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ÖZ  

 

Tezde kusur ölçütüne bağlı olarak sorumluluğu sınırlandıran anlaşmalar ile kusur 

ölçütünden bağımsız bir şekilde alacaklının hukuki durumunu zayıflatan anlaşmalar 

sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilmektedir. Anılan ilk tür sorumsuzluk 

anlaşmaları BK m. 99 ve 100 kapsamında irdelenirken, ikinci tür anlaşmaların da BK 

m. 99 ve 100’ün sunduğu denetim ölçütleri ile kıyasen denetlenmesi önerilmektedir. 

 

Tezin konusunu sorumsuzluk anlaşmasının kavramsal özellikleri, tarihsel gelişimi, 

çeşitleri, geçerlilik sınırları, geçersizliği, yorumu, haksız fiil hükümlerinden doğan 

sorumluluğa etkisi ile üçüncü kişiye etkisi oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ise, 

hukukumuzda sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin öngörülen bazı özel hükümler ile 

genel işlem şartları içinde yer bulan sorumsuzluk klozlarının yargısal denetim süreci 

de sorumsuzluk anlaşması ile ilgili bulunduğu ölçüde incelenmektedir. Çalışmanın 

mukayeseli hukuk çalışması olması nedeniyle aynı zamanda İsviçre, Almanya, 

Avusturya ve İngiltere hukukları da Türk Hukuku açısından faydalı olabileceği 

ölçüde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası Özel Hukuk 

açısından ise büyük önem taşıyan PICC, PECL ve DCFR’da yer alan bazı hükümler 

ile Avrupa Birliği Tüketici Hukuku Mevzuatı sorumsuzluk anlaşması ile ilgili 

bulundukları ölçüde incelenmektedir. Ayrıca Borçlar Kanunu Tasarısı’nda yer alan 

ve sorumsuzluk anlaşmasının tabi olduğu güncel hukuki rejimi değiştiren bazı 

hükümler incelenmektedir. Son olarak ise, Borçlar Kanunu Tasarısı’nda sorumsuzluk 

anlaşmasına ilişkin öngörülen bu hükümlere ilişkin bazı revizyon önerileri ele 

alınmaktadır. 
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ABSTRACT 

 
 
Contractual clauses which limit liability on the basis of fault and clauses which 

weaken the legal status of the creditor irrespective of fault are treated as exemption 

clauses in the dissertation. While the first kind of exemption clauses are reviewed 

within the context of Code of Obligations article 99 and 100, it is being suggested 

that the second kind of clauses treated the same way by analogy. 

 

Within this context the conceptual particularities of exemption clauses, their 

historical progress, varieties, limitations of validity, invalidity, their interpretation, 

effect on liability under tort law and its effects on third parties are subjects handled in 

this study. In addition, specific regulations concerning exemption clauses which are 

considered within the Special Provisions of the Code of Obligations and also the 

judicial scrutiny of exemption clauses whithin the scope of the general provisions. 

Since this is a comparative study, specific regulations related to exemption clauses in 

Swiss, German, Austrian and British law systems were also studied as far as they can 

make a contribution to Turkish Law. Provisions of the PICC, the PECL and the Draft 

Common Frame of Reference –given their importance in the area of International 

Private Law-  and the European Union Consumer Law Legislation were analysed in 

so far as they are related to exemption clauses. Also some revision suggestions are 

being made related to the exemption clauses of  the Draft Code of Obligations in the 

final chapter. 
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ÖNSÖZ 

 

Sözleşme yoluyla tarafların menfaatlerinin adil bir şekilde dengelenmesi müzakere 

koşullarının eşit olmasına bağlıdır. Eğer tarafların sosyo-ekonomik durumları 

birbirine yakın değilse, sözleşme adaletinin sağlanması oldukça güçtür. Ortaya çıkan 

tabloda sorumsuzluk anlaşmaları bir dayatmanın ürünü olmaktadır. Bu durumda 

hukuka düşen görev, müzakere zemini dahi bulamayan sözleşme şartlarına karşı 

zayıf tarafın menfaatlerinin korunabilmesini sağlamaktır. Bunun en önemli yolu ise 

sözleşmenin geçerliliğini denetleyen hakime gerekli araçların verilmesidir. Bu 

araçların ne olduğu ve hangi kapsamda kullanılabileceği fikri ise bu çalışmanın temel 

sorularından birisidir. Bu çerçevede sorumsuzluk anlaşmasının geçersizliği halinde 

uygulanacak yaptırımlar ile geçerli bir sorumsuzluk anlaşmasının etkileri 

incelenmiştir. Ayrıca sorumsuzluk anlaşmalarının uluslararası ilkesel çalışmalarda ve 

Borçlar Kanunu’nda nasıl düzenlendiği incelenmiş olup, Borçlar Kanunu 

Tasarısı’nda sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin öngörülen değişiklikler 

değerlendirilmiştir. Tez süresince göz ardı edilmeyen ve tüm araştırmaların hedefini 

oluşturan temel amaç, açık, anlaşılır ve olabildiğince gelişmelere açık yeni bir hüküm 

önerisinin tartışmaya sunulması olmuştur.   

 

Bu vesileyle Fakülte birinci sınıftan bu yana bana güvenen ve desteğini esirgemeyen 

sevgili hocam, değerli büyüğüm ve tez danışmanım Prof. Dr. Şener Akyol’a 

yaptığım akademik çalışmaların yürütülmesinde gösterdiği ilgi ve anlayış için ne 

kadar teşekkür etsem azdır. Yine, tezin hazırlanması sürecinde desteğini, ilgisini, 

zamanını, fikirlerini ve kişisel kütüphanesini asla esirgemeyen sevgili hocam, değerli 

akademisyen Doç. Dr. Yeşim Atamer’e, tezin her aşamasını yakından takip eden ve 

fikir ve önerileriyle ufkumu açan sevgili hocam, değerli akademisyen Doç. Dr. Burak 

Özen’e, tez çalışmasının en zorlu döneminde desteğini, değerli fikirlerini ve 

önerilerini esirgemeyen sevgili hocam, değerli akademisyen Prof. Dr. Rona 

Serozan’a, ilgi ve destekleri nedeniyle değerli kürsü arkadaşlarıma içtenlikle 

teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

Borçlu temerrüdünde, borçlunun yol açtığı imkansızlıkta ve sözleşmenin müspet 

ihlalinde alacaklının uğradığı zarardan borçlunun olası sorumluluğunun kapsamı 

daha sözleşme kurulurken bir “sorumsuzluk anlaşmasının” konusu haline 

getirilebilmektedir. Bir başka ifade ile, henüz sözleşme kurulurken alacaklı ile 

borçlu, borçlunun sorumlu olacağı ifa engelleri nedeniyle alacaklının uğrayacağı 

olası zarardan borçlunun sorumluluğunu sınırlandırmaktadırlar. Öğreti ve 

uygulamada sorumsuzluk anlaşması olarak adlandırılan bu anlaşmanın zararın 

doğumundan önce ya borç doğuran akitle beraber ya da ondan ayrı bir sözleşme ile 

yapılması gerekmektedir.  

Çoğu zaman taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi doğuran sözleşmeye eklenen bir yan 

anlaşma özelliğine sahip olan sorumsuzluk anlaşması öncelikle tarafların karşılıklı ve 

birbirine uygun irade uyuşmasına ihtiyaç gösterir. Bu yönüyle hukuki niteliği 

itibariyle bir sözleşme olan bu hukuki işlem, borçlunun borcunu yerine getirmemesi 

halinde alacaklının esas borç ilişkisine dayanarak ileri sürebileceği talepleri sınırlama 

amacını taşır.  

Günümüz borç ilişkileri düşünüldüğünde ekonomik açıdan güçlü borçluların 

kendilerinden daha zayıf olan alacaklılarına sorumsuzluk anlaşmasını dayatacağı 

gerçeği ortadadır. Nitekim kendisinden güçlü olan borçlu ile girişilen sözleşme 

ilişkisinde hukuki bilgiden yoksun alacaklı, sözleşmenin ana unsurları üzerinde 

uyuşma sağlandığı sürece, sorumsuzluk anlaşması gibi sözleşmenin kurulması 

aşamasında henüz zarar riski olarak belirmeyen konular üzerine kafa yormayacaktır. 

Kendisine önerilen sözleşmede alacaklının sahip olduğu tazminat alacağı henüz 

doğmadan sınırlanmış ve hatta bazı durumlarda bertaraf edilmiş olacaktır. Bu sonuç 

borçlunun çıkarına hizmet ettiği kadar zarar görme olasılığı bulunan alacaklının 

aleyhinedir.  

Tarafların bu yöndeki irade uyuşmasına Borçlar Kanunu’nda yer alan ve her 

sözleşme ilişkisinde uygulanma kabiliyetine sahip olan emredici sınırlar önemli  

engeller koymaktadır. Ayrıca BK m. 99/f.2 ile 100/f.2 ve 3 sorumsuzluk anlaşmaları 
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açısından özel bir önem taşımaktadır. Bu hükümler, özel olarak sadece sorumsuzluk 

anlaşmalarını sınırlayan hükümler olup, temel sınırlayıcı ölçüt olarak kusur ölçütünü 

esas almaktadırlar. Bu yaklaşım kanun koyucunun sorumluluk hukukunda asli 

önemde gördüğü kusur prensibinin sorumsuzluk anlaşmaları alanındaki 

dışavurumudur. Gerçekten BK m. 99/f. 2 gereğince sorumsuzluk anlaşması 

borçlunun sadece hafif kusurunu kapsayabilir, ağır kusuru bertaraf eden anlaşmalar 

geçersiz kabul edilir. Hatta aynı maddede öngörülen istisnalar doğrultusunda hakim 

hafif kusuru bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmalarını dahi geçersiz kabul 

edebilmektedir. Kusur prensibinin yanı sıra, ahde vefa prensibinin de BK m. 99’a 

içkin bulunduğu söylenebilir. Zira alacaklı ile borçlu arasındaki sözleşme ilişkisinin 

ifa ile başarıya ulaşması konusunda alacaklının haklı güveni BK m. 99 ile 

korunmaktadır. Borçlu kast ya da ağır ihmali ile edimini tehlikeye sokması halinde, 

bundan sorumlu tutularak ahde vefa prensibi teminat altına alınmaktadır. 

Borçlunun ifa yardımcılarının fillerinden sorumluluğunu düzenleyen BK m. 100’de 

ise yukarıda anılan hükümden farklılaşan bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre 

borçlu ifa yardımcılarının fillerinden dolayı sorumluluğunu tamamen ya da kısmen 

bertaraf etmekte serbest kılınmıştır. Ancak her ne kadar BK m. 100/f. 2 uyarınca 

borçlu ifa yardımcılarının fiillerinden sorumluluğunu tamamen bertaraf edebilecekse 

de, aynı maddenin son fıkrasına göre - BK m. 99/f. 2 ile paralellik taşıyan istisnalar 

çerçevesinde- borçlu ancak hafif ihmale ilişkin sorumluluğunu sorumsuzluk 

anlaşmasına konu yapabilmektedir.  

Anılan istisnalar alacaklı ile borçlu arasındaki ekonomik güç dengesizliği karşısında 

tavır alan kanun koyucunun güçlüye karşı zayıfı koruma gayretidir.  Yukarıda sözü 

edilen her iki maddede yer alan bu istisnalar, hem alacaklının sorumsuzluk 

anlaşmasının yapıldığı sırada borçlunun hizmetinde olduğu hem de resmi izne bağlı 

meslek ya da faaliyetlerin icrası söz konusu olduğu hallerde alacaklıyı borçluya karşı 

koruma amacını taşımaktadır.  

Bu genel hükümler yanında ise bazı sözleşmelerdeki menfaat dengeleri gözetilerek 

sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin başka düzenlemeler de bulunmaktadır. Özellikle 

Borçlar Kanunu’nun Özel Hükümler kısmında satım sözleşmesi, kira sözleşmesi ve 
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eser sözleşmesine ilişkin hükümler bu açıdan dikkat çekmektedir. Ancak Medeni 

Hukuk ve Borçlar Hukukunun dışında, örneğin taşıma sözleşmeleri açısından da 

Türk Ticaret Kanunu’nda, işletenin sorumluluğu açısından Karayolları Trafik 

Kanunu’nda bazı özel düzenlemeler bulunmaktadır.  

Uluslararası arenada da sorumsuzluk anlaşmalarını ilgilendiren önemli düzenlemeler 

bulunmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği Hukuku, Draft Common Frame of 

Reference (DCFR), Principles of European Contract Law (PECL) ile UNIDROIT 

Principles of International Commercial Contracts (PICC) sorumsuzluk anlaşmaları 

açısından, özellikle Borçlar Kanunu’nu yenileme çalışmaları yürütülen şu günlerde 

Türk kanun koyucusu için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır.  

Çalışmanın konusunu sorumsuzluk anlaşmasının kavramsal özellikleri, tarihsel 

gelişimi, çeşitleri, geçerlilik sınırları, geçersizliği, yorumu, haksız fiil hükümlerinden 

doğan sorumluluğa etkisi ile üçüncü kişiye etkisi oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra 

ise, hukukumuzda sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin öngörülen bazı özel hükümler ile 

genel işlem şartları içinde yer bulan sorumsuzluk klozlarının yargısal denetim süreci 

de sorumsuzluk anlaşması ile ilgili bulunduğu ölçüde incelenecektir.  

 

Çalışmanın mukayeseli hukuk çalışması olması nedeniyle aynı zamanda İsviçre, 

Almanya, Avusturya ve İngiltere hukukları da Türk Hukuku açısından faydalı 

olabileceği ölçüde karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.  

 

Uluslararası Özel Hukuk açısından ise büyük önem taşıyan PICC, PECL ve 

DCFR’da yer alan bazı hükümler ile Avrupa Birliği Tüketici Hukuku Mevzuatı 

sorumsuzluk anlaşması ile ilgili bulundukları ölçüde incelenecektir. Ayrıca Borçlar 

Kanunu Tasarısı’nda yer alan ve sorumsuzluk anlaşmasının tabi olduğu güncel 

hukuki rejimi değiştiren hükümler inceleme konusu olacaktır.  Bu bağlamda Borçlar 

Kanunu Tasarısı’nda sorumsuzluk anlaşmalarını düzenleyen hükümlere ilişkin görüş 

ve eleştirilere yer verilecektir. Son olarak ise, de lege ferenda bir hüküm önerisi 

yapılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

DE LEGE LATA SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 
 

I. Sorumsuzluk Anlaşması Kavramı ve Hukuki Dayanağı  

A. Sorumluluk Hukukunda Önem Taşıyan Kavramlar 

1. Sorumluluk Kavramı 

Hukukumuzda sorumluluk kavramı iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Birinci 

anlamı, bir eylem veya olaydan doğan zararı tazmin yükümlülüğü olarak 

bilinmektedir. Bu tazmin yükümlülüğünü öğretide ifade etmek üzere sorumluluk 

yükümlülüğü denilmektedir1. Hatta genel davranış yükümlülüklerine aykırılık halinde 

haksız fiilden sorumluluk, borca aykırılık halinde borca aykırı davranıştan 

sorumluluk veya sözleşmeye aykırılık halinde akdi sorumluluktan bahsedilmektedir. 

Bu anlamda sorumluluğa öğretide “...den sorumluluk” da denilmektedir2.  

İkinci anlamı ise, alacaklının hakkını elde edebilmesi amacıyla bir malvarlığı 

değerine cebri icra yoluyla el koyulabilmesi olarak bilinmektedir. Borçlu bütün 

malvarlığı ile sorumlu tutulmaktadır3. Ediminin elde edilmesini ve hatta teminat 

altına alınmasını amaçlayan bu hukuki yapıya ise borçlunun sorumluluk zorunluluğu 

                                                 
1 Andreas B. Schwarz, Borçlar Hukuku Dersleri (çev. Davran Bülent), Istanbul 1948, s. 76: Mesuliyet 
Mükellefiyeti (Haftpflicht); Ali Naim İnan, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 1. Kitap, Ankara 1971, 
s. 64; Ali Erten, Sorumsuzluk Şartları, Istanbul 1977, s. 33; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara 2006, s. 79. 
2 Schwarz, s. 76; M. Kemal Oğuzman/ M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Istanbul 
2006, s. 14; Eren, s. 79; Şener Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Istanbul 1995, s. 29. Necip 
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, Necip Kocayusufpaşaoğlu/ 
Hüseyin Hatemi/ Rona Serozan/ Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, 
Yenilenmiş Genişletilmiş 4üncü Bası, Istanbul 2008, § 2 N. 44. 
3 Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bern 2000, N. 4.39; 
Oğuzman/ Öz, s. 13. 
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denilmektedir 4 . Bu anlamda sorumluluğa ise öğretide “...ile sorumluluk” 

denilmektedir5. 

 

2. Sorumluluğun Daraltılması ve Sorumsuzluk Anlaşması 

  a. Sorumluluğun Daraltılması 

Borçlunun sorumluluğunu gerektiren ifa engellerinde borçlunun sorumluluğu 

sözleşme yoluyla özel olarak hafifletilebilir. Bir başka ifade ile, borçlu 

temerrüdünde, borçlunun yol açtığı imkansızlıkta ve sözleşmenin müspet ihlalinde 

borçlu olası sorumluluğunun kapsamını daha sözleşme kurulurken sözleşme konusu 

haline getirebilir6. Bu sayede alacaklı ile anlaşarak kanunun benimsediği hukuki 

rejimden farklı içerikte bir sorumluluk rejimini öngörebilir. Hukuki niteliği itibariyle 

bir sözleşme olan bu hukuki işlem, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde 

alacaklının esas borç ilişkisine dayanarak ileri sürebileceği talepleri sınırlama 

amacını taşır. Bu sayede kanunun öngördüğü sorumluluk rejiminden borçlu zararın 

doğmasından önce tamamen ya da kısmen kurtulabilmektedir.   

Tarafların anlaşması neticesinde ortaya çıkan bu durum, kanunun borçlunun 

sorumluluğunu kendiliğinden daralttığı hallerden ayrı olarak değerlendirilmelidir. 

Burada taraflar arasında kararlaştırılan bir sorumsuzluk anlaşması yerine kanun 

koyucunun iradesi doğrultusunda borçlunun sorumluluğunun kapsamı 

daraltılmaktadır. Örneğin bağışlayanın bağışlamadan sorumluluğunu düzenleyen BK 

                                                 
4 Schwarz, s. 77: Mesuliyet Zorunluluğu (Haftzwang); İnan, s. 64; Erten, s. 33; Eren, s. 78. Karş.: 
Josef Ackermann, Die Wegbedingung der Haftung für Verschulden nach schweizerischem Recht, St. 
Gallen 1931; s. 13 vd., özellikle s. 16. 
5 Schwarz, s. 77; Oğuzman/ Öz, s. 13; Eren, s. 79; Akyol, Borçlar Genel, s. 29; Kocayusufpaşaoğlu, § 
2 N. 44. 
6 Rona Serozan, Borçlar Hukuku Genel Bölüm – İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Istanbul 
2006, § 21 N. 1 (s. 272). 
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m. 243 gereğince, bağışlanan tarafın uğradığı zarardan bağışlayan ancak kastı7 veya 

ağır ihmali varsa sorumlu olmaktadır8.  

Bağışlayan, yine de sorumluluğunu bu kanuni sınırları aşacak şekilde 

genişletebilecektir. Bu yönde bir anlaşmanın varlığı halinde bağışlayan hafif 

ihmalinden de sorumlu olacaktır. Ancak bu artık ağırlaştırılmış bir sorumluluk 

anlaşması olarak nitelendirilecektir. 

Bir diğer örnek vekaletsiz iş görenin hukuki sorumluluğudur. Vekaletsiz iş görmede 

vekaletsiz iş görenin sorumluluğunun belirlenmesinde BK m. 411 ve 412 dikkate 

alınmalıdır. Vekaletsiz iş gören, kural olarak, her türlü kusurundan sorumludur. 

Kendisine işin yarar sağlamadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulma imkanı 

yoktur. Sorumluluğunun hafifletilmesi ancak ve ancak iş sahibinin veya yakınlarının 

şahıs ya da mal varlığı değerleri tehlikede bulunması nedeniyle acilen hareket 

edilmesi gereken durumlarda mümkündür9. Bu da yine kanundan (BK m. 411/f. 

2’den) doğan bir sınırlamadır. Nitekim vekaletsiz iş gören ile iş sahibi arasında 

önceden kurulmuş bir sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, iş görenin 

özen derecesinin taraflar arasındaki sözleşme ilişkisine göre belirlenmesi ve hatta iş 

görenin BK m. 99 çerçevesinde sorumsuzluğunun sözleşme ile kararlaştırılması işin 

doğası gereği mümkün değildir. 

Sorumluğun yukarıdaki iki örnekte ifade edildiği gibi kanun gereği daraltıldığı haller 

ile tarafların anlaşması ile sınırlandırıldığı haller birbirinden farklı olarak 

düşünülmelidir10.  

                                                 
7 Kanunda kast yerine hile denilmiştir.  
8 BK m. 243’ün karşılığı olan Art. 248 OR Türkçe’ye çevrilirken iki fıkrası hatalı çevrilmiştir. Bu 
hükmün ilk fıkrasına göre, bağışlayan bağışlamadan doğan zarardan bağışlanana karşı ancak kasten 
veya ağır ihmali ile sebep olduğu zararlardan sorumludur. İkinci fıkrasına göre ise, bağışlayan 
bağışladığı şey veya temlik ettiği alacak için ayrıca taahhüt etmedikçe sorumlu olmayacaktır. BK m. 
243, İsviçre’deki aslına uygun olarak anlaşılmalıdır. Bağışlayanın davranışı ayrıca taahhüt olarak 
yorumlanmadıkça, kusur derecesine bakılmaksızın bağışlanan şeyin ayıplı olmasından bağışlayan 
sorumlu tutulmamalıdır. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, Tümü 
Yeniden İşlenmiş ve Genişletilmiş 5. Basım, Ankara 1988, s. 374, 375; Oğuzman/ Öz, s. 358. 
9 Haluk Tandoğan, Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Hukuku Bakımından Vekaletsiz İş 
Görme, İstanbul 1957, s. 214/215. 
10 Aynı yönde: Oğuzman/Öz, s. 358/359. 
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b. Sorumsuzluk Anlaşması 

(1) Terminoloji  

Yürürlükte bulunan Borçlar Kanunu’nun 99. maddesinin kenar başlığı 

“Mes’uliyetten Beraet Şartı” olarak kaleme alınmıştır. Sorumsuzluk anlaşmasını 

ifade etmek üzere BK m. 99/f.2’de de “mesuliyetten beraeti tazammun eden şart” 

deyişine üstünlük tanınmış, BK m. 100/f.3’de “mesulliyetten beri kılma” ifadesine 

yer verilmiş ve BK m. 100/f.2’de ise mesuliyetin “kısmen ya da tamamen bertaraf” 

edilebileceğine işaret edilmiştir. Öğretide ise sorumsuzluk anlaşması terimini 

karşılamak üzere “Mesuliyeti Ref veya Tahdit Anlaşması”, “Ademi Mesuliyet Şartı”, 

“Sorumluluğu Önleme Anlaşması” veya “Sorumsuzluk Şartı” gibi eşanlamlı terimler 

kullanılmaktadır11. 

