Article 480/II of the TCO).

Eser sözleşmesinde, taraflarca öngörülemeyen veya öngörülmekle birlikte dikkate alınmayan haller işin yapılmasını engeller ya da
son derece güçleştirirse, kararlaştırılan bedel indirilebilir, hatta sözleşme feshedilebilir
(TBK m. 480/II).

In a construction contract, if the price was
initially determined approximately and is ex-

Yine eser sözleşmesinde, başlangıçta yaklaşık olarak belirlenen bedelin, iş sahibinin
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15 Ayşe Arat, Sözleşmenin Değişen
Şartlara Uyarlanması, Ankara 2006,
p.174.

“Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca
öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen 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 sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.
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ceeded excessively without the fault of the
employer, the employer shall turn over the
contract incompletely or after the work is
completed (Article 480/II of the TCO).
In the doctrine, this issue is stated by Arat as
“the Judge determines whether this resultant excess is excessive pursuant to the rule
of good faith”15.

c. Adaptation in the event that the
Subject of the Contract Becomes
Impossible
Both general and special provisions that
regulate impossibility should also be accept-

M AK AL E L E R

kusuru olmaksızın aşırı ölçüde aşılacağı
anlaşılırsa iş sahibi, eser henüz tamamlanmadan veya tamamlandıktan sonra sözleşmeden dönebilir (TBK m. 480/II). Doktrinde
bu konu, Arat tarafından “meydana gelen bu
aşmanın aşırı olup olmadığını hâkim dürüstlük kuralı çerçevesinde belirler”15 şeklinde
ifade edilmektedir.

c. Sözleşme Konusunun
İmkânsızlaşması Durumu
İmkânsızlığı düzenleyen hükümler de uyarlama olarak kabul edilebilir. Eğer borç, borçlunun kusuru olmaksızın imkânsızlaşırsa
kendiliğinden sona erer (TBK m. 136/I).16

The right to terminate for justified reasons may be caused
by the law or it may, in certain cases, be that the parties
have agreed on a contract.
Haklı sebeple fesih hakkı, kanundan doğabileceği gibi,
tarafların sözleşmesel olarak kararlaştırdıkları hallerde de
olabilir.
ed as reasons for adaptation. If the debt becomes impossible with no fault of the debtor,
it shall be over automatically (Article 136/I of
the TCO).
In a construction contract, even if the completion of the work becomes impossible through
circumstances caused by the employer, the
contractor shall claim the expenses and value of the work (Article 485/I of the TCO). Similarly, in an ordinary company, if the company
is unable to achieve its purpose, the company ends (Article 639 /I of the TCO).

d. Adaptation in the event that
Justified Reasons Arise
The right to terminate for justified reasons
may be caused by the law or it may, in certain
cases, be that the parties have agreed on a
contract. In any case, it is worth noting that
the current valid cause that would require
the right to terminate the contract has to have
occurred. However, it should be noted that
there is no general legal provision in Turkish
law regarding the termination of a perpetual
debt for justified reasons.16

Eser sözleşmesinde yüklenici, eserin tamamlanmasının iş sahibinden kaynaklanan
bir sebeple mümkün olmaması durumunda
bile yaptığı işin değerini ve masrafları talep
edebilir (TBK m. 485/I). Benzer şekilde adi
şirkette, şirketin amacına ulaşması imkânsızlaşırsa şirket sona erer (TBK m. 639/I).
Sözleşmenin konusunun imkansızlığını düzenleyen bu özel düzenlemeler de bir nevi
uyarlama niteliğindedir.

d. Haklı Sebeplerin Ortaya Çıkması
Halinde Uyarlama
Haklı sebeple fesih hakkı, kanundan doğabileceği gibi, tarafların sözleşmesel olarak
kararlaştırdıkları hallerde de olabilir. Her halükarda dikkat edilmesi gereken husus, fesih
hakkının kullanılmasını gerektirecek mevcut
geçerli nedenin gerçekleşmesidir. Ancak,
belirtmek gerekir ki sürekli borç ilişkilerinde
haklı sebeple feshe ilişkin Türk hukukunda
genel bir yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.17
İçtihatlarla geliştirilen bu ilke açısından Yargıtay’ın farklı sözleşme tipleri için farklı kararları bulunmaktadır. Öğretide bir görüş, haklı
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15 Ayşe Arat, Sözleşmenin Değişen
Şartlara Uyarlanması, Ankara 2006,
s. 174.
16 Arat, s. 172.
17 Pınar Altınok Ormancı, Sürekli
Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi,
İstanbul 2011, s. 111.
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PART 14
In terms of this principle, which was developed in case law, the Court of Appeal may
arrive at different decisions for different types
of contracts. The legal basis of termination for
justified reasons is based on Article 2 of the
Turkish Civil Code number 472117 (“TCC”)
by an opinion in doctrine. Another opinion
interprets the right to terminate for justified
reasons in order to prevent excessive limitation by considering a personal right, which
shall not be waived under Article 23 of TCC.18
Also, it should be noted that termination for
justified reasons has to be used as an ultima
ratio. This is due to the process security and
the principle of pacta sunt servanda. Lastly,
termination for justified reasons is a relative
mandatory rule. It is not possible to waive or
limit the right to terminate for justified reasons. However, the parties can determine under which conditions termination for justified
reasons can be used.19

F O OT N OT E

A justified reason arises sometimes due to
an act of nuisance of one of the parties (Article 295 of the TCO), and sometimes due to
changes that take place in parties’ relations
(Article 617 of the TCO). A judge shall decide
whether a situation is justified or not.

sebeple feshin hukuki temelini 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu (“TMK”)18 m. 2’ye dayandırmaktadır. Diğer bir görüş de haklı sebeple fesih hakkını TMK m. 23 kapsamında
kişilik hakkından vazgeçilememesi olarak
değerlendirerek aşırı derecede sınırlandırılmasının önüne geçmek amacı doğrultusunda yorumlamaktadır.19 Ayrıca belirtilmelidir
ki, haklı sebeple fesih, son çare (ultima ratio)
olarak kullanılması gereken bir haktır. Bu,
işlem güvenliğinin ve pacta sund servanda
ilkesinin gereğidir. Son olarak, haklı sebeple
fesih, nisbi emredici bir kuraldır. Vazgeçilmesi yahut sınırlandırılması mümkün değildir.
Ancak, hangi şartlarda kullanılabileceği bakımından taraflarca kolaylaştırılabilir.20
Haklı sebep kimi zaman taraflardan birinin
çekilmez hale gelen davranışlarında (TBK m.
295), kimi zaman ilişkilerde meydana gelen
değişikliklerde ortaya çıkmaktadır (TBK m.
617/I). Bir durumun haklı sebep teşkil edip
etmediğini, TMK m. 4 uyarınca hâkim takdir
edecektir.

2. The Legal Character of Article 138

2. TBK m. 138’in Hukuki Niteliği

Whether Article 138 of the TCO is a mandatory provision is somewhat controversial in
doctrine. However, according to majority
opinion, this provision is not related to public
order and does not have a mandatory character.20 Therefore, it is generally accepted that
regulations of contract contrary to Article 138
of the TCO can be made and negative adaptation provisions can be established. According to minority opinion, the authors state that
the will of the legislator tends toward setting
a relative mandatory rule under legislating article 138 of the TCO based on the Law on Enforcement and Implementation in the Turkish
Code of Obligations.21 22

TBK m. 138’in emredici olup olmadığı, öğretide tartışmalıdır. Ancak ağırlıklı görüşe
göre, söz konusu hüküm kamu düzenine
ilişkin olmayıp, emredici nitelik taşımamaktadır.21 Dolayısıyla, TBK m. 138’in aksine
sözleşmesel düzenleme yapılabileceği ve
olumsuz intibak kuralları getirilebileceği genel olarak kabul edilmektedir. Azınlık görüşü
savunan yazarlar ise Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’dan hareketle kanun koyucunun
iradesinin, TBK m. 138 ile nisbi emredici nitelikte bir kural getirme yönünde olduğunu
belirtmektedir.22

23 İbrahim Kaplan, Hâkimin
Sözleşmeye Müdahalesi, 3.Ed., Ankara
2013, p.116.

3. Provisions of a Contract
Relating to Adaptation

3. Uyarlamaya İlişkin Sözleşme
Hükümleri

24 Kaplan, p. 116.

In anticipation of a changing situation for the
parties, according to the freedom of contract
the parties may establish rules applicable to

Taraflar, durum değişikliği riskini önceden
kontrol altına almak için, sözleşme serbestisi
çerçevesinde değişen hal ve şartlar karşı-

17 OG dated 08.12.2001, numbered
24607.
18 Ormancı, p. 117-118.
19 Ibid, p. 122.
20 Baysal, s.273.
21 Ibid, p.293.
22 Art. 7 of Law on Enforcement and
Implementation the law of the Turkish
Code of Obligations “Article 76 of
the Turkish Code of Obligations on
public order and general morality and
provisional payments, Article 88 on
interest, Article 120 on default interest
and Article 138 on hardship shall
also be applied in cases in which it is
observed.”

25 Ibid, p. 117.
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the contract in an open or implicit manner
to prevent any changing circumstances. Establishing the provision of adaptation to the
contract is intended to ensure that the parties
act carefully and cautiously toward political,
social and economic events. Accordingly, the
adaptation provisions established in the contract can be positive provisions or negative
provisions.23

sında sözleşme için geçerli olacak kuralları,
sözleşme metninde açık veya örtülü olarak
düzenleyebilirler. Sözleşmeye uyarlama
hükmü konulması, siyasi, sosyal ve ekonomik olaylara karşı tarafların özenli ve dikkatli
davranmasını sağlamaya yöneliktir. Bu doğrultuda, sözleşmeye konulan uyarlama hükümleri olumlu olabileceği gibi, olumsuz da
olabilir.23

Regarding positive adaptation provisions,
the doctrine states that: “The rules stipulated by the parties in the contract that will be
adapted to the changing circumstances
in the event that certain situations are considered as positive adaptation rules.”24 The
terms may be specified in terms of each risk,
as well as by using general expressions such
as “unforeseeable events”. Negative adaptation provisions are explicit and implied rules
that state that the contract shall remain in full
standing despite any changing circumstances. With such a provision of contract, one of
the parties undertakes to fulfill its actions specifically even if the circumstances change in
an extraordinary way.25

Olumlu uyarlama hükümleri doktrinde “Belirli
durumların ortaya çıkması halinde sözleşmenin değişen şartlara uyarlanacağına ilişkin
taraflarca sözleşmede öngörülmüş kurallar,
olumlu intibak (uyarlama) kuralları olarak nitelendirilmektedir”24 şeklinde ifade edilmektedir. Şartlar her bir risk açısından özel olarak
belirlenebileceği gibi, “öngörülmesi mümkün olmayan olaylar” gibi genel ifadelerle
de belirtilebilir. Olumsuz intibak kuralları ise,
sözleşmenin değişen şartlara rağmen aynen
ayakta kalacağını ifade eden açık ve zımni kurallardır. Böyle bir sözleşme kaydı ile taraflardan biri üstlendiği edimleri şartlar olağanüstü
bir biçimde değişse bile aynen yerine getireceğini taahhüt etmektedir.25

I I I. T H E CO N DITIO N S O F
I M P L EM ENTATIO N O F
A R T I CL E 138 O F THE TC C

I I I. TBK M. 138’IN
UY GULA NMASI NI N
ŞARTLA RI

On the basis of Article 138 of the TCC, the
legislator determined a set of conditions
to which the adaptation of the contract to
changing circumstances apply. The conditions stated in the wording of the provision
are examined under two headings in doctrine: positive clauses and negative clauses.

Kanun koyucu, TBK m. 138’e dayanılarak
sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasını bir takım şartlara bağlamıştır. Hükmün
lafzında belirtilen şartlar, öğretide olumlu
şartlar ve olumsuz şartlar olarak iki başlık altında incelenmektedir.

A. Positive Clauses

A. Olumlu Şartlar

1. An Extraordinary Change
Between the Conditions Under
Which the Contract Was
Established and the Conditions
During Performance

1. Sözleşme Kurulduğu Sıradaki
Koşullar ile İfa Sırasındaki
Koşullar Arasında Olağanüstü Bir
Değişiklik Bulunması

After the contract has been executed, the
balance between the actions of the parties
should be unbalanced to the extent that the
debtor should not be expected to undertake

Sözleşme kurulduktan sonra, tarafların
edimleri arasındaki denge, borçludan sonuçları yüklenmesi istenemeyecek kadar
büyük ölçüde bozulmuş olmalıdır. “Şartlardaki herhangi bir değişiklik sözleşmenin
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18 08.12.2001 tarih, 24607 sayılı RG.
19 Ormancı, s. 117-118.
20 Ibid, s. 122.
21 Baysal, s.273.
22 Ibid, s.293; Türk Borçlar
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun m. 7 “Türk
Borçlar Kanununun kamu düzenine
ve genel ahlâka ilişkin kuralları ile
geçici ödemelere ilişkin 76ncı, faize
ilişkin 88inci, temerrüt faizine ilişkin
120nci ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin
138 inci maddesi, görülmekte olan
davalarda da uygulanır”
23 İbrahim Kaplan, Hâkimin
Sözleşmeye Müdahalesi, 3.Baskı,
Ankara 2013, s.116.
24 Kaplan, s. 116.
25 Ibid, s. 117.
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the end results. “Any changes in the terms of
the contract cause to result in adaptation of
the contract. The amendment of the terms
should have serious and severe consequences on the contracting parties.”26 Temporary
difficulties are not considered as a change in
this sense.27
“The change in the balance of actions must
come from an extraordinary situation that is
unpredictable and unforeseeable during the
execution of the contract (such as war, economic crisis, devaluation, natural disasters,
limitations and restriction on import and export).”28 There is also an opinion that there is
no need for a change from an extraordinary
situation. However, as will be explained below, in any case, the change must disrupt the
balance between actions.29

F O OT N OT E

26 Arat, p. 95.
27 Kemal Tahir Gürsoy, Hususi
Hukukda Clausula Rebus Sic
Stantibus: Emprevizyon Nazariyesi,
1949, p. 108.
28 Kemal Oğuzman/Turgut Öz,
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Vol.
I, 2010, p.602-603.

“[W]hen the contract is executed, in the event
that disruption of the balance between the
mutual acts largely cannot be tolerated by
one of the parties due to the extraordinary
changes in circumstances, according to the
data of the case, the judge may decide to
increase the performance of the debtor for
the benefit of the creditor or may decide to
release from the obligation of performance of
the debtor in full or in part for the benefit of
the debtor”30
In the decisions before the regulation of Article 138 of the TCO, the Court of Appeal stipulated that any changes of circumstance leading to the adaptation of the contract should
be a change such as war, disaster and economic devaluation such as force majeure.31
Even in some old decisions, it was stated that
there was a need for force majeure for adaptation:

29 Arat, p. 95.
30 CA. 13. CC, dated 8.2.2016,
numbered E. 2014/48624, K.
2016/3280.
31 CA. 13. C, dated 29.5.2003,
numbered E. 2003/3007, K.
2003/7017.
32 CA. 13. C, numbered E. 2004/875
K. 2004/3359 dated 15.3.2004; E.
2012/8250 K. 2013/2623 dated
7.2.2013.
33 İlhan Kara, Tüketici Hukuku,
Ankara 2012, p. 698.
34 Oğuzman/Öz, p.569.
35 SCACC, dated. 15.10.2003,
numbered E. 2003/13-599, K.
2003/599.
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In order to be made adaptation, the balance
between the acts has to come from a force
majeure that is not caused by either of the two
sides and which is not expected from both
sides. The deceased of the plaintiffs should
have known that there has been a high inflation in our country for many years and that the
Turkish Lira is losing value against the currencies of foreign countries. Therefore, high inflation and other economic conditions do not
constitute force majeure for the adaptation of
the contract. (…) it should be approved that
there are not adaptation conditions.32
In the doctrine, it is stated that force majeure
is sufficient for adaptation. However, events
that are not force majeure may cause adaptation. For this reason, changes that may cause

uyarlanmasına yol açmayacaktır. Şartlardaki
değişiklik sözleşen taraflar üzerinde ciddi ve
ağır sonuçlar doğurmuş olmalıdır.”26 Geçici
güçlükler, bu anlamda bir değişiklik olarak
kabul edilmez.27
“Edimlerin dengesindeki değişiklik sözleşme
yapılırken öngörülemeyen ve öngörülmesi
de beklenmeyen (Savaş, ekonomik kriz, devalüasyon, tabiî âfetler, ithâl ve ihraç konusunda
getirilen yasak ve tahditler gibi) olağanüstü
bir durumdan ileri gelmelidir.”28 Öğretide,
meydana gelen değişikliğin olağanüstü nitelikte olmasına gerek olmadığına ilişkin görüşler de mevcuttur. Fakat aşağıda açıklanacağı
üzere, her durumda, değişiklik edimler arası
dengeyi bozacak ağırlıkta olmalıdır.29
“Sözleşme yapıldığında karşılıklı edimler arasında mevcut olan dengenin sonradan şartların olağanüstü değişmesiyle büyük ölçüde
tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulması durumunda hâkim, somut
olayın verilerine göre alacaklı yararına borçlunun edimini yükseltmeye veya borçlu yaranına onun tamamen veya kısmen edim yükümlülüğünden kurtulmasına karar verebilir.”30
Yargıtay, özellikle TBK’nın 138. maddesiyle
yapılan düzenleme öncesinde verilen kararlarda, sözleşmenin uyarlanması için bulunması gereken durum değişikliğinin mücbir
sebep boyutlarında savaş, afet, ekonomik
devalüasyon gibi bir değişiklik olması şartını
aramıştır.31 Hatta bazı eski kararlarda, uyarlama için mücbir sebep halinin varlığının gerektiği belirtilmiştir. Buna şu karar örnek gösterilebilir:
“Uyarlama yapılabilmesi için, edimler arasındaki dengesizliğin iki taraftan kaynaklanmayan ve yine iki taraftan beklenmeyen mücbir
sebeplerden ileri gelmesi gereklidir. Davacıların murisi uzun yıllardır ülkemizde yüksek enflasyon olgusunun bulunduğunu, Türk lirasının yabancı ülkelerin para birimleri karşısında
değer kaybettiğini bilebilecek durumdadır.
Bu itibarla yüksek enflasyon olgusu ve diğer
ekonomik koşullar sözleşmenin uyarlanması
için mücbir sebep oluşturmaz. (…) uyarlama
koşullarının bulunmadığının kabulü gereklidir.”32
Doktrinde ise, mücbir sebeplerin uyarlama
için yeterli olduğu belirtilmiştir. Ancak bunun
yanında mücbir sebep niteliğinde olmayan
olayların da uyarlamaya sebep olması mümkündür. “Bu nedenle uyarlamaya sebep olabilecek değişiklikler mücbir sebebi de içine
alan daha geniş bir kavramdır. Sözleşme ku-
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adaptation are a wider concept including
force majeure. “According to the regulation
in the law, in our opinion, the extraordinary
change that occurred after the execution of
the contract must be regarded by the judge
in the present case.”33
The change does not necessarily have to
cause economic destruction or severe damage of the debtor. “For example, even if the
debtor who undertakes an act whose cost
is increased extraordinarily for unforeseen
reasons, he may be entitled to demand the
correction of this situation contrary to the rule
of good faith, and may have the right to terminate the contract.”34
If the balance between the acts is shaken in
mutual contracts and the debt becomes difficult to perform due to extraordinary changes, collapse of the basis of the transaction
becomes an issue. Unusual price increases
in the market are not considered sufficient
reasons for the amendment or termination of
the contract.
The Court of Appeal Assembly of Civil Chambers stated in its decision35 that the 2001 crisis was a predictable and normal situation, as
follows:
“That the merchant who executed a contract
without taking the necessary measures and
incurred a debt, demands the adaptation of
the contract on the basis of a payment difficulty that can be prevented if it takes the
necessary measures in a prudent manner, is
not an acceptable situation in the rule of law.
As explained above, in our country, devaluations have been announced since 1958, and
currency adjustments are made frequently,
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rulduktan sonra yaşanan olağanüstü değişikliğin kanunda yapılan düzenleme nazara
alındığında bize göre somut olayda hâkim
tarafından takdir edilmesi gerekir.”33
Değişikliğin mutlaka borçlunun ekonomik
olarak mahvına veya ağır zararına yol açacak
nitelikte olması gerekmez. “Örneğin, taahhüt
ettiği edimin maliyeti öngörülmeyen nedenlerle olağanüstü artıp, alacağı bedelin bir kaç
katına ulaşmış olan borçlu, bu maliyeti karşılayacak kadar zengin olsa bile, dürüstlük kuralına aykırı düşen bu durumun düzeltilmesini talep veya sözleşmeden dönme haklarına
sahip kılınabilir.”34
Karşılıklı sözleşmelerde edimler arasındaki
dengenin olağanüstü değişmeler yüzünden
alt üst olması, borcun ifasını güçleştirmesi
durumunda “işlem temelinin çökmesi” gündeme gelir. Piyasadaki anormal fiyat artışları
ise, sözleşmenin değiştirilmesi veya sona
erdirilmesi için bu noktada yeterli bir sebep
sayılmamıştır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararında:35
“Gerekli tedbirleri almadan sözleşme yapan
ve borç altına giren tacirin; basiretli davranıp
gereken tedbirleri alması halinde önleyebileceği bir ödeme güçlüğünü gerekçe göstererek, sözleşmenin uyarlanmasını istemesi, hukuk düzeninin kabul edebileceği bir durum
değildir. Yukarıda açıklandığı gibi, Ülkemizde
1958 yılından beri devalüasyonlar ilan edilmekte, sık sık para ayarlamaları yapılmakta,
Türk parasının değeri Dolar ve diğer yabancı
paralar karşısında düşürülmektedir. (…) Devalüasyon ve ekonomik krizlerin aniden oluşmadığı, piyasadaki belli ekonomik dar boğaz-
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26 Arat, s. 95.
27 Kemal Tahir Gürsoy, Hususi
Hukukda Clausula Rebus Sic
Stantibus: Emprevizyon Nazariyesi,
1949, s. 108.
28 Kemal Oğuzman/Turgut Öz,
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt
I, İstanbul 2010, s.602-603.
29 Arat, s. 95.
30 Yargıtay 13. HD, T. 8.2.2016, E.
2014/48624, K. 2016/3280.
31 Yargıtay 13. HD, T. 29.5.2003, E.
2003/3007, K. 2003/7017.
32 Yargıtay 13. HD, T. 15.3.2004, E.
2004/875, K. 2004/3359; T. 7.2.2013,
E. 2012/8250, K. 2013/2623.
33 İlhan Kara, Tüketici Hukuku,
Ankara 2012, s. 698.
34 Oğuzman/Öz, s.569.
35 YHGK, T. 15.10.2003, E. 2003/13599, K. 2003/599.
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and the value of Turkish currency is reduced
against the dollar and other foreign currencies. (…) It is known that devaluation and
economic crises do not occur suddenly; they
occur after certain economic bottlenecks in
the market.”
However, it is stated that it is unfair to expect
that the contracting parties should foresee
any inflation rates that cannot be predicted
by economists and that the important principle is the predictability of the decrease in the
value of money and the effect on the parties.36

