Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve
AraútÕrma Merkezi (HÜTAM)

Sözleúme Hukuku ve Eser Sözleúmesi
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SÖZLEùME HUKUKU
(TBK.m.1 vd.)

Sözleúme Nedir?

Sözleúme Nedir?

Sözleúme Nedir?

SÖZLEùME
Sözleúme; (en az) iki kiúinin
karúÕlÕklÕ ve birbirine uygun
irade açÕklamasÕnda
bulunmalarÕ ile meydana
gelen hukuki iúlemdir.

SÖZLEùME
1-Sözleúmenin KurulmasÕ
TaraflarÕn beyanlarÕ (Öneri-kabul),
sözleúme özgürlü÷ü, sözleúmenin
geçerlili÷i/ geçersizli÷i (yokluk, kesin
hükümsüzlük, iptal edilebilirlik)…

2-Sözleúmeden Do÷an Borcun øfasÕ
Edimin nerede, ne zaman, ne úekilde,
kim tarafÕndan, hangi sÕra ile ifa
edilece÷i, øfa etmeme, borca aykÕrÕlÕk,
temerrüt, dönme, fesih, ikale, øbra..

I-SÖZLEùMENøN KURULMASI
Sözleúmenin esaslÕ-ikinci derecedeki noktalarÕ
Sözleúme taraflarÕnÕn beyanlarÕ (Öneri-Kabul),
Sözleúme özgürlü÷ü,
Sözleúmenin geçerlili÷i/geçersizli÷i,
Sözleúmenin úekli,
ørade sakatlÕklarÕ
Genel iúlem koúullarÕ (GøK)
Yokluk, kesin hükümsüzlük(butlan), iptal edilebilirlik..

SÖZLEùMENøN ESASLI NOKTALARI
Sözleúmenin kurulabilmesi için, taraflarÕn “esaslÕ noktalar” üzerinde
uyuúmalarÕ úarttÕr. EsaslÕ noktalarda uyuúma olmazsa sözleúme kurulmamÕútÕr.
*Sözleúmenin esaslÕ noktalarÕ, “objektif esaslÕ noktalar” ve “sübjektif esaslÕ
noktalar”dÕr. Di÷er hususlar ikinci derecedeki noktalardÕr.
økinci derecedeki noktalarda uyuúulamazsa da sözleúme kurulur

Sözleúmenin EsaslÕ NoktasÕ Nedir?
• Objektif esaslÕ nokta, sözleúmenin (kanuni)
tanÕmÕnda yer alan, asgari içeri÷ini oluúturan,
sözleúmeye tipini veren zorunlu hususlardÕr.
SatÕú sözleúmesinde satÕlan úey ve bedel.
• Sübjektif esaslÕ nokta; esasÕnda sözleúmenin
yan (ikinci derece) noktasÕnÕ oluúturmakla birlikte
taraflarÕn anlaúmasÕ veya taraflardan birinin
di÷erine anlatmasÕ-hissettirmesi ile esaslÕ nokta
haline gelen hususlardÕr. øfa yeri, zamanÕ
• økinci derecedeki nokta, esaslÕ nokta dÕúÕnda
kalan durumlar

SÖZLEùMENøN KURULMASI

ÖNERø (øcap)

KABUL

ÖNERø
Öneri; sözleúmenin kurulmasÕna yönelik olarak tek taraflÕ, varmasÕ gerekli olan;
sözleúmenin esaslÕ unsurlarÕnÕ içeren, kesin ve ba÷layÕcÕ nitelik taúÕyan, karúÕ
tarafÕn kabulü ile birlikte sözleúmenin kurulmasÕnÕ sa÷layan irade açÕklamasÕdÕr.
•

FiyatÕnÕ göstererek mal sergilenmesi öneri sayÕlÕr. (TBK. m.8/2)

•

IsmarlanmamÕú bir úeyin gönderilmesi öneri sayÕlmaz. (TBK. m.7)

Öneriye Davet; sözleúmenin esaslÕ unsurlarÕnÕ içermeyen veya ba÷lanma
iradesi taúÕmayan irade açÕklamalarÕ öneri de÷il, öneriye davettir.
9 Sözleúmeyi kiminle yapaca÷ÕnÕ belirlemede özgür oldu÷unu beyan etme,
9 TV’de fiyat gösterilmeksizin yapÕlan reklamlar, gazetede verilen ilanlar;
9 MalÕn üzerinde “numunedir”, “stoklarla sÕnÕrlÕdÕr” úeklinde bir ibare bulunmasÕ öneriye davet sayÕlÕr.