Sayılan bu terimlerin yerine “sorumsuzluk anlaşması” teriminin kullanılmasında 

önemli yararlar vardır. Öncelikle kanunda yer alan terim Cumhuriyet’in ilanından bu 

yana dilimizde yürütülen sadeleştirme çalışmaları sonucunda artık güncelliğini 

kaybetmiştir. Buna ek olarak, AKMAN’ın 1976 yılında yayınlanan tezinde ifade 

ettiği üzere başlı başına şart kelimesinin ya da onun yerine önerilen kayıt kelimesinin 

                                                 
11 “Mesuliyetten Kurtulma (Beraet) Şartı”: Schwarz, s. 77; Haluk Tandoğan, Türk Mes’uliyet Hukuku 
(Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet), Ankara 1961, s. 453 vd; “Mesuliyetten Kurtulma Kaydı (Ademi 
Mesuliyet Mukavelesi)”: M. İlhan Alnıak, Mesuliyetten Kurtulma Kayıtları (Ademi Mesuliyet 
Mukaveleleri), İÜHFM 1970, C. XXXV, Sayı 1 – 4, s. 320 – 351. “Sorumluluktan Kurtulma (Beraet) 
Şartı”: Ali Naim İnan, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 2. Kitap, Ankara 1973, s. 599 vd.; 
Sorumsuzluk Anlaşması: Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, I. Cilt, Genel Hükümler, Istanbul 
1976, s. 827, Galip Sermet Akman, Sorumsuzluk Anlaşması, Istanbul 1976, s. 5; “Ademi Mesuliyet 
Kaydı”: Sami Okay, Deniz Nakliyatında Ademi Mesuliyet Kaydı, Hususuiyle Bunların Muteberiyeti, 
Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Istanbul 1954, s. 2 (Akman, s. 6 dn. 2’den naklen); “Sorumsuzluk 
Şartı”: Erten, s. 17 vd.; “Sorumluluğu Önleme Anlaşması”: M. Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel 
Hükümler, Istanbul 2009, s. 140. Alman hukuk dilinde de benzer bir terminoloji karmaşası 
bulunmaktadır. Zira “Wegbedingung der Haftung”, “Freizeichnung”, “Haftungsbeschränkung”, 
“Haftungsauschluss”, “vertragliche Haftungsbeschänkung”, “Verzicht auf Haftung”, “Enthaftung” ve 
“Haftungsbegrenzung” gibi birden çok terim “sorumsuzluk anlaşması” kavramının anlamını tamamen 
ya da kısmen karşılar niteliktedir. Var olan bu terminoloji kargaşası Alman ve İsviçre hukukunda da 
eleştirilmektedir. Bkz.: Hermann-Josef Bunte/ Helmut Heinrichs, Aktuelle Rechtsfragen zur 
Freizeichnung nach dem AGB-Gesetz, Köln 1985, s. 2; Joachim Schmidt-Salzer, Produkthaftung, 
Band II: Freizeichnungsklauseln, Heidelberg 1985, Rn. 3.002; Martina Buol, Beschränkung der 
Vertragshaftung durch Vereinbarung, Zürich 1996, N. 246 dn. 162 (s.66); Beat Zirlick, Freizeichnung 
von der Deliksthaftung, Bern 2003, s. 5. 
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anlaşma şeklinde kullanılmaması 12 , sorumsuzluk anlaşmasının temelinde yatan 

“karşılıklı ve birbirine uygun irade uyuşması” özelliğinin de göz ardı edilmesine 

sebep olmaktadır13 . Zaman içinde doktrinde ya da uygulamada kanundaki ifade 

yerine kullanılagelen terimler dikkate alındığında “sorumsuzluk anlaşması” teriminin 

bugün artık büyük ölçüde benimsendiği söylenebilir 14 . Nitekim Borçlar Kanunu 

Tasarısı’nda da sorumsuzluk anlaşması terimi tercih edilmektedir15. Bu çalışmada da 

bu gerekçelerle BK m. 99’un kenar başlığında kullanılan “Mes’uliyetten Beraet 

Şartı” terimi yerine “sorumsuzluk anlaşması” terimi benimsenecektir16. 

 

  (2) Dar Anlamda Sorumsuzluk Anlaşması 

Sorumluluğun taraf anlaşmasıyla bertaraf edilmesi uygulamada farklı görünüm 

biçimlerine sahiptir. En yaygın olanı kusur türüne bağlı olarak sorumluluğun bertaraf 

edilmek istenmesidir. Hukukumuzda kusur türleri kast, ağır ihmal ve hafif ihmal 

şeklinde derecelenmektedir17. Kanun koyucu da kusurun derecelerine bağlı olarak 

sorumsuzluk anlaşmalarını BK m. 99 ve 100’de sınırlamıştır18 . Buna dayanarak 

sözleşmelerde “Kast ve ağır ihmalden doğan zararlardan sorumluyuz, hafif ihmalden 

                                                 
12 Galip Sermet Akman, Sorumsuzluk Anlaşması, Istanbul 1976, s. 5. Karş.: Erten, s. 40. Her ne kadar 
BK m. 99/ f. 1’in lafzında yer verilen “şart” kelimesinin, BK m. 149 vd. yer alan “şart” kavramını 
çağrıştırdığı düşünülse de bu kabul edilemez. Bilindiği üzere “şart” kelimesi hukuk dilinde birbirinden 
farklı anlamlar için kullanılan bir sözcüktür. Bkz. Oğuzman/Öz, s. 874. Kanun koyucunun BK m. 
99/f. 1’de “şart” kelimesine yer verirken kast ettiği anlamı ise “sözleşme klozu” anlamıdır. Nitekim 
hükmün İsviçre hukukundaki karşılığı olan Art. 100/ Abs. 1 OR’ye bakıldığında “Verabredung” 
teriminin kullanıldığı görülecektir. Hükümde “Verabredung” (anlaşma) ile kast edilen tarafların 
karşılıklı ve birbirine uygun irade uyuşmasıdır, başka bir ifade ile sözleşmedir. Aynı yönde: Buol, N. 
242.  
13 Akman, s. 5. 
14 Sorumsuzluk Anlaşması terimini tercih eden bazı yazarlar: Akman, s. 5; Oğuzman/Öz, s. 359; 
Selahattin Sulhi Tekinay/ Sermet Akman/ Haluk Burcuoğlu/ Atilla Altop, 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Istanbul 1993, Istanbul 
1993, s. 878; Serozan, İfa Engelleri, § 21 N. 1 vd.  
15 Bkz.: Borçlar Kanunu Tasarısı m. 115, 116 ve 221. 
16 Erten tezinde sorumsuzluk anlaşmalarının uygulamada daha çok sözleşmelere konulan şartlar olarak 
görüldüğüne işaret ederek sorumsuzluk şartları terimine üstünlük tanımıştır. Bu çalışmada bu 
anlayışın etkisiyle, genel işlem şartları içinde yer verilen sorumsuzluk anlaşmalarına sorumsuzluk 
klozu denilecektir. Ancak Akman’ın tezinde üstünlük tanınan sorumsuzluk anlaşması terimi de, bir üst 
başlık olarak hem bireysel sözleşmelerde kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmalarını hem de genel 
işlem şartları içinde yer alan sorumsuzluk klozlarını kapsar şekilde kullanılacaktır. Erten, s. 40. 
17 Buna ilişkin değerlendirmeler için bkz.: Bölüm II, s. 130. 
18 Buna ilişkin değerlendirmeler için bkz.: Bölüm II, s. 136. 
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doğan zararlardan sorumlu değiliz.” ya da sadece “Hafif ihmalden doğan 

zararlardan sorumlu değiliz.” denilmektedir. Yine hiç bir ayrım yapmaksızın 

“Sorumluluk kabul edilmez”, “...gelen zararlardan sorumlu değiliz” gibi genel 

ibarelere de sözleşmelerde sık rastlanılmaktadır. Bu gibi kayıtlar tipik sorumsuzluk 

anlaşmalarıdır ve tezde “dar anlamda sorumsuzluk anlaşması” olarak 

nitelendirilmektedir.  

 

(3) Geniş Anlamda Sorumsuzluk Anlaşması 

İlk bakışta kusur sorunu ile alakası kurulmayan bazı sözleşme klozları, yine de BK 

m. 99 ve BK m. 100’ün emredici düzenine tabi olabilir ve birer sorumsuzluk 

anlaşması olarak kabul görebilirler19.  Örneğin ifa etmemeden ya da kötü ifadan 

sorumluluğu konu alan veya zarardan ya da ayıptan doğan sorumluluğu konu alan 

taraf anlaşmalarına da sözleşmelerde sık rastlanılmaktadır. Bu tür anlaşmalarda da 

taraflar borçlunun sorumluluğunu kanunda benimsenen hukuki rejime kıyasla 

güçlendirmektedirler. Örneğin sözleşmede zamanaşımı süresinin kısaltılması 20 , 

                                                 
19 Akman, s. 23 -25; Schmidt-Salzer, Rn. 3.016; Peter Gauch, “Die Vertragshaftung der Banken und 
ihre AVB”, in: Susan Emmenegger (Hrsg.), Bankhaftungsrecht, Basel Genf München 2006, s. 195 – 
225, s. 207. 
20  “Zamanaşımı sürelerinin anlaşma yoluyla değiştirilmeyeceği” kuralı, BK m. 127’de Borçlar 
Kanunun üçüncü babında belirtilen süreler için kabul edilmektedir. Benzer bir hüküm TTK m. 6’da 
yer almaktadır. Buna göre, ticari hükümler koyan kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri de 
değiştirilemeyecektir. Yine başka kanunlarda yer alan zamanaşımı sürelerinin de mahiyeti gereği 
değiştirilmesi mümkün olmayabilir (Örneğin MK m. 492). Ancak bu gibi hallerin dışında, zamanaşımı 
süresinin tarafların anlaşması yoluyla kısaltılmasında bir engel bulunmamaktadır. Yeter ki, 
zamanaşımı süresinin kısaltılması nedeniyle alacaklının hak arama imkanı haksız surette ve aşırı 
derecede güçleştirilmemiş olsun.  Andreas von Tuhr/ Arnold Escher, Allgemeiner Teil des 
schweizerischen Obligationenrechts, Band II, Zürih 1974, s. 217, Oğuzman/Öz, s. 466; 
Benedick/Vischer, “Vertragliche Modifikation der Verjährungsregeln im Gewährleistungsrecht beim 
Unternehmenskauf”, JusLetter 4/09/2006, 
http://www.weblaw.ch/jusletter/Artikel.asp?ArticleNr=4963 , N. 27 vd. Nitekim örneğin BK m. 
207/f.1 gereğince, taraflar daha uzun bir zamanaşımı süresi kararlaştırmamışlarsa, satım konusu şeyin 
alıcıya tesliminden itibaren bir yıl içinde satıcının ayıba karşı tekeffül borcu zamanaşımına uğrar. 
Tarafların kararlaştıracağı daha uzun zamanaşımı süresi ise, hakim öğretiye ve İsviçre Federal 
Mahkemesi’ne göre BK m. 125’de (Art 127 OR’de) öngörülen on yıllık genel zamanaşımı süresini 
aşamayacaktır. Bkz.: BGE 99 II 185 Erwägung 2a, s. 189; BGE 132 III 285 Erwägung 2; 
Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 210 N 6; Hans Giger, Berner Komm., Band IV, Das 
Obligationenrecht, 2. Abteilung, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 1. Teilband Kauf und Tausch – 
Die Schenkung, 1. Abschnitt, Allgemeine Bestimmungen, Der Fahrniskauf Art. 184 – 215 OR, Bern 
1980, Art. 210 N 43; Heinrich Honsell, in: Heinrich Honsell/ Nedim Vogt/ Wolfgang Wiegand, Basler 
Komm., Obligationenrecht I, Art. 1 – 529, Basel 2007, Art. 210 N 5. 
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zamanaşımı süresinin başlangıç anının daha erken bir zaman dilimine taşınmasının 

kararlaştırılması 21 , mehil tayini22 , borçlunun belirli bir miktardan fazla tazminat 

ödemeyeceği 23 , eser sözleşmesinde her türlü zarardan yüklenicinin sorumlu 

olacağı24 , acentelik sözleşmesinin sigorta şirketi tarafından feshi halinde portföy 

tazminatı talep edilemeyeceği 25 , “borcun geç ifasından borçlunun sorumlu 

olmayacağı, garanti süresinin altı ay olacağı, borcun ifasını engelleyen yangın, su 

basması gibi hallerin ya da iş makinelerinin veya nakliye araçlarının çalışmaması 

                                                 
21 Böyle bir anlaşma öncelikle BK m. 127’yi ihlal eder, ancak satım sözleşmesinde tekeffül borcu 
açısından BK m. 127’nin açık lafzı karşısında geçerliliğini korur. Bkz: Giger, Berner Komm., Art. 210 
N 37; Herbert Schönle/Peter Higi, Zürcher Komm., Teilband V 2 a, Kauf und Schenkung, Zweite 
Lieferung Art. 192 – 204 OR, Zürich 2005; Art. 192 N 67. 
22 Taraflar muhtemel borca aykırılıklar karşısında BK m. 106 gereği tayin edilecek mehlin tabi olacağı 
süreyi önceden sözleşme yoluyla belirleyebilirler. Oğuzman/Öz, s. 403. 
23 Ackermann, s. 75; Neuenschwander, s. 99; Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 453; Akman, s. 23. 
Sözleşmeye aykırılık ve zarar, sorumsuzluk anlaşmasının yasal sınırları dahilinde geçerli kabul edilen 
kusur oranında meydana gelmişse, kararlaştırılan bu meblağ bakımından yapılan sorumsuzluk 
anlaşması geçerli olacaktır. Ancak buna karşılık borca aykırılık ve zarar, kast ya da ağır ihmal 
neticesinde ortaya çıkmışsa, sorumluluğu miktar itibariyle sınırlayan sorumsuzluk anlaşması 
hükümsüz olacaktır. Akman, s. 25. Yazar, bu tür anlaşmaları sorumsuzluk anlaşması benzeri bir 
anlaşma olarak tasnif etmektedir. Karşı görüş: Alnıak, s. 324. Yazar, bu tür anlaşmaları sorumsuzluk 
anlaşması olarak kabul etmemekte ve BK m. 99 ve 100’ün emredici sınırlarının bu tür anlaşmalara 
uygulanmaması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca tarafların kararlaştırdığı miktarın zarara nazaran 
çok az (cüz’i) olması halinde ise, BK m. 99 ve 100’ü uygulamak gerektiğini ifade etmektedir. 
Öncelikle sorgulanması gerekenin, neye göre miktarın az ya da fazla olacağı belirlenebileceğinin 
güçlüğüdür. Ayrıca, daha da önemlisi, Akman’ın isabetli olarak belirttiği üzere, bu görüşe göre 
kanunun emredici hükümlerinin dolanılmasına olanak bulunmaktadır. Borçlu ağır kusurundan 
sorumlu tutulmak zorundayken, tarafların kararlaştırdığı miktar sayesinde ağır kusuru ile sebep olduğu 
zararlardan kurtulabilmektedir. Oysa kanun koyucu tam da buna engel olmak istemektedir.  Akman, s. 
25/26. 
24 “Davacı ile davalı M. arasında imzalanan eser sözleşmesinin ifası sırasında, diğer davalı taşeronun 
çalıştırdığı kişi iş kazası sonucunda vefat etmiştir. Bu olay nedeniyle, davacı ölenin yakınlarına 
ödemek zorunda kaldığı (7.624.107.127) TL.nin davalılardan müştereken - müteselsilen tahsilini talep 
etmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. 
Olayda davalı Mustafa, yüklenici, diğer davalı ise yüklenicinin işini yapan taşeron sıfatındaki kişidir. 
M. ile yapılan sözleşmenin 12.6 ve 19.maddelerinde (iş yerinde oluşacak her türlü kaza sonuçlarından 
yüklenicinin sorumlu olacağı) hükmüne yer verilmiştir. Olay nedeniyle açılan ceza davasında, davacı 
elamanlarına bir kusur izafe edilmemiştir. İş mahkemesinde alınan raporda ise davacıya % 25 
oranında kusur izafe olunmuştur. Bu kusur oranı BK.99/2 maddesi uyarınca ve sözleşmedeki hüküm 
nedeniyle, davacıyı sorumluluktan kurtarıcı niteliktedir.” Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, E. 2004/1977, 
K. 2004/2488, T. 04/05/2004 - www.hukukturk.com.  
25 “Taraflar arasındaki acentalık sözleşmesinde, sözleşmenin gerek acente ve gerek şirket tarafından 
feshi halinde acentenin portföy mülkiyeti ve diğer her ne nam altında olursa olsun bir tazminat talep 
edemeyeceği düzenlenmiş olup bu hükümün BK'nın 99. maddesinde yer alan sorumsuzluk şartı olarak 
değerlendirilmesi gerekir. BK'nın 99/2. maddesinde hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir 
sanatın icrasından tevellüt eden hallerde sözleşmeye konulan sorumluluktan kurtulma şartının geçerli 
olmayacağı düzenlenmiştir.” Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 1996/6699, K. 1996/9192, T. 
25/12/1996 - www.hukukturk.com.   
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gibi hallerin mücbir sebep sayılacağı” 26 , borcun ifasında borçlunun serbest 

bırakılması veya ifanın belirli olayların gerçekleşmesine bağlanması27, ispat yükünün 

alacaklıya ait olduğunu28,  “ifanın gerçekleşmemesi halinde dava açılamıyacağı ve 

tazminat talep edilemeyeceği29” ya da “...uyuşmazlık halinde banka kayıtlarının esas 

alınacağı 30  ya da kararlaştırılan edimden başka bir şeyin tesliminin ifa yerine 

geçeceği 31  gibi kayıtlar alacaklının hukuki durumunu zayıflatan anlaşmalar olup, 

                                                 
26  Yeşim Atamer, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem 
Şartlarının Denetlenmesi, Istanbul 1999, s. 250 dn. 64’den naklen. 
27 Bu tür kayıtlar sorumluluğu doğrudan sınırlandırmamakla beraber, alacaklı borçluyu temerrüde de 
düşüremeyeceği için dolaylı olarak borçlunun sorumluluğunun doğmasına engel olurlar. Öğretide bu 
tür anlaşmaların sorumsuzluk anlaşması olmadığı, sorumsuzluk anlaşması benzeri anlaşmalar olduğu 
kabul edilmektedir. Bkz.: Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 454; Akman, s. 18-20. Karşı görüş: 
Atamer, GİŞ, s. 250. 
28 Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 452 dn. 3; Buol, N. 133-138. Yazarlar, bu tür anlaşmaları maddi 
etkisi gereği bir çeşit sorumsuzluk anlaşması olarak kabul etmektedir. Akman, s. 20. Yazar, bu tür 
anlaşmaları sorumsuzluk anlaşması benzeri bir anlaşma olarak tavsif etmektedir. Karş.: Kamm, s. 
22/23; Thomas Oesch, Die Freizeichnung im schweizerischen Schadenersatzrecht und ihre Schranken, 
Basel und Balgach 1978, s. 22 dn. 37. Yazarlara göre ispat yüküne ilişkin anlaşmalar kanundan doğan 
sorumluluk rejiminde bir değişiklik meydana getirmemekte, sadece alacaklının taleplerini ileri 
sürmesini zorlaştırmaktadır. Bu durumun bir sorumsuzluk anlaşmasının etkisine benzer bir maddi etki 
yaratacağını kabul eden yazarlar, ancak sırf bu etki sebebiyle bu tür anlaşmaları da birer sorumsuzluk 
anlaşması olarak nitelendirilmesini doğru görmemekteler.   
29 “...Anılan sözleşme maddesi aynen, “Çekimin veya yayının veya her ikisinin herhangi bir sebeple 
gerçekleşmemesi halinde ... International Güzellik Yarışması Organizasyonu Komitesi, KURUM ( ..... 
) aleyhine dava açamayacağı gibi herhangi bir tazminat talebinde de bulunamaz" hükmünü 
içermektedir....Bu hükümden maksadın, davalı ... Kurumu tarafından herhangi bir sebeple yayının 
gerçekleştirilmemesi halinde kendisin hiç bir sorumluluk düşmeyeceğini sağlamak olduğu açık 
bulunmaktadır. O halde, bu hükmün hukuki niteliği itibariyle bir sorumsuzluk anlaşması amaçlı 
olarak sözleşmeye konulmuş bulunduğu açıktır.” Yargıtay 11. HD, E. 1995/8312, K. 1995/9482, T. 
22.12.1995, www.mevbank.com.  
30  Nitekim Yargıtay da bu tür kayıtları birer sorumsuzluk anlaşması gibi görerek BK m. 99 
çerçevesinde denetlemektedir: “Türkiye'de bankalar hükümetçe imtiyaz suretiyle verilen bir işi yapan 
müesseselerdir BK.99/2 maddesine tabi kuruluşlardır. Kural olarak BK. 100/2 ve 3 maddeleri 
uyarınca akdi sorumlulukta, sorumsuzluk sözleşmesi yapmak mümkün ise de BK.nun 99/1 maddesi 
gereğince ağır kusur halinde baştan sorumluluktan kurtulma şartı geçersiz olup, sorumluluktan 
kurtulma şartının ancak hafif kusur halinde geçerli olduğu benimsenmiş ve aynı maddenin 2 fıkrası, 
hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilmiş bir sanatı icra eden kuruluşlar yönünden hafif kusur 
halinde dahi sorumluluktan kurtulma şartının mutlak olarak kabul edilemeyeceği benimsenmiştir. Bu 
yasal düzenleme çerçevesinde birer güven kuruluşu bulunan ve tedbirli bir tacir gibi davranmak 
zorunda bulunan davalı bankanın banka hesap cüzdanındaki uyuşmazlık halinde banka kayıtlarının 
esas alınacağı kaydına dayanarak kayıtlarında tek taraflı düzeltme yaparak bunların davacıyı 
bağlayacağını ileri sürmesi önce yukarıda anılan kurallara daha sonra hakkaniyet ve güven 
prensiplerine aykırı olduğu için kabul edilme olanağı bulunmamaktadır.” Yargıtay HGK, E.1995/11–
425, K.1995/616, T.14.6.1995, www.mevbank.com.           
31  Jörg Schmid, “Freizeichnungsklauseln”, in: Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts, 
Festschrift für Heinz Rey, Zürich 2003, s. 307 – 318, s. 310. Bu tür klozlar aslında dolaylı surette 
sorumluluğun doğmasına engel olmaktadır. Zira borçlu olduğu edimden başka bir “şeyi” ifa ederek 
borcundan kurtulma imkanını saklı tutan borçlu, artık MK m. 2 ve MK m. 23 sınırları dahilinde 
“herşeyi” ifa etme yetkisine sahip olmaktadır. Bu şartlar altında borçlunun ifa ettiği edimin 
sözleşmeden doğan borcuna her halükarda uygun düşeceği açıktır. Sonuç olarak, borçlunun ifa ettiği 
şey asla borca aykırı olamayacak, bu da aslında sorumluluğun dolaylı surette baştan sınırlandırılmış 
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tezde bu tür sözleşme klozları da “geniş anlamda sorumsuzluk anlaşması” olarak 

nitelendirilmektedir. Bu şekilde alacaklının hukuki durumunu zayıflatan her türlü 

taraf anlaşması bir sorumsuzluk anlaşması gibi değerlendirilmeli ve BK m. 99 ve 

100’ün emredici sınırlarına kıyasen tabi kılınmalıdır32. 