2. The Balance Between Actions
Becomes Excessively Unbalanced
due to Changing Conditions
The performance of an act that causes the
destruction of the debtor is interpreted as a
criteria other than an excessive imbalance
between actions in order to enable the adaptation of the contract in the Court of Appeal’s
decisions before the entry into force of Article
138 of the TCO. It should be noted that the
performance of the act that caused the destruction of the debtor does not require being
pursuant to Article 138 of the TCO. However,
in some recent decisions, such as the decision cited below, it appears that the Court of
Appeal still considers this is necessary:
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36 Arat, s. 100.
37 CA. 19. C, dated 26.1.2017,
numbered E. 2016/10978, K.
2017/538.
38 Kaplan, p.145; Arat, p. 123.
39 Baysal, p. 317.
40 CA. 13. CC, dated 05.05.2011,
numbered E. 2010/17858, K.
2011/7265.
41 CA. 13. CC, dated 27.12.2002,
numbered E. 2002/9911, K.
2002/14153.
42 “Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans” (No one can
be heard to invoke his own turpitude)
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The situation which is not an unpredictable
and unforeseeable situation from the point of
the plaintiff’s company who has the responsibility to act as a prudent merchant (…), on the
other hand, the fact that continuation of a oneyear contract between the parties under the
same conditions does not cause the economic destruction of the plaintiff from the expert
report received, in other words it is decided to
refuse the case on the grounds that the basis
of the transaction does not collapse (…)37

B. Negative Clause
1. Acts that Have Not Been
Performed or Have Been
Performed by Added Annotation
As a rule, the party affected by the changing
circumstances and conditions should not
have fulfilled any act in order to demand the
adaptation of the contract to the new conditions. If the party fulfills the act without reservation despite the changing circumstances
and conditions, that party can no longer demand the adaptation of the contract to the

lardan sonra meydana geldiği bilinmektedir.”
denilerek, 2001 krizinin öngörülebilir ve olağan bir durum olduğu yönünde hüküm kurulmuştur.
Ancak öğretide, ekonomi uzmanlarının bile
tahmin edemediği enflâsyon oranlarının yaşandığı zamanlarda, sözleşme taraflarının
bunu öngörebileceğini beklemenin haksızlık
olacağı, önemli olan noktanın, para değerindeki düşüşün öngörülebilirliği ve taraflar üzerindeki etkisi olduğu belirtilmektedir.36

2. Değişen Koşullar Nedeniyle
Edimler Arasındaki Dengenin Aşırı
Ölçüde Bozulmuş Olması
Yargıtay’ın TBK’nın 138. maddesi yürürlüğe
girmeden önce vermiş olduğu kararlarda
uyarlamanın mümkün olması için edimler
arası dengenin ağır ve açık biçimde bozulmasının yanında edimin ifasının borçlunun
mahvına sebep olması da bir ek kriter olarak
aranmıştır. Ancak, TBK’nın 138. maddesinde
edimin ifasının borçlunun mahvına sebep
olması şartının aranmadığının belirtilmesi
gerekir. Ancak, aşağıda alıntılanan karar gibi
bazı yeni tarihli kararlarında Yargıtay’ın halen
bu hususun gerekli olduğunu değerlendirdiği görülmektedir:
“Durumun basiretli bir tacir gibi davranma
sorumluluğu bulunan davacı şirket açısından öngörülmeyen ve öngörülmesi mümkün olmayan bir durum olmadığı (…), öte
yandan alınan bilirkişi raporundan da taraflar arasındaki bir yıllık sözleşmenin aynı
şartlarla devamı halinin davacının iktisadi
mahvına sebebiyet vermeyeceğinin, başka
bir deyişle işlem temelinin çökmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiş (…)”37

B. Olumsuz Şartlar
1. Edimlerin İfa Edilmemiş
veya Şerh Düşülerek İfa Edilmiş
Olması
Sonradan değişen hal ve şartlardan etkilenen tarafın, sözleşmenin yeni şartlara
uyarlanmasını talep edebilmesi için kural
olarak, edimini ifa etmemiş olması gerekir.
Söz konusu taraf, değişen hal ve şartlara
rağmen edimini ihtirazi kayıt koymaksızın
ifa etmişse, artık prensip olarak sözleşmenin değişen duruma uyarlanmasını talep
edemez. Doktrindeki hakim görüş edimin
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changing circumstances. The majority opinion in the doctrine is that it should be considered that fulfilling the act without reservation
is an indication that there is no difficulty in the
performance, therefore the acts should not
have been performed on the date of adaptation demand.38 According to minority opinion, it is possible to adapt the contract even if
the performance is carried out without reservation39 because the performance of the debt
does not mean that the debtor is not severely
affected by changing conditions. The situation of the person who borrows from another
person to perform their debt is an example of
this situation.
The 13th Legal Chamber of the Court of Appeal also decides on the majority opinion of
the doctrine on the subject. As seen in the decisions of the Chamber below, fulfillment of
an act without reservation causes the loss of
the right to demand adaptation:
“In addition, the acts should not have been
fulfilled yet. If the plaintiff performs his acts
without “mental reservation” despite the
changing circumstances, he cannot demand
adaptation.”40 And,
“In spite of this, the plaintiff continued to
comply with the contract until September
of the same year. It should be accepted that
the claimant has lost the right to demand
an adaptation proceeding, since it should
be deemed that the claimant has adopted the contract and has accepted that the
transaction basis has not collapsed after the
economic crisis. Therefore, the court should
have decided to dismiss the case instead of
deciding in written form which is contrary to
law and due to and also the cause of the cancellation.”41

2. Absence of the Failure of the
Debtor with Regard to Changing
Circumstances and Conditions
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çekincesiz olarak ifasının ortada bir güçlük
olmadığının göstergesi sayılacağı, dolayısı ile uyarlama talebi anında edimlerin ifa
edilmemiş olması gerektiği yönündedir.38
Azınlık görüşe göre ise, ihtirazi kayıt konulmaksızın ifa gerçekleştirildiği takdirde dahi
sözleşmenin uyarlamasına gidilebilir.39
Zira borcun ifa edilmesi, borçlunun değişen koşullardan aşırı derecede etkilenmediği anlamına gelmemektedir. Borcunu ifa
etmek için bir başkasından borç alan kişinin durumu bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi konuya ilişkin
olarak doktrinin genel kabulü doğrultusunda karar vermektedir. Daire tarafından,
“İlaveten edimler henüz ifa edilmiş olmamalıdır. Davacı değişen hal ve şartlara rağmen edimini “ihtirazi kayıt” koymaksızın ifa
etmişse uyarlama talep edemez.”40 ve
“Buna rağmen davacı uyarlama davası
açmayarak, aynı yılın Eylül ayına kadar
sözleşmeye uymaya devam etmiştir. Davacı bu şekilde ekonomik krizden sonra,
sözleşmeyi benimsemiş ve işlem temelinin
çökmediğini kabul etmiş sayılacağından
uyarlama davası açma hakkını kaybettiğinin kabulü zorunludur. Mahkemece, bu
nedenle davanın reddine karar verilmesi
gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”41
şeklinde kaleme alınan kararlarda görüldüğü gibi, edimin ihtirazi kayıtsız ifası
uyarlama talep hakkının kaybedilmesine
sebep olmaktadır.
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2. Değişen Hal ve Şartlar
Bakımından Borçlunun Kusurunun
Bulunmaması

The debtor should not cause the event creating hardship or the hardship.42

Aşırı ifa güçlüğü yaratan olgu ve aşırı ifa güçlüğü durumu borçludan kaynaklanmamalıdır.42

In its decision, the Court of Appeal stated:

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında,

“The plaintiff who demands the adaptation, should not create a change in circumstances and conditions. The changing circumstances and conditions should not be
foreseeable (predictable) or expectable
in respect of the parties, or events can be
foreseeable but the extent and manner of

“Uyarlama isteyen davacı değişen hal ve şartların ortaya çıkmasına kendi kusuruyla sebebiyet vermemelidir. Değişen hal ve şartlar taraflar bakımından önceden görülebilir (tahmin
edilebilir) veya beklenebilir nitelikte olmamalıdır veya olaylar öngörülebilir nitelikte olmakla
beraber bunların sözleşmeye olan etkilerinin

36 Arat, s. 100.
37 Yargıtay 19. HD, T. 26.1.2017, E.
2016/10978, K. 2017/538.
38 Kaplan, s.145; Arat, s. 123.
39 Baysal, s. 317.
40 Yargıtay 13. HD, T. 05.05.2011, E.
2010/17858, K. 2011/7265.
41 Yargıtay 13. HD, T. 27.12.2002, E.
2002/9911, K. 2002/14153.
42 “Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans” (Hiç kimse
kendi kusuruna dayanarak hak talep
edemez).
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their impact on the contract should not be
predictable.”43
That the parties are in default prohibits
demanding adaptation. “In terms of our
law, fault is not necessary to be in default.
However, in the case of adaptation, the default constitutes a fault. However, if there is
no fault in default, then it is accepted that
the related party may demand an adaptation.”44
The Court of Appeal considers the default
in its decisions and rejects the adaptation
demand of the defaulting party.45

3. Change of Conditions
and Circumstances Are Not
Predictable or Expected
One of the fundamental conditions for the
adaptation of the contract under Article 138
of the TCO is that the conditions at the time of
the execution of the contract were changed
unpredictably.46
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43 CA. 13. CC, dated 05.05.2011,
numbered E. 2010/17858, K.
2011/7265.
44 Arat, p. 148.
45 “The debtor in default cannot
make a request to adapt his debt.”
SC. 11. C, numbered E. 2002/7816 K.
2003/302 dated 16.1.2003; numbered
E. 1997/2072 K. 1997/4215 dated
3.6.1997; numbered E. 1995/534 K.
1995/4540 dated 2.6.1995.
46 Selin Gülbahar Süzgün,
Sözleşmenin Değişen Koşullara
Uyarlanması, 2018, p.78.
47 Kaplan, p,145.
48 CA. 23. CC, dated 31.5.2017,
numbered E. 2015/6940, K.
2017/1638.
49 Baysal, p. 416.
50 CA. 13. CC, dated 3.2.1997,
numbered E. 1997/401, K. 1997/640.
51 SCACC, dated 15.10.2003,
numbered E. 2003/13-599, K.
2003/599.
52 Baysal, p. 276.

All events that constitute a force majeure are
unpredictable, as they cannot be predicted
by a reasonable person. “Whereas, normal
expensiveness, fluctuations in the economic conjuncture, a decrease in the value of
money, changes in weather conditions and
normal regulations in the legislation are considered to be predictable.”47
In addition, in the practice of the Court of Appeal, it is stated that if the contracting party
is a merchant, the situation changes should
be foreseen in the framework of the obligation to act as a prudent merchant. For example, in one decision “Again, considering the
plaintiff’s obligation to act as a prudent merchant, it was decided that the case should
be rejected on the grounds that none of the
conditions required for adaptation according
to Article 138 of the TCO had been made for
the plaintiff.”48
While the Court of Appeal tends to take this
position, some authors in the doctrine state
that the fact that the contracting party is a
merchant does not always require foreseeing
the change of conditions. It is argued that it
is important to determine whether a reasonable person in his place can foresee this situation.49

kapsam ve biçim bakımından derecesi tahmin
edilmemelidir.”43 şeklinde hüküm kurduğu görülmektedir.
Tarafların temerrüde düşmüş olması, uyarlama talebinde bulunulmasına engel olur. “Hukukumuz bakımından temerrüde düşmek için
kusur aranmaz. Ancak uyarlama söz konusu
olduğunda temerrüt bir kusur teşkil eder. Bununla birlikte temerrüde düşmede bir kusur
bulunmuyorsa o zaman ilgili tarafın uyarlama
talep edebileceği kabul edilmektedir.”44
Yargıtay, kararlarında temerrüdü dikkate almakta ve temerrüde düşen tarafın uyarlama
talebini reddetmektedir.45

3. Değişen Hal ve Şartların
Önceden Tahmin Edilebilir veya
Beklenebilir Olmaması
Yukarıda da ifade edildiği üzere, TBK’nın 138.
maddesi çerçevesinde sözleşmenin uyarlanmasının temel şartlarından biri, sözleşmenin
kurulduğu andaki şartların sonradan öngörülemez surette değişmiş olmasıdır.46
Mücbir sebep teşkil eden bütün olaylar,
makul düşünen bir insan tarafından öngörülebilecek nitelik taşımadığından, önceden
tahmin edilemez niteliktedir. “Buna karşılık,
normal pahalılık, ekonomik konjonktürdeki sallantılar, para değerinin düşmesi, hava
şartlarındaki değişiklikler ve mevzuattaki
normal düzenlemeler önceden tahmin edilebilir nitelikte sayılır.”47
Ek olarak, Yargıtay uygulamasında, sözleşme tarafının tacir olması halinde, basiretli iş
adamı gibi hareket erme yükümlülüğü çerçevesinde, durum değişikliklerinin önceden
öngörülmesi gerektiği belirtilmektedir. Örneğin bir kararda “Yine davacının basiretli
tacir gibi davranma yükümlülüğü de göz
önüne alındığında BK’nın 138. maddesine
göre uyarlama için aranan şartlardan hiçbiri
davacı açısından gerçekleşmediği gerekçesiyle, davanın reddine (…) karar verilmiştir.”48
Yargıtay uygulaması bu yönde olmakla beraber, öğretide bazı yazarlar, Yargıtay uygulamasında kabul edilenin aksine sözleşme
tarafının tacir olmasının, durum değişikliğini
önceden öngörmesini her zaman gerektirmediğini belirtmektedir. Önemli olan hususun, onun yerinde bulunan makul bir kişinin
bu durumu öngörüp öngöremeyeceğinin
belirlenmesi olduğu ileri sürülmektedir.49

4. Sözleşmede Olumsuz İntibak
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4. Absence of Negative Adaptation
Provision in the Contract
In cases where negative adaptation provisions are agreed, the rules must be applied in
principle. This situation is stated by the Court
of Cassation: “A person who undertakes the
risk of changing terms and conditions with a
provision in the contract avoids himself from
this risk on the basis of the rule of good faith
and fairness.”50 However, in some cases, it
may still be possible to enforce Article 138 of
the TCO in spite of the existence of negative
adaptation provisions.
In some cases, requesting the implementation of the provisions according to the contract may mean the abuse of the right under
Article 2/2 of the TCC. In such cases, the
judge may review the contract in accordance
with the changing conditions despite the adaptation provisions of the contract.
The General Assembly of the Court of Appeal
stated in its decision that:51
“In spite of a positive and negative adaptation
provisions in the contract, that the requesting
the implementation of the provisions according as the contract on the basis of these provisions, may mean the abuse of rights under
Article 2/2 TCC. In such a case, the adaptation should still be made if there is excessive
instability between the acts despite the adaptation provision of the contract”.
In this context, the adaptation provisions
which determine the risk sharing may also be
subject to adaptation.52 In other words, adaptation provisions may also be adapted. When
these conditions are fulfilled in accordance
with Article 138 of TCO, adaptation shall be
requested to the judge at first.

I V . C L A I M A N D R E S U LT S
O F A DA P TAT I O N
A. Adaptation of the Contract
If the performance becomes extremely difficult, the debtor may demand adaptation of
the contract to the new conditions, or if not,
he may demand the termination of the contract. These rights given to the debtor are not
elective. The judge shall exercise its judicial
discretion when adapting the contract. In
other words, the judge is free to determine
the amount and method. Also, it should be

M AK AL E L E R

Kaydının Bulunmaması
Olumsuz intibak hükümlerinin kararlaştırıldığı durumlarda, söz konusu hükümlerin kural
olarak uygulanması gerekir. Bu durum, Yargıtay tarafından “Sözleşmedeki bir kayıtla
değişen hal ve şartların rizikosunu üstlenen
kimse, doğruluk ve dürüstlük kuralına dayanarak sonradan bu rizikodan kendisini kurtaramaz”50 şeklinde ifade edilmiştir. Ancak
bazı durumlarda, olumsuz intibak hükümlerinin varlığına rağmen TBK m. 138’in uygulanması yine de mümkün olabilir.
Bazı durumlarda sözleşmede yer alan hükümlerin aynen uygulanmasını talep etmek
TMK m. 2/2 uyarınca hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebilir. Böyle hallerde
hâkim, sözleşmedeki uyarlamaya ilişkin hükümlere rağmen sözleşmeyi değişen şartlara göre yeniden gözden geçirebilir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında51,
“Bazen de sözleşmede olumlu ve olumsuz
intibak kaydı bulunmakla beraber, bu kayda
dayanılarak sözleşmenin kayıtla birlikte aynen uygulanmasını talep etmek MK. m. 2/2
hükmü anlamında hakkın kötüye kullanılması manasına gelebilir. Böyle bir durumda sözleşmedeki intibak kaydına rağmen edimler
arasında aşırı nispetsizlik çıkmışsa uyarlama
yine de yapılmalıdır”
şeklinde içtihatta bulunmuştur.
Bu kapsamda, risk paylaşımını belirleyen
uyarlama hükümleri de uyarlamaya maruz
kalabilir.52 Bir başka deyişle, intibak hükümlerinin de uyarlanması söz konusu olabilir.
TBK m. 138 uyarınca bu şartlar gerçekleştiğinde, önce hâkimden uyarlama talep edilmesi gerekecektir.

IV. UYA RLA MA NI N TA LEP
EDILMESI VE SONUÇLA RI
A. Sözleşmenin Uyarlanması
İfanın aşırı ölçüde güçleşmesi halinde,
borçlu sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını veya mümkün olmadığı takdirde
sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilir. Borçluya tanınan söz konusu haklar seçimlik değildir. Hâkim sözleşmeyi uyarlarken takdir yetkisini kullanacaktır. Bir başka
deyişle, hâkim miktarı ve yöntemi belirlerken serbesttir. Ayrıca, belirtmek gerekir ki,
hâkim gerekli gördüğü hallerde davacının
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43 Yargıtay 13. HD, T. 05.05.2011, E.
2010/17858, K. 2011/7265.
44 Arat, s. 148.
45 “Temerrüde düşen borçlu,
borcunun uyarlanması yönünde bir
istemde bulunamaz.” Yargıtay 11.
HD, T. 16.1.2003, E. 2002/7816, K.
2003/302; T. 3.6.1997, E. 1997/2072,
K. 1997/4215; T. 2.6.1995, E.
1995/534, K. 1995/4540.
46 Selin Gülbahar Süzgün,
Sözleşmenin Değişen Koşullara
Uyarlanması, Ankara 2018, s.78.
47 Kaplan, s.145.
48 Yargıtay 23. HD, T. 31.5.2017, E.
2015/6940, K. 2017/1638.
49 Baysal, s. 416.
50 Yargıtay 13. HD, T. 3.2.1997, E.
1997/401, K. 1997/640.
51 YHGK, T. 15.10.2003, E. 2003/13599, K. 2003/599.
52 Baysal, s. 276.

2019 S U M M E R

227

ARTICLES

PART 14

ADAPTATION OF THE CONTRACT TO CHANGING CIRCUMSTANCES UNDER
ARTICLE 138 OF THE TURKISH CODE OF OBLIGATIONS

noted that the judge may adopt a different
method than the plaintiff requested when he/
she deems it necessary. However, in any case,
the judge shall pay regard to the interests of
the parties and shall make the most equitable
decision. The judge shall apply to the rules
of interpretation by evaluating the purpose,
meaning of the contract and the intentions of
the parties. The adaptation is considered as a
constitutive decision due to the fact that it occurs with the decision of the judge.

talep ettiğinden farklı bir yöntemi de benimseyebilecektir. Ancak, her halükarda
tarafların menfaatini gözetecek ve hakkaniyete en uygun kararı verecektir. Hâkim,
sözleşmenin amacını, anlamını, tarafların
niyetlerini değerlendirmek suretiyle yorum
kurallarına başvuracaktır. Uyarlama, hâkimin kararıyla gerçekleşeceğinden dolayı
inşai nitelikte bir karar olarak değerlendirilmektedir.