ÖNERøNøN BAöLAYICILIöI
Öneren; önerisiyle ba÷lÕdÕr. Bu «sözleúme ile ba÷lÕlÕk (ahde vefa)»nÕn do÷al sonucudur.
Ba÷lÕlÕk süresinin hesabÕnda;
 Süreli Öneri
Kabul için süre belirleyerek öneride bulunan, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle ba÷lÕdÕr. (TBK. m.3)

 Süresiz Öneride
1-HazÕr olanlar arasÕnda;
¾ Kabul için süre belirlenmeksizin hazÕr olan bir kiúiye yapÕlan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle
ba÷lÕlÕktan kurtulur. (TBK. m.4)
¾ Telefon, bilgisayar gibi iletiúim sa÷layabilen araçlarla do÷rudan iletiúim sÕrasÕnda yapÕlan veya temsilciye öneri,
hazÕr olanlar arasÕnda yapÕlmÕú sayÕlÕr.

2-HazÕr olmayanlar arasÕnda
¾ Kabul için süre belirlenmeksizin hazÕr olmayan bir kiúiye yapÕlan öneri, zamanÕnda ve usulüne uygun olarak
gönderilmiú bir yanÕtÕn ulaúmasÕnÕn beklenebilece÷i ana kadar (makul süre*), önereni ba÷lar. (TBK. m.5)
¾ Mektup, haberci veya mail yoluyla yapÕlan öneri hazÕr olmayanlar arasÕnda yapÕlmÕú sayÕlÕr.
*Makul Süre= Önerinin Ulaúma Süresi + Kabulcünün Düúünme Süresi + Kabulün ulaúma süresi

KABUL
Kabul;, öneriye uygun olarak sözleúmenin kurulmasÕnÕ sa÷layan, tek taraflÕ ve
varmasÕ gerekli irade açÕklamasÕdÕr.
Kabul beyanÕnÕn içeri÷i, öneriye uygun olmalÕdÕr.
• Kabul, “irade beyanÕ” veya “irade faaliyeti” yoluyla açÕklanabilir.
• ørade beyanÕ, açÕk veya örtülü olabilir.
• Susma, kural olarak kabul úeklinde yorumlanamaz.

SÖZLEùMENøN KURULDUöU AN
• Sözleúmenin kurulmasÕ ve hükümlerini do÷urmasÕ farklÕ zamanlarda
gerçekleúebilir.
¾HazÕrlar arasÕnda, sözleúme, muhatabÕn kabul beyanÕnda bulundu÷u anda
kurulur; hükümlerini de aynÕ anda do÷urur.
¾HazÕr olmayanlar arasÕnda; kabul beyanÕ, önerene ulaútÕ÷Õ anda sözleúme
kurulur (varma anÕ); hükümlerini ise geçmiúe etkili olarak gönderme
anÕnda do÷urur (gönderme anÕ).

SÖZLEùME ÖZGÜRLÜöÜ
Sözleúme Özgürlü÷ü; kiúilerin diledi÷i konuda, diledi÷i kiúiyle diledi÷i içerikte

ve úekilde sözleúme yapma hakkÕdÕr.
¾ Sözleúme yapma ve yapmama özgürlü÷ü
¾ Sözleúmenin tarafÕnÕ seçme özgürlü÷ü
¾ Sözleúmenin konusunu seçme özgürlü÷ü
¾ Sözleúmenin içeri÷ini belirleme özgürlü÷ü
¾ ùekil özgürlü÷ü
¾ Sözleúme türlerini tayin özgürlü÷ü
¾ Sözleúmeyi sone erdirme özgürlü÷ü

SÖZLEùME ÖZGÜRLÜöÜNÜN SINIRI
(Geçerlilik KoúullarÕ)
¾Her özgürlü÷ün oldu÷u gibi sözleúme özgürlü÷ünün de bir sÕnÕrÕ vardÕr;
Bu sÕnÕrlamalar aynÕ zamanda sözleúmenin geçerlilik koúullarÕdÕr.
9Ehliyet (TMK. m.11 vd.)
9ùekil (TBK. m.12-17)
9Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kiúilik haklarÕna

uygunluk (TBK. m.27)
9ømkânsÕz olmama (TBK. m.27)
9ørade ile beyan arasÕnda uygunluk (TBK. m.30 vd.)