 

B. Sorumsuzluk Anlaşmasının Hukuki Dayanağı Olarak İrade 

Serbestisi İlkesi ve Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Sınırları 

 1. İrade Serbestîsi İlkesi 

Dünyada çeşitli hukuk sistemlerinin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen irade 

serbestisi ilkesi, sözleşme özgürlüğü ilkesinin temelini oluşturur 33 . Özgürlükçü 

hukuk düzenlerinin temelinde yer alan bu ilke aynı zamanda Avrupa Birliği 

Hukuku’nda da yapısal bir öneme sahiptir34. İrade serbestisi ilkesi, bireyin hukuki 

ilişkilerini kurmasında “irade özgürlüğü” kavramını ön planda tutar. Nitekim 

öğretide irade serbestisi ilkesi tanımlanırken bu kavram ekseninde tanımlanır: 

Örneğin Oftinger’e göre irade serbestisi, sözleşme hukukunun süjelerine kendi kişisel 

tercihlerine göre hukuki ilişkilerini düzenleme yetkisi verir35.  Merz’e göre, bireye 

kendi hayat ilişkilerini kendi sorumluluğu altında düzenleme özgürlüğünü 

bahşeder 36 . Kocayusufpaşaoğlu’na göre ise, kişilere hukuki ilişkilerini, serbest 

iradeleri ile ve kendi sorumlulukları altında, diledikleri gibi düzenleme imkanını 

                                                                                                                                          
olmasından kaynaklanacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında ifa ile ilgili bu tür klozların sorumsuzluk 
anlaşması benzeri bir etkiye sahip olmaları göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim Unidroit 
Principles of Commercial Contracts Art. 7.1.6 sorumsuzluk klozu (exemption clauses) kenar başlığı 
altında bu tür sözleşme klozlarını da birer sorumsuzluk anlaşması gibi ele almaktadır. Bkz.: Bölüm 
IV, s. 378 vd. 
32  Aynı yönde: Thomas Lörtscher, Vertragliche Haftungsbeschränkungen im schweizerischen 
Kaufrecht, Zürich 1977, 176; Buol, N. 16 – 21, 246, 260, 263, 619 f.; Schmid, s. 310; 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3081; Ingeborg Schwenzer, Beschränkung und Modifikation der 
vertraglichen Haftung, in: Alfred Koller (Hrsgb), Haftung aus Vertrag, St. Gallen , s. 99 – 126, s. 124. 
33 Hans Merz, Privatautonomie heute – Grundsatz und Rechtswirklichkeit, Karlsruhe 1970, s. 5.  
34 Jürgen Basedow, Von der deutschen zur europäischen Wirtschaftsverfassung, Tübingen 1992,  s. 
52.  
35 Karl Oftinger, Vertragsfreiheit, in: Karl Oftinger, Ausgewählte Schriften, s. 46 – 62, s. 52. 
36 Merz, Privatautonomie heute, s. 18. 
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tanır37. Flume’ye göre ise, kişinin kendi iradesine göre hukuki ilişkilerini düzenleme 

özgürlüğünü ifade eder38. Hart’a göre ise irade serbestisi, pazar mekanizmasında 

özyönetimi ifade eder39. Bu tanımlar kataloğu karşısında irade serbestisi ilkesinin, 

sınırlandırmalardan arınmış bir özgürlük anlayışından yola çıkarak kişinin kendi 

hukuki ilişkilerini belirleme hakkının teminatı olarak görüldüğü sonucuna varılabilir. 

İrade serbestisi ilkesinin Borçlar Hukuku alanındaki doğal sonucu ise sözleşme 

özgürlüğü ilkesidir40.  

 

 2. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve Sınırları 

 a. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi 

Sözleşme özgürlüğü, yukarıda ifade edildiği üzere, irade serbestisi ilkesinin önemli 

görünüm biçimlerinden bir tanesidir 41 . 1982 Anayasasının “Sosyal Haklar ve 

Ödevler” başlıklı üçüncü bölümünde yer alan “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” 

kenar başlıklı 48. maddesinde, “Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme 

hürriyetlerine sahiptir.” denilerek kişilerin sözleşmesel ilişkilerini özgür iradeleri ile 

belirleyebilmeleri anayasal güvence altına alınmaktadır.  

Borçlar Kanunu madde 19/f. 1’e göre, “Bir akdin mevzuu, kanunun gösterdiği hudut 

dairesinde, serbestçe tayin olunabilir”. Başka bir ifade ile sözleşme özgürlüğü ilkesi 

gereği herkes, dilediği içerikte ve dilediği kişilerle sözleşme ilişkisine girme ya da 

                                                 
37 Kocayusufpaşaoğlu, § 40 N. 1. 
38  Werner Flume, “Rechtsgeschäft und Privatautonomie”, in: Ernst von Caemmerer/ Ernst 
Friesenhahn/ Richard Lange (Hrsgb.), Hundert Jahre deutsches Rechtsleben, Festschrift zum 
hundertjährigen Bestehen des deutschen Juristentages, Bd. I, Karlsruhe 1960, s. 135 vd., 141. (Hatta 
bu tanım Alman Anayasa Mahkemesi tarafından da benimsenmiştir. Bkz.: BverfG 72, 155, 170). 
39 Dieter Hart, Zur konzeptionellen Entwicklung des Vertragsrechts, in: AG (Die Aktiengesellschaft) 
1984, s. 66 – 80, s. 70. 
40 Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 14. Auflage, München 1987, s. 
41; Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, Cilt I/1, s. 9; von Tuhr/Peter, s. 247, 248; Peter Gauch/ Walter 
R. Schluep/ Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 9. Auflage, 
Zürich 2008, N. 612.  
41  Borçlar Hukuku’nda üç temel ilke irade özgürlüğü ilkesinden türemektedir. Bunlar, sözleşme 
özgürlüğü ilkesi, sözleşmenin nisbiliği ilkesi ve sözleşmenin bağlayıcılığı ilkesidir. 
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girmeme özgürlüğüne sahiptir 42 . Buna göre, bir yandan sözleşmenin konusunu 

serbestçe belirleme ve düzenleme özgürlüğü, bir yandan taraf seçme özgürlüğü, diğer 

yandan da sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü ve hatta yapılacak sözleşmenin hangi 

şekle tabi olacağını belirleme özgürlüğü de sözleşme özgürlüğü kavramı altında yer 

bulur. Ayrıca sözleşmenin içeriğini değiştirme özgürlüğü ve hatta sözleşmeyi sona 

erdirme özgürlüğü de bu kavrama dahil edilebilir. Görüldüğü üzere, sözleşme 

özgürlüğü bugün artık birçok özgürlüğün toplamından ibaret genel bir ilke olarak 

anlaşılmaktadır43. 

Sözleşme özgürlüğü ilkesinin kökeni tartışmalı olmakla birlikte yürürlükteki hukuk 

düzeni çerçevesinde etki alanının belirlendiği tartışmasızdır. Sözleşme özgürlüğü 

ilkesinin meşruluk zeminini tartışan iki önemli görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe 

(Devletçi Görüş) göre, sözleşme özgürlüğü hukuk düzeninden bağımsız bir kavram 

değildir, hem kendisi hem de sınırları hukuk düzeni tarafından belirlenir. Bu 

doğrultuda, başta Anayasa olmak üzere normlar hiyerarşisinde hukuk düzeni 

sözleşme özgürlüğünü ve sınırlarını belirler44. İkinci görüşe (Doğal Hukuk Görüşü) 

göre ise, pozitif hukukun ötesinde yer alan sözleşme özgürlüğü a priori mevcuttur. 

Hukuk düzeni sadece sözleşme özgürlüğünü tanıyarak bu ilkeye yaptırım gücü 

sağlamaktadır45.  

                                                 
42  Sözleşme özgürlüğü ilkesine ilişkin farklı tanımlar için bkz.: Oğuzman/Öz, s.19; Eren, s.19; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 26; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C.I/1, Ankara 1985; s. 9; 
Turgut Akıntürk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Özel Borç İlişkileri, Istanbul 2004, s. 53; 
Mustafa R. Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Istanbul 2003, s. 266; Yeşim 
Atamer, GİŞ, s. 26; Veysel Başpınar, Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1988, s. 16. 
Öğretide farklı bir görüş ileri süren Bydlinski’e göre sözleşme özgürlüğü, kişinin kendi hayat 
ilişkilerini bireysel olarak düzenleme özgürlüğünü değil, irade uyuşması yoluyla sözleşme taraflarının 
müşterek olarak düzenlemesini ifade eder. Bydlinski, Zu den dogmatischen Grundlagen des 
Kontrahierungszwanges, AcP 180 (1980), s. 1 – 46, s. 33. 
43 Kramer, Berner Komm., Art. 19-20 N. 42; Claire Hueguenin, Basler Komm., Art. 19/20 N. 4; 
Ludwig Raiser, Vertragsfreiheit heute, JZ 1958, s. 1-8; Kocayusufpaşaoğlu, § 40 N. 4; 
Gauch/Schluep/Schmid, N. 613 f. 
44 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kramer, Berner Komm. Art. 19 – 20 N 37 vd.; Flume, Rechtsgeschäft und 
Privatautonomie, s. 137; Oftinger, Vertragsfreiheit, s. 53. Nitekim Türk Hukukunda da Anayasa m. 48 
sözleşme özgürlüğünü “Herkes ... sözleşme hürriyetine sahiptir” diyerek bir temel hak ve özgürlük 
olarak düzenlemektedir. BK m. 19 f. 1’de ise, bir akdin konusunun kanunun gösterdiği sınırlar 
dahilinde serbestçe belirlenebileceği ifade edilmektedir. İsviçre hukukunda bu yönde değerlendirmeler 
için bkz.: Marguerite Schnyder von Wartensee, Einschränkung und Wegbedingung der Haftung und 
ihre Grundlagen, Zürich 1945, s. 2 vd. 
45 Canaris, “Grundrechte und Privatrecht”, AcP 184 (1984), s. 218. 
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 b. Sözleşme Özgürlüğü İlkesine Kanun Koyucunun Çizdiği 

Sınırlar 

Sözleşmeler hukukuna hakim bulunan sözleşme özgürlüğü ilkesi mutlak değildir, 

sınırları hem kanundan hem de sosyal yaşamın gereklerinden doğar. Özetle ifade 

etmek gerekirse, ya tarafların önceki taahüdünden 46  veya kanundan doğan bir 

sözleşme yapma yükümlülüğü47 sonucu, ya sosyal adaleti sağlamak üzere devletin 

ekonomik hayata müdahalesi nedeniyle tarafların belirli sözleşme şartlarına mecbur 

                                                 
46  Burada aslında gerçek bir sözleşme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Zira tarafların bu 
yükümlülüğü yine kendilerinin kararlaştırmış oldukları bir sözleşmeye, bir başka ifade ile kendi 
serbest iradelerine dayanır. Kocayusufpaşaoğlu, § 40 N. 1.  
47  Öğretide sözleşme yapma yükümlülüğü yerine “sözleşme yapma zorunluluğu” terimi de 
kullanılmaktadır. Bkz.: Oğuzman/Öz, s. 144 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 365 vd. 
Sözleşme yapma yükümlülüğü kanundan doğabileceği gibi, sözleşme taraflarının daha önceki 
taahhüdünden de doğabilir. Örneğin, kamu idareleri gördükleri kamu hizmeti çerçevesinde kendilerine 
başvuran her kişi ile sözleşme yapmak zorundadır. Kamu idaresi sözleşme yapmadığı takdirde kişi, 
kamu hukuku kurallarına göre hak arama yollarına başvurabilir. Bkz.: 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 365 vd; Eren, BH Genel, s. 274 vd; Tunçomağ, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, s. 241 vd.; Oğuzman/Öz, s. 144. “Kamu hukuku kuralları uyarınca kamu hizmeti 
görmekte olan kamu idareleri veya müesseseleri veya bunlara bağlı teşekküller ya da imtiyaz yolu ile 
bu hizmetleri yürüten işletmeler (Devlet Demir Yolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, PTT, Belediye; 
Otobüs ve Su İşletmeleri, Türkiye Elektrik Kurumu vs.) şartlarına uygun şekilde başvuran her kişi ile 
sözleşme yapmakla yükümlüdürler.” Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2004/5997, K. 2004/6790, T. 
14/06/2004 - www.hukukturk.com. Bir diğer örnek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun m. 
5/f. 3 uyarınca tüketicilerin taraf olacakları sözleşmeler bakımından, ticari bir kuruluşun bir mal veya 
hizmetin fiyatını göstermeden ve “satılık değildir” gibi bir ibare taşımaksızın teşhir etmesi üzerine 
TKHK m. 5/ f. 1 ve 2 gereğince sözleşme yapma zorunluluğu doğar. Teşhir edilen malın ölçüsü ve 
miktarı ne olursa olsun, stokta bulundukça, tüketici bu maldan dilediği sayıda veya miktarda talep 
edebilir. Bkz.: M. Murat İnceoğlu, “Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Tüketicinin Korunması 
hakkında Kanunun 5. Maddesinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, M. Kemal Oğuzman’a Armağan, 
Istanbul 2000, s. 391-429, s. 406 ve TKHK m. 5/f. 3 açısından özellikle s. 412. Bir başka örnek, kira 
sözleşmelerinde kira parasını uzayan kira dönemleri için mahkeme içtihatları ile oluşan esaslar 
çerçevesinde belirlenmesidir. Bkz.: Y. 6. HD., 28.03.2006, 2276/3135 (YKD 2006/8, s. 1227). Bir 
başka örnek, borç doğuran bir akdin kurulması konusunda taraflar bir ön akit yaparak, ileride 
aralarında belirledikleri akdi yapmayı taahhüt etmesi halinde asıl akdi yapma yükümlülüğü 
bulunmasıdır. Son olarak, kamuya açık yerlerin işletilmesinin sözleşme yapma zorunluluğu doğurup 
doğurmadığı tartışmalıdır. Tartışma için bkz.: Derya Ateş, Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel 
Ahlaka Aykırılık, Ankara 2007, s.51 – 53. Ayrıca bkz.: “Fiili tekel durumunda bulunan özel kişilerden 
bir eczacı, hekim, fırıncı veya lokantacının sahip oldukları mallarla, arz edecekleri hizmet yönünden, 
sözleşme özgürlüğü çerçevesinde bir sözleşme yapma zorunluluğu bulunmadığı ileri sürülebilir. 
Ancak bu gibi kişilerin haklı bir sebebe dayanmadan sözleşme yapmaktan kaçınmaları, hukuka ve 
bilhassa ahlaka, dürüstlük kuralına ya da hakkın kötüye kullanılmaması kuralına aykırılık teşkil 
etmesi halinde sözleşme yapmak yükümlülüğü söz konusu olur.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 
2003/4-693, K. 2003/740, T. 10/12/2003 - www.hukukturk.com. 
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edilmesi 48  sonucu, ya doğrudan sözleşmede değişiklik yapılamamasının kanunda 

öngörülmesi 49  sonucu ya da ticari yaşamda rekabetin hukuka uygun surette 

işlemesini sağlama düşüncesiyle sözleşme özgürlüğü sınırlanır. Bu istisnai hallerin 

dışında ise, aşağıda daha ayrınıtlı olarak inceleneceği üzere, tarafların hangi içerikte 

sözleşme yapabileceği (konu serbestisi) Borçlar Kanunu’nun 19 ve 20 maddeleri 

çerçevesinde belirlenir.  

Sözleşme özgürlüğüne müdahale oluşturan bir denetim faaliyetinin en güvenli yolu 

aslında kanun koyucunun müdahalesinden geçer. Nitekim ekonomik gücün 

kazandırdığı statünün kötüye kullanılarak sözleşme özgürlüğünün bertaraf 

edilmesine engel olmak için ve sosyal adaletin sağlanabilmesi adına kanun koyucular 

bazı müdahaleci düzenlemeleri yürürlüğe koymaktadır. Çünkü eşit olmayan 

koşullarda yapılan bir sözleşmenin taraf menfaatlerini eşit dengede gözetmeyeceği 

bir gerçektir. Bu düzenlemeler özellikle sözleşme taraflarının sosyo-ekonomik 

güçlerinin ve piyasa koşulları hakkındaki bilgi birikimlerinin birbirine yakın 

olmadığı alanlarda yapılmaktadır. Bu gibi alanlarda sözleşme adaletinin sağlanması 

ihtiyacının toplumda daha yoğun hissedildiği de başka bir gerçektir. Bu çerçevede 

kanun koyucunun sözleşme özgürlüğüne müdahale etmesi ise gerçekte zayıf tarafın 

iradesini güvence altına almaktadır 50 . Örneğin, kiracının, tüketicinin ve işçinin 

korunması bakımından yapılan özel düzenlemeler ile rekabeti koruyucu yasalar bu 

nevi olumlu müdahalelerdir51. Başka olumlu müdahaleler yine güç dengesizliklerine 

karşı zayıfı koruyarak tavır alan başka düzenlemelerden çıkarılabilir: Örneğin, aşırı 

cezai şartın hakim tarafından indirilmesi (BK m. 161), sözleşmesel rekabet yasağının 

sınırlandırılması (BK m. 349), otelci ya da hancının sorumsuzluğunu ilan yoluyla 

                                                 
48  Belirli dönemlerde sosyal adaleti sağlama gerekçesiyle devletin ekonomik hayata müdahalesi 
çerçevesinde sözleşme tarafları belirli sözleşme şartlarına mecbur edilmektedir. Örneğin, kira 
paralarını belirli bir değerde tutan 6570 sayılı kanunun ikinci maddesi, her ne kadar Anayasa 
Mahkemesi’nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 sayılı kararı ile iptal edildiyse de, sözleşme 
özgürlüğüne devletin müdahalesini gösteren bir örnektir.  
49 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu m. 4 gereğince, kamu ihale sözleşmelerinde -taraflar anlaşsa bile- 
kural olarak ihale belgelerinde yer alan şartlara aykırı olacak değişiklikler yapılamayacaktır. Bu 
düzenleme de sözleşme özgürlüğüne müdahale teşkil eder.  
50 Raiser, JZ 1958, s. 6. 
51 Atamer, GİŞ, s. 22. 
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açıklamasının geçersizliği (BK m. 480) gibi düzenlemeler de sözleşenler arasındaki 

eşitsizliği gözeterek kaleme alınmışlardır52. 

 c. Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Sınırlanmasında Hakimin 

Müdahalesi 

 (1) Ekonomik ve Sosyal Gelişmelerin Etkisi  

Serbest piyasada herkesin eşit koşullarda ve bağımsız olduğu fikrine 53  dayanan 

sözleşme özgürlüğü ilkesi, geçmişteki önemini54 20. yüzyılda ekonomik koşulların 

dayattığı gerçekler karşısında koruyamamıştır. Aslında liberalizmin bir uzantısı 

olarak Borçlar Kanunlarında yer alan sözleşme özgürlüğü ilkesi bakımından ilk 

sınırlar çizildiğinde genel olarak sadece hukuka ve ahlaka aykırılık gündeme 

gelmiştir. Ancak 20. yüzyılda yaşanan krizler ve savaşlar sosyal düşüncenin 

gelişmesine zemin hazırlamış ve sonrasında Borçlar Hukukunda da sözleşme 

özgürlüğünün sınırlandırılması tartışmalarını beraberinde getirmiştir 55 . Zira yeni 

toplumsal ve ekonomik gelişmelerin bireyler arasındaki bilgi düzeyi, ekonomik güç 

ve sözleşme içeriğini müzakere etme olanakları gibi noktalarda farklılık yarattığı  

                                                 
52 Akman, s. 47. 
53 Sözleşme özgürlüğüne ilişkin olarak Common Law çevresinde sıkça referans gösterilen ve 1875’te 
Sir Goerge Jessel tarafından ifade edilmiş aşağıdaki sözler dönemin anlayışını yansıtmaktadır: “It 
must not be forgotten that you are not to extend arbitrarily those rules which say that a given contract 
is void as being against public policy, because if there is one thing which more than another public 
policy requires it is that men of full age and competent understanding shall have the utmost liberty of 
contracting, and that their contracts when freely and voluntarily entered into shall be held sacred and 
shall be enforced by Courts of justice. Therefore, you have this paramount public policy to consider - 
that you are not to lightly interfere with this freedom of contract.” Bkz.: Sir George Jessel M.R., 
Printing & Numerical Registering Co. v. Sampson (1875), Law Review, 19 Exchequer Cases. 462, 
465. 
54  Reformasyon, hümanizm ve aydınlanma gibi 17. ve 18. yüzyıla damgasını vuran gelişmeler 
sayesinde “birey” kavramı öne çıkmıştır. Bireyin özgür ve mantık yürütme yeteneğine sahip olması 
nedeniyle egemen olduğu, bireyin kendi kaderini belirleme hakkını elinde tutarak yasayı 
şekillendirdiği, toplumsal düzeni ve devleti yarattığı kabul edilmiştir. Yasa önünde eşitlik ilkesi, 
devletin sadece ayrıcalıklı haklara sahip azınlıklar tarafından yönetilemeyeceği anlayışı, mülkiyet 
hakkının dokunulmazlığı, meslek, ticaret ve sözleşme özgürlüğü gibi ilkeler dönemin en önemli 
kazançlarıdır. Atamer, GİŞ, s. 11. Ayrıca bkz.: Konrad Zweigert/ Heinz Kötz, Einführung in die 
Rechtsvergleichung, Tübingen 1996, s. 321 vd.; Andreas Abegg, Die zwingenden Inhaltsnormen des 
Schuldvertragsrechts, Zürich 2004, s. 31 vd. 
55 Urs Widmer, Der richterliche Eingriff in den Vertrag, Zürich 1971, s. 98 vd.; Atamer, GİŞ, s. 21 vd.  
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görülmüştür 56 . Hatta genel işlem şartları bağlamında sözleşenlerin bilgi düzeyi, 

ekonomik güçleri ve sözleşme içeriğini müzakere etme olanakları gibi koşullarda 

varsayılan eşitliğin ve bağımsızlığın aslında hiç bulunmadığı anlaşılmıştır57. Yine 

sözleşme özgürlüğü ilkesinin temelinde yatan “rekabetin eşit koşullarda yürüdüğü” 

fikrinin de piyasalara hakim bulunan güçler karşısında gerçekçi bir yaklaşım 

olmadığı, günümüzde piyasaların birçok açıdan oligopolist hatta monopolist 

özellikler taşıdığı görülmüştür58. Bu gelişmeler karşısında, Merz’i takiben sözleşme 

özgürlüğü ilkesi ile, bu ilkenin temelinde yatan “adaletin sağlanacağı” düşüncesinin 

bir sanrıdan ibaret olduğu sonucuna varılabilir59. 