B. Turnover of the Contract

B. Sözleşmeden Dönme

The termination of the contract according
to Article 138 of the TCO, can be possible
as long as all the conditions of Article 138 of
TCO exist collectively and to the extent that
the narrow adaptation cannot be adapted. In
spite of the fact that narrow adaptation is possible, that the common will of the parties may
be contrary to this, requires the termination
of the contract. Since termination is the subject of continuous contracts that proactively
expire, though the turnover is subject of in
terms of the short-term contracts are intended to be effective retroactively expire.

TBK m. 138 uyarınca sözleşmenin sona erdirilmesi ancak TBK m. 138’in bütün şartlarının
birlikte var olması ve dar anlamda uyarlamanın gerçekleştirilememesi halinde mümkündür. Dar anlamda uyarlamanın mümkün
olmasına karşılık, tarafların ortak iradesi bunun aksi yönünde olması yine sözleşmenin
sona erdirilmesini gerektirir. Sürekli sözleşmelerde sona erme ileriye etkili olduğundan
dolayı fesih ve kısa süreli sözleşmeler açısından geriye etkili olması hedeflendiğinde
dönme söz konusudur.

Even if the debtor demands the judge terminate the contract directly, he/she should
make a judicial assessment of the situation.
The judge must first look at whether adaptation is possible. However, in cases where
the contract would never be established if
the parties knew the fact that created the
hardship or the situations shows that the adaptation is no longer possible, the judge may
decide to avoid the contract. In addition, the
plaintiff should indicate that he/she demands
to use the right to avoid the contract.
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53 Arat, s. 213.
54 Ibid, p. 390.
55 From Baysal, p. 392, Kemal Tahir
Gürsoy, Hususi Hukukta Clausula
Rebus Sic Stantibus- Emprivizyon
Nazariyesi, Güney Matbaacılık 1950,
p. 184.
56 From Baysal, p. 392. naklen
Gürsoy, p. 184.
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As the termination of the contract is a heavy
measure, compensation may be awarded in
favor of the other party due to the risk being
taken from the other party and given to the
party. As a matter of fact, the parties do not
cause hardship which means they do not
have fault, for adapting the contract due to
the hardship. Notwithstanding the fault, the
said price shall be awarded in order to share
the risk fairly and ensure fairness between
the parties. However, the adjustment compensation should not be awarded in any
case.53 Although the law does not provide
explicit regulation in this respect, it is argued
that the second paragraph of Article 331 of
the TCO (adjustment fee in case of extraordinary termination of the lease contract) should
be applied by way of analogy.54

Borçlu hâkimden doğrudan sözleşmenin
sona erdirilmesini talep etse dahi hâkim durum değerlendirmesi yapmalı ve ilk olarak
uyarlamanın mümkün olup olmadığına bakmalıdır. Ancak, tarafların ifayı aşırı derecede
güçleştiren olguyu bilselerdi sözleşmeyi hiç
kurmayacakları ve uyarlamanın artık mümkün olmadığını gösteren hallerde hâkim
dönme kararı verebilir. Ayrıca, davacının sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istediğini belirtmesi gerekmektedir.
Sözleşmenin sona erdirilmesi ağır bir tedbir
olduğundan, riskin bir taraftan alınarak diğer
tarafa yükletilmesi sebebiyle karşı taraf lehine tazminata hükmedilebilir. Nitekim aşırı ifa
güçlüğü sebebiyle sözleşmenin uyarlanması için tarafların bu duruma sebep vermemiş
olması, yani kusursuz olması şarttır. Söz konusu bedele, kusura dayanmamakla birlikte,
taraflar arasında riskin adil paylaşılması ve
hakkaniyetin sağlanması amacıyla hükmedilir. Ancak, mutlak suretle her sona erme
halinde denkleştirme tazminatına hükmedilmemelidir.53 Kanunda bu yönde açık bir
düzenleme olmamasına karşılık kıyas yoluyla TBK’nın 331 maddesinin ikinci fıkrasının
(kira sözleşmesinin olağanüstü fesih halinde
denkleştirme bedeli) uygulanması savunulmaktadır.54

TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 138 ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞMENİN
DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI

C. Expiration of the Right to
Adaptation and Foreclosure

C. Uyarlama Hakkının Sona
Ermesi ve Hak Düşürücü Süre

In accordance with Article 138 of the TCO,
in the case of the abovementioned conditions, the demand for the adaptation of the
contract should be asserted unconditionally of any time requirement (in a reasonable
time that does not constitute a violation of
the rule of good faith set out in Article 2 of
the TCC) from the date on which the fundamental change occurred in the present
situation. The demand for the adaptation
of the contract is not subject to any foreclosure period in principle. According to the
doctrine and case law of the Court of Appeal, it is stated that any change in the current situation based on the adaptation request that has not been asserted for a long
time shall hinder the demand of adaptation
of the contract based on this reason. In the
doctrine, it is stated that the use of the right
to adapt bears its consequences and is removed, due to the fact that it is a formative
right that expires after it is asserted.55 Due
to the fact that the adaptation request is a
formative right, it can be ended by the ex-

TBK m. 138 uyarınca, yukarıdaki belirttiğimiz
şartların meydana gelmesi hâlinde, herhangi bir süre koşuluna bağlı kalınmaksızın mevcut durumda meydana gelen esaslı değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren (TMK 2.
maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına
aykırılık teşkil etmeyecek makul bir sürede)
sözleşmenin uyarlanması talebinin ileri sürülmesi gerekmektedir. Kural olarak sözleşmenin uyarlanması talebi herhangi bir hak
düşürücü süreye tabi değildir. Doktrinde ve
yerleşik Yargıtay içtihatları bakımından, uyarlama talebine dayanak teşkil eden mevcut
durumdaki değişikliğin uzunca bir süre ileri
sürülmemesinin artık bu sebebe dayanılarak
sözleşmenin uyarlanmasının talep edilmesine engel teşkil edeceği yönündedir. Doktrinde uyarlama hakkının yenilik doğuran bir
hak olmasından dolayı kullanılmasıyla artık
bu hakkın sonuçlarını doğuracağı ve ortadan kalkacağı ifade edilmiştir55. Uyarlama
talebinin, yenilik doğuran bir hak olmasından dolayı hak düşürücü sürenin dolması ile
de sona erebilecektir. TBK m. 138’de bir hak
düşürücü süre belirlenmemiştir. Uyarlama
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As the termination of the contract is a heavy measure,
compensation may be awarded in favor of the other party due to
the risk being taken from the other party and given to the party.
Sözleşmenin sona erdirilmesi ağır bir tedbir olduğundan, riskin
bir taraftan alınarak diğer tarafa yükletilmesi sebebiyle karşı
taraf lehine tazminata hükmedilebilir.
piration of the foreclosure period. There is
no foreclosure period determined in Article
138 of the TCO. If the parties have not set
a time limit, there is no foreclosure period
for the right to adaptation. In the doctrine,
a solution was created in order not to cause
any uncertainty against the addressee in
terms of formative rights that is not subject
to a foreclosure period. According to one
opinion, a right which has not been used
for a long time in accordance with the rule
of good faith means the right is waivered.56
The waiver of the right to adaptation is another reason for the expiration of formative
rights. According to another view, it is possible to waive the unexpected situation in
advance. However, the objection to the use

hakkı için, taraflar da bir hak düşürücü süre
belirlememişler ise herhangi bir hak düşürücü süre söz konusu olmayacaktır. Doktrinde
bir hak düşürücü süreye tabi olmayan yenilik
doğuran haklar bakımından muhatap aleyhine bir belirsizliğe yol açmamak için çözüm
üretilmiştir. Bir görüşe göre hakkın dürüstlük kuralı uyarınca uzun bir süre boyunca
kullanılmaması bu haktan feragat anlamını
taşımaktadır56. Uyarlama hakkından feragat
edilmesi de yenilik doğuran haklar bakımından başka bir sona erme nedenidir. Bir başka
görüşe göre de, beklenmeyen halden peşi-
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53 Arat, s. 213.
54 Baysal, s. 390.
55 Baysal, s. 392’den naklen Kemal
Tahir Gürsoy, Hususi Hukukta
Clausula Rebus Sic StantibusEmprivizyon Nazariyesi, Güney
Matbaacılık 1950, s. 184.
56 Baysal, s. 392’den naklen Gürsoy,
s. 184.
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57 From Baysal, p. 399, Enis Sarıal,
“Beklenmeyen Halin Sözleşmeye
Etkisi”, Yargı Dergisi 1980/04, p. 28.
58 SCACC, dated 15.10.2003,
numbered E. 2003/13-599, K.
2003/599.
59 Baysal, p. 248.
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of the right for adaptation based on this
provision in the contract can be considered
as an abuse of the rule of good faith under
the circumstances in the present case.57

nen feragat mümkündür. Ancak sözleşmede
getirilen bu hükme dayanılarak uyarlamaya
karşı çıkılması somut olaydaki koşullara göre
hakkın kötüye kullanılması sayılabilir.57

V. SCOPE OF
A P P L I CAT I O N O F T H E
TC O A R T I C L E 138 D U E
TO E C O N O M I C C R I S I S
A N D D E VA L UAT I O N

V. EKONOMIK KRIZ
VE PA RA NI N DEĞER
KAYBETMESI SEBEBI YL E
TBK M.138’IN
UYGULA MA A LA NI

Although any sudden fluctuations in the
economy may cause a break in the balance
between the performances and result in devastation of the parties, the settled case law
of the Court of Appeal is that this situation is
foreseeable at the stage of establishing the
contract. The reason for this is that Turkey is
experiencing an economic crisis and a loss of
value every 10 years, and so it is necessary for
the parties to take this situation into account
when establishing contractual relations.58
However, the impact on the substantial contractual relationship of each economic crisis
should be carefully considered.59 The impact
of the effect should also be taken into account, for example, whether the effect can be
expected in terms of the contractual relationship.

Her ne kadar, ekonomideki ani dalgalanmalar, edimler arasındaki dengeyi fazlasıyla
bozarak, tarafların mahvına sebep olabilmekteyse de, Yargıtay’ın yerleşik içtihadı
sözleşmenin kurulması aşamasında bu durumun öngörülebilir olduğu yönündedir.
Bunun sebebi ise Türkiye’de her 10 yılda bir
ekonomik kriz ve değer kaybının yaşandığı
ve artık tarafların sözleşmesel ilişkiler kurarken bu durumu dikkate almasının gerekliliğidir.58 Ancak, her ekonomik kriz bakımından
somut sözleşme ilişkisi üzerindeki etkisi dikkatle değerlendirilmelidir.59 Etkinin sözleşme
ilişkisi bakımından beklenebilir olup olmadığı gibi yarattığı etkinin ağırlığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

The Resolution of the President on the
Amendment to the Resolution No. 32 on the
Protection of the Value of Turkish Currency
dated 13 September 2018 and numbered
85 in the Resolution dated 32.09.1989 and
numbered 32, introduces limitations regarding restrictions on foreign currency indexed
contracts among those resident in Turkey. In
this context, it is forbidden to decide on the
contract price and any other payment obligations arising from these contracts in terms
of foreign currency or foreign exchange in
all types of movable and real estate leasing,
leasing, labor, service and construction contracts, including movable and real estate purchase and sale, car rent and leasing. In accordance with the regulations, it is mandatory to
adapt the types of contracts determined in
foreign currencies: “Within thirty days from
the date of entry into force of this Resolution,
the prices determined in foreign currency in
the contracts shall be re-determined by the
parties as Turkish Lira, except in cases determined by the Ministry.”

Yaşanan ekonomik krizler sonrası, Türk parasının değer kaybetmemesi adına birtakım
önlemler almıştır. Ancak bu önlemler de
yeterli görülmeyip son zamanlarda dövizin
Türk parası karşısında hızlı değer artışı yeni
birtakım tedbirler alınmasına neden olmuştur. 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da 13 Eylül 2018 tarihli ve 85 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı
Kararı” ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi
aralarında yapacakları dövize endeksli sözleşmelere ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. Bu
bağlamda menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü
menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile
iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme
bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştır. “Bu Kararın yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz
cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller,
Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk
parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”
şeklinde düzenleme gereği yabancı para
cinsinden kararlaştırılan sözleşme tiplerinin
zorunlu olarak uyarlanması düzenlenmiştir.

TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 138 ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞMENİN
DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI

VI. CONCLUSION

V I. SONUÇ

Article 138 regulated by the TCO has been
shaped around the precedent of the Court
of Appeal and doctrine during the ACO. The
adaptation of the contract has an exceptional
characteristic and it should be kept in mind
that the will of the parties and the contract
should be sustained. It will come up only
when the conditions are fulfilled and the parties are no longer expected to continue their
performances. The judge must first choose
the way of sustaining the contract. In this
context, he may add provisions or change
the provisions in the contract. However, even
if the contract is adapted, he may use the
right to terminate the contract if the balance
of benefits between the parties cannot be
achieved. In case of failure to achieve justice
despite the termination, the judge is able to
award equalization compensation in favor of
the aggrieved party. Although established
case law of the Court of Appeal suggests that
Turkey has predictable economic terms, the
judge should make additional evaluation of
the changes according to each event and its
impact upon the contract.

TBK ile düzenlenen m. 138, eski BK dönemindeki Yargıtay kararları ve öğreti çevresinde şekillenmiştir. Sözleşmenin uyarlanması istisnai bir özelliğe sahip olup, esas
olanın tarafların iradelerinin ve sözleşmenin
ayakta tutulması olduğu unutulmamalıdır.
Ancak, şartları gerçekleştiğinde artık tarafların edimlerinin ifasına devam etmesi
beklenemeyeceği durumlarda gündeme
gelecektir. Hâkim, öncelikle sözleşmenin
ayakta tutulması yolunu seçmelidir. Bu kapsamda, sözleşmeye hüküm ekleyebilir veya
sözleşmedeki hükümleri değiştirme yoluna
gidebilir. Ancak, sözleşmenin uyarlanması halinde dahi taraflar arasındaki menfaat
dengesi sağlanamadığı hallerde sözleşmeyi
sona erdirme hakkını kullanabilir. Sona ermeye rağmen hakkaniyetin sağlanamaması
halinde hâkim mağdur taraf lehine denkleştirme tazminatına hükmedebilecektir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadı Türkiye’nin ekonomik
şartlarının öngörülebilir olduğu yönündeyse
de değişikliklerin her bir olay ve sözleşmeye
olan etkisi bakımından hâkim ayrıca değerlendirme yapmalıdır.
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YÖNETİM VE TEMSİL KAYYIMI ATANMASININ KOŞULLARI
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ABSTRACT

ÖZET

The trustee is the person assigned to manage a
certain property or to perform a certain job. In legal
terms, “a trustee” is defined as a person appointed
for the administration of a certain good company or
a foundation or for negotiation of a certain business.
Nowadays “appointing a trustee” is heard more often as it is becoming a more common method for
companies that are the most important players in
the modern-day free market economy. In our study,
“a trustee who is appointed in some cases upon
the request of the concerned, in some cases by the
judge” shall be analyzed in accordance with the regulations of the Turkish Commercial Code, Turkish
Civil Code and Execution and Bankruptcy Law and
the provisions of the Turkish Penal Procedure Code
shall be analyzed only for the management trustee.
“Controlling trustee” provisions are excluded.

Kayyım, sözlük anlamı itibariyle, belli bir malın
yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimsedir. Hukuk terminolojisinde ise
“kayyım”; belirli bir malın, şirketin veya vakfın
yönetilmesi veya belli bir işin görülmesi için tayin
edilen kimsedir. Son zamanlarda, günümüz serbest
piyasa ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri
olan şirketlere kayyım atanması sıkça başvurulan bir
yöntem haline gelmiş olduğundan, daha sık duyulur
hale gelmiştir. Bu çalışmada, bazı hallerde ilgililerin
isteği üzerine, bazı hallerde ise re’sen atanmakta
olan kayyımın Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni
Kanunu ve İcra İflas Kanunu düzenlemeleri uyarınca
incelemelerde bulunulacak olup, Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan denetim ve yönetim kayyımı
hükümlerinden yalnız yönetim kayyımı düzenlemelerine ilişkin incelemelerde bulunulacak, denetim
kayyımı çalışmamız kapsamının dışında tutulacaktır.

KEYWORDS

ANAHTAR KELİMELER

TRUSTEE, MANAGEMENT TRUSTEE,
REPRESENTATIVE TRUSTEE,
TUTELARY

KAYYIM, YÖNETIM KAYYIMI,
TEMSIL KAYYIMI, VESAYET ORGANI
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A trustee is defined as a person appointed for the administration of a certain good or a
company. The term trustee is of Arabic origin and has many meanings, for example, to
perform, carry out, work, see, and to be fulfilled.
Günlük hayatta sıklıkla “kayyım” yerine “kayyum” olarak duyduğumuz kayyım kelimesi,
esasen Türk Dil Kurumu’nda da “kayyum” olarak geçmekte olup, belli bir malın yönetilmesi
veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse olarak tanımlanmaktadır.

F O OT N OT E

1 (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe
Sözlük, www.tdk.gov.tr).
2 Kayar, İ. (2007) İflasın Ertelenmesinde Kayyımlık”, Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cover II: 1905-1928. İstanbul:
Vedat Kitapçılık.
3 Güneş-Ceylan, Seldağ, “Roma
Hukuku’nda Kayyımlık (Cura)
Müessesesine Genel Bir Bakış”,
AÜHFD, Cover: 53, Number:1, p.221222.
4 Ansay, Sabri Şakir, Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, Cover:4, Ankara
2002, p.74-76.
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I. INTRODUCTION

I. GİRİŞ

A trustee is defined as a person appointed for the administration of a certain
good or a company. 1 The term trustee is
of Arabic origin and has many meanings,
for example, to perform, carry out, work,
see, and to be fulfilled. In legal terms, “a
trustee” is defined as a person appointed
upon the request of the relevant person,
or upon the request of a judge or probation officer2 for the administration of a
certain good, company or foundation, for
the transaction of business or management of assets. In other words, a “trustee
who has the status of legal representative
is a person appointed for the administration of a certain good or transaction
of business. Hence, a trustee is a person
tasked to assist in the interest of one or
several persons by the administration of
their property or by giving their consent
and giving their consent in that administration in Roman Law.3 The reason for
the appointment of a trustee is to prevent
damage to the assets of the persons. In
Islamic Law, a trustee is appointed for absentee persons. In this situation, the duty
of the trustee is protecting the assets of
the absentee, collecting the receivables
and fulfilling their debts. 4

Günlük hayatta sıklıkla “kayyım” yerine
“kayyum” olarak duyduğumuz kayyım kelimesi, esasen Türk Dil Kurumu’nda da “kayyum” olarak geçmekte olup, belli bir malın
yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için
görevlendirilen kimse olarak tanımlanmaktadır.1 Ancak Türk Hukukundaki yasal düzenlemelerimiz kapsamında kayyum değil
kayyım kelimesi kullanılmaktadır. Arapça
“kıyam” kelimesinden türemiş olan “kayyım”
kelimesi bünyesinde, icra etmek, yürütmek,
işini görmek, kaim olmak ve yerine geçmek
şeklinde anlamlar barındırmaktadır. Hukuk
terminolojisinde ise kayyım; belirli bir malın,
şirketin veya vakfın yönetilmesi veya belli bir
işin görülmesi veya malvarlığının yönetilmesi için, kanunlarda öngörülen durumlarda,
vesayet makamınca, ilgilisinin isteği üzerine
veya re’sen atanan kişi2 şeklinde tanımlanmakta; başka bir anlatımla ise, kavramdan
da anlaşıldığı gibi, kayyım sadece bir malın
yönetilmesi veya belli bir işin görülmesi amacıyla atanan kanuni temsilci statüsündedir.
Nitekim Roma Hukuku’nda kayyım, bir veya
birkaç kişinin menfaatine, onların mallarını
idare etmek veya bu idarede kendilerine rızalarını bildirmek ve onaylarını vermek suretiyle yardım etmekle görevlendirilmiş kişilere
verilen isimdi3, kayyım atanmasındaki amaç,
kişinin malvarlığının zarara uğramasını önlemekti. İslam Hukuku’nda ise; mefkud olan

YÖNETİM VE TEMSİL KAYYIMI ATANMASININ KOŞULLARI

In our study, the provisions regarding
trustee, which are regulated in Turkish
Civil Code number 4721, Turkish Commercial Code No. 6102 and Execution
and Bankruptcy Law No. 2004, will be analyzed. Within this scope, firstly general
information about the trustee institution
shall be evaluated, then the conditions
of the appointment of a trustee shall be
discussed.

yani yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa nerede
olduğu bilinmeyen kimseler için kayyım
atanması yoluna gidilebilmekteydi. Burada
kayyımın görevi, mefkudun mallarını korumak, alacaklarını tahsil ve borçlarını ifa etmek idi.4

II. THE CONTEXT OF
T R U S T E E I N L AW

I I . K A N U N D A K AY Y I M
K AV R A M I

A. Legal Character of Trustee
and Trustee Institution

A. Kayyımın Hukuki Niteliği ve
Kayyım Kurumu

1. The Trustee in Turkish
Civil Law

1. Türk Medeni Kanunu’nda
Kayyım

According to the Articles of Turkish Civil
Law No. 4721 (“Law No 4721”), a trustee
is a tutelage organ appointed by tutelage
authorities for transaction of business or
administration of assets.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“4721
sayılı Kanun”) uyarınca, kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek
için vesayet makamı tarafından atanan bir
vesayet organıdır. Kayyımlık, 4721 sayılı

M AK AL E L E R

Çalışmamızın konusunu, 4721 sayılı Türk
Medeni Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenen kayyım hükümleri
oluşturmaktadır. Bu çerçevede aşağıda öncelikle kayyım kurumuna ilişkin genel bilgiler verilmiş olup ardından kayyım atanmasının şartları ele alınmıştır.
D İ P N OT

1 (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe
Sözlük, www.tdk.gov.tr).
2 İ. Kayar, (2007) İflasın Ertelenmesinde Kayyımlık”, Hüseyin Ülgen’e
Armağan, Cilt II: 1905-1928. İstanbul:
Vedat Kitapçılık.
3 Seldağ Güneş-Ceylan, “Roma
Hukuku’nda Kayyımlık (Cura)
Müessesesine Genel Bir Bakış”,
AÜHFD, Cilt: 53, Sayı:1, s.221-222.
4 Sabri Şakir Ansay, Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, 4. Bası, Ankara
2002, s.74-76.
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PART 15
WE CAN SAY THAT
THE PROVISIONS ON
TUTORSHIP ARE A BIT
DISORGANIZED IN LAW
NO. 4721.