SÖZLEùMENøN GEÇERSøZLøöø
¾Geçersizlik çeúitli úekillerde ortaya çÕkar;

9Yokluk
9Kesin Hükümsüzlük (Butlan)
9øptal Edilebilirlik

1-YOKLUK
¾Bir iúlemin meydana gelebilmesi için bulunmasÕ gerekli olan
kurucu unsurlardan birinin veya bir kaçÕnÕn
bulunmamasÕdÕr.

9TaraflarÕn veya iradelerinin bulunmamasÕ
9TaraflarÕn iradelerinin uyuúmamasÕ
9Edimin bulunmamasÕ

2-KESøN HÜKÜMSÜZLÜK
9 Bir hukukî iúlemin, baútan itibaren geçersiz olmasÕ ve sonradan da geçerli hale
getirilememesidir.
9 Kesin hükümsüzlük halinde dava açmaya gerek yoktur. AçÕlÕrsa «tespit davasÕ»dÕr.
9 Geçersizli÷i taraflar ve yararÕ olan 3. kiúiler ileri ileri sürebilir. hâkim de re’sen
dikkate alÕr.

*Ehliyetsizlik,
*ùekle aykÕrÕlÕk,
*Hukuka ve ahlaka aykÕrÕlÕk
*BaúlangÕçtaki imkânsÕzlÕk
*Muvazaa

3-øPTAL EDøLEBøLøRLøK
9 Kendili÷inden geçersiz olmayÕp belli bir sakatlÕk sebebiyle iptal hakkÕna sahip
olan kiúi tarafÕndan iptal edilebilen iúlemlerdir.
9 øptal hakkÕ kullanÕldÕ÷Õnda sözleúme baútan itibaren geçersiz olur. øúlemi süresi
içinde iptal edilmez ise iúlem baútan itibaren geçerlidir (askÕda geçerlilik).
9 øptal hakkÕ bozucu yenilik do÷uran bir haktÕr.
9 øptal edilebilirlik halleri
9 *ørade SakatlÕ÷Õ Halleri
YanÕlma,
Aldatma,
Korkutma
**AúÕrÕ Yararlanma (Gabin)

GENEL øùLEM KOùULLARI
GøK, çok sayÕda benzer sözleúmede kullanÕlmak üzere önceden düzenlenmiú olan
ve sözleúmenin taraflarÕndan birinin, di÷er tarafa sözleúme kurulurken sundu÷u
standartlaútÕrÕlmÕú sözleúme hükümleridir
Özellikleri
• øleride çok sayÕda benzer sözleúmede kullanÕlmak amacÕyla hazÕrlanÕr;
• Soyut ve genel nitelikte hükümlerdir;
• Taraflardan biri, önceden, (müzakere olmaksÕzÕn) tek yanlÕ hazÕrlar,
• KoúullarÕn sözleúme metninde veya ekinde yer almasÕ, kapsamÕ, yazÕ türü ve úekli, nitelendirmede
önem taúÕmaz
• GøK içeren koúullarÕn her birinin tartÕúÕlarak kabul edildi÷ine iliúkin kayÕtlar, tek baúÕna, onlarÕ GøK
olmaktan çÕkarmaz;
• GøK ile ilgili hükümler, sunduklarÕ hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafÕndan verilen izinle
yürütmekte olan kiúi ve kuruluúlarÕn hazÕrladÕklarÕ sözleúmelere de, niteliklerine bakÕlmaksÕzÕn
uygulanÕr (TBK. m.20/4). Noter, BOTAù, BEDAù…