1970’li yıllardan bu yana ise, şekli anlamda sözleşme özgürlüğü anlayışından 

uzaklaşılarak, merkezine “güçsüzün güçlüye karşı korunmasını” yerleştiren maddi 

anlamda sözleşme özgürlüğü anlayışına ulaşılmıştır60.  

 

Sözleşme özgürlüğü yukarıda tanımlanan şekliyle kişinin özgür iradesi 

doğrultusunda kiminle hangi içerikte sözleşme bağına gireceğini seçebilmesi 

konusundaki özgürlüğünü ifade eder. Liberal anlayışın bir uzantısı olarak Borçlar 

Kanunu’nda kişiye bir özgürlük mekanizması tahsis edilmiştir. O dilediği şartlarda 

ve dilediği kişi ile sözleşme ilişkisine girmekte özgürdür. Bu bağlamda sözleşme 

içeriğinin şekillendirilmesinde tarafların müzakere sürecinde “ortak doğruya” ulaştığı 

ve yapılan sözleşmelerin tarafları gerçekten tatmin edeceği bir fiksiyon olarak kabul 

                                                 
56  Kocayusufpaşaoğlu, § 40 N. 5; Schönenberger/Jaeggi, Zürcher Komm., Art. 1, N. 529; 
Gauch/Schluep/Schmid, N. 622; Rona Serozan, Einschränkung der Vertragsfreiheit durch soziale 
Schutzgedanken, I. Avusturya – Türk Hukuk Haftası, Avusturya’da ve Türkiye’de Tüketicinin 
Korunması, Istanbul 1983, s. 27 – 65, s. 27 vd. 
57 Serozan, Einschränkung der Vertragsfreiheit durch soziale Schutzgedanken, s. 30; Kamm, s. 106; 
Hans Merz, Vertrag und Vertragsschluss, Freiburg 1980, N. 102; Abegg, Inhaltsnormen, s. 107. 
58 Merz, Vertrag und Vertragsschluss, N. 92.  
59  Merz, Vertrag und Vertragsschluss, N. 102; Ayrıca bkz.: Ernst Wolf, Vertragsfreiheit – Eine 
Illusion?, in: Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, s. 359 – 388. 
60 Ernst A. Kramer, Die Krise des liberalen Vertragdenkens, München 1974, s. 20 vd.; Christian 
Heinrich, Formale Freiheit und materiale Gerechtigkeit, Tübingen 2000, 53 vd.; Claus-Wilhelm 
Canaris, Wandlungen des Schuldrechts – Tendenzen zu seiner Materialisierung, AcP 200 (2000), 273 
– 364, s. 277 vd.; Konrad Zweigert/ Heinz Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, Tübingen 
1996, s. 323 vd. Kocayusufpaşaoğlu, § 40 N. 5. Örneğin İsviçre Federal Mahkemesi de 1997 yılında 
verdiği bir kararın gerekçesinde şekli anlamda sözleşme özgürlüğü kavramından uzaklaşarak sözleşme 
adaleti ilkesine vurgu yapmıştır. BGE 123 III 292, 298. Ayrıca bkz.: Bölüm I, dn. 65.  
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edilmiştir 61 . Ancak bu mekanizmanın irade serbestisi temelinde sözleşme 

özgürlüğünü varsayıldığı anlamda sağlayıp sağlamadığı üzerinde durulmamıştır. 

Oysa hukuk düzeni kişinin iradesinin oluşumuna etki eden hususları araştırarak irade 

serbestisinin gerçekte sağlanıp sağlanmadığını denetlemeli 62  ve sözleşme 

özgürlüğünün maddi anlamda gerçeğe dönüştürülmesine hizmet edecek bir araçla 

donatılmalıdır63. Bir başka ifade ile sözleşme adaletini sağlamak üzere sosyal ve 

ekonomik açıdan güçsüz olan tarafın iradesinin “ne kadar” bağımsız olduğu 

araştırılmalıdır64. Bu sayede şekli anlamda sağlanılan sözleşme özgürlüğünün maddi 

anlamda da gerçekleşip gerçekleşmediği denetlenebilecektir 65 . Ayrıca bu 

değerlendirme temel hak ve özgürlükler bağlamında da hakimin kaçınamayacağı bir 

                                                 
61 Bu görüş ve “Richtigkeitsgewähr” kavramı için bkz.: Schmidt-Rimpler, AcP 147 (1941), s. 132 vd., 
152 vd., 161; Sözleşme tarafları arasındaki güç dengesizliklerini esas alan eleştirel bir yaklaşım için 
bkz.: Falk Roscher, Vertragstheorie mit Herrschaftsfunktion – Zur Lehre von der Richtigkeitsgewähr 
des Vertrages, ZRP 1972, s. 111 – 114; Serozan, Einschränkung der Vertragsfreiheit durch soziale 
Schutzgedanken, s. 29 ve 31; Jutta Limbach, Das Rechtsverständnis in der Vertragslehre, JuS 1985, s. 
10 – 15. 
62  Bu noktada Wolf tarafından ileri sürülen bir görüş dikkat çekmektedir. Yazar sözleşme 
özgürlüğünün “ekonomik/ticari fiil ehliyeti” (wirtschaftliche Geschäftsfähigkeit) ile garanti edilmesi 
gerektiğini düşünmektedir. Ona göre, hukuken geçerli bir irade beyanının ön koşulu kişinin iradesinin 
özgür olması gereğidir. Bu görüşün pratik sonucu olarak hakim, içerik denetimi aşamasından önce, 
ekonomik koşullarda üstün bulunan alacaklının tek taraflı olarak dikte ettiği sözleşme şartları 
karşısında borçlunun irade beyanının geçerli bir sözleşme ilişkisini kurabilecek kadar “özgür” olup 
olmadığını araştıracaktır. Manfred Wolf, Rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit und vertraglicher 
Interessenausgleich, Tübingen 1970, s. 44/45, 122/122, 167 vd. Bu yaklaşımla hakime somut 
sözleşmenin ekonomik arka planını araştırma ödevinin yüklendiği açıktır. Bu görüşe karşı ileri sürülen 
yoğun eleştiriler olmakla birlikte (bkz.: Roscher, ZRP 1972, s. 113), bu görüş tüketicinin 
korunmasında sözleşmenin kuruluşu aşamasında “cayma hakkı” ve “bilgilendirme yükümlülüğü” gibi 
yasal müdahalelere önemli bir temel sağlamıştır. Fleur Denkiger, Der Verbraucherbegriff: Eine 
Analyse persönlicher Geltungsbereiche von verbraucherrechtlichen Schutzvorschriften in Europa, 
Berlin 2007, s. 45/46, dn. 82 ve s. 72, dn. 198.  
63 BVerfG 89, 214, 231. Ayrıca bkz.: Claus-Wilhelm Canaris, Wandlungen des Schuldvertragsrechts – 
Tendenzen zu seiner “Materialisierung”, AcP 200 (2000), s. 296; Kocayusufpaşaoğlu, § 40 N. 5 (s. 
504). 
64 Kaldı ki, Borçlar Kanunu aslında böyle bir değerlendirmeye de yabancı değildir. BK m. 21’in özel 
koşulları sözleşme adaletinin sağlanması ihtiyacına kanun koyucunun bir cevabıdır: Edimler arası aşırı 
dengesizlik varsa ve bu dengesizlik bir tarafın güçsüz konumundan (müzayaka halinde olmasından, 
tecrübesizliğinden ya da hiffetinden) yararlanarak ortaya çıkmışsa, artık zarar gören taraf sözleşmenin 
kurulmasından itibaren bir yıl içinde sözleşme bağından kurtulma olanağına sahiptir. Bu hüküm 
liberal düşüncenin koşullarını esas kabul eden bir hukuk düzeninde sosyal adalet düşüncesinin ilk 
yansımalarından birisidir ve sosyal adaleti sağlamak adına güçsüzü güçlüye karşı koruyan bir 
yaklaşıma sahiptir. Gabin sonucunda öngörülen iptal beyanının yarattığı hükümsüzlük yerine 
sözleşmede kararlaştırılan fahiş fiyatın makul düzeye çekilerek sözleşmenin ayakta tutulmasını 
teleolojik redüksiyon yoluyla imkan sağlayan bir İsviçre Federal Mahkemesi kararı için bkz.: BGE 
123 III 296. Bu kararla ilgili ayrıntılı bir inceleme için bkz.: Vedat Buz, “Gabin Halinde Edimler 
Arasındaki Aşırı Oransızlığın Giderilerek Sözleşmenin Ayakta Tutulması, İsviçre Federal 
Mahkemesi’nin 26.06.1997 tarihli kararı (BGE 123 III 292 vd.) Üzerinde Düşünceler”, BATİDER C. 
XIX, 1998, Sayı 4, s. 53 vd. 
65 Kramer, Die Krise des liberalen Vertragsdenkens, s. 20. 
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anayasal ödevdir 66 . Bu bakış açısıyla öğreti ve uygulamada hukukun hakimin 

müdahalesi ile geliştirilmesinde çok önemli bir adım atılmıştır67. 

 (2) Hakimin Sözleşme Özgürlüğüne Müdahale Etmesine 

Yüksek Yargı Kararlarındaki Yaklaşım 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 18.3.1996 tarihli kararında yukarıda işaret edilen 

anlayış değişikliğinin Türk hukuk uygulamasına yansımasını görmek mümkündür:  

“Ekonomik bakımdan güçsüz olanların korunması, Anayasamızda belirtilen "Sosyal 

Hukuk Devleti" ve "İktisadi ve Sosyal Hayatın Adalete Göre Düzenlenmesi", eş 

söyleyişle "Sosyal  Adalet" ilkelerinin bir gereğidir. Sırası gelmişken hemen 

vurgulayalım ki, hakim, Medeni Yasanın 1. maddesinin kendisine tanıdığı yasa 

koyucu gibi hareket etme yetkisine dayanarak, özellikle hakların kullanılmasında ve  

borçların yerine getirilmesinde objektif iyiniyet kurallarına uymayı öngören  MK md. 

2/ f. 1; kişiliğin korunmasını düzenleyen MK md. 24; ahlaka aykırı sözleşmeleri 

yasaklayan BK. md. 19/f. 2 gibi genel kurallar altında sözleşme özgürlüğüne 

tüketiciyi koruyucu sınırlamalar getirebilir”68. 

                                                 
66 BVerfG 89, 214 = NJW 1994, 36 (çeviri için bkz.: Yeşim Atamer, Geliri ve Malvarlığı Olmayan 
Aile Bireylerinin Kefaleti – Sözleşme İçeriğinin Denetlenmesi – Alman Anayasa Mahkemesi’nin 
19.10.1993 tarihli kararı, İHFM C.LV – S. 3 (1997), 419 - 428, özellikle 426 – 427). Alman Anyasa 
Mahkemesi 19.10.1993 tarihli bu kararında bu anlayış değişikliğini şöyle ifade etmektedir: “BGB’nin  
yaratıcıları, her ne kadar (hukuk alanındaki) güçsüzü korumak adına çeşitli koruma normları ihdas 
etmişlerse de, özel hukuk düzeninde yer alanların eşit olduğunu kabul eden bir modeli esas 
almışlardır. Ancak İmparatorluk Mahkemesi dahi bu bakış açısını terk ederek, bu anlayışı sosyal 
sorumluluğa dayanan ve maddi etiği üstün tutan bir bakış açısına dönüştürmüştür. (...) Günümüzde 
sözleşme özgürlüğünün sadece taraflar arasındaki dengeli bir güç ilişkisinin varlığı halinde çatışan 
menfaatleri makul düzeyde dengelediği ve bozulan sözleşme paritesinin (eşitliğinin) dengelenmesinin 
yürürlükteki özel hukukun temel görevi olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği mevcuttur.”   
67 Zöllner, AcP 196 (1996), s. 28; Heinz Rey, “Vertragsrecht und Aspekte der Vertragsgerechtigkeit”, 
in: Gauchs Welt, Recht, Vertragsrecht und Baurecht, Festschrift für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, 
Freiburg 2004, s, 563 – 574, s. 565 vd. Ayrıca bkz.: Serozan, Einschränkung der Vertragsfreiheit 
durch soziale Schutzgedanken, s. 52 vd. 
68 Y. 13. HD., E. 1996/ 1734; K. 1996/ 2495; T. 18.3.1996, YKD 1996, 746, 750. Kararda Yargıtay’ın 
atıfta bulunduğu sosyal adalet ilkesinin 1982 Anayasası’ndaki karşılığı AY m. 2’dir. Açıkçası, 
devletin sosyal bir hukuk devleti olduğu bu hükümde anayasa koyucu tarafından ifade edilmekte; 
ancak Yargıtay’ın bu kararda işaret ettiği “İktisadi ve Sosyal Hayatın Adalete Göre Düzenlenmesi” 
İlkesi 1982 Anayasası’nda lafzen karşılık bulmamaktadır. Tandoğan tarafından 1977 tarihinde 
yayınlanan “Tüketicilerin Korunması ve Sözleşme Özgürlüğünün Bu Açıdan Sınırlanması” isimli 
çalışmanın 12. sayfasında belirtildiği üzere, anılan ilke 1961 Anayasası’nın 41. maddesinde yer 
almaktadır. Kararda Yargıtay’ın izlediği hukuki yaklaşım Tandoğan’ın 1977 tarihli bu çalışmasında 
ileri sürdüğü görüşler ile örtüşmektedir. Ancak anılan ilkenin 1996 yılında verilmiş bir kararda 1982 
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İsviçre Federal Mahkemesi de, 26 Haziran 1997 tarihli kararında bir adım daha 

ileriye giderek, açıkça sözleşmeler hukukunda meydana gelen bu anlayış 

değişikliğini tespit etmekte ve hakimlerin sözleşme adaletini sağlamak adına 

sözleşme içeriğine şekil vermekten kaçınamayacaklarını dile getirmektedir:  

 

“Sözleşme hukuku giderek “maddileştirilmektedir”.  Şekli anlamda sözleşme 

özgürlüğü maddi anlamda sözleşme özgürlüğünün yerine geçmekte, bu durum 

özellikle kira, iş ve tüketici hukuku ya da genel işlem şartlarında belirgindir. Çağın 

hukuk anlayışı artık geçerlilik ve hükümsüzlük ile ayrışan siyah-beyaz şemaların 

hakim olduğu hukuk uygulamasından uzaklaşmakta, yerini geçersiz sözleşme 

hükümlerinin teleolojik redüksiyon (amaca uygun indirgeme) yoluyla geçerli bir 

sınıra indirgendiği yorum faaliyetinin egemen olduğu ve hakimin sözleşme içeriğini 

düzelttiği bir gri alana bırakmaktadır. Sözleşmenin hakim tarafından 

şekillendirilmesi çağın ruhuna uygundur ve hukuk uygulaması da bunu görmezden 

gelemez.” 69. 

 

Özetle, sözleşme hukukunda yaşanan bu gelişmeler karşısında sözleşme 

özgürlüğünün sözleşme adaletinin sağlanması adına sınırlanabileceği ifade 

edilmiştir70. Hatta öğretide daha da ileriye gidilerek sözleşme özgürlüğü ilkesinin 

“sözleşme adaleti ilkesi” ile tamamlanması talep edilmiştir71.  

                                                                                                                                          
Anayasası’nın bir parçasıymış gibi gösterilmesini anlamak güçtür. Sözleşme özgürlüğü ilkesi 
hakkında 1961 Anayasası bağlamındaki değerlendirmeler için bkz.: Haluk Tandoğan, Tüketicilerin 
Korunması ve Sözleşme Özgürlüğünün Bu Açıdan Sınırlanması (Tüketicilerin Korunması), Ankara 
1977, s. 12. 
69 BGE 123 III 292, s. 298 (Erwägung 2 e) aa): “Das Vertragsrecht wird zunehmend «materialisiert», 
die formale Vertragsfreiheit durch materielle Vertragsgerechtigkeit verdrängt, besonders deutlich 
etwa in den Gebieten des Miet- und Arbeitsrechts, des Konsumentenschutzes oder der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die zeitgemässe Rechtsüberzeugung ist nicht mehr allein vom Schwarz-weiss-
Schema der Gültigkeit oder Nichtigkeit privater Rechtsgestaltung geprägt, sondern fasst immer fester 
auch in der Grauzone der geltungserhaltenden Reduktion fehlerhafter Kontakte durch richterliche 
Inhaltskorrektur Fuss. Die Möglichkeit richterlicher Vertragsgestaltung entspricht augenfällig dem 
Zeitgeist. Daran kann auch die Rechtsanwendung nicht vorbeisehen.“ Aynı yönde, daha eski bir karar 
için bkz.: BGE 111 II 142. 
70 Konrad Zweigert/ Heinz Kötz, An Introduction to Comparative Law, Oxford 1998, s. 332; Josef 
Drexl, Die wirtschaftliche Selbsbestimmung des Verbrauchers, Tübingen 1998, s. 87 f.; Ernst A. 
Kramer, Die Krise des liberalen Vertragdenkens, 1974, s. 19; Ernst A. Kramer, Vertragsrecht im 
Umbau, ÖJZ 1980, s. 323; Raiser, JZ 1958, s. 4. 
71 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, s. 323; Limbach, JuS 1985, s. 13. 
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Yukarıda yer verilen yüksek yargı kararları ile varılan anlayış değişikliğini 

kararlarına yansıtacak olan hakimler bu çerçevede “güçlünün güçsüze karşı 

korunması” anlayışına işlerlik kazandırmalıdır. Bunun en tipik yolu ise, Türk – 

İsviçre hukukunda sözleşme özgürlüğünün genel sınırları olarak kabul gören 

hükümlerin (BK m. 19, 20, 21 ve MK m. 2, 23) ışığında hakimin sözleşmeye 

müdahalesinden72 geçer73.  

Aynı genel ölçütleri temel alan ve yukarıda74 zikredilen Alman Anayasa Mahkemesi 

de 13.10.1993 tarihli kararında hakimin sözleşmeye müdahalesinin hukuki 

dayanağını aşağıdaki gibi ifade etmektedir:  

“Dürüstlük kuralının sözleşme özgürlüğü ilkesine içkin bir sınır oluşturduğu ve 

sözleşmede içerik denetimi yapacak hakimin müdahalesine temel sağladığı özel 

hukuk öğretisi tarafından kabul edilmektedir. (...) Bu çerçevede genel hükümlerin 

yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuk mahkemelerine düşen görev sözleşme 

yoluyla bir tarafın diğer tarafın iradesine tabi kılınmamasına dikkat etmektir. 

Taraflar eğer geçerli bir içerik hususunda anlaşmışlarsa derinlemesine bir içerik 

denetimine yer kalmayacaktır. Ancak sözleşmenin içeriği taraflardan birini 

alışılmadık ölçüde ağır bir yük altına sokuyorsa ve taraflar arasındaki menfaatler 

dengesi bariz bir şekilde gayrımakul ise, artık mahkemeler “sözleşme sözleşmedir” 

tespiti ile yetinemezler. Aksine taraflar arasındaki anlaşmanın müzakere 

güçlerindeki orantısızlığın bir sonucu olup olmadığını açıklığa kavuşturmalılar ve 

duruma göre yürürlükteki özel hukukun genel hükümleri ile düzeltilmesi için 

müdahale etmelidirler. Bunun hangi usul izlenerek yapılacağı ve bu konuda hangi 

sonuca varılması gerektiği, Anayasanın geniş bir takdir alanı bıraktığı temel bir 

hukuk meselesidir. Ancak sözleşme paritesinin bozulmuş olduğunun hiç dikkate 

alınmaması ya da dikkate alındığı halde yeterli olmayan araçlarla dengelenmeye 

                                                 
72 Hakim, sosyal adaleti sağlamak adına sözleşmeye müdahale ederken hukuk güvenliğinin korunması 
kaygısını ön planda tutmalıdır. Özellikle sözleşme özgürlüğünün bir temel hak ve özgürlük olarak 
düzenlenmiş olması nedeniyle onun sınırlanmasında da hukuk güvenliğinin sarsılmamasına özen 
göstermelidir. Urs Widmer, Der richterliche Eingriff in den Vertrag, Zürich 1971, s. 102 vd. 
73 Tandoğan, Tüketicilerin Korunması, s. 12; Atamer, GİŞ, s. 25. Y. 13. HD. T. 18.3.1996 E. 1734/ K. 
2495, YKD 1996, s. 746, 750. 
74 Bölüm I, dn. 64. 
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çalışılması halinde anayasal güvence altında bulunan irade serbestisi gerçekten ihlal 

edilmiş olacaktır75”. 

 3. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılmasında Güncel 

Durum ve Yeni Bir Yaklaşım 

a. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılmasında Güncel 

Durum 

Yukarıda etraflıca işaret edildiği üzere, sözleşme özgürlüğünün temin edilmesi 

gereği ile sözleşme adaletinin sağlanması ihtiyacının yarattığı çatışmanın karşısında 

hukuk düzenleri hem kanun koyucunun hem de hakimin sözleşme özgürlüğüne 

müdahalede bulunabileceğini kabul etmektedir. Müdahelenin ölçüsü ve şekli ise 

zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bunda özellikle hukuk düzeninin 

dayandığı temel değerler, müdahalenin gerçekleşeceği dönemin baskın etik değer 

yargıları ile toplumsal gerçeklikler belirleyici olmaktadır76. Örneğin, bugün artık 

birçok hukuk düzeninde sözleşmelerin barındırdığı haksız şartlar hakimin 

sözleşmeye müdahalesi ile aşılmaya çalışılmaktadır77. Ancak hakimin bu sebeple 

sözleşmeye müdahalesi olanağı, sözleşmenin müzakere edilmeden güçlü tarafça 

kaleme alınması ve (tüketici) güçsüz tarafça değiştirilmeden kabul edilmesine 

hallerine hasredilmiştir.   