Appointment of a trustee is the lightest but
the most practicable of the other guardianship measures stipulated by Law No
4721.5 Due to the fact that the trustee does
not have general representative authority,
the limits of his/her duties and authorities
should be determined within the limits of
the specific job and these limits cannot be
exceeded by the trustee. The duty of the
trustee to perform other works is subject to
the permission of the court that appoints
him/her or shall be subject to the special
authority by the person who is represented.
We can say that the provisions on tutorship are a bit disorganized in Law No.
4721. The provisions related to trustees
are divided into three parts in the tutelage
section. Furthermore, some provisions
of guardianship are also adopted to be
applied to trustees by comparison. Provisions regarding guardianship can be
applied for trustees if those clauses do
not exceed the limits drawn by the law in
terms of trustees.

F O OT N OT E

5 Gümüş, Mustafa Alper, Türk
Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul 2006, p.1.
6 Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/
Erdem, Mustafa Ruhan/Sırma,
Özge/Kırıt, Yasemin F. Saygılar/
Özaydın, Özdem/Akcan, Esra
Alan/Erden, Efser, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,
Cover:9, Ankara 2015, p.509.
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Kanun’un öngördüğü diğer vesayeti önlemlerin (vasi atama, kanuni müşavir tayini) en hafifi ancak en çok uygulananıdır.5
Kayyım, genel temsil yetkisine sahip olmaması sebebiyle, hangi spesifik iş sebebiyle
atanmışsa, görev ve yetkisinin sınırları da
bu işe göre belirlenmelidir, atandığı işler
çerçevesinin dışında kalan işleri yapabilmesi mümkün değildir. Kayyımın, bunun
dışındaki işleri yapabilmesi, temsil olunanın vereceği özel yetkiye, temsil olunan bu
yetkiyi verecek durumda değilse kendisini
atayan mahkemenin iznine bağlıdır.
4721 sayılı Kanun düzenlemelerine bakıldığında, kayyımlıkla ilgili hükümlerin dağınık bir görünüm arz ettiğini söyleyebiliriz.
Kayyımlık ile ilgili hükümler vesayete dair
üç bölüm içine dağıtılmış, ayrıca vasiliğe
ait bazı hükümlerin de kıyas yoluyla kayyımlığa uygulanması kabul edilmiştir. Başka bir ifadeyle, vasiliğe ilişkin hükümler,
kanunun kayyımlık bakımından çizdiği sınırları aşmadıkça, kayyımlık hakkında da
uygulanmaktadır.

The title of representative trustee ends on
completion of the assigned work. The title
of management trustee ends with the dismissal of the reason for the appointment of
the trustee or the dismissal of the trustee.

Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona erer.
Yönetim kayyımlığı ise, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyımın görevden alınmasıyla
sona erer.

2. The Trustee in the Turkish
Commercial Code

2. Türk Ticaret Kanunu’nda
Kayyım

According to the Articles of Turkish Commercial Code No. 6102 (“Code No.6102”),
provisions regarding trustees are limited. In addition, the first Article of Code
No.6102 is regulated as “The Turkish
Commercial Code is an integral part of the
Turkish Civil Code numbered 4721 dated
22/11/2001”. Thus the legislator does not
need to include separate provisions on
the appointment of trustees in Code No.
6102 to avoid any confusion due to duplication. That provides an opportunity to
apply the relevant provisions of Law no.
4721. As a matter of fact, in practice, the
appointment of trustees to companies is
demanded and decided in accordance
with the provisions of Law No. 4721.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“6102
sayılı Kanun”) kayyımlık müessesine ilişkin
hükümler sınırlı sayıda yer almıştır. Bununla
birlikte, 6102 sayılı Kanun’un ilk maddesi
“Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve
4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır.” hükmünü amirdir. Böylece, kanun koyucu, 6102 sayılı Kanun’da
kayyım atanmasına dair ayrı hükümlere yer
vermeyi gerek görmemiş, mükerrerlik ile
karmaşa oluşturmamak için, genel bir yollama ile 4721 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerinin ticaret şirketlerine uygulanmasına fırsat
tanımıştır. Nitekim, pratikte de, şirketlere
kayyım atanması ağırlıklı olarak 4721 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde talep edilmekte ve karara bağlanmaktadır.

YÖNETİM VE TEMSİL KAYYIMI ATANMASININ KOŞULLARI
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3. The Trustee in Execution and
Bankruptcy Law

3. İcra ve İflas Kanunu’nda
Kayyım

4721 SAYILI KANUN

Although the general arrangements of
trustees are implemented by Law No.
4721, additional provisions have been
regulated by force of the changes in Execution and Bankruptcy Law in 2003. This
change was related to the annulled suspension of bankruptcy institution, which
was abolished in 2018. According to the
provisions regarding the suspension of
bankruptcy, the appointment of a trustee is regulated. In the context of crimes
committed within the framework of a
company’s activity, the determination
of the trustee in the management of the
company has been a very appropriate arrangement in order to prevent damage to
the public economy while interfering with
the company.

Her ne kadar kayyımlığın genel hatlarıyla
düzenlemeleri 4721 sayılı Kanun ile hayata geçirilmiş olsa da, İcra ve İflas Kanunu’nda 2003 yılında yapılan değişiklikle
yer verildiği görülmektedir. Bu değişiklik,
2018 yılında yapılan değişikliklerle kaldırılan “iflas erteleme” kurumunun hayata geçirilmesine ilişkin olmuştur. İflas erteleme
kurumu düzenlemelerinde ise İcra ve İflas Kanunu bünyesinde şirket yönetimine
kayyım tayin edilmesi hüküm altına alınmıştır. Şirket faaliyeti çerçevesinde işlenen
suçlar çerçevesinde, şirkete müdahalede
bulunulurken kamu ekonomisinin zarar
görmesini engelleyebilmek adına dikkatli
davranılması bakımından şirket yönetimine kayyım tayini son derece yerinde bir
düzenleme olmuştur.

BAKILDIĞINDA,

4. The Trustee in the Law of
Criminal Procedure

4. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda
Kayyım

The appointment of a trustee for company management entered into Turkish Law
with the Articles of the Law of Criminal
Procedure No. 5271 (“Law No 5271”).
When the importance of companies in
economic and social life is considered,
interventions which will be made to the
companies must be treated with great
precision. Until 2015, appointing a management trustee was almost never seen
in the management of a company within
the scope of investigations, especially after the 15 July 2016 coup attempt. It became widespread with the appointment
of a trustee in accordance with Law No.
5271.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“5271
sayılı Kanun”) ile Türk Hukukumuza şirket
yönetimi için kayyım tayini kurumu girmiştir.
Şirketlerin konumları itibariyle ekonomik ve
sosyal hayatta arz ettikleri önem dikkate alındığında şirketlere yapılacak müdahalelerde
dikkatli davranılması ve ticari hayatta meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne
geçilmesi amaçlanmıştır. 2015 yılına kadar
uygulaması neredeyse hiç görülmeyen şirket
yönetimine kayyım tayini kurumu, özellikle
15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda şirkete 5271 sayılı Kanun uyarınca kayyım
atanması ile yaygınlaşmıştır.

In civil law, a regulation similar to the
“trustee” provisions regulated in Law No.
5271 is included in “Suspension of Bankruptcy” provisions with the amendment
to Law No. 2004 mentioned above.
We can evaluate the legal character of
the “appointment of a trustee for administration, which is regulated in Law No.
5271 as a special seizure type.6

Özel hukuk bağlamında, 5271 sayılı Kanun’da düzenlenmiş bulunan şirket yönetimine kayyım atanması kurumuna benzer bir
düzenlemeye ilk olarak yukarıda bahsettiğimiz 2004 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, “iflas erteleme” kurumunda yer verildiğini
görmekteyiz.
5271 sayılı Kanun’da yer alan şirket yönetimine kayyım tayini kurumunun hukuki niteliğini, özel bir elkoyma türü olarak değerlendirebiliriz.6

DÜZENLEMELERINE

KAYYIMLIKLA ILGILI
HÜKÜMLERIN DAĞINIK
BIR GÖRÜNÜM
ARZ ETTIĞINI
SÖYLEYEBILIRIZ.
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5 Mustafa Alper Gümüş, Türk
Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul 2006, s.1.
6 Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/
Erdem, Mustafa Ruhan/Sırma,
Özge/Kırıt, Yasemin F. Saygılar/
Özaydın, Özdem/Akcan, Esra
Alan/Erden, Efser, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku,
9.Bası, Ankara 2015, s.509.
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Two types of trustee are regulated in
Law No 5271: a control trustee and a
management trustee. At this point, the
method followed by the legislator is confusing, because in the relevant Article of
Law No.5271, both “control trustee” and
“management trustee” are regulated.
Therefore, if the court has established
and concretely justified the existence of
the conditions sought in the Article of
law No. 5271, the court may decide to appoint a management trustee or a control
trustee.

Kanun koyucu iki türlü kayyımlık öngörmüştür; birincisi denetim kayyımlığı ve
ikincisi yönetim kayyımlığıdır. Bu noktada,
kanun koyucunun izlediği yöntem karışıklık arz etmektedir. Çünkü kanunun ilgili
maddesinde yalnızca denetim kayyımlığı
düzenlenmemiş, aynı şartlarda yönetim
kayyımlığına da yer verilmiştir. Dolayısıyla mahkeme; kanun maddesinde aranan
şartların varlığını tespit ettiği ve somut
olarak gerekçelendirdiği takdirde, şirkete denetim kayyımı veya yönetim kayyımı
atanmasına karar verebilecektir.

III. THE CONDITIONS OF
THE APPOINMENT OF A
T R U S T E E I N C I V I L L AW

I I I . ÖZ E L H U K U K TA
K AY Y I M ATA N M A S I N I N
KOŞULLARI

According to Law No. 4721, if a mature
person is not able to realize an urgent
job for him or herself because of disease,
absence, or for any other reason, or to appoint a representative, or if the interest of
the statutory representative is in conflict
with the interests of the minor, or if the
legal representative is an obstacle to performing his duties, or in other cases indicated in the law, the Magistrates’ Court
appoints a representative trustee upon the
request of the relevant person or through
its own judgment (Article 426).

Öncelikle 4721 sayılı kanuna göre, vesayet makamı; yani sulh hukuk mahkemesi;
ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir
işini kendisi görebilecek veya bir temsilci
atayabilecek durumda değilse veya bir
işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün
veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa veya
yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine
yahut re’sen temsil kayyımı atar (TMK m.
426).

A management trustee may be appointed
by the guardianship authority in order to
take necessary measures for goods that
are not owned by anyone, or where no one
has been found for a long time and his residence is unknown, if there is no sufficient
reason to be placed under guardianship or
if they are deprived or if their rights to inheritance are not certain or if the interests
of the fetus are required. Except in these
cases if a legal entity is deprived of the
necessary bodies and its management has
not been provided by any other means,
and the way to manage money or other
aid collected from the public for another
job or a benefit for general benefit is not
provided or if the means of expenditure
cannot be provided a management trustee could be appointed (Article 427).

Yönetim kayyımı ise; vesayet makamı tarafından, yönetimi kimseye ait olmayan
mallar için gereken önlemlerin alınması bakımından veya bir kimsenin uzun süreden
beri bulunamadığı ve oturduğu yerin de
bilinemediği durumda, vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla
beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına
yönetmek veya bunun için temsilci atamak
gücünden yoksunsa ya da bir terekede
mirasçılık hakları henüz belli değilse veya
ceninin menfaatleri gerekli kılarsa atanabilir. Bu haller dışında; bir tüzel kişi gerekli
organlardan yoksun kalmış ve yönetimi
başka yoldan sağlanamamışsa, ve bir hayır
işi veya genel yarar amacı güden başka bir
iş için halktan toplanan para ve sair yardımı
yönetme veya harcama yolu sağlanamamış
ise yine yönetim kayyımı atanabilir (TMK m.
427).

Furthermore, a trustee could be appointed
on his/her own request in the event of one
of the reasons for optional restriction (Article 428).
The Article 429 of Law No. 4721 stipulates
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Bundan başka, isteğe bağlı kısıtlama nedenlerinden birinin mevcut olması durumunda da, reşit yani ergin olmuş bir kişiye
yine kendi talebi ile bir kayyım atanacaktır
(TMK m. 428).4721 sayılı Kanun’un 429.

YÖNETİM VE TEMSİL KAYYIMI ATANMASININ KOŞULLARI

the rules on the “Legal Consultancy” Institution. The term “partial ability” has been
revise to “legal consultancy” within the
current law. Even if there is not enough
reason to restrict a person, a legal advisor may be appointed to give opinions in
terms of protection of a person who has
the legal capacity to exercise civil rights,
including suing and settlement, purchase
and sale of immovable, pledge, establishing other real rights, purchase and sale of
valuable documents, pledge of construction outside the boundaries of ordinary
management, lending and receiving, receiving the main money, donation, exchange authorization.
The representative trustee shall be appointed by the Magistrates’ Court, which is the
residential guardianship authority of the
relevant person (Article 430). The management trustee shall be appointed by the
Magistrates’ Court, which is the custodial
authority of the place where the goods of

M AK AL E L E R

maddesi, Yasal Danışmanlık müessesesi
hakkında kurallar öngörmektedir. Bir önceki medeni kanunda mahdut (sınırlı) ehliyet,
güncel kanunda Yasal Danışmanlık başlığını almıştır. Bir kişinin kısıtlanması için yeterli
neden bulunmadığı halde, kişinin korunması yönünden medeni haklarını kullanma ehliyeti yani yeni ismiyle fiil ehliyetinin
sınırlanması zorunlu olan reşit olmuş yani
ergin olmuş kişi veya kişilere; dava açma
ve sulh olma, taşınmazların alım satımı, rehnedilmesi, başka ayni haklar kurulması, değerli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,
olağan (mutad) yönetim sınırları dışındaki
yapı işleri, ödünç verme ve alma, ana parayı alma, bağışlama, kambiyo yükümlülüğü
altına girme, kefil olma, işlerinde görüşü
alınmak için bir yasal danışman atanacaktır.
Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak
kişinin yerleşim yeri (yani konutu) vesayet
makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesince atanacaktır (TMK m. 430 f. 1). Yönetim
kayyımı ise, temsil edilen kişinin payına

Therefore, if the court has established and concretely justified the
existence of the conditions sought in the Article of law No. 5271, the
court may decide to appoint a management trustee or a control
trustee.
Dolayısıyla mahkeme; kanun maddesinde aranan şartların
varlığını tespit ettiği ve somut olarak gerekçelendirdiği takdirde,
şirkete denetim kayyımı veya yönetim kayyımı atanmasına karar
verebilecektir.

the person represented or the majority of
the goods are located (Article 430). The legal advisor shall be appointed by the same
court.
The rules on the appointment of a guardian shall also apply to the appointment of
a trustee and legal advisor (Article 431/1).
However, the announcement is not mandatory for this process. The court decision
on the appointment of a trustee or legal

düşen malların bulunduğu yer veya malların büyük kısmının bulunduğu yer vesayet
makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesince
tayin edilecektir (TMK m. 430 f. 2). Yasal
danışman da aynı mahkemece tayin edilir.
Vasinin atanması hakkındaki kurallar kayyım ve yasal danışman atamasında da
aynen uygulanacaktır (TMK m. 431 f. 1).
Ancak bir farkla ki, burada ilan zorunlu değildir. Kayyım veya yasal danışman atanması hakkındaki mahkeme kararı, vesayet
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advisor shall be announced by the Magistrates’ Court when it is deemed necessary
(Article 431/2). In case the appointment is
declared or the court deems it necessary,
termination of the appointment shall also
be announced.

makamı Sulh Hukuk Mahkemesi gerekli
gördüğünde ilan olunacaktır (TMK m. 431
f. 2). Atamanın ilân edilmiş olması veya
mahkemenin gerekli görmesi hâllerinde,
kayyımlığın sona erdiği de ilân olunur.

IV. THE APPOINTMENT
OF A TRUSTEE FOR
T H E A D M I N I S T R AT I O N
O F A C O M PA N Y
AS A MEASURE OF
P R OT E C T I O N O F
EVIDENCE

IV. BİR KORUMA
TEDBİRİ TÜRÜ
OLARAK ŞİRKET
YÖNETİMİ İÇİN
K AY Y I M TAY İ N İ

A company may be a joint venture established under the Turkish Code of Obligations, or may be a collective, limited, joint
stock or limited liability company. The
company’s shareholding structure and
who establishes it is not important, even
a public partnership can be found in the
company. To determine the legal nature
of the trustee appointed to the company’s
management, it is important to decide
whether the trustee is appointed as the approval authority or the governing body. As
mentioned above, there are two types of
trustees regulated as protection measures
in Law No. 5271.

F O OT N OT E

7 Bilge Öztan, “Kanuni Müşavirlik
ve Federal Mahkeme’nin Bu Konuya
İlişkin Görüşü”, Ankara Hukuk Fakültesi 50.Yıl Armağanı, C.I, Ankara 1977,
p.298.
8 Gümüş, Kayyımlık, p.129; Güralp,
Ayşe Gülin, Anonim Şirkette Kayyım,
İzmir 2005, p.10 (Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi).
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In the event that the trustee is appointed
as the authority of approval, the validity of
the decisions and transactions of the company’s governing body shall be subject to
the approval of the trustee and in this case,
the authority to make decisions and transactions continues to be with the governing body of the company. The trustee only
acts as an approval authority for these decisions and for procedures to be valid. It
has no effect on the decisions taken and
the transactions made.
It is very difficult to say that the control
trustee is a complete trustee, because the
trustee is assigned to manage a particular
property or to perform a particular job. In
this context, the representation and management aspect of the trustee comes to
force. Since the control trustee does not

Şirket, Türk Borçlar Kanunu kapsamında kurulan adi ortaklık olabileceği gibi,
kollektif, komandit, anonim veya limited
şirketlerden birisi de olabilir. Şirketin ortaklık yapısının ne olduğu ve kimler tarafından kurulduğu önemli değildir. Hatta
şirkette kamu ortaklığı da bulunabilir.
Şirket yönetimine atanan kayyımın hukuki niteliğinin tespitinin doğru bir şekilde
yapılabilmesi için kayyımın onay makamı
olarak mı yoksa yönetim organı olarak mı
atandığı önem teşkil etmektedir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, 5271
sayılı Kanun’da koruma tedbiri olarak
düzenlenmiş olan kayyım müessesesi iki
türlüdür.
Kayyımın onay makamı olarak yani denetim kayyımı olarak atanması durumunda,
şirketin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği kayyımın onayına
bağlı olacaktır. Burada karar ve işlemlerde bulunma yetkisi şirketin yönetim
organında olmaya devam eder. Kayyım
sadece bu karar ve işlemlerin geçerli
olması için onay makamı olarak faaliyet
göstermektedir. Kayyımın alınan karar ve
yapılan işlemlerde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Esasen denetim kayyımının tam anlamda
bir kayyım olduğunu söylemek oldukça
güçtür. Neticede, kayyım, belli bir malın
yönetilmesi veya belli bir işin yapılması
için görevlendirilmektedir. Bu bağlamda kayyımın temsil ve yönetim özelliği
ön plana çıkmaktadır. Denetim kayyımın
temsil ve yönetim özelliği olmadığından,
hukuki niteliğinin daha çok 4721 sayılı

YÖNETİM VE TEMSİL KAYYIMI ATANMASININ KOŞULLARI

have the ability to represent and manage
the company, we can say that its legal
character is more akin to a vote advisor,
which is a sub-branch of the legal consultancy regulated in Law no. 4721.7
We may consider the legal nature of the
trustee as a management trustee instead of
the governing body or the authority of the
governing body, for a trustee appointed to
manage the instruments of a company.8 In
the event of appointing a trustee as a governing body, the position of the governing
body shall end with the appointment of the
trustee. In such cases, all powers of the governing body shall be registered to the trustee.
The requirements for the appointment of a
trustee for the management of a company
are quite strict compared to the requirements of private law. The legislator sought
the same precondition for both the control
trustee and the management trustee. This
requirement is a strong reason for suspicion that an offense is being processed
within the framework of an activity of a
company in the prosecution process, and
started with the adoption of the investigation or indictment initiated against at
least one of the crimes listed in the law.
However, it may not be possible to apply
this protection measure for every crime.
This protection measure shall only be applicable to the catalog offenses specified

M AK AL E L E R

Kanun’da düzenlenen yasal danışmanlığın bir alt dalı olan oy danışmanına benzediğini söyleyebiliriz. 7

ŞIRKET YÖNETIMI IÇIN

Yönetim organı yerine veya yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık paylarını veya menkul kıymetleri idare etmek
için atanan kayyımın hukuki niteliğini ise
yönetim kayyımı olarak nitelendirebiliriz. 8 Kayyımın yönetim organının yerine
atanması durumunda, yönetim organının görevi kayyımın atanmasıyla birlikte
sona erecektir. Böyle bir durumda yönetim organının bütün yetkileri kayyıma
geçecektir.

ARANAN ŞARTLAR,

KAYYIM TAYININDE

ÖZEL HUKUKTA
ARANAN ŞARTLARA
NAZARAN OLDUKÇA
SIKIDIR.