GøK DENETøMø
• GøK içeren sözleúmelerde, zayÕf durumdaki tarafÕ korumak amacÕyla emredici nitelikte hükümler
getirilmiútir. UyuúmazlÕk halinde hâkim, genel iúlem koúullarÕnÕ 3 úekilde denetleyebilir.
• 1-Yürürlük denetimi, genel iúlem koúulunun sözleúme içeri÷ine dâhil olup olmadÕ÷ÕnÕn tespiti aúamasÕdÕr.
• TBK. m.21/1: «…sözleúmenin yapÕlmasÕ sÕrasÕnda düzenleyenin karúÕ tarafa, bu koúullarÕn varlÕ÷Õ hakkÕnda açÕkça bilgi verip,
bunlarÕn içeri÷ini ö÷renme imkânÕ sa÷lamasÕna ve karúÕ tarafÕn da bu koúullarÕ kabul etmesine ba÷lÕdÕr. Aksi takdirde, genel
iúlem koúullarÕ yazÕlmamÕú sayÕlÕr…»

• 2-Yorum denetimi, sözleúme içeri÷ine dâhil oldu÷u belirlenen genel iúlem koúulunun (açÕk ve anlaúÕlÕr
olmamasÕ veya birden fazla anlama gelmesi durumunda) yorum yoluyla denetlenmesidir.
• TBK. m.23: «…Genel iúlem koúullarÕnda yer alan bir hüküm, açÕk ve anlaúÕlÕr de÷ilse veya birden çok anlama geliyorsa,
düzenleyenin aleyhine ve karúÕ tarafÕn lehine yorumlanÕr…»

• 3-øçerik denetimi, dürüstlük kurallarÕna aykÕrÕ bir úekilde, karúÕ tarafÕn durumunu a÷ÕrlaútÕran veya
onun aleyhine olan genel iúlem koúulunun geçerlili÷inin denetlenmesidir.
•

TBK. m.24: «… Genel iúlem koúullarÕnÕn bulundu÷u bir sözleúmede veya ayrÕ bir sözleúmede yer alan ve düzenleyene tek yanlÕ
olarak karúÕ taraf aleyhine genel iúlem koúullarÕ içeren sözleúmenin bir hükmünü de÷iútirme ya da yeni düzenleme
getirme yetkisi veren kayÕtlar yazÕlmamÕú sayÕlÕr…»

•

TBK. m.25: «…Genel iúlem koúullarÕna, dürüstlük kurallarÕna aykÕrÕ olarak, karúÕ tarafÕn aleyhine veya onun durumunu
a÷ÕrlaútÕrÕcÕ nitelikte hükümler konulamaz…»

II-SÖZLEùMEDEN DOöAN
BORCUN øFASI ve
øFA EDøLMEMESø

SÖZLEùME KURULDU
SIRA øFADA
Borcun konusunu oluúturan EDøM
? nerede,
? ne zaman,
? ne úekilde,
? kim tarafÕndan,
? hangi sÕra ile
ifa edilecek?

SÖZLEùMEDEN DOöAN BORCUN øFASI
 øfa, borçlunun borcunu sözleúmeye uygun olarak yerine getirmesidir.

¾øfa Yeri
Kural; taraflar serbestçe belirleyebilir. Para borçlarÕ, ifa zamanÕnda alacaklÕnÕn ikametgâhÕ; Parça borcu; sözleúme yapÕlÕrken úeyin
bulundu÷u yer; Di÷er borçlar; do÷duklarÕ anda borçlunun ikametgahÕ ifa yeridir.

¾øfa ZamanÕ
Kural; her borç do÷du÷u anda ifa edilir. (Derhal øfa KuralÕ); Ancak ifa zamanÕnÕn taraflarca kararlaútÕrÕlmasÕ (vade), ifa zamanÕnÕ
belirleme yetkisinin bir tarafa bÕrakÕlmasÕ (ihbar) ve ifa zamanÕnÕn kanunla belirlenmesi mümkündür.