                                                 
75 Bkz.: Bölüm I, dn. 64. Anılan Alman AYM kararında BGB § 138 ve § 242 (dürüstlük kuralı) gibi 
genel normların önemi vurgulanmakta, müzakere koşullarında varolan dengesizliğin sonucu oluşan ve 
güçsüz sözleşeni önemli ölçüde mağdur eden sözleşme klozlarının bu hükümler aracılığıyla içerik 
denetimine konu edilmesi gerektiği ve bunun anayasal düzeyde korunan kişinin kendi varlığını 
geliştirme hakkının bir gereği olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca bkz.: Burak Özen, Kefalet  
Sözleşmesi, İstanbul 2008, s. 196/197.  
76 Kamm, s. 107; Gauch/Schluep/Schmid, N. 622, 623. 
77 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, s. 327 – 341. Örneğin, Amerikan 
hukukunda Uniform Commercial Code § 2 - 302 gereğince hakim sözleşme şartlarını haksız (fahiş 
unconscionable) görmesi halinde, anılan sözleşme hükümlerini hükümsüz kabul edebilir: “(1) If the 
court as a matter of law finds the contract or any term of the contract to have been unconscionable at 
the time it was made the court may refuse to enforce the contract, or it may enforce the remainder of 
the contract without the unconscionable term, or it may so limit the application of any unconscionable 
term as to avoid any unconscionable result.” Amerikan hukukunda tacirler arasında yapılan bir 
sözleşmede dahi hakim bu denetimi yapabilir. Bkz.: Korobkin, Bounded Rationality, Standard Form 
Contracts, and Unconscionability, University of Chicago Law Review 1203 (2003), Vol. 70; s. 1023; 
Ingeborg Schwenzer, Die Freizeichnung des Verkäufers von der Sachmängelhaftung im 
amerikanischen und deutschen Recht, Frankfurt a.M. 1979, s. 51 – 53.  
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Fakat milletlerarası düzlemde tüketici sözleşmelerinin dışında dahi sosyal adaleti 

sağlamak adına hakime sözleşmeye müdahale yetkisi tanınmaktadır 78 . Örneğin, 

miletlerarası satım sözleşmelerine ilişkin olarak kaleme alınan 1994 tarihli 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Art. 3.10’a 

bakıldığında benzer bir yaklaşım göze çarpmaktadır. Buna göre, milletlerarası satım 

sözleşmelerinde sözleşme taraflarından biri haksız surette (unjustifiably) diğerinin 

zayıf durumundan aşırı bir yarar (an excessive advantage) sağlamışsa, sözleşme 

tarafı sözleşme bağından kurtulma olanağına sahiptir. Burada da, haksız 

(unjustifiably) kavramınının ekseninde değerlendirilen “edimler arası aşırı 

nisbetsizlik” yeterli olmamakta, ayrıca tıpkı BK m. 21’de olduğu gibi alacaklının 

borçlunun zayıf konumundan yararlanması aranmaktadır79. Aynı şekilde DCFR ile 

PECL da benzer hükümler içermektedir80.  

 b. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılmasında Yenilikçi Bir 

Yaklaşım: Hukukun Ekonomik Analizi  

Sözleşme özgürlüğü ilkesinin sosyal adaleti sağlama adına sınırlanabileceği anlayışı, 

Amerikan hukukunun etkisi ile “hukukun ekonomik analizi teorisi81” çerçevesinde 

geliştirilen yeni bir yaklaşım ile karşı karşıya bulunmaktadır 82 . Bu teori sosyal 

refahın sağlanması amacıyla öneriler getirmektedir.  

Hukukun ekonomik analizinin temelinde, ilk aşamada, karar veren bireylerin ya da 

kurumların iyi bilinen ve açıkça belirlenebilen ekonomik hedeflerini maksizimize 

ettikleri varsayımı yer alır. Başka bir ifade ile, şirketlerin kârlarını, tüketicilerin ise 

                                                 
78 Aynı yönde değerlendirmeler için bkz.: Canaris, AcP 200 (2000), s. 288/289. 
79 Hüküm alacaklının zayıf konumunu şu ifadelerle belirtmektedir: ““the other party has taken unfair 
advantage of the first party’s dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, 
ignorance, inexperience or lack of bargaining skill”. PICC Art. 3.10. Ayrıca bkz.: Du Plessis, 
Commentary on the Unidroit Principles of Commercial Contracts, Art. 3.10. 
80 Bkz.: Bölüm IV. 
81  Hukukun ekonomik analizi, hukukun kural ve kurumlarının mikroekonominin ve refah 
ekonomisinin analitik araçları ile değerlendirilmesi yoluyla kişinin seçim ve davranışları üzerindeki 
etkilerini ve bunların toplumsal yansımalarını inceler.  Ayrıntılı bilgi için bkz.: Heinz – Dieter 
Assmann, Ökonomische Analyse des Rechts, Tübingen 1993; Hans – Bernd Schäfer/ Claus Ott, 
Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, Berlin 2005; Kerem Cem Sanlı, Haksız Fiil 
Hukukunun Ekonomik Analizi, Istanbul 2007. 
82 Abegg, Inhaltsnormen, s. 112; Schwenzer, N. 25.07. 
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faydalarını maksimize ettiği kabul edilir. Bundan sonra ise, ikinci aşamada, 

sağduyulu karar mercileri arasındaki karşılıklı etkileşimin bir dengede sabitlendiği 

kabul edilir. Bu denge ise, son aşamada, ekonomik etkinliğin değerlendirilmesinde 

esas alınır. Bu bakış açısının doğal sonucu olarak sözleşmeler hukuku, piyasa 

ekonomisinin sadece bir aracıdır; bu bağlamda sözleşme özgürlüğü de serbest 

değişimi sağlama noktasında sadece kolaylaştırma işlevini yerine getirmektedir. Bu 

anlayış çerçevesinde sözleşmeler hukuku yerini ekonomi bilimine bırakmalı ve 

adalet ölçütü yerine efficiency (etkinlik 83 ) ölçütü bir yargı ölçütü olarak 

benimsenmelidir84. 

Bu düşünce doğrultusunda da, emredici hukuk kurallarının alanı sözleşmenin 

uygulanması için gerekli olan ile sınırlandırılmalıdır. Zira kaynakların en iyi 

kullanımı ancak tüm fonksiyonlarını ifa eden bir rekabet sistemi içinde sözleşme 

özgürlüğünün sağlanması ile olur. Bu bağlamda hukukun ekonomik analizi 

çerçevesinde sözleşme özgürlüğünün gerçek amacı sosyal refahın arttırılması 

olmalıdır85. 

Genel işlem şartlarına müdahale edilmesini eleştiren hukukun ekonomik analizi 

teorisi, sorumsuzluk klozlarına müdahale edilmezse uzun vadede ekonomideki 

rekabetin haksız sorumsuzluk klozlarını kendiliğinden bertaraf edeceğini ileri 

sürmektedir86. 

4. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve Sorumsuzluk Anlaşmasının 

Düzenlenmesinde Kanun Koyucunun Yaklaşımı 

Taraflar kural olarak diledikleri içerikte sözleşme yapma özgürlüğüne sahiptir. İşte 

bu anlayışın uzantısını sorumsuzluk anlaşması bakımından da kanun koyucunun 

                                                 
83 Kavram için bkz.: Sanlı, s. 42; Horst Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip: Möglichkeiten und 
Grenzen der ökonomischen Analyse des Rechts, Tübingen 2005. 
84 Alan Supiot, Homo Juridicus – Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme, Ankara 2008, s. 
103 vd. 
85 Schäfer/Ott, s. 393 vd. 
86 Ayrıntılı bilgi için bkz: Abegg, Inhaltsnormen, s. 112 ve orada dn. 514’de anılan yazarlar. 
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yaklaşımında tespit etmek mümkündür 87 : Kanun koyucunun sorumsuzluk 

anlaşmasının yapılabileceğini açıkça vurgulamamasının ardında tarafların 

sorumluluğunun hukuki çerçevesi konusunda da anlaşma yapabileceğinin öncelikle 

olağan kabul edilmesi yatmaktadır. Bu yaklaşımla tutarlı bir şekilde kanun koyucu, 

yapılan sorumsuzluk anlaşmasının sadece ne zaman geçersiz olacağını düzenlemiştir. 

Gözden uzak tutulmamalıdır ki, öngörülen bu sınırlar emredici nitelikte olup, buna 

aykırı taraf anlaşması batıl olacaktır88. 

 

II. Sorumsuzluk Anlaşmasının Tanımı, Amacı ve Genel Özellikleri 
 

A. Sorumsuzluk Anlaşmasının Tanımı ve Amacı  

Borçlu ifasını taahhüt ettiği edimi yerine getirdiğinde borç ilişkisinden doğan edim 

yükümlülüğünü ifa etmiş olur. İfa ile birlikte borçlunun borcu, alacaklının da alacak 

hakkı sona erer. Ancak borçlu borcunu hiç ya da gereği gibi ifa etmezse, ifa 

etmemenin doğurduğu sonuçlarla karşı karşıya kalır. Sözleşme taraflarının 

sözleşmeye aykırı davranışı ile oluşan sorumluluğa sözleşmesel sorumluluk 

hükümleri uygulanır. Sözleşmeye aykırılık halinde doğan sözleşmesel sorumluluğun 

sınırlandırılmasını amaçlayan sorumsuzluk anlaşmaları, tarafların kararlaştırdığı asıl 

edim borcu üzerinde etkili olmazken, sözleşmeye aykırılık nedeniyle oluşan talepler 

üzerinde etkili olur. Borçlu, sözleşme özgürlüğü ilkesinden yararlanarak 

sorumluluğunu kanunun çizdiği sınırlar dahilinde henüz zarar dahi doğmadan 

daraltmışsa, alacaklının borçludan bir talepte bulunması olanaksızlaşır. İşte bu açıdan 

bakıldığında, sorumsuzluk anlaşmasının temel amacı, borçlunun borcunu yerine 

getirmemesi ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde alacaklının esas borç 

ilişkisine dayanarak ileri sürebileceği talepleri sınırlamaktır. Bu sınırlama sayesinde 

                                                 
87 Michael Kamm, Freizeichnungsklauseln im deutschen und im schweizerischen Recht, Köln 1985, s. 
11; Rolf H. Weber, Berner Komm., Obligationenrecht, C. VI/1/5, Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 
97 – 109 OR, Bern 2000, Art. 100 N. 8; Schwenzer, N. 24.01; Peter Gauch/ Walter R. Schluep/ Susan 
Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, Zürich 2008, N. 3082. 
88 Bölüm II, s. 97. 
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ise sözleşmeye aykırılık nedeniyle doğan tazminat yükümlülüğü ya da onarım talebi 

gibi talepler borçlu lehine kısmen ya da tamamen ortadan kalkmaktadır. 

 

B. Sorumsuzluk Anlaşmasının Genel Özellikleri 

Sorumsuzluk anlaşması, borçlunun sorumluluğunu zararın doğmasından önce 

sınırlandıran ve şekle bağlı olmayan bir sözleşmedir. Bu tanım içinde yer alan her bir 

unsur aşağıda değerlendirilecektir. 

 

1. Sözleşme Olması 

Sorumsuzluk anlaşması hukuki niteliği itibariyle bir sözleşmedir. Uygulamada daha 

çok asıl sözleşmeye eklenen bir yan anlaşma (pactum adiectum) şeklinde görülür89. 

Sözleşmesel karakteri doğrultusunda sorumsuzluk anlaşmasının kurulabilmesi için 

BK m. 1 gereğince karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları aranır90. İcap ve 

kabul beyanı ile birlikte sözleşmenin esaslı unsurlarına ilişkin uyuşma sağlanması 

halinde sözleşmenin kurulduğu kabul edilir. Bu durumda sorumsuzluk anlaşmasının 

esaslı unsur kabul edilip edilemeyeceği meselesi ise büyük önem taşır. Çünkü 

sözleşmenin kurulmasında temel koşul, esaslı unsurların üzerinde tarafların uyuşmuş 

olmasıdır91.  

                                                 
89 Serozan, Borçlar Genel, § 21 N. 2. 
90 Hugo Oser/ Wilhelm Schönenberger, (Zürcher Komm.), Das Obligationenrecht, Erster Halbband: 
Art. 1 – 183, Zürich 1929, Art. 1 N. 3; Ackermann, s. 21 ve 29; Schnyder von Wartensee, s. 34; Ernst 
A. Kramer, Grundfragen der vertraglichen Einigung, München 1972, s. 86 vd.; Akman, s. 32 vd.; 
Lörtscher, s. 9; Oesch, s. 10 ve 32; Kamm, s. 31/32; Karl Oftinger/ Emil W. Stark, Schweizerisches 
Haftpflichtrecht - Band I: Allgemeiner Teil, Zürich 1995, § 12 N. 13; Buol, N. 154; Zirlick, s. 6 ve 
106; Schwenzer, N. 24.01; BGE 111 II 471, s. 480. Alman hukuku için bkz.: Larenz, Lehrbuch des 
Schuldrechts, s. 552; BGH, NJW 1951, s. 916. 
91  Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 98/99. Antonio Carbonara, Privatautonomie und 
Vertragsfreiheit, Vertrauen - Vertrag - Verantwortung - Festschrift für Hans Caspar von der Crone 
zum 50. Geburtstag, Zürich 2007, s. 85 - , s. 100. Yazara göre bu ayrımın kanunda herhangi bir 
dayanağı bulunmamaktadır. Zira kanun sadece esaslı nokta ve yan nokta şeklinde bir ayrım 
yapmaktadır. Bu çerçevede tip serbestisi karşısında objektif ve sübjektif esaslı unsur şeklinde bir 
ayrımın esas alınarak sözleşmenin kuruluşuna karar verilmesi yerinde değildir. Yazara göre, 
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a. Sözleşmenin Kurulmasında Esaslı Noktalar ve Sorumsuzluk 

Anlaşması 

Esaslı unsurlar objektif ve sübjektif açıdan esaslı nokta olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır92. Bunlardan objektif esaslı noktalar (essentialia negotii93) kanunun 

esaslı saydığı ve sözleşmeye karakterini veren unsurlardır 94 . Örneğin satım 

sözleşmesinde sözleşmenin konusu “mal” ve “semen” satım sözleşmesinin objektif 

esaslı noktalarını oluşturur (BK m. 182). Bu örnekten hareketle satım sözleşmesi gibi 

kanundaki tipik sözleşmelere bakıldığında sorumsuzluk anlaşması “karakteristik 

unsur olma”95 özelliğine sahip değildir. Ayrıca atipik sözleşmelere bakıldığında da 

ticari teamüller çerçevesinde de “sözleşmenin karakteristik unsuru olma” özelliğini 

taşımadığı gibi, “sözleşmenin özüne” (Geschäftskern 96 ) dahil olup “sözleşmenin 

                                                                                                                                          
sözleşmenin kuruluşunda bir sözleşme tipinin karakteristiği olan unsurların aranması demek, tip 
serbestisi ile bağdaşmamaktadır. Yazara göre bu unsurlar sadece sözleşme tipinin belirlenmesinde 
dikkate alınabilir. Sözleşmenin kuruluşunda ise genel bir bakışla, üzerinde anlaşılan unsurların bir 
sözleşmenin kuruluşu için anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı değerlendirmesi yapılmalıdır. 
(Carbonara, s. 98/99). Bu çerçevede sözleşmenin kuruluşuna ilişkin uyuşmazlıklarda hakim 
uyuşmazlık konusu edimin yeterli derecede belirlenebilir oluşuna bakarak sözleşmenin kurulup 
kurulmadığına kanaat getirmelidir. Carbonara, s. 101. 
92 Gauch/Schluep/Schmid, N. 331. Bu ayrımı reddeden bir yaklaşım için bkz.:  
93  Bucher, "Essentialia negotii” kavramının Romanist sistemde (“Typenzwang” gereği) tipik bir 
sözleşmenin geçerli kabul edilmesi için aranan tüm şartları ifade ettiğine dikkat çekerek, anılan 
kavramın günümüzde farklı anlaşılması gerektiğine işaret etmektedir. Bucher’e göre, bugün geçerli 
olan sistemde (“Typenfreiheit”) bu kavramın artık “uyuşmada asgari şartlar” (“Konsensminimum”) 
olarak anlaşılması gerekmektedir. Bkz.: Eugen Bucher, Hundert Jahre schweizerisches 
Obligationenrecht: Wo stehen wir heute im Vertragsrecht?, ZSR 1983 II, s. 251 – 383, s. 319 dn. 73. 
Aynı yönde: Carbonara, FS von der Crone, s. 85 vd. Öğretide hakim görüş “essentialia negotii” 
kavramını objektif esaslı nokta terimi ile eşanlamlı olarak kullanmaktadır. Bkz.: Gauch, FS Honsell, s. 
7 dn. 15.  
94 Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, C. I, Zürich 1979, s. 
189; Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 100 vd.; Kramer, Berner Komm., Art. 2 N. 7; BGE 54 II 
300, 304; BGE 103 II 193, 194; BGE 110 II 287, 291. Oğuzman/Öz, s. 65; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 74 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, § 17 N. 6. İsviçre öğretisinde baskın 
olarak savunulan yeni görüşe göre ise, objektif esaslı noktalar sadece sözleşmeye karakterini veren 
unsurlardan ibaret değildir. Sözleşmenin kurulması için taraflarca mutlak olarak düzenlenmesi 
gereken noktalar objektif esaslı noktalardır. Başka bir ifade ile, taraflar bu noktalarda herhangi bir 
düzenleme yapmazlarsa, oluşan bu boşluk ne yedek hukuk kuralları ile, ne örf ve adet hukuku ile ne 
de hakimin sözleşmeyi tamamlaması ile doldurulabilecektir. Zira sözleşme kurulmamış olacaktır. 
Bkz.: Gauch/Schluep/Schmid, N. 335 dn. 52’de anılan yazarlar; N. 339 ve 440; Peter Gauch, Das 
gesetzliche Vertragstypenrecht der Schuldverträge, in: Besonderes Vertragsrecht – aktuelle Probleme, 
FS für Heinrich Honsell zum 60. Geburtstag, Zürich 2002, s. 3 – 27, s. 7; aynı yazar, Von den 
wesentlichen Vertragspunkten, recht 1991, s. 45 - 58, s. 49; Ayrıca bkz.: Jörg Schmid, Die öffentliche 
Beurkundung von Schuldverträgen: ausgewählte bundesrechtliche Probleme, Diss. Freiburg 1988, s. 
158. 
95 Kramer, Berner Komm., Art. 2 N. 7. 
96 Schönenberger/Jäggi, Zürcher Komm., Art. 1 N. 84; Kramer, Berner Komm., Art. 2 N. 7. 
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anlamlı bir bütün oluşturmasında” (sinnvolles Ganzes97) da etkili bir unsur değildir. 

Bu sebeple, genelde sözleşmede yan anlaşma olarak görülen bir sorumsuzluk 

anlaşmasını objektif esaslı unsur olarak değerlendirmek imkansız olacaktır98.  

Kanunun esaslı saymadığı ancak taraflardan birinin veya her ikisinin sözleşmede yer 

almadığı takdirde sözleşmeyi hiç kurmayacak olmalarını sağlayan unsurlar ise 

sübjektif esaslı noktalardır 99 . Başka bir ifade ile bir sorumsuzluk anlaşmasının 

yapılmasının sübjektif esaslı nokta oluşturup oluşturmadığı taraf iradesine bağlı 

olarak belirlenecektir. Bunun için ise taraflardan birinin diğer tarafça bilinebilir 

biçimde sorumsuzluk anlaşmasının yapılmasına ilişkin iradesini ortaya koyması 

gerekir 100 . Taraflardan birinin esaslı nokta kabul ettiği sorumsuzluk anlaşması 

üzerinde taraflar uyuşmuşlarsa sözleşme kurulmuş olacaktır. Ancak sorumsuzluk 

anlaşmasını esaslı nokta olarak gören taraf bu yöndeki iradesini karşı tarafça 

bilinebilir şekilde ortaya koymasına rağmen uyuşma sağlanmamışsa sözleşme 

kurulmamış olacaktır.  

Bir diğer ihtimal BK m. 2/f.1 çerçevesinde şekillenecektir. Anılan hükme göre,  

taraflar esaslı noktalarda uyuşmuşsa, hiç müzakere etmedikleri ikinci derecedeki 

(yan) noktalar mevcut olsa bile sözleşmenin kurulduğu kabul edilecektir 101 . 

Dolayısıyla yan nokta olarak görülen bir sorumsuzluk anlaşmasını taraflar ya 

müzakere dahi etmemişlerse ya müzakere ettikleri halde sonuca bağlamamaya ya da 

                                                 
97 Schönenberger/Jäggi, Zürcher Komm., Art. 1 N. 84, Art. 2 N. 38; Kramer, Berner Komm., Art. 2 N. 
7; Kocayusufpaşaoğlu, §  17 N. 6; Carbonara, FS von der Crone, s. 99. 
98 Aynı yönde: Buol, N. 166. 
99 Von Tuhr/Peter, s. 189; Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 100 vd.; Kramer/ Berner Komm., VI,  
Art. 2 N. 7; BGE 54 II 300, 304; BGE 103 II 193, 194; BGE 110 II 287, 291; BGE 118 II 32, 
Oğuzman/Öz, s. 65; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 74 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, § 17 N. 7; 
Gauch, recht 1991, s. 50; Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 99. 
100 Bucher, Basler Komm., Art. 2 N. 2; Kramer, Berner Komm., Art. 2 N. 4; Kocayusufpaşaoğlu, § 17 
N. 9; BGE 118 II 32, Erwägung 3d.: “Her kim objektif açıdan esaslı olmayan unsurları sözleşmeyi 
kurma iradesinin bir şartı olarak görüyorsa, bunu açıkça belli etmelidir, aksi takdirde Art. 2/ Abs. 1 
OR aleyhine işler ve sözleşme kurulmuş olur.”   
101 İsviçre Borçlar Kanunu m. 2/ f.2’ye göre ise, esaslı noktalar üzerinde uyuşan tarafların yan noktalar 
üzerinde uyuşmayı ileriye bırakmaları halinde sözleşme yine de kurulmuş sayılır.  Kramer, Berner 
Komm., Art. 2 N. 15. Bu karine Borçlar Kanunu’na alınırken yanlış tercüme edilmiştir. Bu nedenle 
BK m. 2/f.1’de bu ihtimal öngörülmemiş, sadece tarafların yan noktaları hiç müzakere etmemiş 
olması hali düzenleme kapsamında yer almıştır. Ancak BK m. 2/f.2 hükmünün bir anlam taşıması 
için, İsviçre’deki bu ifadenin (“müzakere konusu olan yan noktaların ileriye bırakılmış olmasının”) 
BK m. 2/f.1’in uygulama alanı dahilinde değerlendirilmesini zorunlu kılar. Kocayusufpaşaoğlu, § 17 
N. 4 v 5.  
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karara bağlamayı ileriki bir tarihe bırakmaya karar vermişlerse, BK m. 2/f.1’deki 

karine devreye girecek ve sözleşme kurulmuş kabul edilecektir. Söz konusu sözleşme 

ile bağlanmak istemeyen taraf ise, sorumsuzluk anlaşmasını sübjektif esaslı nokta 

olarak gördüğünü ve bu yöndeki iradesinin karşı tarafın bilgisi dahilinde olduğunu 

(güven ilkesi çerçevesinde “olması gerektiğini”) ispat ederek bu karineyi 

çürütebilecektir ve bu sayede sözleşme kurulmamış olacaktır. 