Şirket yönetimi için kayyım tayininde aranan şartlar, özel hukukta aranan şartlara
nazaran oldukça sıkıdır. Kanun koyucu
hem denetim kayyımlığı hem yönetim
kayyımlığı için aynı ön şartı aramıştır. Bu
şart; kanunda sayılan suçlardan en az
birisi ile ilgili başlatılan soruşturma veya
iddianamenin kabulü ile başlayan kovuşturma sürecinde, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu
hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin
varlığıdır. Ancak, bu koruma tedbirine
her suç bakımından başvurulabilmesi
mümkün değildir. Bu koruma tedbiri yalnızca 5271 sayılı Kanun’da belirtilen katalog suçlar bakımından uygulama alanı
bulabilecektir. Bu suçların dışındaki suçlar bakımından şirket yönetimine kayyım
tayini mümkün değildir. 9
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7 Bilge Öztan, “Kanuni Müşavirlik
ve Federal Mahkeme’nin Bu Konuya
İlişkin Görüşü”, Ankara Hukuk Fakültesi 50.Yıl Armağanı, C.I, Ankara 1977,
s.298.
8 Gümüş, Kayyımlık, s.129; Güralp,
Ayşe Gülin, Anonim Şirkette Kayyım,
İzmir 2005, s.10 (Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi).
9 İsmail Dursun, “Ceza Muhakemesinde Şirket Yönetimi İçin Kayyım
Tayini ve Nitelikleri”, MÜHFHAD, C:20,
S:3, Yıl:2014, s.82-83.
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in Law no. 5271. It may not be possible to
appoint a trustee in company management
for offenses other than those crimes.
Considering the aim of the appointment of
a trustee, it is concluded that this measure
should first be applied in the investigation
phase. After the investigation, company executives may attempt to liquidate the company’s assets. In this case, the decision to
be made as a result of the trial will remain
on paper and the creditors of the company
shall be in danger of falling into the situation. Therefore, it would be best to apply
this measure as soon as the investigation
phase is started.
The authority to decide on the appointment
of a trustee in the investigation stage lies
only with the magistrates. The magistrate
of the magistrates shall decide on the appointment of the trustee upon the request
of the prosecutor. In the prosecution phase,
the court shall decide on the appointment
of the trustee to the company management. The court which decides to appoint a
trustee to the management of the company
shall determine the authority of the trustee
on the second stage.
There is no clarity in the law on the tenure
of the trustee. However, the fact that the
legislator has not provided a provision regarding the tenure of the appointed trustee
cannot be interpreted as a deficiency since
the appointment of the trustee is a measure.
This measure shall have to be terminated if
the expected benefit shall not be realized
by the implementation of this measure. The
provisional nature of protection measures
may lead to this conclusion.

V. CONCLUSION
Regulations concerning the “trustee institution”, which dates back to Roman Law,
are included in the Turkish Civil Code
number 4721 in general. A trustee is a custody body appointed by the guardianship
for transaction of business or to manage
assets. As mentioned above, the trustee
institution has a different context in some
laws. In some cases, the trustee is appointed by the judge and in some cases upon
the request of the person concerned. In
other cases, if the trustee is appointed for
a specific job, the boundaries of the duty
and authority are determined by this job.
In this context, it may not be possible for
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Kayyım tayini ile hedeflenen amaç dikkate alındığında, bu koruma tedbirine
ilk olarak soruşturma evresinde başvurulması gerektiği sonucu çıkmaktadır.
Zira soruşturma başladıktan sonra şirket
yöneticileri şirketin malvarlığını tasfiye
etme girişimine girebilirler. Bu durumda
da hem yargılama sonucunda verilecek
kararın kağıt üstünde kalması hem de
şirket alacaklılarının mağdur duruma
düşmesi tehlikesi doğacaktır. Bu nedenle soruşturma aşaması başlar başlamaz,
şartları gerçekleşmiş ise bu tedbire hemen başvurulması en isabetli yol olacaktır. Soruşturma aşamasında kayyım
tayinine karar verme yetkisi yalnızca
sulh ceza hakimine aittir. Kayyım tayini kararını, savcının talebi üzerine sulh
ceza hakimliği verecektir. Kovuşturma
evresinde ise, şirket yönetimine kayyım
tayinine yargılamayı yapan mahkeme karar verecektir. Şirket yönetimine kayyım
atanmasına karar veren mahkeme, ikinci
aşamada, kayyımın yetkisinin ne olacağı
hususunu tespit edecektir.
Kayyımın görev süresinin ne olacağıyla
ilgili kanunda açıklık bulunmamaktadır.
Ancak kanun koyucunun, atanan kayyımın görev süresi ile ilgili bir hüküm getirmemiş olması eksiklik olarak yorumlanamaz. Zira kayyım atanması bir koruma
tedbiri olduğuna göre, bu tedbirin uygulanması ile beklenen faydanın gerçekleştiği veya gerçekleşmeyeceği anlaşıldığı
takdirde bu tedbire son verilmesi gerekecektir. Koruma tedbirlerinin geçici olma
özelliği bu sonucu doğrulamaktadır.

V. SONUÇ
Düzenlemelere bakıldığında, genel olarak düzenlemelerine 721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer verilen Kayyım kurumunun kökeni Roma Hukuku’na kadar
dayanmaktadır.. Bu kapsamda, kayyım,
belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için vesayet makamı tarafından
atanan bir vesayet organıdır. Yukarıda
ifade edildiği üzere kayyımlık müessesesi, bazı kanunlarda farklı tanımlara
sahiptir. Kayyım, bazı hallerde ilgililerin
isteği üzerine, bazen de res’en atanmaktadır. Kayyım hangi iş nedeniyle atanmış
ise, görev ve yetkisinin sınırları da bu
işe göre belirlenmektedir. Bu bağlamda,
kayyımın atandığı işlerin dışındaki işleri
yapabilmesi mümkün değildir.

YÖNETİM VE TEMSİL KAYYIMI ATANMASININ KOŞULLARI

the trustee to carry out works other than
those assigned.
In the period prior to the adoption of the
“trustee institution” to the management of
the company, the management and representation of the company could not be
realized in the process initiated with the
claim that a crime has been committed
within the framework of the company’s activities. As a result, neither the company’s
debts could be paid, nor the receivables
could be collected. In order to prevent
these inconveniences, the trustee institution is accepted in the Code of Criminal Procedure and the conditions for the
seizure of the company management are
stipulated as a type of protection measure.

M AK AL E L E R

Şirket yönetimine kayyım tayini kurumu kabul edilmeden önceki dönemde,
şirketin faaliyeti çerçevesinde bir suç
işlendiği iddiasıyla başlatılan süreçte şirket üzerine tedbir konulmakta, başka bir
ifadeyle şirketin yönetimi ve temsili gerçekleştirilememekte, bunun sonucunda
şirketin ne borçları ödenebilmekte ne de
alacakları tahsil edilebilmekteydi. Yaşanan bu sakıncaların önüne geçilebilmesi açısından kayyımlık müessesesi, Ceza
Muhakemesi Kanunu’nda kabul edilmiş
ve şirket yönetimine el konulabilmesinin
şartları ayrıntılı bir şekilde, bir çeşit koruma tedbiri olarak hükme bağlanmıştır.
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ABSTRACT

ÖZET

Non-liability agreements are agreements that limit or eliminate the liability of an obligor and that is
established before the obligor breaches his/her
contractual obligations. However, the legislator imposed some limitations on non-liability agreements
in order to prevent an imbalance of power between
the parties to the detriment of one of the parties. As
a rule, contracts stating that the obligor is not responsible for gross negligence are invalid; however, in cases of an occurrence of liability by service
contract between the parties or where a specialized field activity is conducted with permission of
a competent authority, non-liability agreements regarding slight negligence of the obligor are certainly considered valid. Further, if a contractual liability
is considered as a tortious act, a non-liability agreement is valid also for tortious liability in accordance
with the dominant opinions of the doctrine.

Borçlunun sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda ortaya çıkan sorumluluğun, sorumluluk oluşmadan önce sınırlandırılması veya bertaraf edilmesi sorumsuzluk anlaşması
olarak adlandırılır. Ancak kanun koyucu taraflar
arasındaki güç dengesinin bir taraf aleyhine bozulmasını engellemek adına sorumsuzluk anlaşmalarına birtakım sınırlamalar getirmiştir. Kural olarak
borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin yapılacak anlaşmalar geçersiz olmakla
birlikte, taraflar arasında hizmet akdinden doğan
bir borç var ise veya yetkili makamdan alınan izin
ile uzmanlık gerektiren bir faaliyet yürütülüyor ise
borçlunun hafif kusuruna ilişkin sorumsuzluk anlaşmaları dahi kesinlikle hükümsüzdür. Ayrıca,
sözleşmeden doğan borca aykırılık aynı zamanda haksız fiil teşkil ediyorsa, bu durumda sorumsuzluk anlaşmasının haksız fiil sorumluluğu için
de geçerli olacağı yönde doktrinde baskın görüş
mevcuttur.

KEYWORDS
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In the law of obligation, a fault is a key fact of responsibility that arises from the
contradiction to obligation as well as from a tortious act. The concept of fault in terms of a
non-liability agreement is no different from the term is sought for tortious act as to context.
Borçlar Hukukunda kusur, hem borca aykırılıktan hem de haksız fiilden doğan sorumluluğun
temel bir unsurudur. Sorumsuzluk anlaşması bakımından kusur kavramı, haksız fiiller için
aranan kusur kavramından içerik olarak farklı değildir.
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I. INTRODUCTION

I. Gİ Rİ Ş

According to Article 112 of the Turkish Code
of Obligations (“TCO”), an obligor is liable
to the obligee for any damages arising from
non-performance or neglect of obligations.
While this is the main rule, an exception to
this rule is regulated in Article 115 of the TCO.
In accordance with this Article, before the occurrence of any neglect, the obligor and the
obligee can agree that the obligor shall not
be liable for damages. In this article non-liability agreements specified within the scope
of Article 115 of the TCO will be analysed. In
contract law, parties may limit the liabilities of
the obligor under the principle of “freedom of
contract”. However, this principle is restricted. As the obligor’s default is considered a
breach of contract, fault and liability terms
will be explained in this article.

Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 112. maddesine göre borçlu borcun hiç veya gereği
gibi ifa edilmemesinden dolayı alacaklının
bundan dolayı doğan zararlarından sorumludur. Kural bu olmakla beraber, TBK m. 115’te
bu kuralın istisnası düzenlenmiştir. Buna
göre, alacaklı ve borçlu sorumluluk doğmadan önce borçlunun zarardan sorumlu olmayacağına dair anlaşabilirler. Bu makalede TBK
m. 115 kapsamında düzenlenen sorumsuzluk
anlaşmaları incelenecektir. Taraflar sözleşme
hukukunda var olan “sözleşme serbestisi”
ilkesi çerçevesinden borçlunun sorumluluğunu sınırlandırabilirler. Ancak bu ilke sınırsız
değildir. Sözleşmeye aykırılıkta borçlunun kusuru söz konusu olacağından bu çalışmada
kusur kavramı ve aynı zamanda sorumluluk
kavramları da ele alınmıştır.

II. TERMS OF
N E G L I G E N C E A N D FAU LT

II. KUSUR VE SORUMLULUK
KAVRAMLARI

A. Fault

A. Kusur

Fault is a form of behaviour that is condemned and disapproved of by the rule of
the law1 or failure to execute reasonable care,
or violation of the principles of living together.2 It is also defined as a value judgment

Kusur, hukuk düzeninin hoş görmediği, kınadığı bir davranış biçimi1 ya da gerekli özenin
gösterilmemesi veya birlikte yaşamanın gerektirdiği ilkelerin ihlal edilmesidir.2 Bir başka tanıma göre, hukuka aykırı bir davranışta

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 115. MADDESİ
KAPSAMINDA SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

carried out on the person who acts against
the law.3 According to another description,
fault is the intention to bring about an illegal
result or not use adequate will (omission) to
prevent the result even if there was no intent.4
In the law of obligation, a fault is a key fact of
responsibility that arises from the contradiction to obligation as well as from a tortious
act. The concept of fault in terms of a non-liability agreement is no different from the
term is sought for tortious act as to context.
However, in the case of tort a fault is a breach
of general behavioural obligations, but in a
contractual relationship it is a breach of obligations arising from the contract.5
Fault in tort liability is a breach of a responsibility assigned by legal order, either negligent or intentional. However, fault in contractual liability is the obligor’s deliberate or
negligent breach of obligations arising from
the contract.6
The law-maker assigns important consequences to an obligor’s fault. According to
Article 114 of the TCO, an obligor is liable
for all kinds of faults. Article 115 of the code
states that an obligor is liable for gross negligence and wilful misconduct. Under this
Article, the obligor may have a non-liability
agreement only for slight negligence.7

M AK AL E L E R

bulunan kimse hakkında yürütülen değer
yargısıdır.3 Diğer bir tanıma göre ise kusur,
hukuka aykırı bir sonucu istemek (kast) veya
istemiş olmamakla birlikte sonucun ortaya
çıkmaması için iradeyi yeterince kullanmamaktır (ihmal).4
Borçlar Hukukunda kusur, hem borca aykırılıktan hem de haksız fiilden doğan sorumluluğun temel bir unsurudur. Sorumsuzluk
anlaşması bakımından kusur kavramı, haksız
fiiller için aranan kusur kavramından içerik
olarak farklı değildir. Ancak, haksız fiillerde
kusur, genel davranış yükümlülüğün ihlali
iken, sözleşmesel ilişkide ise sözleşmeden
kaynaklanan borcun ihlali olarak ortaya çıkmaktadır.5
Haksız fiil sorumluluğunda kusur, hukuk
düzeninin yüklediği sorumlulukların kasten
veya ihmalen ihlal edilmesidir. Sözleşmeden
doğan sorumlulukta kusur ise borçlunun,
sözleşmenin kendisine yüklediği sorumluluklarını kasten veya ihmalen ihlal etmesidir.6
Kanun koyucu borçlunun kusuruna önemli
sonuçlar bağlamaktadır. TBK m. 114’e göre
borçlu her türlü kusurundan sorumludur. Ayrıca, kanunun 115. maddesi borçlunun her
halde ağır ihmal ve kastından sorumlu olacağını düzenlemektedir. Buna göre, borçlu
kural olarak sadece hafif ihmal için sorumsuzluk anlaşması yapabilecektir.7
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B. Liability

B. Sorumluluk

The concept of liability has two meanings.
The first meaning is responsibility for a
breach of obligations through an unlawful act or actions.8 In the second sense,
liability is an obligee’s claim against an
obligor’s assets, resulting from non-conductance of the debts through the official
authorities.9

Sorumluluk kavramının iki anlamı söz konusudur; birinci anlamda sorumluluk, bir kimsenin başka bir kimseye karşı gerçekleştirdiği
hukuka aykırı fiilinden veya borca aykırı davranışından dolayı sorumlu tutulmasıdır.8 İkinci anlamda sorumluluk ise, edimini ifa etmeyen borçlunun malvarlığına devlet organları
vasıtasıyla alacaklının el koyması demektir.9

III. NON-LIABILITY
AG R E E M E N T S

I I I. SORUMSUZLUK
A NLAŞMA LA RI

A. Definition of a Non-liability
Agreement

A. Sorumsuzluk Anlaşmasının
Tanımı

In the doctrine, a non-liability agreement is
an independent agreement or clause within
a contract that has been entered into explicitly or implicitly by an obligor and obligee and
is executed before any damages have arisen
from a breach of contract. The agreement
restricts wholly or partially the compensation that may arise in favour of the obligee.10
The purpose of forming a non-liability agreement is to prevent the creditor demanding
compensation. The principle of “freedom of
contract” and the corresponding freedom
of determining the content of the contract
make it possible for such an agreement to be
signed. In accordance with this, parties may
execute a contract on the basis of content
and subject of their choice, unless this is contrary to the mandatory provisions of the law,
public order, morality or personal rights. The
parties may specify the extent, quantity and
results of the responsibility within the scope
of the non-liability agreement before the occurrence of any damage.11

Doktrinde sorumsuzluk anlaşması, sözleşmenin ihlalinden doğan zararın gerçekleşmesinden önce alacaklı ile borçlu arasından açık
veya örtülü olarak yapılan ve ileride alacaklı
lehine doğması ihtimali olan bir tazminat isteminin oluşmasına tamamen veya kısmen
engel olan bağımsız ya da asıl sözleşmeye
ek olarak yapılan anlaşmalar olarak tanımlanmaktadır.10 Sorumsuzluk anlaşmasının yapılmasının amacı, alacaklı tarafından ileride
olası bir tazminat talebinin önüne geçmektir.
Sözleşme serbestisi ilkesi ve buna bağlı olarak sözleşmenin içeriğinin belirleme özgürlüğü, bu türde bir anlaşmanın yapılabilmesini
mümkün kılmaktadır. Buna göre taraflar kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, ahlaka ve kişilik haklarına aykırı olmadığı
müddetçe diledikleri içerik ve konuda sözleşme yapabilirler. Bu durumda, taraflar sorumsuzluk anlaşmasıyla sorumluluğun sınırını,
miktarını ve sonuçlarını henüz zarar ortaya
çıkmadan kararlaştırabilirler.11

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 115. MADDESİ
KAPSAMINDA SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

Additionally, if one of the parties to a contract
is in a stronger position, it is possible for one
party to impose a non-liability agreement on
the other party. Because of this, with Article
115 of TCO, the legislator tried to prevent
any unlawfulness of negotiation agreements
through attempting to establish a power imbalance.12

Diğer yandan sözleşme ilişkilerinde taraflardan birinin daha güçlü olması durumunda diğer tarafa sorumsuzluk anlaşmasını
dayatması da mümkündür. Bu sebepten
ötürü kanun koyucu TBK m. 115 hükmüyle
sorumsuzluk anlaşmalarının güç dengesizliği yaratmaya çalışmasını engellemeye çalışmıştır.12

B. The Legal Characteristics of a
Non-Liability Agreement

B. Sorumsuzluk Anlaşmasının
Hukuki Niteliği

A non-liability agreement is a mutual legal
transaction established as a bilateral and
consentaneous declaration of intent by both
parties. With this agreement, the creditor puts

Sorumsuzluk anlaşması, tarafların karşılıklı
ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan iki taraflı bir hukuki işlemdir. Bu anlaşma ile alacaklı, hâlihazırda mevcut olmayan

M AK AL E L E R

Additionally, if one of the parties to a contract is in a
stronger position, it is possible for one party to impose a
non-liability agreement on the other party.
Diğer yandan sözleşme ilişkilerinde taraflardan birinin
daha güçlü olması durumunda diğer tarafa sorumsuzluk
anlaşmasını dayatması da mümkündür.

restrictions on a right that does not presently
exist but is likely to exist in the future. So in
this sense, a non-liability agreement waives
the right to claim compensation from the
creditor in the future. While for the creditor
this agreement disposes of rights, the obligor acquires rights. The consequences of a
non-liability agreement arise with the occurrence of a debtor’s tort. A non-liability agreement prevents a possible reduction in the assets of the obligor so it is a gaining process in
terms of the obligor.13

ancak gelecekte doğma ihtimali bulunan
bir hak üzerinde tasarrufta bulunmaktadır.
Yani bu durumda sorumsuzluk anlaşması
alacaklının gelecekte doğma ihtimali olan
tazminat hakkı üzerindeki tasarruf işlemidir.
Bu anlaşma alacaklı yönünden bir tasarruf
işlemi, borçlu yönünden ise bir kazandırıcı
işlemdir. Bu durumda sorumsuzluk anlaşmasının sonuçları borçlunun tazminat yükümlülüğünün doğmasıyla birlikte gündeme
gelecektir. Sorumsuzluk anlaşmasıyla birlikte borçlunun malvarlığındaki muhtemel bir
azalmanın engellenmesi söz konusu olduğu
için söz konusu anlaşma borçlu yönünden
bir kazandırıcı işlem niteliğindedir.13

C. The Constitution of a NonLiability Agreement

C. Sorumsuzluk Anlaşmasının
Kurulması

A non-liability agreement can be established
as an independent contract, but in practice
it is usually included as a clause within an
existing contract.14 The important issue here
is that a non-liability agreement must be executed before the occurrence of any dam-

Sorumsuzluk anlaşması bağımsız bir sözleşme olarak kurulabileceği gibi genelde
uygulamada tercih edilen şekilde mevcut
bir sözleşmenin içerisine hüküm olarak da
eklenebilmektedir14 Lakin burada önemli
olan konu sorumsuzluk anlaşmasının zara-
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age. In other words, contracts that exempt
compensation liability after a breach of responsibility has occurred are not non-liability agreements. However, these agreements
may be recognised as compromise and
release agreements.15 In order for there to
be a non-liability agreement, there must be
a contract between the obligor and creditor. Unless a main contract exists, there can
be no responsibility arising from the actual
contract, in which case there is no contract
limiting or eliminating the rights or responsibilities.16 In other words, the validity of
non-liability agreements is related to the effectiveness of the main contract.17
The limitation of compensation composed
by violation of debt may be determined by
the obligor and creditor within the context of
the non-liability agreement in advance. Apart
from this, non-liability agreements may be
limited in terms of the subject, person, asset
and time.18