¾øfanÕn TaraflarÕ
Taraflar alacaklÕ ve borçludur. *Ancak borç alacaklÕdan baúkasÕna da ifa edilebilir. (ölüm, alaca÷Õn devri, 3. kiúi yararÕna sözleúme);
**Borcun bizzat borçlu tarafÕndan (úahsen) ifa zorunlulu÷u yoktur. 3. kiúi de borcu ifa edilebilir. 2 istisna; (1)Borcun niteli÷i (borçlunun
kiúisel nitelikleri, yetenekleri ön planda)– (2) sözleúmede kararlaútÕrÕlmasÕ

¾øfa SÕrasÕ
øfa sÕrasÕ, tam iki tarafa borç yükleyen sözleúmelerde vardÕr. Kural; taraflardan hiçbiri önceden ifa yükümlülüsü de÷ildir. DolayÕsÕyla «AynÕ
anda ifa» kuralÕ vardÕr. østisnasÕ; (1)Sözleúmede kararlaútÕrma, (2)Kanunda düzenlenme (3)Örf adette uygulama olabilir.

¾øfanÕn ùekli
Kural: borçlanÕlan úeyin, sözleúmeye uygun surette tamamÕnÕn ifasÕ gerekir, kÕsmi ifa mümkün de÷ildir. (kÕsmi ifa yasa÷Õ).
østisnasÕ; (1)Sözleúmede kararlaútÕrma, (2) Hakkaniyet gere÷ince

BORCUN øFA EDøLMEMESø
*Borca aykÕrÕlÕk; borçlunun, borcunu sözleúmede kararlaútÕrÕlan veya kanunda öngörülen
kurallara uygun surette yerine getirmemesidir.
SonuçlarÕ Aynen ifa (+) Tazminat (+) Sözleúmeden dönme
**Borçlunun temerrüdü; borçlunun, borcu ifada gecikmek suretiyle borca aykÕrÕ
davranmasÕdÕr.
ùartlarÕ; Muacceliyet (+) ihtar
SonuçlarÕ; (1)Genel; Aynen ifa (+) Tazminat (+) Kazadan sorumluluk
(2)Para borçlarÕnda; Temerrüt faizi (+) Munzam (aúkÕn) zararÕn tazmini
(3)Tam iki tarafa borç yükleyen sözleúmelerde (ek süre verilirse) 3 seçimlik hak var;
¾ Aynen ifa ve gecikme tazminatÕ
¾ Aynen ifadan vazgeçip müspet zararÕnÕ isteme
¾ Sözleúmeden dönüp (veya fesih) menfi zararÕnÕ isteme

ESER SÖZLEùMESø
(TBK.m.470-486)

TanÕm

Eser sözleúmesi, iú sahibinin
ödemeyi
borçlandÕ÷Õ
bir
bedel
karúÕlÕ÷Õnda yüklenicinin bir eseri
meydana getirip teslim etmeyi
üstlendi÷i sözleúmedir.

Sözleúmenin TaraflarÕ
øù SAHøBø
øúi bedel
mukabilinde
yaptÕran

YÜKLENøCø
(Müteahhit)
Bir eser meydana
getirmeyi ve teslim
etmeyi üstlenen

Sözleúmenin UnsurlarÕ

1-Bir Eser Meydana Getirme ve Teslim
2-Bedel
3-Anlaúma

Eser Nedir?
Eser, (1) maddi varlÕ÷a sahip olan úeyler (bina, araba, yol,
köprü yapÕlmasÕ, elbise dikilmesi vb.) ile

Eser Nedir?
Eser, (2) maddi varlÕ÷a sahip olmamakla (gayrimaddi) birlikte maddi bir úey içinde
veya üzerinde kendini devamlÕ olarak gösteren úeyler (inúaat plan ve proje çizimi,
film senaryosu yazÕmÕ, tablo yapma, resim çekme, beste yapma) de eser sayÕlÕr.

Meydana Getirme Nedir?
Meydana Getirme, yeni bir eser ortaya
çÕkarma, mevcut eseri de÷iútirme (tadilattamirat) ve ortadan kaldÕrmadÕr.

Bedel Nedir?

KarúÕlÕk (bedel) para dÕúÕnda bir úey olursa?

Anlaúma Unsuru

Eser sözleúmesi esasÕnda herhangi bir geçerlilik úekline tabi de÷ildir;
Ancak, (1) eser sözleúmesi ile birlikte karma veya birleúik sözleúme içinde
taúÕnmazÕn devri öngörülüyorsa, (2) 2886 SayÕlÕ Devlet øhale Kanunu (m.53) ve
4734 SayÕlÕ Kamu øhale Kanunu (m.46) hükümlerine tabi sözleúmeler resmi úekle
tabidir.