Tartışmalı olmakla birlikte BK m. 2/f.1’de sözü edilen esaslı noktalardan sadece 

objektif esaslı noktaları anlamak gerekir102.  Bu görüşe göre hükümde yer alan “yan 

noktalar” (Nebenpunkte) kavramı da tüm objektif esaslı olmayan noktaları 

içermektedir103. Haklı olarak ifade edildiği üzere BK m. 2/f. 1’de yer alan “esaslı 

noktalar” kavramı sübjektif esaslı noktaları da içermiş olsaydı, BK m. 2/f.1’de 

öngörülen karinenin bir anlamı olmayacaktır. Zira tarafların BK m. 1 çerçevesinde 

tüm esaslı unsurlarda anlaşması sözleşmenin kurulması için gerekli ve yeterlidir. Bu 

durumda ise, daha en baştan sözleşme kesin olarak ya kurulmuş ya da kurulmamış 

olacaktır. Böylece BK m. 2/f. 1’de öngörülen karinenin ise hiç bir anlamı 

olmayacaktır104. Oysa karine özellikle sübjektif esaslı unsur olup olmadığı tartışmalı 

olan uyuşmazlıklarda uygulama alanı bulacaktır105. 

 

Sübjektif esaslı nokta olup olmadığı uyuşmazlık konusu olan bir sorumsuzluk 

anlaşması bakımından tezde varılan sonuç özetlenecek olursa; BK m. 2/f.1’deki 

karinenin doğması için, tarafların sadece objektif esaslı noktalar üzerinde uyuşmuş 

                                                 
102 Schönenberger/Jäggi, Zürcher Komm., Art. 2 N. 39; Bucher, OR AT, s. 118 vd.; Kramer, Berner 
Komm., Art. 2 N. 10-12; Kocayusufpaşaoğlu, § 17 N. 9; Gauch/Schluep/Schmid, N. 995. Karşı 
Görüş: Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 100 (N. 179); ayrıca bkz.: Kramer, Berner Komm., Art. 
2 N. 8’de anılan yazarlar, BGE 103 II 190, 198. 
103 Schönenberger/Jäggi, Zürcher Komm., Art. 2 N. 39; Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 100 (N. 
179). 
104 Aynı yönde: Gauch/Schluep/Schmid, N. 997; Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, 
Allgemeiner Teil, C. 1, Bern 2006, s. 98 (N. 23); BGE 118 II 34. 
105Gauch/Schluep/Schmid, N. 996; BGE 118 II 34. Karinenin esas aldığı durum tarafların sözleşmenin 
kuruluşu konusunda uyuşmazlık içinde olmasıdır: Taraflar objektif esaslı noktalarda uyuşmuş olmakla 
birlikte, yan noktalar konusunda mutabık kalmamışlardır. Ayrıca taraflardan biri ise, söz konusu yan 
noktalardan en az birinin kendisi için sübjektif esaslı nokta oluşturduğu iddiasındadır. Karşı Görüş: 
Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 100/101. Yazar görüşünü çok açık bir dille ifade etmemiş 
olmakla birlikte, görüşüne temel sağlamak üzere Art. 2/  Abs 2 OR’nin lafzını esas almaktadır. Bu 
çerçevede tarafların objektif esaslı unsur saymadığı, ancak anlaşmayı ileriye bıraktıkları yan noktalar 
açısından bu karinenin düzenlenmiş olduğunu savunmaktadır. Son olarak, sübjektif esaslı noktalar 
hususunda da tarafların anlaşmış olabileceğine işaret etmektedir.  
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olması aranır. Bu karineyi çürütmek isteyen taraf, sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin 

olarak aşağıdaki hususları ispat etmelidir: 

 

- Sözleşmede yer almayan sorumsuzluk anlaşması hakkında bir 

anlaşma olmaksızın taraflar görüşmüş olmalıdır.  

- Sorumsuzluk anlaşması, sözleşme kurma iradesi bakımından 

condicio sine qua non niteliğinde olmalıdır. 

- Bir tarafın buna bu derece önem verdiği, diğer tarafın bilgisi 

dahilinde olmalıdır. Güven ilkesi çerçevesinde değerlendirilecek 

bu husus bakımından, davacının sorumsuzluk anlaşmasını bu 

derece önemsediğini karşı tarafın bilebilecek durumda olmasının 

yeterli olacağı ifade edilmelidir106.   

 

Bu şartların varlığı halinde BK m.2/1 çerçevesinde oluşan karine çürütülmüş olacak 

ve sözleşmenin kurulmadığı sonucuna varılacaktır107. 

 

b. Özel Olarak Susma Sorunu ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Sorumsuzluk anlaşmasının kurulmasında taraflar iradelerini BK m. 1/f. 2 gereğince 

açık ya da üstü örtülü olarak açıklayabilirler 108 . Alacaklı borçlunun önerdiği 

sorumsuzluk anlaşmasını açıkça kabul edebileceği gibi, kanaat verici bir davranışla 

da kabul yönündeki iradesini açıklayabilir. Üstü örtülü (zımni) kabul olarak 

nitelendirilen kanaat verici davranışlar arasında susmanın yer alıp almadığı ise ayrıca 

incelenmelidir109.  

                                                 
106 Kocayusufpaşaoğlu, § 17 N. 10. 
107 Kramer, Berner Komm., Art. 2 N. 12. 
108 Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 1 N. 60 vd.; Ackermann, s. 21 ve 29; Schnyder von 
Wartensee, s. 34; Akman, s. 32 vd.; Lörtscher, s. 9; Oesch, s. 10 ve 32; Kamm, s. 31/32; Karl 
Oftinger/ Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht - Band I: Allgemeiner Teil, Zürich 1995, § 
12 N. 13; Buol, N. 154; Zirlick, s. 6 ve 106; Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N.3; Susan 
Emmenegger, Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss im Vertrauenskontext, ZBJV 2005, s. 
537 – 548, s. 539 dn. 6. Alman hukuku için bkz.: Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, s. 552. 
109 Susmanın kanaat verici davranış olarak nitelendirilemeyeceği yönünde: Schönenberger/Jäggi, Art. 
6 N. 6. Karşı Görüş: Kramer, Berner Komm., Art. 1 N. 13. 
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Bilindiği üzere, susma aslında bir irade beyanı değildir ve kendisine yapılan bir icaba 

karşı susan kimse icabı kural olarak kabul etmiş sayılmaz110. Ancak bu kurala önemli 

bir istisna getiren BK m. 6 uyarınca susma yoluyla sorumsuzluk anlaşmasının 

meydana gelip gelemeyeceği değerlendirilmelidir111: Yöneltilen icaba karşılık “hal 

ve şartların özelliği” veya “işin niteliği” gereği açık bir kabul beyanı 

beklenemeyecekse sözleşme kurulmuş sayılır. Sorumsuzluk anlaşması bakımından 

bu kural dikkate alındığında, “hal ve şartların özelliği” gereği sorumsuzluk 

anlaşmasının da susma yoluyla kurulabileceği sonucuna varılabilir 112 . Özellikle 

taraflar arasında önceden var olan bir sözleşmede öngörülen sorumsuzluk 

anlaşmasına, aynı özellikleri taşıyan yeni bir sözleşme kurulurken atıfta 

bulunulmasına karşılık karşı taraf susmuşsa, “hal ve şartların özelliği” gereği bu 

davranış kabul beyanı olarak değerlendirilebilecektir113.  

Ancak BK m. 6 çerçevesinde “işin niteliği” gereği açık bir kabul beyanının 

beklenemeyeceği haller yönünden susma yoluyla sorumsuzluk anlaşmasının 

kurulamayacağı kabul edilmelidir114. Zira işin niteliği gereği açık bir kabul beyanının 

beklenemeyeceği iki önemli hal açısından sorumsuzluk anlaşması susma yoluyla 

kurulamayacaktır. İlk olarak, kanunun kendisine yöneltilen icaba karşı red cevabı 

verme zorunluluğunu öngörmüş olduğu haller düşünülmelidir. Bu ihtimalde artık 

susan kimse kendisine yöneltilen icabı kabul etmiş sayılır115. Örneğin BK m. 387 

gereğince vekilin kendisine tevdi edilen işi idare hususunda resmi bir sıfatı varsa 

veya işin icrası mesleğinin icabından ise yahut bu gibi işleri kabul edeceğini beyan 

etmiş ise, vekalet vekil tarafından derhal reddedilmedikçe kabul edilmiş sayılır. Oysa 

sorumsuzluk anlaşması bakımından böyle bir red zorunluluğu kanunda yer 

                                                 
110 Max J. Schläpfer, Die Bedeutung des Schweigens beim Vertragsabschluss nach schweizerischem 
Recht, Zürich 1937, s. 23; Oğuzman/Öz, s. 59; Gauch/Schluep/Schmid, N. 451. 
111 Oftinger/ Stark, § 12 N. 13. Yazarlar haklı olarak susma yoluyla sorumsuzluk anlaşmalarının 
kurulmasına çekince ile yaklaşmak gerektiğini ifade etmektedir. Alman hukukunda aynı yönde bir 
yaklaşım için bkz.: BGHZ 1, 353, 355 vd.; BGH, NJW 1972, 820; Manfred Löwisch/Georg Casper, 
BGB – Neubearbeitung Staudinger (2009), § 276 N. 124, www.beck-online.de. 
112 Karş.: Löwisch/Casper, Staudinger (2009), § 276 N. 124. 
113 Buol, N. 155. Dikkat edilmelidir ki, özellikle dürüstlük kuralı gereği karşı sözleşen kendisine 
yöneltilen icaba karşı susmama yükümlülüğü altında olabilir. Bu durumda icabı açıkça reddetmemesi 
ve susması -istisnai de olsa- dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirilen hal ve şartlar nedeniyle 
sözleşmenin kuruluşuna yol açacaktır. Bkz.: Schläpfer, s. 69-72. 
114 Buol, N. 155; Ayrıca bkz.: Kamm, s. 39/40; BGE 111 II 471, 480. 
115 Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 1 N. 66; Schläpfer, s. 42; Oğuzman/Öz, s. 59. 
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almamaktadır. İkinci olarak, susan tarafın hukuki durumunu kötüleştirmeyen haller 

incelenmelidir 116 . Örneğin bağışlama sözleşmesini kurmak için yöneltilen icap 

karşısında susan kişinin hukuki durumu böyledir. Ancak sorumsuzluk anlaşmaları 

zaten işin niteliği gereği her zaman karşı akidin hukuki durumunu kötüleştirir. Henüz 

doğmayan ve hatta doğup doğmayacağı belli olmayan borca aykırılığa bağlı talepleri 

daha baştan bertaraf eder. Bu sebeple bu ihtimalde susma “işin niteliği gereği” kabul 

beyanı olarak değerlendirilemeyecektir. Ancak bir halde aksi yönde sonuca 

varılabilir. O da sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin icabın alacaklıdan gelmiş olması 

ihtimalidir. Bu durumda borçlunun hukuki durumunu iyileştiren bir icap karşısında 

kalan borçlunun susması, sorumsuzluk anlaşmasının kurulmuş sayılmasına imkan 

verebilir117.   

 

c. Sözleşmenin Nisbiliği İlkesi Karşısında Sorumsuzluk 

Anlaşmasının Etkisi 

Sorumsuzluk anlaşması, bir sözleşme olması itibariyle, etkilerini sözleşmenin 

tarafları arasında doğurur ve sözleşme ilişkisinin tarafı olmayan üçüncü kişilere karşı 

ileri sürülemez118. Bu temel ilkenin bazı önemli istisnaları bulunmaktadır. Üçüncü 

kişi yararına sözleşme kurumu, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme teorisi ve 

edim yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisi teorisi sayesinde sözleşmenin tarafı 

olmayan üçüncü kişilere de sorumsuzluk anlaşması etki edebilmektedir119. 

 

 

 

                                                 
116 Schläpfer, s. 43. 
117 Çokça eleştirilmekle birlikte bu yönde bir Alman mahkeme kararı için bkz.: Saarland OLG, Urt. v. 
12. 8. 1998 – 1 U 431/97–93 (LG Saarbrücken), MedR 1998, Heft 12, s. 556.  
118 BGE 93 II 314; Oğuzman, s. 25. Ayrıca bkz.: Bölüm III, s. 309 vd. 
119 Her bir istisna aşağıda ayrı bir başlık altında incelenmektedir. Bkz.: Bölüm III, s. 313 vd. 
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2. Tasarruf İşlemi Olması 

Malvarlığında bulunan bir hakka doğrudan doğruya etki etmesi ile bilinen tasarruf 

işlemleri, bir hakkı sınırlayan, değiştiren, sona erdiren veya başkasına devreden 

hukuki işlemlerdir 120 . Tasarruf işlemlerinin konusu varlık kazanmış haklar 

olabileceği gibi, henüz doğmamış, ancak ileride doğması beklenen haklar da 

olabilmektedir. Bu durumda ise tasarruf işlemi sonuçlarını hakkın doğumu ile birlikte 

göstermektedir.  İşte sorumsuzluk anlaşması ile de taraflar, henüz doğmamış ama 

ileride doğması olasılık dahilinde bulunan bir alacak hakkı üzerinde tasarrufta 

bulunmaktadırlar121. Bu haliyle “öncelenmiş bir tasarruf işlemi122” olarak beliren 

sorumsuzluk anlaşması ile örneğin gelecekteki olası tazminat talepleri henüz 

doğmadan kısmen ya da tamamen bertaraf edilmektedir123. Bir başka ifade ile, bu 

sayede ileride alacaklının malvarlığının aktifinde yer alması beklenen bir alacak 

hakkı kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılmaktadır124.  

Alacaklı açısından bir tasarruf işlemi olan sorumsuzluk anlaşması, borçlu açısından 

bir kazandırıcı işlem niteliğindedir 125 . Zira borçlunun malvarlığından tazminatın 

çıkması zararın doğumundan önce önlenmektedir.  

Sorumsuzluk anlaşması taraflarca kararlaştırılırken borçlu kazandırmanın karşılığını 

oluşturan bir “karşı edim” yükünün altına çoğu zaman girmez. Bu çerçevede 

sorumsuzluk anlaşması kural olarak karşılıksız bir kazandırma oluşturur ve yapılan 

kazandırma işleminin hukuki sebebi “bağışlama sebebi” (causa donandi) olarak 

belirir. Ancak sorumsuzluk anlaşması karşılığında borçlu bir “karşı edim” yükünün 

altına giriyorsa bu gibi durumlarda da sorumsuzluk anlaşmasının hukuki sebebi 

“alacak hakkı” (causa credendi) elde etmektir126. Örneğin, bir satım sözleşmesinde 

yer verilen sorumsuzluk klozu nedeniyle satıcı satım konusu malı piyasadan daha 

                                                 
120 M. Kemal Oğuzman/ Nami Barlas, Medeni Hukuk, Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar, Istanbul 
2006, s. 138.  
121 Akman, s. 12; Erten, s. 90; Serozan, BH Genel, § 21 N. 2. 
122 Serozan, BH Genel, § 21 N. 2. Ayrıca bkz.: Bölüm I, s. 67 vd. 
123 Tunçomağ, s. 828. 
124 Akman, s. 13/14; Erten, s. 90; Serozan, BH Genel, § 21 N. 2. 
125 Akman, s. 13; Erten, s. 90. 
126 Akman, s. 13/14; ayrıca bkz.: Oğuzman/Barlas, s. 137. 
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düşük bir semenle satmayı kabul etmişse ya da sorumsuzluk klozu karşılığında bir 

miktar para ödemeyi kabul etmişse, yapılan sorumsuzluk anlaşmasının hukuki sebebi 

“causa credendi” olarak belirir. 

3. Şekle Bağlı Olmaması 

a. Kural: Şekil Serbestisi 

Kanun koyucunun BK m. 11’de öngördüğü Şekil Serbestisi İlkesi’ne göre, kanunda 

aksine düzenleme olmadığı sürece sözleşmenin kurulması herhangi bir şekle tabi 

değildir. Bu açıdan sorumsuzluk anlaşmasını düzenleyen hükümlere bakıldığında, 

kanun koyucunun sorumsuzluk anlaşması için şekil zorunluluğunu öngörmediği 

görülecektir. Bu sebeple sorumsuzluk anlaşması sadece yazılı olarak değil, aynı 

zamanda sözlü olarak ve hatta susma yoluyla dahi kararlaştırılabilecektir127.  

b. İstisna: Şekil Zorunluluğu 

Sorumsuzluk anlaşmaları bakımından kural şekil serbestisi olmakla beraber, taraflar 

kanunen şekle tabi bir sözleşmede sorumsuzluk anlaşmasına da yer vermiş 

olabilirler. Bir başka ihtimal, tarafların kanunen şekle tabi olmayan bir sözleşme için 

iradi şekil kararlaştırmış olmalarıdır. Her iki ihtimalde sorumsuzluk anlaşmasının da 

şekil zorunluluğuna tabi olup olmadığı aşağıda tartışılacaktır.  

c. Kanunen Şekle Bağlı Sözleşmelerde Sorumsuzluk Anlaşması 

 (1) Genel Olarak 

Aksine hüküm olmadığı sürece kanunda uyulması emredilen şekil kuralları geçerlilik 

şartı olarak kabul edilir (BK m. 11/f. 2)128. Şekle bağlı sözleşmenin geçerli olarak 

                                                 
127 Kamm, s 32; Buol, N. 159; Zirlick, s. 107. 
128  Örneğin BK m. 243 bağışlama vaadi sözleşmesini yazılı şekle tabi tutmaktadır. Bu şekle 
uyulmadan yapılan bir bağışlama vaadi sözleşmesi geçerlilik şartı olan şekle uyulmadığı için “kesin 
hükümsüz” olacaktır. Bkz.: Oğuzman/Öz, s.126; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 100. 
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kurulabilmesi için şeklin sözleşmenin objektif ve sübjektif tüm esaslı noktalarını 

kapsaması gerekir129.  

Bir başka görüşe göre ise sübjektif esaslı noktaların şekle dahil edilmesinin aranması 

yerinde değildir. Bu yazarlara göre, kanun gereği uyulması zorunlu şekil kurallarının 

ratio legis’i dikkate alındığında, şeklin zorunlu içeriği sadece objektif esaslı noktaları 

kapsamalıdır. Ayrıca sübjektif esaslı noktaların şekle dahil edilmemesi halinde şekle 

aykırılık nedeniyle işlemin kesin hükümsüz olması BK m. 11’in amacını aşan bir 

uygulamadır. Zira taraflar BK m. 16 çerçevesinde sübjektif esaslı noktaları şekle tabi 

kılabilecekken şekle tabi kılmamış olmalarına rağmen, bu anlayışın etkisiyle işlemin 

kesin hükümsüzlükle sonuçlandırılması yerinde değildir130. 

Şekle bağlı sözleşmelerde şeklin esaslı noktaları kapsamaması halinde sözleşme 

hükümsüz olur. Türk Hukukunda hakim görüşe, İsviçre’de azınlık görüşe 131 , 

Yargıtay 132 ’a ve İsviçre Federal Mahkemesi’ne 133  göre şekle aykırı bir işlem 

                                                 
129  Oğuzman/Öz, s.125; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 100. Schönenberger/Jäggi, Zürcher 
Komm., Art. 11 N. 28; Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 11 N. 10; Gauch/Schluep/Schmid, 
N. 537; Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 173 (N. 336); Schwenzer, Basler Komm., Art. 11 N. 
14/15. BGE 41 II 256; 68 II 224; 90 II 24, 95 II 310.  
130 Bkz.: Haab, Zürcher Komm., Art. 657 N. 17; Rona Serozan, Die Überwindung der Rechtsfolgen 
des Formmangels im Rechtsgeschäft nach deutschem, schweizerischem und türkischem Recht, 
Tübingen 1968, s. 14; Bruno Schmidlin, in: Ernst A. Kramer/ Bruno Schmidlin, Berner Komm, C. VI, 
Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1 – 18, Bern 
1986, Art. 11 N. 98; Jörg Schmid, Die öffentliche Beurkundung von Schuldverträgen, Freiburg 1988,  
s. 167. Karş.: Gökhan Antalya, Hukuki İşlemlerin Şekle Bağlanması Gereken Noktaları, Hukuk 
Araştırmaları, Yıl 1991, s. 68 – 75. 
131 Şekle aykırılıkta kesin hükümsüzlük yaptırımının adalet duygusu ile bağdaşmayan sonuçlara yol 
açtığı (Bkz.: BGE 112 II 333, Erwägung 2 b a, 334.) gerekçesiyle İsviçre’de (yeni) baskın görüş şekle 
aykırılığın yaptırımını sui generis bir hükümsüzlük olarak görmektedir. Şekle aykırı hukuki işlemin 
hükümsüzlüğü sadece inter partes (işlemin tarafları arasında) etkili olacaktır ve hakim tarafından kural 
olarak re’sen dikkate alınamayacaktır. Bu sonuca vasiyetnamedeki şekil eksiklikleri için öngörülen 
hükümsüzlük yaptırımı dikkate alınarak kıyasen varılmaktadır. Ancak istisnaen şekil zorunluluğunu 
düzenleyen hükmün amacına göre (örneğin gayrımenkul satımında resmi şekil zorunluluğunun ihlali) 
re’sen dikkate alınabilecektir. Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 177 vd., özellikle s. 178 (N. 344 
ve N. 451); Bucher, OR AT, s. 169; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Komm., Art. 11 N. 73 ff; Schmid, 
Die öffentliche Beurkundung von Schuldverträgen, s. 197 ve 228 vd.; Gauch/Schluep/Schmid, N. 558 
vd., N. 562; Schwenzer, Basler Komm., Art. 11 N. 23 (karş. N. 24). Kocayusufpaşaoğlu ise Türkiye 
gerçeklerini göz önünde tutarak şekle aykırılığın tabi olduğu hükümsüzlük rejiminde kesin 
hükümsüzlük görüşünün üstün tutulması gerektiğine haklı gerekçelerle işaret etmektedir. Bkz.: 
Kocayusufpaşaoğlu, § 30 N. 5, 6 ve 7. 
132 “Gerçekten, Borçlar Kanununun 11. maddesinin ikinci fıkrasına göre kanunun öngördüğü bir 
şeklin kapsam ve sonuçları hakkında başka bir hüküm konulmamışsa, bu şekle uyulmadan yapılan 
sözleşme sahih olmaz. Başka bir anlatımla Kanun, öngördüğü şekli, bir geçerlik (sıhhat) şartı olarak 
düzenlemiş bulunmakta ve buna uyulmadan yapılan sözleşmelere, "geçersizlik" müeyyidesini (hukuki 
sonucunu) bağlamaktadır. O halde, Medeni Kanunun 634. maddesi ile Borçlar Kanununun 11 ve 213. 
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yapıldığı andan itibaren hüküm doğurmaz. Bir sürenin geçmesi veya işlemin 

sonradan onanması ile bu hükümsüzlük düzelmediği gibi, üçüncü kişiler tarafından 

da ileri sürülebilir134. 

 (2) Kanunen Şekle Bağlı Sözleşmelerde Sorumsuzluk 

Anlaşması 

İkinci derece nokta (yan nokta) olarak görülen sorumsuzluk anlaşmasının ise şekle 

dahil edilmesi zorunlu olmayacak 135 , ama esaslı nokta olarak kabul edilen 

sorumsuzluk anlaşması kural olarak şekle dahil edilmesi gerekecektir.  