D. A Non-Liability Agreement
Within the Context of Article 115
of the TCO
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Article 115 of the TCO restricts non-liability
agreements under certain conditions. According to this Article, non-liability agreements are an elimination of responsibility
from the establishment of the contract in
terms of the levels of negligence, by parties’
agreement before the formation of damages.19 In other words, first of all there should
be an agreement between the parties that
waives the right of the obligor to seek compensation and this agreement must be concluded before20 the loss occurs.
There are three main objectives under the
limitation of non-liability agreements. The
first objective is to prevent the obligor failing
to honour the contract by intent and gross
negligence. In another words, the legislator
intends that an obligor who does not fulfil
his obligation through gross negligence and
wilful misconduct cannot take advantage of
a non-liability agreement such that he avoids
the results of the gross negligence.21
The second purpose is protection of the creditor. The legislator aims to protect the creditor
who risks his economic future due to unpredictable damage, in terms of the contract
which based upon the violation of debt, before the occurrence of the damage because
of the immorality of the contract.22

rın meydana gelmesinden önce akdedilmiş
olmasıdır. Başka bir ifadeyle sorumluluğun
doğmasından sonra borçlunun tazminat yükümlülüğünü ortadan kaldıran anlaşmalar
sorumsuzluk anlaşmaları değildir. Ancak bu
tür anlaşmalar bir sulh veya ibra sözleşmesi
niteliğinde olabilir.15 Sorumsuzluk anlaşmasından bahsedebilmek için ortada alacaklı
ve borçlu arasında akdedilen bir asıl sözleşme olmalıdır. Zira asıl sözleşme mevcut
olmadıkça ortada asıl sözleşmeden doğan
bir sorumluluk da olmayacağı için, sorumluluğu sınırlandıran veya ortadan kaldıran bir
anlaşma da söz konusu olmayacaktır.16 Başka bir ifadeyle sorumsuzluk anlaşmaları esas
sözleşmenin geçerliliğine bağlıdır.17
Öte yandan alacaklı ile borçlu, borca aykırılık durumunda doğacak tazminatın sınırını
önceden yapacakları bir sorumsuzluk anlaşmasıyla belirleyebilirler. Bunun haricinde sorumsuzluk anlaşmaları konu, kişi, malvarlığı
ve zaman yönünden de sınırlandırılabilir.18

D. TBK m. 115 Kapsamında
Sorumsuzluk Anlaşması
TBK m. 115, sorumsuzluk anlaşmalarını bazı
şartlarla sınırlandırmaktadır. Söz konusu
maddeye göre, sorumsuzluk anlaşmaları,
belirli kusur dereceleri için zararın doğmasından önce tarafların anlaşması suretiyle
sorumluluğun baştan bertaraf edilmesidir.19
Başka bir ifadeyle öncelikle taraflar arasında
borçlunun belirli kusurlar için sorumluluğunu ortadan kaldıran bir anlaşma olması ve
bu anlaşmanın zararın ortaya çıkmasından
önce20 akdedilmesi gerekmektedir.
Sorumsuzluk anlaşmalarının sınırlandırılmasının altında üç önemli amaç yatmaktadır;
birincisi borçlunun, edimini kast veya ağır
kusur ile tehlikeye atmasının önlenmesidir.
Yani başka bir ifadeyle, kanun koyucu kasten veya ağır ihmal ile ifada bulunmayan
borçlunun ağır kusurunun sonuçlarına katlanması gerektiği düşüncesiyle hareket ederek borçlunun sorumsuzluk anlaşmasından
yararlanarak ağır kusurunun sonuçlarından
kaçınmasını engellemeye çalışmıştır.21
İkinci amaç ise alacaklının korunmasıdır. Kanun koyucu burada ekonomik geleceğini
öngörülemez bir zarar karşısında tehlikeye
atan alacaklının, zararın doğumundan önce
ifa etmeme nedeniyle doğan sorumluluğu
tamamen kaldıran anlaşmanın ahlaka aykırı
olması sebebiyle alacaklıyı korumayı amaçlamıştır.22
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The final objective is that it is an observance
of power balances, which justify the limitation of responsibility.23

Sonuncu maksat ise sorumluluğun sınırlanmasını haklı kılan güç dengesizliklerinin varlığının gözetilmesidir.23

Article 115/1 of the TCO

TBK m. 115/1;

Article 115/1 of the TCO states that “The prior
agreement which is regulated that the obligor will not be liable for gross negligence, is
certainly void.” According to the clear provision of the law, contracts where the obligor
is not liable for responsibilities in the event
of gross negligence are invalid. On the other
hand, it is possible to exempt the responsibility arising from slight negligence.24 In the
event of gross negligence, not only do con-

TBK m. 115/1 “Borçlunun ağır kusurundan
sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.”
hükmünü havidir. Buna göre, kanunun açık
yasağına göre ağır kusur halinde borçlunun
sorumlu tutulamayacağını öngören anlaşmalar geçersizdir. Ancak, hafif ihmal sonucu doğan sorumluluğun kaldırılması mümkündür.24 Ağır kusurun söz konusu olduğu
durumlarda yalnızca sorumluluğu ortadan

M AK AL E L E R

Article 115/1 of the TCO states that “The prior agreement
which is regulated that the obligor will not be liable for
gross negligence, is certainly void.”
TBK m. 115/1 “Borçlunun ağır kusurundan sorumlu
olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin
olarak hükümsüzdür.”
tracts that eliminate responsibilities become
invalid but also contracts that limit compensation or aggravate the demand for compensation also certainly become void.25

kaldıran değil, aynı zamanda tazminatı sınırlandıran veya talep şartlarını zorlaştıran
sorumsuzluk anlaşmaları da kesin olarak hükümsüzdür.25

In practise, with non-liability agreements,
an obligor is not liable for any negligence
except gross negligence. In such cases,
this kind of provision is valid only for the
disposal of slight negligence of the obligor. However, it has no effect on liability for
gross negligence.26

Uygulamada genellikle sorumsuzluk anlaşmalarında borçlunun sadece ağır kusurundan sorumlu olmayacağı değil de hiçbir kusurundan
sorumlu olmayacağı düzenlenmektedir. Bu
durumlarda, böyle bir hüküm sadece borçlunun hafif kusurunun bertaraf edilmesi için geçerli olacaktır. Ancak bu durumun ağır kusurda sorumluluğa etkisi olmayacaktır.26

In Turkish Law, the main reason for not eliminating liability for wilful misconduct and
gross negligence is that the principle of
negligence is dominated by responsibility
in law and the rule pacta sun servanda of
contracts law. Parties must fulfil the requirements of the contract that they agreed on.
In fact, when parties enter into a contractual
relationship, the parties accept this agreement in advance and create a justified trust
in each other. The legislator imposes sanctions on any breach of trust between the
parties, and in fact the obligor is subject to
those sanctions due to his/her responsibility
for any resulting damage due to a breach in
contractual obligations. This is because the
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15 Tekelioğlu, s. 9; Meral, 1159;
Eren, s. 1087; Oğuzman – Öz, s. 477;
Kılıçoğlu, s. 653; Tandoğan, s. 454.
16 Kılıçoğlu, s. 653.
17 Eren, s. 1087.
18 Meral, 1153; Eren, s. 1086.
19 Başalp, s. 180.
20 Kılıçoğlu, s. 653.
21 Başalp, s. 191-192.

Türk Hukuku’nda kast ve ağır kusur için sorumluluğun kaldırılamamasının en önemli
gerekçesi sorumluluk hukukuna hâkim olan
kusur prensibi ile sözleşme hukukuna hâkim
olan ahde vefa ilkesidir. Taraflar yaptıkları sözleşmenin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Çünkü sözleşme ilişkisine girildiğinde
taraflar bu sözleşme bağına uyulacağını peşinen kabullenirler ve birbirleri nezdinde haklı
bir güven yaratırlar. Borçlunun sözleşmeden
doğan yükümlülüklerini kusuru ile ihlal etmesi sonucunda ortaya çıkan zarardan sorumlu olması, aslında taraflar arasındaki güven
ilişkisinin boşa çıkarılmasının kanun koyucu
tarafından yaptırıma bağlanmasıdır. Bu ne-

22 Başalp, s. 191-192.
23 Başalp, s. 191-192.
24 Başalp, s. 186-188; Meral, 1170;
Eren, s. 1088; Oğuzman-Öz, s. 477;
Kılıçoğlu, s. 310, 654-655.
25 Tekelioğlu, s. 12; Oğuzman-Öz, s.
478; Yargıtay 3. H.D., 06.07.2017, E.
2017/1904, K. 2017/11181.
26 Oğuzman-Öz, s. 478; Tandoğan, s.
456; Yargıtay 15. H.D., T. 30.11.2015,
E. 2015/4076, K. 2015/6084;
Yargıtay 11. H.D., T. 21.06.2013, E.
2011/11607, K. 2013/13004.
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failure, with intent, to fulfil any obligations
arising from the contract is not compatible
with obligation of loyalty and therefore it is
sanctioned.27

denle borçlunun sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasten yerine getirmemesi, onun bu
sadakat yükümü ile bağdaşmaz ve yaptırıma
bağlanır.27

Article 115/2 of the TCO

TBK md 115/2;

Article 115/2 of the TCO states: “Any prior
agreement states that the obligor will not be
liable for any of his obligations arising from
the service contract with the creditor is certainly void.”

TBK m. 115/2 “Borçlunun alacaklı ile hizmet
sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir
borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin
olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” hükmünü haizdir.

Within the scope of this Article, if there is an
obligation due to a service agreement between a creditor and debtor, any contract
that eliminates responsibility due to this obligation is considered void. It makes no difference whether the responsibility arises from
wilful misconduct, gross negligence or slight
negligence.28

Bu madde kapsamında, alacaklı ve borçlu
arasında hizmet sözleşmesinden kaynaklanan bir borç varsa, bu borçtan ortaya çıkan
sorumluluğu bertaraf edecek olan herhangi
bir anlaşma geçersizdir. Sorumluluğun kast,
ağır ihmal veya hafif ihmalden kaynaklanıp
kaynaklanmaması da bir fark yaratmamaktadır.28

However, the above mentioned Article is
criticized by some doctrinal opinions. For
example, due to the language of the Article,
a non-liability agreement accepted by an
employer regarding his employee may be
void. Moreover, a subject of the Article is the
debtor’s “debts arising from service agreements”, which means the Article may also
apply to a non-liability agreement made by
and between a creditor employer and debtor employee.29 In other words, it is not clear
from the wording of the article that the creditor is under the service of the debtor, that is,
whether a weak employee is protected from a
strong employer.

Ancak, söz konusu fıkra doktrindeki bazı
görüşler tarafından eleştirilmektedir. Buna
göre, söz konusu fıkranın lafzından dolayı
işçinin dahi işverene karşı kabul ettirmiş olacağı sorumsuzluk anlaşması geçersiz olabilecektir. Nitekim söz konusu fıkra borçlunun
“hizmet sözleşmesinde doğan borçlarını”
konu almakta olup, borçlu işçinin alacaklı
işverene kabul ettirdiği sorumsuzluk anlaşmaları bakımından geçerli olabilecektir.29
Başka bir ifadeyle kanundaki bu ifadeden
alacaklının borçlunun hizmetinde olduğu
yani güçsüz olan işçiyi güçlü olan işverene
karşı koruduğu anlaşılamamaktadır.

The other critical point is the phrase, “any
debt arising from the service contract”. In this
situation, a debtor cannot make a non-liability
agreement for any debts arising purely from
a service relationship. However, he/she can
enter into a non-liability agreement for other
agreements made with the same employee.30
Considering the purpose and spirit of the Article, it is recommended that only non-liability agreements against an employee need to
be deemed void and non-liability agreements
against employers need to be deemed valid.31
Another criticism is that the power given
to the discretion of judges, provided under

Bir başka eleştiri noktası ise, fıkradaki “hizmet sözleşmesinden kaynaklanan borç” ifadesidir. Bu durumda borçlu sadece hizmet
ilişkisinden doğan borçları bakımından sorumsuzluk anlaşması yapamayacak, ancak
aynı işçi ile yapmış olduğu diğer sözleşmelerden doğan borçları için de bir sorumsuzluk anlaşması öngörebilecektir.30
Söz konusu maddenin amacı ve kanunun
ruhu dikkate alınarak sadece işçi aleyhine
olan sorumsuzluk anlaşmalarının geçersiz
sayılıp, işveren aleyhine olan sorumsuzluk
anlaşmalarının ise geçerli sayılması gerektiği önerilmiştir.
Öğretide eleştirilen diğer bir husus ise 818
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Code of Obligation No. 818, to consider
whether a non-liability agreement is void is
not referred to in Article 115/2 of TCO32. However, Ertaş defends the opposite opinion and
argues that there is a positive alteration.33

sayılı BK’nın 99. maddesinin 2. fıkrasında sorumsuzluk anlaşmasının geçersiz sayılması
noktasında hâkime verilen takdir yetkisinin
TBK’nın 115/2 maddesinde hâkime tanınmamış olmasıdır.32 Ertaş ise bunun tam tersi
görüşünü savunarak olumlu bir değişiklik
olduğu düşüncesindedir.33

3. Article 115/3 of the TCO

TBK md 115/3;

Article 115/3 of the TCO states that, “a service, profession or art-required speciality, if
conducted only with permission of law or a
competent authority, an agreement stating
that a debtor is not responsible for his/her
slight negligence is certainly void”.

Bilindiği üzere TBK md. 115/3 “uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak
kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif
kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin
önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” hükmünü haizdir.

Two circumstances are required for the implementation of this Article. The first of these
is the presence of a speciality requiring a
service, profession or art. The second circumstance is that the specialized activity should
be only conducted with the permission of the
law or of a competent authority. Both of these
circumstances should be present at the same
time.34 For instance, the medical profession,
architecture, teaching profession, banking,35
engineering and advocacy are professions
that require speciality and they are conducted by permission of a competent authority.
Thus, an agreement that eliminates responsibility from any loss that arises from slight negligence during the implementation of these
professions by members of these professions
is considered void.36
Some professions create a sense of trust
because they are conducted with the permission of the law or of a competent authority. Thus, there is a rightful expectation
from society that specialists who conduct
these kinds of business carry out their contractual responsibilities parallel to the speciality that is required from their professions.
Therefore, implementation of a non-liability
agreement’s elimination of responsibility for
compensation for these kinds of professions
is prevented by law.37 It should be noted that
Article 115/3 is not valid for all kinds of activity that depends on the permission of the law
or of a competent authority. It is only valid for
proficiency required services, professions
and arts.38 For instance, being a taxi driver depends on permission from a competent au-

Söz konusu fıkranın uygulanabilmesi için iki
şart söz konusudur. Bunlardan birincisi; uzmanlık gerektiren bir hizmet, meslek veya sanatın bulunmasıdır. İkinci şart ise, uzmanlığı
gerektiren faaliyetin kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebilen
bir iş olmasıdır. Söz konusu şartların her ikisinin de bir arada bulunması gerekmektedir.34
Örneğin; doktorluk, mimarlık, öğretmenlik,
bankacılık,35 mühendislik ve avukatlık uzmanlığı gerektiren ve yetkili makamın izniyle
yapılan meslekler olduğu için bu meslek erbaplarının mesleklerinin ifası sırasında hafif
kusurlarından doğacak zararlardan sorumluluklarını ortadan kaldıran anlaşmalar geçersiz sayılmıştır.36
Bazı meslekler kanun ya da yetkili makamların izniyle yürütülebiliyor olmalarından
dolayı toplum içinde bir güven duygusu
yaratmakta olup, bu tür meslekleri icra eden
uzmanların sözleşmeden doğan borçlarını
mesleklerinin gerektirdiği uzmanlık doğrultusunda ifa edecekleri haklı olarak toplum
tarafından beklenmektedir. Bu sebeple bu
tür uzmanlık gerektiren mesleklerin icrasında tazminat ödeme borcunun sorumsuzluk
anlaşmasıyla bertaraf edilmesi kanun tarafından önlenmiştir.37 Belirmek gerekir ki, söz
konusu fıkra kanun ya da yetkili makam tarafından verilen izin ile yürütülebilen her türlü
faaliyet için değil, sadece uzmanlık gerektiren hizmet, meslek veya sanatlar için geçerlidir.38 Örneğin, taksiciliğin yetkili makam tarafından alınan izin ile yapılabiliyor olmasına
karşın, taksicilik uzmanlık gerektiren meslek
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thority; however, it is not a speciality required
business and it is not considered within the
scope of Article 115/3 of the TCO.
The purpose of Article 115/3 of the TCO, is to
put in place limitations to non-liability agreements made within the scope of freedom
of contract. In principle, non-liability agreements are void in the case of gross fault, gross
negligence and intention. However, the second and third sub articles of Article 115/3
are exceptions to this rule. Thus, this Article
should be evaluated in accordance with the
principle that “exceptions are narrowly interpreted”. Therefore, Article 115/3 of the TCO
can be implemented for professions that require expertise, and not only for a profession
that is carried out with the permission of a
competent authority.39
However, the Article is criticised for being
extended beyond its purpose to limit non-liability agreements. This criticism argues that
the Article is not being applied in accordance
with the requirements of commercial affairs.
Certainly, it is not right to sustain a non-liability agreement that oppresses the other party
to the contract with economic power.
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39 Meral, 1172-1173.

However, nowadays judges should be given
the discretion40 to determine the validity of
non-liability agreements that include conduct by official permission and speciality required activity, whether they oppress the other party to the contract, where the parties of a
contract compromise on more equal ground
and are made with regard to loss of goods or
activities involving very significant risks. Furthermore, non-liability agreements that are
made in a very restricted way in terms of profit
loss, loss of property or foreseeable damages
during the establishment of the contract will
be deemed void under the explicit wording
of Article 115/3 of the TCO.41

40 Ertaş, p. 323.
41 Başalp, p. 456.
42 Tekelioğlu, p. 15; Ertaş, s.308.
43 Tekelioğlu, p.17; Kılıçoğlu, p. 89;
Oğuzman-Öz, p. 185; Eren, p. 333-334.
44 Tekelioğlu, p.18; Başalp, p. 384;
Kılıçoğlu, p. 89-90; Oğuzman-Öz,
p.186; Eren, p. 333-334.
45 Meral , 1184-1185; Eren, p.
336-337; Oğuzman-Öz, p.190-191;
Kılıçoğlu p. 102-103.
46 Tekelioğlu, p.18; Eren, p.1088;
Oğuzman-Öz p. 478.
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Another criticism is the use of the term “competent authority” in the Article. If Article 115/3
is interpreted broadly, the term competent
authority can also be understood as not only
an official authority but also as a private authority. In this situation, almost all professions
and arts may be interpreted in accordance
with this Article. Therefore, the term “competent authority” should be understood as “official authority”.42

değildir ve bu nedenle 115/3 kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
TBK m. 115’in amacı, sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde yapılan sorumsuzluk anlaşmalarının sınırlandırılmasıdır. Kural olarak
ağır kusur, ağır ihmal ve kast durumlarında
sorumsuzluk anlaşmaları geçersizdir. Ancak,
söz konusu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası bu kuralın istisnasını oluşturduğu için,
bu fıkra “istisnalar dar yorumlanır” ilkesi
çerçevesinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, yetkili makam izniyle yürütülen her
meslek değil aynı zamanda uzmanlık gerektiren meslek söz konusu olduğunda da TBK
m.115/3 uygulama alanı bulacaktır.39
Ancak, söz konusu fıkra doktrinde bazı görüşler tarafından sorumsuzluk anlaşması
yasağı ile amacını aşan ve geniş uygulama
alanı bulan bir fıkra olduğu sebebiyle eleştirilmektedir. Doktrindeki bu görüş söz konusu fıkranın ticaret hayatının gereklerine
uygun olmadığı yöndedir. Tabii ki; ekonomik
gücü ile sözleşmenin karşı tarafını ezen bir
sorumsuzluk anlaşmasının ayakta tutulması
doğru olmayacaktır. Ancak, günümüzde resmi izinle yürütülen ve uzmanlık gerektiren
faaliyeti kapsayan sözleşmenin karşı tarafını
bu şekilde ezmeyen, sözleşme taraflarının
daha eşit bir zeminde anlaştığı ve çok önemli riskleri içinde barındıran faaliyetlerde mala
gelen zararlar noktasında yapılan sorumsuzluk anlaşmasını geçerli sayıp saymama
konusunda hâkime takdir yetkisi verilmesi40
gerekmektedir. Üstelik TBK m. 115/3’in açık
lafzı karşısında, yoksun kalınan kar, mala
gelen zararlar ya da sözleşmenin kuruluşu
aşamasında öngörülebilir zararlar gibi farklı zarar kalemleri bakımından sınırlı şekilde
yapılan sorumsuzluk anlaşması dahi kesin
hükümsüz kabul edilecektir.41
Diğer bir eleştiri noktası ise, madde hükmündeki “yetkili makamlar” kavramıdır. Söz
konusu hükmün geniş yorumlanması durumunda yetkili makam kavramı resmi olmayan
özel bir makam olarak da anlaşılabilecektir.
Bu durumda, nerdeyse her meslek ve sanat
söz konusu hüküm çerçevesinde değerlendirilebilecektir. Bu nedenle, “yetkili makamlar” kavramının, “resmi makamlar” şeklinde
anlaşılması daha isabetli olacaktır.42
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E. The Effects of Invalidity of a
Non-Liability Agreement on a
Contract

E. Sorumsuzluk Anlaşmasının
Geçersizliğinin Sözleşmeye
Etkisi

Non-liability agreements that are void in accordance with Article 115 of the TCO are certainly invalid. Conditions that make contracts
invalid are incapacity, contrariety of subject
of contract to mandatory regulations, public
order, public morality, personal rights or contradiction of formation and collusion.43 The
results of sanction of invalidity are as follows:44
• The legal transaction has been invalid since
it was executed.
• In principle, it is not possible for the invalidity to be resolved later and for the legal transaction to gain validity.
• People whose legal status are affected can
make an argumentation based on invalidity.
• Invalidity can not only be alleged against
a contrary party but it can also be alleged
against everyone.
• A judge considers invalidity ex officio.