Eser Sözleúmesinin Nitelikleri
¾Bir sözleúmedir (Nisbilik ilkesi geçerli)
¾Tam øki tarafa borç yükleyen bir sözleúmedir,
¾øvazlÕ bir sözleúmedir,
¾RÕzai bir sözleúmedir,
¾Ani edimli bir sözleúmedir,

TARAFLARIN HAK ve BORÇLARI

YÜKLENøCø

øù SAHøBø

YÜKLENøCøNøN BORÇLARI
1-Eseri meydana getirme borcu
 Eseri úahsen meydana getirme veya kendi idaresi altÕnda yaptÕrma borcu
 Eserin meydana getirilmesi için gerekli araç ve gereçleri sa÷lama borcu
 Malzemelerin sa÷lanmasÕ borcu
 Özen ve sadakat borcu
 øúe zamanÕnda baúlama ve devam borcu

2-Eseri teslim borcu

3-AyÕba karúÕ tekeffül borcu

1-Eseri meydana getirme borcu-(I)
• TBK. Madde 471- (1) Yüklenici, üstlendi÷i edimleri iúsahibinin haklÕ menfaatlerini
gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadÕr.
• (2) Yüklenicinin özen borcundan do÷an sorumlulu÷unun belirlenmesinde, benzer
alandaki iúleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik
kurallara uygun davranÕúÕ esas alÕnÕr.
• (3) Yüklenici, meydana getirilecek eseri do÷rudan do÷ruya kendisi yapmak veya kendi
yönetimi altÕnda yaptÕrmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde
yüklenicinin kiúisel özellikleri önem taúÕmÕyorsa, iúi baúkasÕna da yaptÕrabilir.
• (4) Aksine âdet veya anlaúma olmadÕkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için
kullanÕlacak olan araç ve gereçleri kendisi sa÷lamak zorundadÕr.

1-Eseri meydana getirme borcu-(II)
• TBK. Madde 472- (1)-Malzeme yüklenici tarafÕndan sa÷lanmÕúsa yüklenici, bu
malzemenin ayÕplÕ olmasÕ yüzünden iúsahibine karúÕ, satÕcÕ gibi sorumludur.
• (2) Malzeme iúsahibi tarafÕndan sa÷lanmÕúsa yüklenici, onlarÕ gereken özeni
göstererek kullanmakla ve bundan dolayÕ hesap ve artanÕ geri vermekle
yükümlüdür.
• (3) Eser meydana getirilirken, iúsahibinin sa÷ladÕ÷Õ malzemenin veya eserin
yapÕlmasÕ için gösterdi÷i yerin ayÕplÕ oldu÷u anlaúÕlÕr veya eserin gere÷i gibi ya da
zamanÕnda meydana getirilmesini tehlikeye düúürecek baúka bir durum ortaya
çÕkarsa, yüklenici bu durumu hemen iúsahibine bildirmek zorundadÕr; bildirmezse
bundan do÷acak sonuçlardan sorumlu olur.

1-Eseri meydana getirme borcu-(III)
• TBK. Madde 473- (1)-Yüklenicinin iúe zamanÕnda baúlamamasÕ veya sözleúme
hükümlerine aykÕrÕ olarak iúi geciktirmesi ya da iúsahibine yüklenemeyecek bir
sebeple ortaya çÕkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin iúi
kararlaútÕrÕlan zamanda bitiremeyece÷i açÕkça anlaúÕlÕrsa, iúsahibi teslim için
belirlenen günü beklemek zorunda olmaksÕzÕn sözleúmeden dönebilir.
• (2)- Meydana getirilmesi sÕrasÕnda, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayÕplÕ
veya sözleúmeye aykÕrÕ olarak meydana getirilece÷i açÕkça görülüyorsa, iúsahibi
bunu önlemek üzere verece÷i veya verdirece÷i uygun bir süre içinde
yükleniciye, ayÕbÕn veya aykÕrÕlÕ÷Õn giderilmesi; aksi takdirde hasar ve
masraflarÕ kendisine ait olmak üzere, onarÕmÕn veya iúe devamÕn bir üçüncü kiúiye
verilece÷i konusunda ihtarda bulunabilir.