Yukarıda sorumsuzluk anlaşmasının kurulması tartışmasında sorumsuzluk 

anlaşmasının objektif esaslı nokta olamayacağı sonucuna varılmıştı. Bu nedenle bu 

başlık altında doğrudan sübjektif esaslı nokta olarak beliren bir sorumsuzluk 

anlaşmasının şekle dahil edilmesinin zorunlu olup olmadığı tartışılacaktır. Yukarıda 

ifade edildiği üzere, taraflar ya da taraflardan biri sorumsuzluk anlaşması olmadan 

sözleşmeyi kurma iradesine sahip değilse, sorumsuzluk anlaşması taraflar arasındaki 

sözleşmede sübjektif esaslı nokta olma özelliğine sahip olacaktır. Bu ihtimalde artık 

                                                                                                                                          
maddelerinin bu açıklıkları karşısında, tapuda kayıtlı taşınmazın haricen satımına ve noterde 
düzenleme biçiminde (re'sen) yapılmamış olan taşınmaz satış vaadine ilişkin sözleşmeler geçersizdir... 
Bu itibarla, kanunda öngörülen şekil şartı, emredici niteliktedir ve hakim şekil noksanlığını (taraflar 
ileri sürmemiş olsalar dahi yargılamanın her safhasında) re'sen gözönüne almak zorundadır.” 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, E. 1987/2, K. 1988/2, T. 30/09/1988 - www.hukukturk.com.   
133  İsviçre öğretisinde savunulan hakim görüşe rağmen, İsviçre Federal Mahkemesi’nin yerleşik 
görüşü Yargıtay ile aynı çizgidedir: BGE 16 II 702; 112 II 334; 106 II 151; 104 II 101; 98 II 316. 
134 Serozan, Die Überwindung der Rechtsfolgen des Formmangels, s. 27; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 102; Oğuzman/Öz, s. 127; Kocayusufpaşaoğlu, N. 6; von 
Tuhr/Peter, s. 237; Schwenzer, OR AT, N. 31.36. Ancak kanun bu ana kuraldan ayrılan başka bir 
hukuki sonucu da öngörmüş olabilir. Örneğin, vasiyetname için kanunun öngördüğü şekil 
şartlarındaki eksiklik, vasiyetnameyi kendiliğinden hükümsüz kılmaz, bunun için hakimin iptal 
kararına gereksinim vardır (MK m. 557 vd.). Bu yönde bir mahkeme kararı olmadan vasiyetname 
şekle aykırılığa rağmen etkilerini doğuracaktır. Oğuzman/Öz, s.126; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 131. 
135 İsviçre’de öğretide eskiden hakim görüş sorumsuzluk anlaşmalarını “yan anlaşma” (ikinci derece 
nokta) olarak görmekteydi ve yazarlar sorumsuzluk anlaşmasının (asıl sözleşme zorunlu şekle tabi 
olsa bile) şekle tabi olmadığını ileri sürmekteydi. Ackermann, s. 28; Schnyder von Wartensee, s. 47; 
Oesch, s. 32. Türk hukukunda aynı yönde: Serozan, Die Überwindung der Rechtsfolgen des 
Formmangels, s. 14; Akman, s. 42. 



 38

baskın görüş doğrultusunda uyulması zorunlu şekil şartının kapsamına sübjektif 

esaslı nokta olarak beliren sorumsuzluk anlaşması da dahil edilmelidir136.  

İsviçre doktrininde taraftar bulan ve İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde de kabul 

gören bir görüş sübjektif esaslı noktaların da şekle dahil edilmesi zorunluluğunu 

sınırlandırmaya çalışmaktadır. Bu görüşe göre ise sadece söz konusu “sözleşme 

tipinin doğal unsuru” (von ihrer Natur nach ein Element des betreffenden 

Vertragstyps 137 / “cadre naturel 138 ”) olarak kabul edilebilecek sübjektif esaslı 

noktaların zorunlu şekle dahil edilmesi gerekli ve yeterli olacaktır139. Başka bir ifade 

ile resmi şekle tabi taşınmaz satışında satım sözleşmesinin çerçevesini aşan (le cadre 

de la vente140)  bir anlaşma conditio sine qua non teşkil etse bile şekle dahil edilmek 

zorunda değildir141. Buna göre özellikle taşınmaz satışı bakımından karakteristik 

olmayan yükümlülükler satım sözleşmesinin çerçevesini aşan anlaşmalardır. Eğer 

yapılan yan anlaşma mal/semen ilişkisinde karşı edimin ek unsuru olma özelliği 

taşımıyorsa (yani satım sözleşmesinin çerçevesine dahil değilse) zorunlu şekle dahil 

edilmesi de gerekmeyeceği özellikle vugulanmaktadır 142 . Bu görüş gereğince 

sorumsuzluk anlaşması ancak ve ancak zorunlu şekil şartına tabi bir sözleşme tipinin 

doğal unsuru olarak kabul edilebilecekse şekle dahil edilmesi gerekecektir. Bu şartlar 

altında özetle taraflarca sübjektif esaslı unsur kabul edilen sorumsuzluk anlaşmasının 

zorunlu şekle dahil edilmesi, taraflar arasındaki edim – karşı edim ilişkisine etki 

etmesine bağlı olarak karara bağlanacaktır143.  

“Sözleşme tipinin doğal unsuru olma” hakimin takdir yetkisi ile belirleyeceği bir 

husustur. Bu çerçevede şekil zorunluluğunu koyan hükmün amacı hakime yol 

gösterecektir144. 

                                                 
136 Bkz. yukarıda: dn. 124. 
137 BGer, SemJud 2000, 535 = ZBJV 1999, 174; BGE 119 II 138; 117 II 264; 113 II 404; 107 II 216. 
138 BGE 90 II 37. 
139 Cavin, Schweiz. Privatrecht VII/1, s. 131 vd.; Gauch/Schluep/Schmid, N. 538; Schmidlin, Berner 
Komm., Art. 11 N. 98; Schwenzer, Basler Komm., Art. 11 N. 15; Gauch, recht 1991, s. 45 ff , 51. 
140 BGE 107 II 216. 
141 Schwenzer, N. 31.23; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 171-176??? 
142 BGE 86 II 37; 90 II 37; 113 II 404. 
143 Buol, N. 166 ve 167; Zirlick, s. 108.  
144 Gauch/Schluep/Schmid, N. 546. 
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Öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, zorunlu şekle tabi sözleşmelerde sorumsuzluk 

anlaşmaları ile kanunda düzenlenen ya da taraflarca kararlaştırılan sözleşmesel hak 

ve yükümlülükler esaslı surette değiştirilmektedir. Bu nedenle sorumsuzluk 

anlaşması da mutlaka zorunlu şekle dahil edilmelidir145. Bu görüşe göre sorumsuzluk 

anlaşmasının şeklin kapsamından çıkarılması halinde şekil ile güdülen amaç boşa 

çıkarılmış olacaktır146. Örneğin taşınmaz satımında zorunlu şeklin kapsamında yer 

almayan bir sorumsuzluk anlaşması bu nedenle hükümsüz olacaktır147. 

d. Taraflarca Şeklin Kararlaştırılması ve Sorumsuzluk 

Anlaşması 

Kanunen zorunlu şekle tabi kılınmamış her işlem bakımından taraflar sözleşme 

özgürlüğü ilkesi gereğince şekil zorunluluğunun dar kıskacından çıkarılmıştır. Başka 

bir ifade ile, kanunen zorunlu şekle tabi kılınmamış her türlü hukuki işlemi taraflar 

şekle tabi kılabilirler (BK m. 16). Ayrıca kanunen zorunlu şekil şartına bağlanmış 

işlemlerde de taraf iradesi kanuni şekil zorunluluğunu ağırlaştırma yönünde etkili 

olabilmektedir148.  

Kanunen uyulması zorunlu şekilden farklı olarak rızai şeklin sahip olacağı etki taraf 

iradesine bağlıdır. Taraflar kararlaştırdıkları şeklin geçerlilik şartı ya da ıspat şartı 

olarak hüküm ifade edeceğini belirleyebilmektedir149. Eğer kararlaştırılan şeklin taraf 

iradesine göre etkisinin ne olacağı anlaşılamıyorsa, BK m. 16/f. 1’de öngörülen 

karine uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, tarafların kararlaştırdıkları şekle 

uymadan yaptıkları hukuki işlem hüküm ifade etmeyecektir150 . Örneğin icap ve 

kabulün yazılı olmasında anlaşan taraflar bu şekle uymadan sözleşmeyi kuramazlar. 

                                                 
145 Lörtscher, s. 134; Kamm, s. 36. Hatta Zirlick’e göre sorumsuzluk anlaşmaları her zaman şekle 
dahil edilmelidir, zira sorumsuzluk anlaşması taraflar arasındaki edim dengesine dolaylı olarak etki 
etmektedir. Yazara göre, sorumsuzluk anlaşması ne kadar geniş olursa, borçlunun tazmin edeceği tutar 
da  o kadar dar olacaktır. Zirlick, s. 108. 
146 Şeklin amacı için bkz.: Schönenberger/Jäggi, Zürcher Komm., Art. 11 N. 40 – 47; yararları için 
bkz.: Kocayusfpaşaoğlu, § 25 N. 4;  
147  Wolfgang Wiegand/ Christoph Brunner, Vom Umfang des Formzwanges und damit 
zusammenhängende Fragen des Grundstückkaufsvertrags, recht 1993, s. 1 vd.; Honsell, Basler 
Komm., Art. 199 N. 1; Giger, Berner Komm., Art. 199 N. 19; Gümüş, BH Özel, s. 141. 
148 Gauch/Schluep/Schmid, N. 603.  
149 Akman, s. 43; Gauch/Schluep/Schmid, N. 586.  
150 Schwenzer, Basler Komm.,  Art. 16 N. 6, Gauch/Schluep/Schmid, N. 590; BGE 100 II 21.   
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Ya da bir sözleşmenin geçerliliği konusunda şekil anlaşması yapan tarafların da 

sözleşmenin hüküm ifade etmesi için sözleşmeyi kararlaştırdıkları şekle uygun 

kurması gerekmektedir. Bu nedenle taraflarca şekle tabi kılınan sorumsuzluk 

anlaşması da BK m. 16 gereğince ancak bu şekle uygun olarak yapıldığında 

geçerlilik kazanacaktır151. 

Taraflarca sorumsuzluk anlaşmasının şeklin kapsamına dahil olduğu 

kararlaştırılmamış ise, yan anlaşma olması itibariyle sorumsuzluk anlaşması herhangi 

bir şekle tabi olmayacaktır152.  

Sorumsuzluk anlaşmasının yukarıdaki gibi sıhhat şartı olarak değil de, ispat şartı 

olarak belirli bir şekil dahilinde yapılacağı kararlaştırılmışsa, HUMK m. 288’de 

yazılı sınırı aşan153  ve sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlayan sorumsuzluk 

anlaşmaları “senetle ispat” kuralı gereğince yazılı şekle tabi olacaktır154. 

 

4. Borçlunun Sorumluluğunun Sınırlandırılması   

Sorumsuzluk anlaşması ile kanunun öngördüğü sorumluluk rejiminden sapılmakta ve 

daha dar bir sorumluluk rejimi benimsenmektedir. Böylece borçlunun hukuki 

durumu alacaklının hukuki durumuna nazaran güçlenmektedir. Örneğin, borçlunun 

kusurundan veya belirli derecedeki kusurundan sorumlu olmayacağını taraflar BK m. 

99’un çizdiği sınırlar dahilinde sözleşmede öngörebilmektedir. Aynı şekilde taraflar, 

borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluğunu da BK m. 100 kapsamında 

daraltabilmektedir. Ancak sorumluluğun sınırlandırılması denildiğinde, tezde dar 

anlamda sorumluluğun sınırlandırılması olarak ifade edilen ve sadece kusur ölçütüne 

bağlı yapılan sınırlandırmalar akla gelmemelidir. Aynı zamanda sorumluluğun tabi 

                                                 
151 Buol, N. 170. 
152 Akman, s. 43. 
153 26.9.2004 tarih ve 5236 sayılı kanun ile HUMK Ek m. 4’de yer verilen hükme göre, HUMK m. 
288’de belirlenen parasal sınır her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı’nca 
açıklanan yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Bu nedenle senetle ispat zorunluluğu açısından 
güncel sınır mutlaka yeniden değerleme oranında hesaplanmalıdır. 1.1.2009 itibariyle bu sınır 540 
TL’dir.   
154 Akman, s. 43. 
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olduğu hukuki rejime ilişkin olarak alacaklının hukuki durumunu kötüleştiren 

anlaşmaların yapılması da geniş anlamda sorumluluğun sınırlandırılması olarak 

görülmelidir. Bu sayede bu tür anlaşmalar da BK m. 99 ve 100/f.1’in sınırlarına tabi 

olacaktır. Bu bilgiler ışığında sorumsuzluk anlaşması denildiğinde, başkasına zarar 

verenin zarar görene karşı doğan sorumluluğunu kısmen ya da tamamen sınırlandıran 

ve ayrıca zarar görenin hukuki durumunu kötüleştiren her türlü irade uyuşması 

anlaşılmalıdır. Ve bu tür anlaşmalar da aşağıda incelenecek155 BK m. 99 ve 100’ün 

denetimine tabi kılınmalıdır156.  

 

5. Yapılma Zamanı 

BK m. 99/f. 1 sorumsuzluk anlaşmasının ancak zararın doğumundan önce 

kurulabileceğini kabul etmektedir: BK m. 99/ f. 1’in lafzına bakıldığında, borçlunun 

ancak “duçar olacağı mes’uliyetten ..... iptidaen” sorumluluğunu bertaraf 

edebileceği görülecektir. Burada kast edilen, yukarıda ifade edildiği üzere, zararın 

doğumundan önce tarafların sorumsuzluk anlaşmasını yapması gereğidir. Nitekim bu 

sayede kanun koyucu henüz doğmayan tazminat alacağını baştan bertaraf edilmesine 

izin vermeyerek alacaklıyı henüz öngöremeyeceği zararlardan korumak 

istemektedir157 . Zira böyle bir taraf anlaşmasının geçerli kabul edilmesi  hukuk 

düzeninin kabul edemeyeceği surette alacaklının borçlunun iradesine tabi 

kılınması158, onun insafına terk edilmesi159 anlamına gelecektir. Bu durum ise, hem 

kamu düzenini hem de BK m. 99 hükmünün temelinde yatan zayıfı güçlüye karşı 

korumak gerektiği yolundaki etik ilkeyi ihlal edecektir160. 

Sorumsuzluk anlaşmasının ne zaman yapılacağı taraf iradesine tabi bir meseledir. 

Asıl borç ilişkisini doğuran sözleşme ile birlikte ya da ondan ayrı bir sözleşme ile 
                                                 
155 Bkz.: Bölüm II, s. 102 vd. 
156 Aynı yönde: Lörtscher, s. 176; Buol, N. 16 – 21, 246, 260, 263, 619 f.; Schmid, FS Rey, s. 310; 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3081; Schwenzer, Beschränkung und Modifikation der vertraglichen 
Haftung, s. 124; Atamer, GİŞ, s. 250 dn. 64.  
157 Lörtscher, s. 156; Buol, N. 243; Kamm, s. 117.  
158 Löwisch/Casper, Staudinger (2009), § 276 N. 125. 
159 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 40 dn. 90. 
160 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 40 (s. 552). 
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yapılması önem taşımaz, hatta asıl borç ilişkisini doğuran sözleşmeyi tamamlama 

amacıyla ondan çok sonra dahi yapılabilir 161 . Ancak önemli olan zararın 

doğumundan önce kurulmuş olmasıdır162. Zira zararın doğumundan sonraki taraf 

anlaşması artık hukuki niteliği itibariyle bir sorumsuzluk anlaşması olarak kabul 

edilemez, bu anlaşma ya bir sulh anlaşması oluşturur ya da alacaklının borçluyu ibra 

ettiği anlamını taşır163.  

Ancak taraflar arasında sözleşme ilişkisinin bulunmadığı zamanlarda da, belirli zarar 

doğurucu olguların gerçekleşmesi olasılığına karşılık sorumluluğun kaldırılmasını ya 

da sınırlandırılmasını öngören sözleşmeler yapılmış olabilir. Bu durumda da zarar 

verici olgu henüz gerçekleşmemiştir ancak taraflar daha en baştan gerçekleşme 

ihtimaline karşılık bir “sorumsuzluk anlaşması” kararlaştırmışlardır ve taraflar 

arasındaki sözleşme ilişkisinin konusunu sadece bu sorumsuzluk anlaşması 

oluşturmaktadır164.  

                                                 
161 Ackermann, s. 28; Akman, s. 43; Kamm, s. 32; Zirlick, s. 107. 
162 Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, s. 552; von Tuhr/Escher, s. 120; Oftinger/Stark, § 12 N. 12; 
Lörtscher, s. 6 ve 191; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 13; Kamm, s. 117; Zirlick, s. 107. Kamm 
(s. 117) cevabını açık bıraktığı ilginç bir soruya işaret ediyor. Zararın doğmuş olmasına rağmen 
alacaklı henüz bundan haberdar değilse ve sorumsuzluk anlaşması o sırada yapılmışsa, BK m. 99 yine 
de uygulama alanı bulabilecek midir? Bu ihtimalde “sorumsuzluk anlaşmasının zararın doğumundan 
önce yapılmış olması” kuralı, “sorumsuzluk anlaşmasının zarar görenin zararın meydana geldiğini 
öğrenmesinden önce yapılmış olması”  şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Aynı yönde: Ackermann, 
s. 26/27; Oftinger/Stark, § 12 N. 6 Fn. 8; Lörtscher, s. 191; Buol, N. 288, 291; Weber, Berner Komm., 
Art. 100 N. 6. 
163 Ackermann, s. 26; Akman, s. 44; Zirlick, s. 107. Ayrıca bkz: BGE 4C.411/1999 (4.2.2000) E.2b it. 
Nitekim 11. Hukuk Dairesi de bir kararında sorumsuzluk anlaşmasının yerel mahkemece ibra 
anlaşması olarak değerlendirilmesini hatalı bulmuştur:  “Bu durum karşısında mahkemece, anılan 
sözleşme hükmünün geçerliliği davalı kurumun sıfatı ve sözleşmenin imtiyaz suretiyle verilen bir 
sanatın icrasıyla ilgisinin değerlendirilmesi sonucu BK.nun 99. maddesi hükmü çerçevesinde 
saptanması gerekirken, bu hükmün dikkate alınmadan sanki davacının tazminat hakkı doğduktan 
sonra bu haktan vazgeçmiş olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiş olması doğru 
olmadığı gibi...” Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 1995/8312, K. 1995/9482, T. 22/12/1995 - 
www.hukukturk.com . 
164 Sorumsuzluk anlaşmaları genellikle esas borç ilişkisini doğuran bir sözleşmenin içinde bir yan 
anlaşma (pactum adiectum) olarak karşımıza çıkar. Bununla beraber, uygulamada ender görülse de, 
sorumsuzluk anlaşmasının tek başına bir sözleşmenin konusunu oluşturması da mümkündür. Arada 
başka bir sözleşme ilişkisi olmaksızın kurulan ve haksız fiil sorumluluğunu konu alan bu tür 
sözleşmelere “yalın (=izole) sorumsuzluk anlaşması” (isolierte Freizeichnung) ya da “saf sorumsuzluk 
anlaşması (=reine Haftungsausschlussvereinbarungen) da denilmektedir. Bu tür sözleşmelere hatır 
ilişkilerinde ve sözleşme görüşmelerinde daha sık rastlanılmaktadır. Yalın sorumsuzluk anlaşması 
(isolierte Freizeichnung) için bkz.: Kamm, s. 32; Zirlick, s. 106/107; Hochstrasser, s. 51; 
Emmenegger, ZBJV 2005, s. 541. “Saf sorumsuzluk anlaşması” terimi için bkz.: 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 879, dn. 8; Akman, s. 7; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, s. 
554 (“reine Haftungsausschlussvereinbarungen”). 
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C. Sorumsuzluk Anlaşmasının Türleri 

 

Sorumsuzluk anlaşmalarını iki ana başlık altında incelemek mümkündür. İlk ana 

başlık sorumluluğun tamamen bertaraf edilmesini konu alan sorumsuzluk 

anlaşmalarını kapsar. İkinci ana başlık ise sorumluluğun sınırlandırılmasını 

amaçlayan sorumsuzluk anlaşmalarını kapsar. Sorumluluğun kaldırılması ile 

sınırlandırılması ayrımının yapılmasındaki yarar kanun koyucunun sorumsuzluk 

anlaşmalarına çizdiği sınırların uygulanmasında kendini göstermektedir. 

1. Sorumluluğun Kaldırılması 

Sorumluluğun kaldırılması ile sorumluluğun taraf anlaşmasıyla tamamen bertaraf 

edilmesi ifade edilir. Ancak öğretide bir görüş sorumluluğun tamamen 

kaldırılmasının BK m. 99 karşısında mümkün bulunmadığını ileri sürmektedir165. 

Hatta bu hüküm çerçevesinde kast ve ağır ihmali konu alan bir sorumsuzluk 

anlaşmasının kesin hükümsüz olması ve buna bağlı olarak hafif ihmali konu alan 

sorumsuzluk anlaşmalarında da “sorumluluğun tamamen kaldırıldığından” 

bahsedilmesinin yersiz olduğuna işaret edilmektedir 166 . Ancak bu değerlendirme 

sorumsuzluk anlaşmalarında BK m. 100/f.2’yi gözden kaçırmaktadır. Bu hüküm 

uyarınca ifa yardımcılarının verdiği zarardan borçlunun sorumluluğunun tamamen 

kaldırılması mümkün bulunmaktadır. Bu geniş çerçevede ise, ayrıca kanun 

koyucunun da BK m. 99 ve 100’ü kaleme alırken sorumsuzluk anlaşmalarında 

sorumluluğun “tamamen veya kısmen bertaraf edilmesini (BK m. 100/f.2)” göz 

önünde bulundurduğunu her iki hükmün lafzı karşısında söylemek yanlış 

olmayacaktır167. Ancak buna rağmen bakış açısına bağlı bir nitelendirme sorunu 

bulunduğunu ifade etmekte de yarar bulunmaktadır168. Her ne kadar ifa yardımcısının 

fiilinden doğan sorumluluğun tamamen bertaraf edilmesi mümkünse de, borçlu yine 

kendi fiilinden doğan zarardan kast ve ağır ihmal için sorumsuzluk anlaşması 
                                                 
165 Von Tuhr/Escher, s. 118. 
166 Ackermann, s. 74. 
167 Oftinger/ Stark,  s. 651 (§ 12 N. 4); Oesch, s. 23/24; Kamm, s. 25. 
168 Buol, N. 23. 
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yapamayacaktır. Bu durumda borçlu açısından sadece ifa yardımcılarına ilişkin 

anlaşma gözetilirse sorumluluğunun kaldırıldığı, ancak kendi fiilinden doğan 

zararları konu alan sorumsuzluk anlaşması da hesaba katılırsa, bu durumda 

sorumluluğunun sadece sınırlandırıldığından bahsedilecektir169.  