TBK m. 115’e göre geçersiz olan sorumsuzluk anlaşmaları kesin olarak hükümsüzdür.
Bir sözleşmenin kesin hükümsüz olmasını
gerektiren sebepler; ehliyetsizlik, sözleşmenin konusunun emredici kurallara, kamu düzenine, genel ahlaka, kişilik haklarına aykırı
olması, şekle aykırılık veya muvazaadır.43 Kesin hükümsüzlük yaptırımının sonuçları ise
aşağıdaki gibidir 44:
• Hukuki işlem yapıldığı andan itibaren hükümsüzdür.
• Hükümsüzlüğün sonradan düzelmesi ve
hukuki işlemin geçerlilik kazanması kural
olarak mümkün değildir.
• Kesin hükümsüzlüğe, hukuki durumları etkilenen herkes dayanabilir.
• Kesin hükümsüzlük, sadece karşı tarafa değil herkese karşı ileri sürülebilir.
• Hâkim kesin hükümsüzlüğü kendiliğinden
dikkate alır.

There are two types of invalidity: complete
invalidity and partial invalidity. Partial invalidity is that where some parts of a contract are
invalid, only the related parts of the contract
become invalid and the other parts of the
contract remain valid. According to Article
27/2 of the TCO, invalidity of some parts of
a contract does not affect the validity of the
other parts. However, if it is clear that the contract cannot remain in force without these
provisions, the whole contract is completely
invalid.45 In this situation, invalidity of a non-liability agreement in a contract according to
Article 115 of the TCO does not affect the rest
of the contract.46 In other words, a malicious
debtor cannot claim invalidity of the rest of

Kesin hükümsüzlük; tam hükümsüzlük ve kısmi hükümsüzlük olmak üzere ikiye ayrılır. Kısmi hükümsüzlük, bir sözleşmenin bazı kısımlarının geçersiz olması durumunda, sadece o
kısımların hükümsüz olup sözleşmenin diğer
kısımlarının ise geçerliliğini korumasıdır. TBK
m. 27/2’ye göre sözleşmenin bazı hükümlerinin hükümsüz olması diğer kısımlarının
geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler
olmadan sözleşmenin yapılamayacağı açıkça anlaşılıyor ise bu durumda sözleşmenin
tamamı kesin olarak hükümsüzdür.45 Bu durumda sözleşmede yer alan sorumsuzluk
anlaşmasının TBK m. 115’e göre hükümsüz
olması sözleşmenin geri kalanını etkilemez.46
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39 Meral, 1172-1173.
40 Ertaş, s. 323.
41 Başalp, s. 456.
42 Tekelioğlu, s. 15; Ertaş, s. 308.
43 Tekelioğlu, s. 17; Kılıçoğlu, s. 89;
Oğuzman-Öz, s. 185; Eren, s. 333-334.
44 Tekelioğlu, s. 18; Başalp, s. 384;
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186; Eren, s. 333-334.
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the contract due to invalidity of the non-liability agreement.47

Diğer bir ifadeyle, kötü niyetli borçlu, sorumsuzluk anlaşmasının geçersiz olması gerekçesiyle sözleşmenin geri kalanının da hükümsüz olduğunu ileri süremez.47

I V . E L I M I N AT I O N O F
TO R T I O U S L I A B I L I T Y
WITH NON-LIABILITY
AG R E E M E N T S

I V. HA KSI Z Fİ İ L
SORUMLULUĞUN
SORUMSUZLUK
A NLAŞMA LA RI YLA
ORTA DA N KA LDI RI L MAS I

ACCEPTS AT THE
TIME OF FULFILMENT
OF OBLIGATIONS
ARE OF TWO TYPES:
FUNDAMENTAL
OBLIGATIONS (FIRST
LEVEL OBLIGATIONS,
FIRST OBLIGATIONS)
AND SECONDARY
OBLIGATIONS ON THE
DEBT RELATIONSHIP.

law contain the responsibility not to breach
contractual liabilities. The possibility of establishing a non-liability agreement in areas
of responsibility beyond a contractual basis
is controversial. There is a tortious liability
in the event of harm caused to other people
who do not have a contractual relationship.48
A tortious act includes four elements as follows: an illegal act, a fault, damage and the
necessary causal link between the damage
and the act.49
It is possible to make non-liability agreements
for a tortious act regarding assets. However,
it is not possible to have non-liability agreements for a tortious act regarding physical
integrity.50
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47 Tandoğan, p. 456.
48 Meral, 1164.
49 Eren, 516; Kılıçoğlu, p. 273;
Oğuzman-Öz, Cilt-2, p.12.

Another opinion considers non-liability
agreements regarding damage to assets as
valid; although non-liability agreements regarding damage to personal rights are considered invalid.51
Another opinion supports non-liability agreements as valid due to freedom of contract
without considering any damage occuring to
assets or personal rights.52

50 Meral, 1164.
51 Meral, 1164; Eren, p. 605.
52 Meral, 1164.
53 Oğuzman-Öz, p. 505
54 Tandoğan, p. 538.
55 Meral, 1165; Eren, 603, 605.
56 Eren, p. 605.
57 Meral, 1166.
58 Meral, 1144.
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According to Oğuzman and Öz, if the same
act constitutes both, that is, if it is a contradiction of obligations and a tortious act, then
a non-liability agreement that is added into
the contract in order to limit responsibility is
also valid for the tortious act.53 Likewise, Tandoğan states that non-liability agreements
added into a contract should also be valid for
responsibility arising from a tortious act.54

Kanunda düzenlenen sorumsuzluk anlaşmaları sözleşmeden doğan yükümlülüklerin
ihlali durumunda ortaya çıkan sorumluluğu
kapsamaktadır. Sözleşme dışında kalan sorumluluk alanında ise sorumsuzluk anlaşmasının yapılıp yapılamayacağı tartışmalı bir
konudur. Kişiler arasında bir sözleşme ilişkisi
dışında hukuka aykırı bir davranışla başkasına zarar verilmesi durumunda haksız fiil sorumluluğu söz konusudur.48 Haksız fiil dört
unsurdan oluşmaktadır; hukuka aykırı bir fiil,
kusur, zarar ve zarar ile söz konusu fiil arasında uygun illiyet bağının olmasıdır.49
Bir görüş malvarlığına ilişkin olan haksız
fiillerde sorumsuzluk anlaşmasının yapılabileceğini ancak vücut bütünlüğüne karşı
yapılan haksız fiillerde yapılan sorumsuzluk
anlaşmalarının geçerli olmayacağını ifade
etmektedir.50
Diğer bir görüş, kişinin malvarlığında oluşacak olan zarar ile ilgili yapılan sorumsuzluk
anlaşmalarının geçerli, buna karşılık şahıs
varlığına ilişkin sorumsuzluk anlaşmalarının
geçersiz sayılacağı kanaatindedir.51
Diğer bir görüş ise zararın malvarlığında
veya şahıs varlığında meydana gelip gelmemesine bakılmaksızın, sözleşme serbestisi ilkesi gereği sorumsuzluk anlaşmalarının herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kabul
edilmesi gerektiğini savunmaktadır.52
Oğuzman ve Öz’e göre aynı fiil hem borca
aykırılık hem de haksız fiil teşkil ediyorsa, sorumluluğu daraltmak için sözleşmeye eklenen sorumsuzluk anlaşması haksız fiil açısından da geçerli olacaktır.53 Yine aynı şekilde
Tandoğan, sözleşmeye konulan sorumsuz-
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According to Turkish law, non-liability agreements that are made concerning a tortious
act for personal rights are invalid due to Article 27 of the TCO and Article 23 of the Turkish
Civil Code. In other words, agreements made
contrary to Article 23 of the Turkish Civil Code
are invalid due to Article 27 of the TCO.55
In situations where both the contractual responsibility and a responsibility of tortious
act are implementable, it is accepted that
non-liability agreements, which limit or eliminate contractual responsibilities, are valid for
responsibilities of tortious act in some cases.
In order to limit responsibility of a tortious
act with a non-liability agreement, the tortious act should a slight negligence carried
out against an injured party’s assets. Only
in this situation are prior non-liability agreements made in order to eliminate contractual
responsibility valid for responsibility of a tortious act. It is important that the tortious act
is carried out with slight ngeligence against
assets56 and not against personal rights,. On
the other hand, non-liability agreements that
are made in order to eliminate responsibility
of a tortious act toward personal assets are
invalid according to Article 27 of the TCO,
and non-liability agreements that are made
for gross negligence or wilful misconduct
because of the tortious acts are invalid due to
Article 115 of the TCO.57

luk anlaşmalarının haksız fiilden doğan sorumluluk için de geçerli olması gerektiğini
savunmaktadır.54
Türk hukukunda şahıs varlığına karşı yapılan
haksız fiillere ilişkin sorumsuzluk anlaşmaları
TBK m. 27 ve TMK m. 23 gereği geçersizdir.
Başka bir ifadeyle, TMK m. 23’e aykırı olarak
akdedilen anlaşmalar, TBK m. 27’den dolayı
geçersiz hale gelecektir.55
Sözleşmesel sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu ile yarıştığı durumlarda, sözleşmesel
sorumluluğu sınırlandıran veya ortadan
kaldıran sorumsuzluk anlaşmalarının bazı
şartlarla haksız fiil sorumluluğu için geçerli
olduğu kabul edilmektedir. Haksız fiil sorumluluğun sorumsuzluk anlaşmasıyla sınırlandırılabilmesi için söz konusu haksız fiilin
zarar görenin malvarlığına karşı ve hafif kusur ile yapılmış olması gerekmektedir. Ancak
bu durumlarda sözleşmesel sorumluluğu
ortadan kaldırmak için önceden yapılan sorumsuzluk anlaşmaları haksız fiilden doğan
sorumluluk için de geçerli olacaktır. Burada
haksız fiilin şahıs varlığına değil malvarlığına
karşı yapılması56 ve hafif kusurla yapılması
önem arz etmektedir. Aksi takdirde, şahıs
varlığına yapılacak haksız fiillere ilişkin sorumluluğu kaldıran sorumsuzluk anlaşmaları TBK m. 27’ye göre, ağır kusur veya kast
ile yapılacak haksız fiillere ilişkin yapılacak
anlaşmalar ise TBK m. 115’e göre geçersiz
olacaktır.57

V. CONSEQUENCES
OF A NON-LIABILITY
AG R E E M E N T

V. SORUMSUZLUK
AN LAŞMASI NI N
SO NUÇLA RI

The obligations that a debtor accepts at the
time of fulfilment of obligations are of two
types: fundamental obligations (first level
obligations, first obligations) and secondary
obligations on the debt relationship. Fundamental obligations arise from a contract and
determine the legal type of the contract by
giving features to the contract. Secondary
obligations occur as a result of a debtor’s
behaviour contrary to their fundamental liabilities.58 Non-liability agreements eliminate
the secondary obligation, that is, any compensation that might occur due to a debtor’s
behaviour contrary to his/her obligations.

Bir borç ilişkisinde borçlunun borcunu ifa
sırasında uyması gereken yükümlülükler asli
(birinci derece yükümlülükler, ilk yükümlülükler) yükümlülük ve tali yükümlülük olarak
ikiye ayrılır. Asli yükümlülükler, sözleşmeden doğan ve sözleşmeye özelliğini vererek
hukuki tipini kazandıran yükümlülüklerdir.
Oysa tali yükümlülükler borçlunun esaslı
edim yükümlülüğüne aykırı davranması neticesinde ortaya çıkar.58 Sorumsuzluk anlaşması borçlunun borca aykırı davranışından
doğan zararın tazmini olan yan edim yükümlülüğünü ortadan kaldıran anlaşmadır.

M AK AL E L E R

BIR BORÇ ILIŞKISINDE
BORÇLUNUN BORCUNU
IFA SIRASINDA
UYMASI GEREKEN
YÜKÜMLÜLÜKLER
ASLI (BIRINCI DERECE
YÜKÜMLÜLÜKLER, ILK
YÜKÜMLÜLÜKLER)
YÜKÜMLÜLÜK VE TALI
YÜKÜMLÜLÜK OLARAK
IKIYE AYRILIR.
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As mentioned above, a debtor’s compensation responsibility is a secondary obligation
that arises from nonfulfillment of a fundamental obligation. Therefore, the subject of
a non-liability agreement is not a fundamental obligation of the contract. In other words,
responsibility that a non-liability agreement
aims to prevent is non-performance of the liabilities but responsibilities that occur in the
scope of secondary obligations.59 Hence,
non-liability agreements do not provide freedom to a debtor to choose whether to fulfil
fundamental obligations that arise from a
contract.60 Parties may agree upon whether
one party has the freedom to fulfil his fundamental liability; however, this kind of agreement is not considered a non-liability agreement. In other words, although a non-liability
agreement made between parties in favour
of a debtor is valid, a debtor has to fulfil his
fundamental obligations written in the contract.61

Yukarıda da ifade edildiği gibi, borçlunun
söz konusu tazmin yükümlülüğü, asli edim
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan bir yan yükümlülüktür.
Dolayısıyla sorumsuzluk anlaşmasının konusu, sözleşmedeki asli yükümlülükler değildir. Başka bir ifade ile sorumsuzluk anlaşması ile önlenmek istenen sorumluluk, edim
yükümlülüğü değil, tali edim yükümlülüğü
açısından ortaya çıkan sorumluluktur.59 Dolayısıyla, sorumsuzluk anlaşması, borçluya
sözleşmeden doğan asli edim yükümlülüklerini ifa edip etmeme gibi bir serbestlik tanımamaktadır.60 Taraflar aralarında anlaşarak
bir tarafın sözleşmeden doğan asli edim
yükümlülüğünü yerine getirip getirmemekte serbest olacağı konusunda anlaşabilirler
ancak böyle bir anlaşma sorumsuzluk anlaşması olarak nitelendirilmeyecektir. Başka
bir ifadeyle, borçlu lehine geçerli bir şekilde
sorumsuzluk anlaşması yapılmış olsa bile,
borçlu sözleşmeden doğan asli yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.61

VI. CONCLUSION

VI. SONUÇ

Non-liability agreements, that are defined
as agreements made explicitly or implicitly
between debtor and creditor, prior to damage in result of violation of contract and to
prevent completely or partially potential for
future compensation demand in favour of
creditor, independently or as an addendum
of a contract. Parties may make a contract as
they wish within the scope of freedom of contract. However, with Article 115 of the TCO, a
lawmaker restricts that freedom. In principle,
the first sub article of the relevant regulations
provides that the making such an agreement
is limited to a debtor’s slight negligence. In
other words, a lawmaker regulates that the
agreements made to free a debtor from his
liability of gross negligence are invalid.

Sözleşmenin ihlalinden doğan zararın gerçekleşmesinden önce alacaklı ile borçlu
arasında açık veya örtülü olarak yapılan ve
ileride alacaklı lehine doğması ihtimali olan
bir tazminat isteminin oluşmasına tamamen
veya kısmen engel olan bağımsız ya da asıl
sözleşmeye ek olarak yapılan anlaşmalara
sorumsuzluk anlaşması denilmektedir. Taraflar sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde diledikleri gibi sözleşme akdedebilirler.
Ancak, kanun koyucu TBK m. 115 ile buna
bir sınırlama getirmektedir. Söz konusu maddenin ilk fıkrası kural olarak borçlunun hafif
kusurundan sorumlu olmayacağı yönünde
anlaşma yapılabileceğini düzenlemiştir. Başka bir ifadeyle kanun koyucu kural olarak
borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağı yönünde yapılan anlaşmaların hükümsüz olduğunu düzenlemektedir.

The second and third sub articles of Article
115 of the TCO regulate the exceptions to
this rule. According to the second sub article,
if there is a service contract between parties,
an agreement that states a debtor will not be
liable even for slight negligence is invalid. Although the mentioned Article is criticised for
several reasons, the aim of the lawmaker is to
protect the employee, who is the weaker party.
The third sub article of the same Article regulates the invalidity of agreements based on
a debtor’s non-liability in event of an activity
conducted by permission of a competent authority and requiring proficiency.

TBK’nın 115. maddenin ikinci ve üçüncü
fıkraları bu kuralın istisnalarını düzenlemektedir. İkinci maddeye göre taraflar arasında
bir hizmet akdi söz konusu ise borçlunun
hafif kusurundan dahi sorumlu olmayacağı yönünde yapılan anlaşma kesin olarak
hükümsüzdür. Söz konusu madde çeşitli
sebeplerden dolayı doktrinde eleştirilse de
kanun koyucunun amacı burada zayıf olan
işçiyi korumaktır.
Aynı maddenin üçüncü fıkrası ise yetkili
makam tarafından verilen izin ile uzmanlık
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According to Article 27/2 of the TCO, invalidity of a non-liability agreement does not invalidate the whole contract.
In the case of a breach of contractual responsibility, if that responsibility also constitutes
responsibility in tort, there is an opinion from
doctrine that a non-liability agreement made
between parties is also valid for a liability that
has occurred due to a tortious act.
Finally, an agreement made between parties
regulating the fulfilment of fundamental liabilities of a contract is not considered a non-liability agreement. A non-liability agreement
is an agreement that limits a debtor’s secondary liability to reimbursement of a creditors’
loss as a result of a debtor’s breach of his/her
fundamental liabilities.

M AK AL E L E R

gerektiren bir faaliyetin olması durumunda
borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağı yönünde yapılan anlaşmaların hükümsüz olacağını düzenlemektedir.
Sorumsuzluk anlaşmalarının geçersiz olması TBK m. 27/2’ye göre sözleşmenin tamamını hükümsüz kılmayacaktır.
Sözleşmeden doğan yükümlülüğün ihlal
edilmesi durumunda ortaya çıkan sorumluluk aynı zamanda haksız fiil sorumluluğu
ise, bu durumda taraflar arasından akdedilen sorumsuzluk anlaşmasının haksız fiilden
doğan sorumluluk için de geçerli olacağı yönünde doktrinde görüş mevcuttur.
Son olarak tarafların arasında sözleşmenin
asli edimlerinin yerine getirilmesine dair
akdedecekleri anlaşma sorumsuzluk anlaşması olmayacaktır. Sorumsuzluk anlaşması,
borçlunun asli edim yükümlülüğüne aykırı
davranması sonucu alacaklının zararını karşılaması olan yan edim yükümlülüğünü sınırlandıran anlaşmadır.
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“If you are fixed on how we are working, then don’t go into law. Start preparing now. We
as a profession have about five years to reinvent ourselves to move from being worldclass legal advisers to world-class legal technologists.”
“Eğer nasıl çalıştığımız konusunda sabit fikirliyseniz, hukuk alanına girmeyin.
Şimdiden hazırlanmaya başlayın. Avukatlar olarak kendimizi dünya çapında hukuk
danışmanlığından dünya çapında hukuk teknoloji uzmanlığına dönüştürmek için
neredeyse beş yılımız var.”

“The End of Lawyers?” by Richard Susskind
provides a brief view on the transformation
of the legal services that are provided by
the lawyers. Susskind frankly states that the
lawyers should change the process and
delivery of the legal services and practices
they offer unless they want to “extinct”. He
not only provides the overall position of
the legal services in the future, but points
out the reasons for the mentioned radical
transformation of the lawyering, furthermore predicts the evolvement of the legal
practices and presents different scenarios
and outcomes. Generally speaking, Susskind explains the reason behind this radical
and remarkable transformation of the legal
services as we know today and advises 21st
century lawyers and future lawyers on the
path to create maintainable and competitive
legal establishments. According to Susskind, legal practitioners who refuse and reject the essential transformation for survival
of their practices will be diminished and the
others who embrace the transformation will
survive and also profit from the future as he
explains in his book. Being a lawyer himself
upgrades the creditability of the book and
his views on his profession and enables the
reader to engage with the closed doors of
the legal practices.
Richard Susskind argues that the legal practices as we know today faces a great threat
of computerizing and buyers’ market demand that we call it modernity. Despite the
misguidance of the title, Susskind actually
predicts that the legal profession as we practice today will be revolutionized by the force
of technological advancements and the influence of the recession, he does not claim
that the lawyers will perish. These changes
are supported by the development of the
information technologies and the market

Richard Susskind tarafından kaleme alınan
“Avukatların Sonu?”adlı kitap, avukatların
sunmuş olduğu yasal hizmetlerin dönüşümüne ilişkin bir inceleme ile karşımıza çıkmaktadır. Susskind, avukatların “nesillerinin
tükenmesini” istemedikleri sürece, sunmuş
oldukları yasal hizmet ve uygulamaların süreç ve sunum usullerini değiştirmeleri gerektiğini açıkça belirtmektedir. Sadece gelecekte meydana gelecek yasal hizmetlerin
genel konumunu ortaya koymakla kalmamakta, aynı zamanda avukatlık hizmetlerinde meydana gelecek radikal dönüşümünün
nedenlerini de vurgulamakta ve yasal uygulamaların gelişimini öngörmekte ve bu gelişim doğrultusunda meydana gelecek farklı
senaryolar ve sonuçlar sunmaktadır. Genel
olarak, Susskind, günümüz yasal hizmetlerin
bu radikal ve dikkate değer dönüşümünün
arkasındaki nedeni açıklayarak 21. yüzyıl ve
gelecek avukatlarına sürdürülebilir ve rekabetçi yasal kuruluşlar oluşturma yolunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Susskind’e göre,
çalışmalarının hayatta kalması için gerekli
dönüşümü yok sayan ve reddeden hukukçular sistem içinde yok olacak ve dönüşümü
benimseyenler, kitapça açıklandığı üzere hayatta kalacaktır ve gelecekten kazanç sağlayacaklardır. Yazarın kendisinin de bir avukat
olması, kitabın ve mesleğe ilişkin görüşlerinin güvenilirliğini arttırmakta ve okuyucunun yasal uygulamaların bilinmeyen kısımlarını görmesine olanak sağlamaktadır.
Richard Susskind, günümüz yasal uygulamaların bilgisayarlaşma ve modernite olarak
adlandırdığımız piyasa talepleri sebebiyle
büyük bir tehdit tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savunmaktadır. Başlığın yanlış yönlendirmesine rağmen, Susskind aslında bugün
uyguladığımız hukuk mesleğinin teknolojik
gelişmelerin gücü ve ekonomik krizin etkisiyle kökten değişeceğini öngörmektedir, avu-
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Susskind also points out that the adopted
legal services are inefficient, absurdly
expensive and, languid.