3-AyÕba karúÕ tekeffül borcu -(I)
• a. AyÕbÕn belirlenmesi
• TBK. Madde 474- (1)- øúsahibi, eserin tesliminden sonra, iúlerin ola÷an akÕúÕna
göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek (muayene-inceleme külfeti) ve
ayÕplarÕ varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek (ihbar-bildirim
külfeti) zorundadÕr.
• (2)- Taraflardan her biri, giderini karúÕlayarak, eserin bilirkiúi tarafÕndan gözden
geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.

3-AyÕba karúÕ tekeffül borcu -(II)
• b. øúsahibinin seçimlik haklarÕ
• TBK. Madde 475- Eserdeki ayÕp sebebiyle yüklenicinin sorumlu oldu÷u hâllerde iúsahibi,
aúa÷Õdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:
• 1. Eser iúsahibinin kullanamayaca÷Õ veya hakkaniyet gere÷i kabule zorlanamayaca÷Õ
ölçüde ayÕplÕ ya da sözleúme hükümlerine aynÕ ölçüde aykÕrÕ olursa sözleúmeden dönme.
• 2. Eseri alÕkoyup ayÕp oranÕnda bedelden indirim isteme.
• 3. AúÕrÕ bir masrafÕ gerektirmedi÷i takdirde, bütün masraflarÕ yükleniciye ait olmak üzere,
eserin ücretsiz onarÕlmasÕnÕ isteme.
• øúsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkÕ saklÕdÕr.
• Eser, iúsahibinin taúÕnmazÕ üzerinde yapÕlmÕú olup, sökülüp kaldÕrÕlmasÕ aúÕrÕ zarar
do÷uracaksa iúsahibi, sözleúmeden dönme hakkÕnÕ kullanamaz.

3-AyÕba karúÕ tekeffül borcu -(III)
• c. øúsahibinin sorumlulu÷u
• TBK. Madde 476- Eserin ayÕplÕ olmasÕ, yüklenicinin açÕkça yaptÕ÷Õ ihtara karúÕn,
iúsahibinin verdi÷i talimattan do÷muú bulunur veya herhangi bir sebeple iúsahibine
yüklenebilecek olursa iúsahibi, eserin ayÕplÕ olmasÕndan do÷an haklarÕnÕ kullanamaz.
• d. Eserin kabulü
• TBK. Madde 477- Eserin açÕkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü
sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafÕndan kasten gizlenen ve usulüne göre gözden
geçirme sÕrasÕnda fark edilemeyecek olan (gizli) ayÕplar için sorumlulu÷u devam eder.
• øúsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayÕ ihmal ederse, eseri kabul etmiú sayÕlÕr.
• Eserdeki ayÕp sonradan ortaya çÕkarsa iúsahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye
bildirmek zorundadÕr; bildirmezse eseri kabul etmiú sayÕlÕr.

øùSAHøBøNøN BORÇLARI
Ücret.. Ücret.. Ücret….

Ücretin muaccel olmasÕ
• TBK. Madde 479- øúsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anÕnda muaccel olur.
• Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaútÕrÕlmÕú ve bedel parçalara göre belirlenmiúse, her parçanÕn
bedeli onun teslimi anÕnda muaccel olur.

Ücretin belirlenmesi
• a. Götürü bedel (sabit ücret)
• TBK. Madde 480- Bedel götürü olarak belirlenmiúse yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmekle
yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafÕ gerektirmiú olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin
artÕrÕlmasÕnÕ isteyemez.
• Ancak, baúlangÕçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar,
taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapÕlmasÕna engel olur veya son derece güçleútirirse
yüklenici, hâkimden sözleúmenin yeni koúullara uyarlanmasÕnÕ isteme, bu mümkün olmadÕ÷Õ veya karúÕ
taraftan beklenemedi÷i takdirde sözleúmeden dönme hakkÕna sahiptir. Dürüstlük kurallarÕnÕn gerektirdi÷i
durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkÕnÕ kullanabilir.
• Eser, öngörülenden az emek ve masrafÕ gerektirmiú olsa bile iúsahibi, belirlenen bedelin tamamÕnÕ
ödemekle yükümlüdür.
• b. De÷ere göre bedel (yaklaúÕk ücret)
• TBK. Madde 481- Eserin bedeli önceden belirlenmemiú veya yaklaúÕk olarak belirlenmiúse bedel, yapÕldÕ÷Õ yer
ve zamanda eserin de÷erine ve yüklenicinin giderine bakÕlarak belirlenir.

Eser Sözleúmesinin Sona Ermesi
¾øfa
¾Keúif (yaklaúÕk) bedelinin aúÕrÕ ölçüde aúÕlmasÕ
¾øúsahibinin tazminat karúÕlÕ÷Õ sözleúmeyi feshetmesi,
¾Sözleúmenin imkansÕzlÕk sebebiyle sona ermesi

Keúif (yaklaúÕk) bedelinin aúÕrÕ ölçüde aúÕlmasÕ
TBK. Madde 482- BaúlangÕçta yaklaúÕk olarak belirlenen bedelin, iúsahibinin
kusuru olmaksÕzÕn aúÕrÕ ölçüde aúÕlaca÷Õ anlaúÕlÕrsa iúsahibi, eser henüz
tamamlanmadan veya tamamlandÕktan sonra sözleúmeden dönebilir.
Eser, iúsahibinin arsasÕ üzerine yapÕlÕyorsa iúsahibi, bedelden uygun bir miktarÕn
indirilmesini isteyebilece÷i gibi, eser henüz tamamlanmamÕúsa, yükleniciyi iúe
devamdan alÕkoyarak, tamamlanan kÕsÕm için hakkaniyete uygun bir bedel
ödemek suretiyle sözleúmeyi feshedebilir.

øúsahibinin tazminat karúÕlÕ÷Õ sözleúmeyi feshetmesi

TBK. Madde 484- øúsahibi, eserin tamamlanmasÕndan önce yapÕlmÕú olan kÕsmÕn
karúÕlÕ÷ÕnÕ ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarÕnÕ gidermek koúuluyla sözleúmeyi

feshedebilir.

Sözleúmenin imkansÕzlÕk sebebiyle sona ermesi-I
• Eserin yok olmasÕ
• TBK. Madde 483- Eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa
iúsahibi, eseri teslim almada temerrüde düúmedikçe yüklenici, yaptÕ÷Õ iúin ücretini
ve giderlerinin ödenmesini isteyemez. Bu durumda malzemeye gelen hasar, onu
sa÷layana ait olur.
• Eserin iúsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanÕn ayÕbÕ veya iúsahibinin
talimatÕna uygun yapÕlmasÕ yüzünden yok olmasÕ durumunda yüklenici,
do÷abilecek olumsuz sonuçlarÕ zamanÕnda bildirmiúse, yaptÕ÷Õ iúin de÷erini ve bu
de÷ere girmeyen giderlerinin ödenmesini isteyebilir. øúsahibinin kusuru varsa,
yüklenicinin ayrÕca zararÕnÕn giderilmesini de isteme hakkÕ vardÕr.

Sözleúmenin imkansÕzlÕk sebebiyle sona ermesi-II
• øúsahibi yüzünden ifanÕn imkânsÕzlaúmasÕ
• TBK. Madde 485- Eserin tamamlanmasÕ, iúsahibi ile ilgili beklenmedik olay
dolayÕsÕyla imkânsÕzlaúÕrsa yüklenici, yaptÕ÷Õ iúin de÷erini ve bu de÷ere girmeyen
giderlerini isteyebilir.
• øfa imkânsÕzlÕ÷ÕnÕn ortaya çÕkmasÕnda iúsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrÕca
tazminat isteme hakkÕ vardÕr.
• Yüklenicinin ölümü veya yetene÷ini kaybetmesi
• TBK. Madde 486- Yüklenicinin kiúisel özellikleri göz önünde tutularak yapÕlmÕú
olan sözleúme, onun ölümü veya kusuru olmaksÕzÕn eseri tamamlama
yetene÷ini kaybetmesi durumunda kendili÷inden sona erer. Bu durumda
iúsahibi, eserin tamamlanan kÕsmÕndan yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve
karúÕlÕ÷ÕnÕ vermekle yükümlüdür.
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