AS THE EFFECT OF
THE RECESSION AND
THE INFORMATION
TECHNOLOGY
ADVANCEMENTS,
THE LEGAL SERVICES
CONFRONT THE
DECOMPOSITION OR AS
THE SUSSKIND NOTES,
COMMODITIZATION OF
THE LEGAL SERVICES
AND WORKS.

demands for reduction of the legal service
fees. Susskind also points out that the adopted legal services are inefficient, absurdly expensive and, languid. Current services
will be replaced by modernized and effective techniques such as off-shoring, computerization and sub-contracting endorsed by
the information technologies. The economic conditions of the recession enforce clients
to demand a reduction of the legal service
fees. When the demand of the clients meets
the information technology achievements,
Susskind argues that the traditional legal
work will be commoditized and this leads to
multi-sourcing of the legal services. As the
clients demand more legal services at less
cost (Susskind, p. xviii), legal services will be
decomposed to its tasks and these tasks will
be completed by the cost-effective sources. The mentioned process is called legal
process outsourcing (“LPO”) and is one of
the solutions Susskind offers for lawyers to
adapt in order to accommodate the market
demands. LPO primarily describes the decomposition of the legal work to its components and assign these decomposed legal
works to cheaper provider.
For a broader approach, Susskind presents the evolution of the legal work as he
observed: 1) bespoke legal services 2)
standardized legal services 3) systemized
legal services 4) packaged legal services
and lastly 5) commoditized legal services.
(Susskind, 29) With this model, Susskind explains the evolvement of the legal services.
Bespoke legal services are, according to
Susskind, “traditional, hand-crafted, one-toone consultative personal service, highly
tailored for the specific needs of the client.”
These services can be neither provided to
other clients nor adapted to other circumstances where this service can be reused
which are particular to a task such as courtroom lawyering or drafting an agreement
from the very beginning. Standardization
of the legal services is the second phase of
the Susskind’s revolution path of the legal
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katların yok olacağını iddia etmemektedir.
Bu değişiklikler bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yasal hizmet ücretlerinin düşürülmesi
doğrultusundaki piyasa talepleri ile desteklenmektedir. Susskind ayrıca, uygulanan
yasal hizmetlerin verimsiz, gereksiz pahalı
ve yavaş olduğuna dikkat çekmektedir. Güncel hizmetler, bilgi teknolojilerinin etkisiyle
offshoring, bilgisayarlaşma ve taşeronluk
gibi modern ve etkili tekniklerle değiştirilecektir. Krizin oluşturduğu ekonomik koşullar, müvekkilleri yasal hizmet ücretlerinin
düşürülmesini talep etmeye zorlamaktadır.
Müşterilerin talebi, bilgi teknolojisi gelişimi ile buluştuğunda, Susskind, geleneksel
yasal hizmetlerin kendi içinde bileşenlere
ayrılacağını savunmaktadır ve bu durum da
yasal hizmetlerin çoklu kaynaklardan tedarik edilmesine neden olacaktır. Müvekkiller
daha az maliyetle daha fazla yasal hizmet
talep ettikleri için (Susskind, s. xviii), yasal
hizmetler parçalarına ayrılacak ve bu görevler uygun maliyetli kaynaklar tarafından
tamamlanacaktır. Bahsedilen sürece yasal
süreç dış kaynak kullanımı (“LPO”) denmektedir ve LPO, Susskind’in avukatlara piyasa
taleplerini karşılamak amacıyla adaptasyonu
sağlayacağını belirttiği çözümlerden biridir.
LPO öncelikle yasal çalışmanın bileşenlerine
ayrıştırılmasını belirtmektedir ve bu ayrıştırılmış yasal bileşenler daha ucuz sağlayıcılar
tarafından yerine getirilir.
Daha geniş bir yaklaşım için, Susskind gözlemlediği şekilde yasal hizmetlerin evrimini
sunar: 1) ısmarlama yasal hizmetler 2) standartlaştırılmış yasal hizmetler 3) sistematize
edilmiş yasal hizmetler 4) paketlenmiş yasal
hizmetler ve son olarak 5) bileşenlerine ayrılmış yasal hizmetler. (Susskind, 29) Susskind,
bu model ile yasal hizmetlerin gelişimini açıklamaktadır. Ismarlama yasal hizmetler, Susskind’e göre “geleneksel, el yapımı, birebir
danışmanlık kişisel hizmetlerdir, müvekkillerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.” Bu
hizmetler diğer müvekkillere sağlanamaz ve
tekrar verilmesi için diğer koşullara uyarlanamaz, örnek olarak bir işe özgü olan mahkeme
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Susskind ayrıca, uygulanan yasal hizmetlerin
verimsiz, gereksiz pahalı ve yavaş olduğuna
dikkat çekmektedir.

services. Standardized legal work involves
the creation of efficiencies that are derived
from the bespoke work (Susskind, 29-30) In
this step, the attorney utilizes the previously
used contract or formal letter to create templates for the similar problems of their clients
to use them in the future for a different client.
The definition of systemization of the legal
works is the use of IT systems for constituting the required legal work, such as using
computerized checklists to create an agreement by lawyers. Penultimately, the packaged legal services are in fact systemized
legal services, which are provided to clients
to complete the work themselves via online
systems. The systems of the law firm and the
knowledge embedded within them are thus
‘packaged’ for the client’s convenience as a
form (crudely) of DIY legal service, as Susskind explained. (Susskind, 31) And lastly,
commoditization of legal services as Susskind defines are an electronic or online legal
package or offering that is perceived mundane, a raw material that can be sourced from
different suppliers. The drastic and dramatic
transformation of legal services as Susskind
refers to is through the fourth and fifth stages
of the evolutionary path of the legal services
which will radically change the legal profession as we know it today.
As the effect of the recession and the information technology advancements, the legal services confront the decomposition or
as the Susskind notes, commoditization of
the legal services and works. These parts
of the commoditized legal services will be
provided by less expensive and sufficiently qualified practitioners (i.e. LPO) in order
to reduce the cost of the legal fees. Clients
are likely to embrace the LPO as they demand the reduction of the fees for a long
time. Susskind offers an example of LPO as
Rio Tinto; a multinational metal and mining
company, which started to employ the outsources in India for the decomposed legal
work of its own such as proof reading, basic
research and contract review.

avukatı avukatlığı veya en başından bir anlaşmanın hazırlanması. Yasal hizmetlerin standardizasyonu, Susskind’in yasal hizmetlerin
evrim yolunun ikinci aşamasıdır. Standartlaştırılmış yasal hizmetler, ısmarlama işten
türetilen verimlerin yaratılmasını içerir (Susskind, 29-30) Bu adımda, avukat daha önce
kullanılmış sözleşmeyi veya resmi mektubu
kullanarak gelecekteki başka müşterilerinin
benzer problemlerinde bunları kullanmak
için şablonlar kullanmaktadır. Yasal hizmetlerin sistematizeleşmesinin tanımı, avukatlar
tarafından bir sözleşme hazırlanması için
bilgisayarlı kontrol listelerinin kullanılması
gibi gerekli yasal hizmeti oluşturmak için IT
sistemlerinin kullanılmasıdır. Sondan bir önceki olan paketlenmiş yasal hizmetler aslında, müvekkillere yasal hizmetleri çevrimiçi
sistemler üzerinden tamamlamaları için sunulan sistematize edilmiş olan yasal hizmetlerdir. Susskind’in açıkladığı üzere, hukuk
bürosunun sistemleri ve onların barındırdığı
bilgi bu şekilde “paketlenerek”, müvekkile
kolaylık sağlayacak şekilde (kabaca) DIY yasal hizmetleri oluşturmaktadır. (Susskind, 31)
Ve son olarak, Susskind’in tanımladığı gibi
yasal hizmetlerin bileşenlere ayrılması ise
farklı tedarikçilerden temin edilebilen ya da,
sıradan algılanan elektronik veya çevrimiçi
bir yasal paket veya tekliftir. Susskind’in belirttiği gibi yasal hizmetlerin sert ve dramatik
dönüşümü, bildiğimiz gibi yasal mesleği kökten değiştirecek olan hukuk hizmetlerinin evrimsel yolunun dördüncü ve beşinci aşamaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

KRIZIN VE BILGI
TEKNOLOJISININ
GELIŞMESININ
ETKISIYLE YASAL
HIZMETLER,
AYRIŞMAYLA YA
DA SUSSKIND’IN
BELIRTTIĞI GIBI, YASAL
HIZMETLERIN VEYA
IŞLERIN BILEŞENLERINE
AYRILMA DURUMU ILE
KARŞI KARŞIYADIR.

Krizin ve bilgi teknolojisinin gelişmesinin
etkisiyle yasal hizmetler, ayrışmayla ya da
Susskind’in belirttiği gibi, yasal hizmetlerin
veya işlerin bileşenlerine ayrılma durumu ile
karşı karşıyadır. Bileşenlerine ayrılmış yasal
hizmetlerin ayrılmış kısımları, yasal ücretlerin
maliyetini düşürmek için daha ucuz ve yeterli ölçüde kalifiye uygulayıcılar (yani LPO)
tarafından sağlanacaktır. Müvekkiller, uzun
süredir ücretlerin düşürülmesini talep ettikleri için LPO’yu benimsemeleri muhtemeldir.
LPO’lara örnek olması açısından Susskind,
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For the future business models, Susskind suggests four types
of legal businesses named “target”, “doughnut”, “glazed
doughnut”, and “cog” which are formed by the LPO influence. According to Susskind, as these four business models begins dominating the industry in future, the traditional
one-to-one legal counselling will be diminished. In this point,
Susskind also refers to the litigation part of the legal practices.
Due to the impact of the information technologies to the litigation, the case management, electronic filling and the new
courtroom technologies will enhance the litigation work and
reduce the fees. By this way, the attorney will have to focus
more on the dispute resolutions as well as ways in which to
avoid courtrooms for their client rather than to embitter the
dispute for their own profit.
Overall, Susskind refers to the pressure points of the transformation of the legal services, which are both information
technology advancements and the effect of recession. As the
information technologies and the market demand obliges to
commoditization of the legal services, modern sourcing process will emerge such as offshoring, outsourcing, subcontracting, leasing, co-sourcing (couple of law firms will merge

çok uluslu bir metal ve madencilik şirketi olan Rio Tinto’yu
göstermektedir; Rio Tinto proof read, temel araştırma ve sözleşmenin gözden geçirilmesi gibi ayrıştırılmış yasal işler için
Hindistan’daki dış kaynaklardan yararlanmaktadır.
Gelecekteki iş modelleri için Susskind, LPO etkisi ile oluşturduğu “hedef”, “donut”, “sırlanmış donut ve “çark” adında dört tür
yasal işletme önermektedir. Susskind’e göre, bu dört işletme
modeli gelecekte endüstriye egemen olacağından, geleneksel bire bir hukuk danışmanlığı yok olacaktır. Bu noktada, Susskind ayrıca yasal uygulamaların dava süreçlerine de değinmektedir. Bilgi teknolojilerinin dava sürecine etkisi nedeniyle
dava yönetimi, elektronik doldurma ve yeni mahkeme salonu
teknolojileri dava süreçlerini geliştirecek ve sürecin ücretleri
azaltacaktır. Bu şekilde, avukatlar kendi çıkarları için anlaşmazlığı körüklemek yerine uyuşmazlık çözümlerine ve müvekkilleri için mahkeme salonlarından kaçınmanın yollarına odaklanmaları gerekecektir.
Genel olarak, Susskind, hem bilgi teknolojisi alanındaki gelişmeler hem de krizin etkisi ile yasal hizmetlerin dönüşümünün
baskı noktalarını belirtmektedir. Bilgi teknolojileri ve piyasa

To conclude, Susskind predict a new world with a quite different legal
service offering and receiving compared to today.
Sonuç olarak, Susskind, günümüze kıyasla oldukça farklı bir yasal hizmet
verimi ve alımını içeren yeni bir dünyanın meydana geleceğini tahmin
etmektedir.

their sources), computerizing and open sourcing (online legal
counseling). In the near future, people will be dependent to IT
advancements for providing and receiving legal services. Additionally, new professions will emerge as an extension to legal professions by the people who embraced the evolvement
of the legal services. These professions are listed by Susskind
as: expert trusted adviser, enhanced practitioner, legal knowledge engineer, legal risk manager and legal hybrid.
“The End of Lawyers?” by Richard Susskind refers to a terra
incognita to the world where we have inadequate number of
source about the future of lawyers. The future Susskind predicts seems reasonable and sustainable form an external view
at first. But, when the reader scrutinizes the Susskind’s implications, one can found some baseless arguments and some
crucial aspects of the legal world is stayed unmentioned.
Susskind creates a world where a high developed computer program provides online legal services on idiosyncratic
matters for a lesser fee than a real person lawyer demands.
He talks about a future, which citizens turn to the internet for
legal guidance, “whether through primitive FAQs (frequently
asked questions) or artificial intelligence-based, diagnostic
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talebi, yasal hizmetlerin bileşenlerine ayrılmasının zorunluluğu getirdiğinden, offshoring dış kaynak kullanımı, taşeronluk,
kiralama, ortak kaynak kullanımı (birkaç hukuk firmasının kaynaklarını birleştirmeleri), bilgisayar kullanımı ve açık kaynak
kullanımı(çevrimiçi hukuk danışmanlığı) gibi modern kaynak
kullanımı süreci ortaya çıkacaktır. Yakın gelecekte, insanlar
yasal hizmetler sağlamak ve almak için IT gelişmelerine bağlı
olacaklar. Ek olarak, yeni meslekler, yasal hizmetlerin gelişimini
benimseyen insanlar tarafından yasal mesleklerin bir uzantısı
olarak ortaya çıkacaktır. Bu meslekler, Susskind tarafından uzman güvenilir danışman, gelişmiş pratisyen, hukuk bilgi mühendisi, yasal risk yöneticisi ve yasal melez olarak listelenmiştir.
Richard Susskind “Avukatların Sonu?” ile, avukatların geleceği
hakkında yetersiz sayıda kaynağa sahip olduğumuz bilinmeyen bir dünyayı anlatmaktadır. Susskind’in geleceğe ilişkin
tahminleri, dışarıdan bakıldığında ilk bakışta açısından makul
ve sürdürülebilir görünmektedir. Ancak, okuyucu Susskind’in
iddialarını incelerken, kişi temelsiz bazı argümanlar bulmaktadır ve hukuk dünyasının bazı önemli kısımlarına değinilmediğini fark etmektedir. Susskind, gelişmiş bir bilgisayar programının, kendine has konularda avukatın talep ettiğinden daha az
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expert systems.” (Susskind, p. 242) But appears to me that
Susskind fails to consider the regulatory and legal protections
that lawyers enjoy when he predicts that the lawyers soon to
be replaced by artificial intelligences. Moreover, Susskind
fails to include the political impact of such a distinctive transformation. In today’s world, lawyers are licensed to practice
law by the bar associations and every other person is banned
from practicing law without a license handed by the bar association of its jurisdiction. I am not convinced by the idea
that bar associations will abandon the ongoing procedure of
licensing the practitioners of law, so if the Susskind’s world
will become reality, the sophisticated computer programs offering legal advice will have a licensed lawyer behind them
which will include the one-to-one counselling in a way to the
new system. As I mentioned, I am not sure that the regulatory
structure of law will change as quickly and easy as Susskind
claims. Moreover, Susskind never expounds the attorney
client privileges such as confidentiality. When a client manages with a sensitive legal concern, it is hardly imagine that
the client confidingly enter that sensitive issue on an online
computer program which can be accessible by the unknown
person. The client will understandably be hesitant to disclose
such a sensitive legal issue to a generated computer program
when his opponents may reach that sensitive issue. Additionally, I wonder about serving to clients on an online computer
program within the scope of an ethical rule called conflict of
interest. Today, lawyers are restricted to give legal advices on
parties, which have or may have an opposing interest. In the
world Susskind predicts, the computer program will have to
do a large scaled search about conflict of interest rules before
giving legal advices as lawyers and law firm do today. This
process has fundamental limitations for the online legal services that can result with a quite a few clients bereft of legal
services.
To conclude, Susskind predict a new world with a quite different legal service offering and receiving compared to today.
He expands his predictions with examples, detailed and bold
statements but he fails to cover the waterfront of the legal
services as I mentioned regulatory, confidentiality, conflict of
interest aspect of the legal world. I find the book quite innovational and inspiring. As Susskind points out, there is a radical
alteration, perhaps digitalization, in the field of advocacy affected by the technological advancements and artificial intelligence. As such, it is certain that the way that lawyers work
will change. But I do not think that this alteration brings the
end of lawyers. Ultimately, advocacy is a branch of profession which has to have human factor and touch. I agree with
Susskind states that the lawyers, bar associations, ministries
have to pay attention to the evolving world and prepare for
the future.

K İ TAP İ NC E LE M E Sİ

ücret karşılığında çevrimiçi yasal hizmetler sağladığı bir dünya
yaratmaktadır. “SSS’ler (Sıkça Sorulan Sorular) yapay zeka
esaslı uzman teşhis sistemlerine ilişkin olsa dahi” vatandaşların
yasal hizmetler için internete başvurduğu bir dünya yaratmaktadır. (Susskind, s. 242) Fakat bana göre Suskind, avukatların
yakın zamanda yapay zekalar ile değiştirileceğini öngördüğü
dünyada avukatların sahip olduğu yasal ve yasal korumaları
göz önünde bulundurmamaktadır. Dahası, Susskind, bu kadar
farklı bir dönüşümün politik etkisinden de bahsetmemektedir.
Günümüz dünyasında, avukatlar, Barolar Birliği tarafından hukuku uygulamak için lisans temin etmek durumundadırlar ve
diğer herkes, kendi yargı yetkisi içerisinde verilen bir lisans olmadan avukatlık yapmaktan men edilmiştir. Baro Birlikleri’nin
hukuk uygulayıcılarına lisans verme prosedüründen vazgeçeceği fikri kanımca gerçekçi değildir, bu sebeple Susskind’in
dünyası gerçek olacaksa, yasal danışmanlık sunan sofistike
bilgisayar programlarının arkasında bir lisanslı avukat bulunacaktır ve bire bir yasal hizmet yeni sistemde de yer bulacaktır.
Bahsedildiği gibi, hukukun düzenleyici yapısının Susskind’in
iddia ettiği kadar hızlı ve kolay değişeceğinden emin olamamaktayım. Dahası, Susskind, avukat ve müvekkil ilişkisindeki
gizlilik gibi ayrıcalıklarını asla değinmemektedir. Bir müvekkil
hassas bir yasal durumla karşı karşıya kaldığında, müvekkilin
bu hassas konuyu, bilinmeyen bir kişi tarafından erişilebilmesi muhtemel olan bir çevrimiçi bilgisayar programına güvenle
girdiğini düşünmek imkansızdır. Müvekkil, rakiplerinin bu hassas yasal duruma erişme olasılığı olması sebebiyle, bu hassas
konuyu bir bilgisayar programına ifşa etmekte tereddüt edecektir. Ayrıca, çıkar çatışması adındaki etik kural kapsamında,
bir çevrimiçi bilgisayar programının müvekkillere hizmet etme
durumunu da merak ediyorum. Bugün, avukatlar, karşı çıkarları olan ya da olabileceği taraflara yasal tavsiye verme konusunda kısıtlanmışlardır. Susskind’in öngördüğü gibi, bilgisayar
programının günümüzde avukatların ve avukatlık bürolarının
yapmış olduğu gibi yasal tavsiye vermeden önce çıkar çatışması kuralları hakkında geniş çaplı bir araştırma yapması gerekmektedir. Bu işlem, çevrimiçi yasal hizmetlere ulaşım için
temel kısıtlama sağlamaktadır ve birçok kişinin bu yasal hizmetten mahrum kalması ile sonuçlanacaktır.
Sonuç olarak, Susskind, günümüze kıyasla oldukça farklı bir
yasal hizmet verimi ve alımını içeren yeni bir dünyanın meydana geleceğini tahmin etmektedir. Tahminlerini örneklerle,
ayrıntılı ve cesur ifadelerle genişletmektedir, ancak belirtmiş
olduğum üzere, hukuk dünyasının gerekliliklerinden olan gizlilik, avukatların lisans ile hizmet vermesini, çıkar çatışması gibi
açılarını, oluşturmuş olduğu yeni dünya içerisine koymakta
başarısız olmaktadır. Kitabı oldukça yenilikçi ve ilham verici
buluyorum. Susskind’in de değindiği gibi, avukatlık mesleği
teknoloji ve yapay zekanın getirmiş olduğu yeniliklerle kökten bir değişim geçirme, belki de dijitalleşme aşamasındadır.
Haliyle, avukatların günümüzdeki iş yapma biçimlerinin değişeceği muhakkaktır. Fakat bu durumun, avukatlık mesleğini
sona erdireceğini düşünmemekteyim. Nihayetinde avukatlık
insan unsurunun ve insan dokunuşunun mutlaka bulunması
gereken bir meslek dalıdır. Susskind’e şu açıdan hak veriyorum: avukatların, baroların, bakanlıkların bu gelişen dünyayı
ve değişen avukatlık mesleğini dikkate almaları ve geleceğe
hazırlanmaları gerekmektedir.
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