 

2. Sorumluluğun Sınırlandırılması  

Alacaklının tümel bir sorumsuzluk anlaşmasının beraberinde getireceği riski taşımak 

istememesi halinde ya da sorumsuzluk anlaşmasının alacaklının iş alanında yaygın 

olmaması halinde alacaklı yasal sınırlar dahilinde de olsa sorumsuzluk anlaşmasına 

taraf olmayı istememektedir. Bu hallerde ancak sınırlı surette bir sorumsuzluk 

anlaşması üzerinde tarafların uyuşması mümkün olmaktadır. Bu tür sorumsuzluk 

anlaşmalarının taraflarca kararlaştırılmış olması halinde ise borçlunun 

sorumluluğunun tamamen bertaraf edilmek istenmediği kabul edilmelidir170. Ancak 

işin özü itibariyle bu tür taraf anlaşmaları da borçlunun hukuki durumunu alacaklının 

durumuna nazaran kötüleştirmektedir. Anılan türde sorumsuzluk anlaşmaları ise 

aşağıda kısaca açıklanmaktadır: 

 

a. Konu itibariyle Sorumluluğun Sınırlandırılması 

Zararın doğumuna neden olguları esas alarak sorumluluğu sınırlandıran anlaşmalar 

bu tür anlaşmalardır. İfanın gecikmesini ya da bir eşyanın zarar görmesini ya da 

kaybolmasını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları bu tip sınırlamalara örnek 

gösterilebilir171. 

 

b. Kişi itibariyle Sorumluluğun Sınırlandırılması 

Yasa gereği sorumlu olan kişilerden birinin ya da birkaçının sorumlu olacağının 

düzenlenmesi halinde, yapılan sorumsuzluk anlaşması ile kişi itibariyle bir sınırlama 

                                                 
169 Aynı yönde: Zirlick, s. 113/114. 
170 Kamm, s. 26. 
171 Oesch, s. 25; Kamm, s. 26. 
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öngörülmektedir 172 . Müşterek borçlulardan sadece birinin sorumlu olması bu 

sorumsuzluk anlaşmalarına örnek gösterilebilir 173 . Kişi itibariyle sık yapılan bir  

başka sınırlama, borçlunun ifa yardımcılarının davranışlarından doğan sorumluluğun 

sınırlandırılmasıdır174.  

 

c. Malvarlığı Değerleri itibariyle Sorumluluğun 

Sınırlandırılması 

Borçlu yasa gereği tüm malvarlığı ile sorumludur. Ancak taraf anlaşması sayesinde 

sorumluluğunu bazı malvarlığı değerlerine ilişkin olarak sınırlandırabilir175. Bu tür 

taraf anlaşmaları da birer sorumsuzluk anlaşmasıdır. Örneğin, “sözleşmeye aykırılık 

halinde borçlu, B semtinde bulunan gayrımenkulleri dışındaki gayrımenkuller ile 

sorumlu olacaktır.”  

 

d. Miktar itibariyle Sorumluluğun Sınırlandırılması 

Miktar itibariyle sorumluluğun sınırlandırılması, ya açıkça belirli bir miktarın 

üstünde kalan zararlardan sorumlu olunmayacağının ya da olası zararın ancak belirli 

bir yüzdesinin karşılanacağının kararlaştırılması suretiyle olur176. Bu tür sorumsuzluk 

anlaşmaları sayesinde borçlu olası sorumluluğunu öngörebilir ve bu durum bir borç 

ilişkisine dahil olup olmama noktasında taraflara iradelerinin oluşumunda kolaylık 

sağlar177. 

                                                 
172 Oesch, s. 25; Kamm, s. 27/28. 
173 “Davacı ile davalı arasında eser sözleşmesi mevcuttur. Davalı yüklenici eseri yaparken çalıştırdığı 
işçi kaza sonucu vefat etmiştir...Eldeki dava yanlar arasındaki eser sözeşmesine dayanılarak 
açıldığından yanların olaydaki kusuru eser sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmeli  ve sözleşmedeki 
(meydana gelecek kazalardan yüklenicinin sorumlu olacağına dair madde) BK. 99. maddesi uyarınca 
değerlendirilerek davacının bulunacak kusuru hafif kusur olarak kabul edildiği takdirde ödenenlerin 
tümüne, aksi takdirde kusur oranında indirilmiş miktarına faiz yürütülecek şekilde alacağın tahsiline 
şeklinde hüküm tesis olunmalıdır.” Yargıtay 15.  Hukuk Dairesi, E. 2004/2687, K. 2004/3049, T. 
01/06/2004 - www.hukukturk.com. 
174 Oesch, s. 25/26; Buol, N. 95 vd. 
175 Ackermann, s. 76; Oesch, s. 26; Schnyder von Wartensee, s. 32 f.; Kamm, s. 28. 
176  Oesch, s. 26. Sorumluluğu miktarla sınırlayan sorumsuzluk klozları hakkında verilen İsviçre 
Federal Mahkemesi kararları için bkz.: BGE 115 II 474, s. 479; 102 II 256, 264. İsviçre Federal 
Mahkemesi bu tür klozların Art. 100 OR’nin emredici sınırları dahilinde geçerli olduğunu, bu nedenle 
ancak hafif ihmalle verilen zarardan doğan sorumluluğun kaldırılabileceğine karar vermiştir. 
177 Ayrıca bkz.: Buol, N. 102 vd. 
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Miktar sınırlamalarına yazılım ürünleri kullanım lisans sözleşmelerinde yer alan şu 

kloz örnek olarak gösterilebilir: “Taraflar, dogrudan veya dolaylı olarak bu 

sözleşmeden kaynaklanacak kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diger taraftan talep 

edebilecekleri her türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) ALICI'nin lisans 

bedeli olarak ödediği miktarla sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.”   
 

e. Zaman itibariyle Sorumluluğun Sınırlandırılması 

 

Borçlu belirli bir zaman dilimi için sorumlu olacağını bir sorumsuzluk anlaşmasına 

konu edebilir178. Örneğin, ya belirli bir zamana kadar ya da belirli bir zamandan 

sonra sorumlu olacağını taraf anlaşması ile kararlaştırılabilir179.  

 

f. Birden Fazla Açıdan Sorumluluğun Sınırlandırılması 

(Bileşik Sorumsuzluk Anlaşmaları) 

 

Sorumluluğun yukarıdaki gibi bir temel öğeyi esas alarak sınırlandırılması 

uygulamada çok yaygın değildir. Uygulamada daha çok kombinasyon şeklinde 

birden fazla öğeyi kapsayan sorumsuzluk anlaşmaları kaleme alınmaktadır 180 . 

Örneğin, “şirketimiz zararın meydana gelmesinde kusursuz olduğunu ispat 

edemediği takdirde kast ve ağır ihmal halinde sorumluluk kabul ederken, hafif ihmal 

                                                 
178 BGE 126 III 59. Federal Mahkeme kararına konu olan olayda satıcı antika vazoyu elde ettiği 
dönemden önceki zamana ilişkin sorumluluğunu bertaraf etmiş, vazoyu sadece elinde bulundurduğu 
dönem süresince meydana gelen zararlardan sorumlu olacağını beyan etmiştir. Bundan satıcının antika 
vazo hakkında kendisinin de bilmediği riskler konusunda sorumlu olmayı istemediği anlaşılmaktadır.  
179 Bu tip sözleşme klozları bazı yazarlarca zamanaşımı sürelerine ilişkin taraf anlaşmalarından ayrı 
değerlendirilmektedir. İlkinde sorumluluğun kapsamı taraf anlaşmasına konu olmaktadır, oysa 
ikincisinde sorumluluğun tabi olduğu zamanaşımı süresinde taraf anlaşması yoluyla değişiklik 
yapılmaktadır. Bu nedenle bazı yazarlar ikinci tip taraf anlaşmalarını sorumsuzluk anlaşması olarak 
kabul etmemektedir. Bkz.: Oesch, s. 22; Kamm, s. 23.  Hatırlatmak gerekise tez kapsamında, ilk tip 
sözleşme klozları dar anlamda sorumsuzluk anlaşması, ikinci tip sözleşme klozları ise geniş anlamda 
sorumsuzluk anlaşması olarak nitelendirilmektedir. Benzer değerlendirmeler için bkz.: Buol, N. 110 
vd., 619 vd. 
180 Zirlick, s. 115; Schmidt-Salzer, N. 3.020/3.021. 
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ile verilen zararlarda ise sadece kişivarlığı zararları açısından sorumluluk kabul 

eder. Hafif ihmal ile meydana gelen malvarlığı zararları açısından ise sadece 10000 

YTL’ye kadar sorumluluk kabul eder. Buna ek olarak, şirketimiz hiç bir surette 

dolaylı zararlardan ve mahrum kalınan kardan sorumluluk kabul etmez.” şeklindeki 

bir sorumsuzluk klozu bu tür sorumsuzluk anlaşmalarındandır181. 

 

 D. Sorumsuzluk Anlaşmasının Benzer Kurumlardan Farkı 

Sorumsuzluk anlaşmasının benzer hukuki kurumlardan farkının ortaya konulmasının 

gerekliliği, kanun koyucunun sorumsuzluk anlaşması için öngördüğü sınırlardan ileri 

gelmektedir. Benzer hukuki kurumlar bu sınırlamalara tabi olmaksızın uygulama 

alanı bulacağı için, sorumsuzluk anlaşmasının benzerleri ile farkının ortaya 

konulması önemlidir. Bu sebeple aşağıda sorumsuzluk anlaşmasının bazı hukuki 

kurumlar karşısında sahip olduğu benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulacaktır. 

1.  Sorumluluğun Sınırlandırılmasını Öngören Tek Taraflı 

İrade Açıklamaları 

a. Genel Olarak 

Tek taraflı irade açıklaması ile kanunun öngördüğü şekilde sorumluluğun 

sınırlandırılamayacağı sonucuna sorumsuzluk anlaşmasının karşılıklı ve birbirine 

uygun irade uyuşmasına ihtiyaç göstermesinden hareket ederek varılabilir. Ancak 

buna rağmen bazen tek taraflı irade açıklaması ile sorumluluğun sınırlanmak 

istendiği haller vardır. Bu tür irade açıklamalarında amaç, zarar doğuracak muhtemel 

durumlar karşısında sorumlu tutulabilecek kişilerin, daha baştan sorumlu 

olmayacaklarını tek taraflı olarak herkese karşı açıklamaktır 182 . Örneğin, inşaat 

                                                 
181 Örnek Zirlick, s. 115 dn. 712’de verilen örnek klozdan esinlenerek kalem alınmıştır. 
182  Ayrıntılı bilgi için bkz.: Guido Brusa, Die einseitige Enthaftungserklärung, Analyse und 
Zuordnung der Verkehrssicherungspflicht, Zug 1977, s. 1 vd.; Emmenegger, ZBJV 2005, s. 541 vd. 
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sahalarında görülen “inşaat sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır”183, otoparklarda 

park yerlerinde görülen “arabanızdaki değerli eşyalar için sorumluluk kabul 

edilmez184”, cafelerde görülen “Özel eşyalarınız şahsi sorumluluğunuzdadır. Değerli 

eşyaların çalınmasından şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir” 185 , internet 

sitelerinde görülen ve “disclaimer” olarak bilinen “linkler sebebiyle sorumluluk kabul 

edilmez”186 gibi irade açıklamaları bu niteliktedir. Bu tür irade açıklamaların ortak 

etkisi muhataplarının uyarılmasıdır. Ancak temellerinde bir irade uyuşması 

bulunmadığı için sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilemezler187. Herkese karşı 

                                                 
183 BGE 95 II 101, s. 102. İsviçre Federal Mahkemesi bu ibarenin sorumsuzluk kaydı olarak kabul 
edilip edilemeyeceği meselesini bu kararda açık bıraksa da, bu tür tek taraflı irade açıklamaları BK m. 
1 anlamında irade uyuşmasının olmaması sebebiyle sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilemezler.  
184  “Davalı A..., otoparkta bulunan panolar ile ödeme fişlerinde çalınan eşyalardan sorumlu 
olmadıklarının açıkça yazılı olduğunu savunarak davanın reddini dilemiş, diğer davalı davaya cevap 
vermemiştir....Davacının, davalı A... A.Ş.'nin işlettiği mağazaya alışveriş için geldiği ve aracını 
mağazanın kapalı otoparkına bıraktığı, 05.07.2005 tarihli polis tarafından tanzim edilen olay yeri 
inceleme ve tespit tutanağı ile de aracın kapı kilidinin kırık ve yerinde olmadığı mahkemenin 
kabulünde olup, davalılar kararı temyiz etmemek suretiyle bu olguyu benimsemiş bulunmaktadırlar. 
A... gibi büyük alışveriş merkezlerinin alışverişe araçlarıyla gelen araç sahiplerinin park etmeleri için 
park yerlerinin bulunduğu, araç sahiplerinin beğendikleri ve güvendikleri bu tesislere araçları ile 
girerek araçlarını park yerine bırakıp ihtiyaçlarını giderdikleri bu tesisler umuma açık ise de, kamu 
malı niteliğinde olmadığı gibi tesis sahip ve orada bulunan işyerlerinin hakimiyet ve tasarrufunda 
olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Böyle bir tesise ve mağazaya, tesis ve mağaza sahibinin 
yarattığı güven duygusu ile giren ve aracını park yerine bırakarak ihtiyaçlarını gidermek üzere 
aracının başından ayrılan araç sahibinin güven duygusunu mağaza yönetiminin boşa çıkarmaması 
gerekir. Mağaza yönetiminin mağazaya gelen kişilerin mal ve canlarının güven içinde olmalarını, 
tehlikelerden korumalarını sağlamak için gerekli önlemleri almaması, sağladığı güven duygusunu 
boşa çıkarması hukuka ve MK'nın 2. maddesinde yerini bulan dürüstlük kurallarına aykırıdır. Bu 
nedenle mağaza yönetimi, aracı ile gelen kişilerin uğradığı zararlardan sorumludur. Bu 
sorumluluktan ancak, gerekli tüm tedbirleri aldıkları halde zararın meydana gelmesini 
önleyemediğini ispat ettikleri takdirde kurtulabilir.”  Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 2008/4120, K. 
2008/9661, T. 09/07/2008 - www.hukukturk.com.  Görüldüğü üzere kararda anılan sorumsuzluk 
kaydının hukuken geçerliliği maalesef hiç tartışma konusu dahi olmamıştır ve tamamen MK m. 2’ye 
dayanarak bir gerekçe türetilmiştir. MK m. 2 ile ilgili olarak bkz.: Bölüm II, s. 238 vd. 
185 Yargıtay 13. HD., E. 2007/1760, K. 2007/6704, T.: 9.10.2007, “Sıradan  bir işyeri olmayan davalı 
şirketin çalıştırdığı işyerine  gelen müşterinin mal güvenliğini, özellikle kendi muhafazasına 
terkedilmiş bir eşyasını asgari özen yükümlülüğünde  korumak ve kollamak zorunda bulunduğu, 
davalı şirkete ait işyerine gelen müşterinin yapılan reklam ve verilen  hizmete güvenerek  geldiği, 
işyerindeki  müşterinin davalının hakimiyet alanında olduğu, müşterilerin her türlü  zararlandırıcı 
eylemden korunması gerektiğinin kabulü  zorunludur.  Böyle bir işyerinde sadece  bir güvenlik 
görevlisi bulunduran  davalı bu yönüyle gerekli önlemleri almadığı gibi işyerinde bulunan uyarı 
amaçlı yazılar da davalının bu yöndeki sorumluluğunu kaldıracak nitelikte değildir.”; 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=235701.  
186  OLG München, Urteil vom 17.5.2002 - 21 U 5569/01. Karar için bkz.: 
http://www.netlaw.de/urteile/olgm_17.htm.  
187 Zirlick, s.100; Hochstrasser, s. 11; Serozan, BH Genel, § 21 N. 2.  
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yapılan bu tür ilanların hukuken birer “anlaşma” olmadığı ve bu yönüyle 

sorumluluğun baştan sınırlanmasını sağlamaya yeterli olmayacakları aşikardır188.  

Ancak bazı hal ve şartlar altında bu tür kayıtlar karşısında kalan alacaklının 

iradesinin zımni kabul yönünde oluştuğu ve sorumsuzluk anlaşmasının zımnen 

akdedildiği sonucuna varılabileceği ifade edilmektedir 189 . Burada zımni kabulün 

varlığını kabul edebilmek için ilk koşul, ilanın sözleşme yapılmadan önce alacaklının 

bilgisine sunulmasıdır. Eğer bu ilanları görmek ve içeriğini anlama olanağı 

alacaklıya verilmişse ve alacaklı bundan sonra sözleşme ilişkisine girmişse, artık 

alacaklının bu sorumsuzluk beyanını kabul etmiş olduğu varsayılabilir190. Ancak bu 

yönde bir sonucun doğması için alacaklı herkesten beklenebilecek bir özen 

göstererek bu ilanı görebilecek koşullar içinde olmalıdır. Yoksa alacaklının bu 

kayıtları arama ve bulma yükümlülüğü olmadığı gibi, herkesçe okunup 

anlaşılabilecek şekilde kaleme alınmayan kayıtları da okuması kendisinden 

beklenemez191.  

Uyarı levhaları karşısında kalan muhatabın zımni kabulü ile sorumsuzluk 

anlaşmasının kurulduğu sonucuna ulaşmak isteyen bir değerlendirmede ikinci koşul,   

“kabul beyanının” varması gerekli bir irade beyanı olması nedeniyle muhatabına 

varmış olmasıdır. Başka bir ifade ile, kabul beyanının etki doğurabilmesi için 

muhatabın bilgisine sunulmasının gerekli olduğu unutulmamalıdır. Oysa uyarı 

lehvaları ile sorumluluğun sınırlandırılmaya çalışıldığı çoğu halde bu koşulu 

sağlayacak bir iletişim kanalının bulunmadığı gözden kaçırılmamalıdır192.  

Bu tür kayıtların bir diğer etkisi haksız fiil sorumluluğu alanında ortaya çıkabilir. 

Özellikle tazminatın tayin edilmesinde BK m. 43 ve 44 çerçevesinde bir indirim 

nedeni olarak dikkate alınabilirler. Zira tek taraflı irade açıklaması neticesinde 

                                                 
188 Buna karşın güven sorumluluğu çerçevesinde dikkate alınabilecek bu tür irade açıklamaları, güven 
sorumluluğunun oluşmasına engel olabilecektir. Emmenegger, ZBJV 2005, s. 543/544. 
189 Erten, s. 114. 
190 Ackermann, s. 42/43; Akman, s. 38; Erten, s. 114/115. 
191 Akman, s. 38. Küçük punto ile yazılmış ilanların alacaklının zımni kabulü varsayılarak sözleşme 
içeriği olması kolay kolay kabul edilmemelidir. Aynı yönde: Haluk Tandoğan, “Otelcilerin 
Mes’uliyeti”, AÜHFD C. 12 (1955), s. 201 - 239, s. 225. 
192 Emmenegger, ZBJV 2005, s. 541. 
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uyarılmış olan “muhatap”, buna rağmen örneğin inşaat sahasına girmiş ve zarar 

görmüşse, bu davranışı zararın doğmasında “birlikte yol açma” (öğreti ve 

uygulamada yerleşik terimi ile “müterafik kusur”) olarak algılanabilir193.  

 

b. Özel Olarak: Otelcilerin ve Hancıların 

Sorumluluklarını İlan Yoluyla Sınırlaması  

İlan yoluyla sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin olarak BK m. 480/f.2’de özel bir durum 

düzenlenmektedir. Buna göre otelci veya hancıların kendilerine yüklenen 

sorumluluğu belirli bir şarta bağlamaları veya tamamen ortadan kaldırmalarına 

ilişkin ilanlar asmaları halinde sorumluluktan kurtulmaları mümkün değildir 194 . 

Kanun koyucu burada alacaklı yönünden zımni bir kabulün varsayılmasını 

engelleyerek ilgili kaydın sözleşme içeriği olmasına imkan vermemektedir 195 . 

Öğretide BK m. 480 ile düzenlenen bu özel durumun genelleştirilmesi 

önerilmektedir. Hükmün temelinde dikkate alınan güç dengesizliğine dayanan bu 

görüş, benzer özellik gösteren başka hukuki ilişkilerde de anılan hükmün kıyasen 

uygulanmasını önermektedir 196 . Buna göre hancı veya otelcinin açıkladığı 

sorumsuzluk kayıtlarının geçersiz olduğu esası, ilan yoluyla açıklanan sorumsuzluk 

kayıtları nedeniyle hak ve adalet duygularını sarsan durumlarda kıyasen 

                                                 
193 Emmengger, ZBJV 2005, s. 543/544. Ayrıca bkz.: Aşağıda Bölüm I, s. 52 vd.  
194 Oser/Schönenberger, Art. 489 N. 2. Aynı hükmün BK m. 481 uyarınca ahır ve garaj işletenler 
açısından da uygulanacağı kabul edilmektedir. Bkz.: Zahit İmre, “Otel, Han, Umumi Ahır ve Garaj 
İşletenlerin Mesuliyeti”, Tahir Taner’e Armağan, Istanbul 1956, s. 189 - 215, 207. 
195 Haluk Tandoğan, AÜHFD C. 12 (1955), s. 226; Erten, s. 115; Atamer, GİŞ, s. 89. Buna karşılık 
hükmün BK m. 99/100 karşısında özel hüküm karakteri taşıdığı ve hancı ve otelcilerin 
sorumluluklarının hiç bir şekilde sınırlandırılamayacağını savunan bir görüşe göre, BK m. 480’in aksi 
yönde anlaşılması için bir düzenleme dahi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Zira tek taraflı irade 
açıklaması ile sorumsuzluk anlaşmasının akdedilemeyeceği işin niteliği icabıdır. Bunun için ayrı bir 
düzenleme yapılmış olması anlamlı değildir. Azınlıkta kalan bu görüşe göre BK m. 480 lex specialis 
olup, hancı ve otelcilerin sorumluluklarını sorumsuzluk anlaşması yoluyla bertaraf etmesine tamamen 
engeldir. Th. Koller, Basler Komm., Art. 489 N. 5; Buol, N. 448, 449. Baskın görüş ise, BK m. 
480’nin özel hüküm karakteri taşımadığı ve sorumluluğun sözleşme ile sınırlandırılmasına engel 
oluşturmadığı yönündedir. Oser/Schönenberger, Art. 489 N. 2; Gautschi, Berner Komm., Art. 489 N. 
2b. Türk hukukunda da otelci veya hancıların sorumluluğuna ilişkin hükümlerin emredici olmadığı ve 
söz konusu sorumluluğun sözleşme ile BK m. 99 ve 100’ün sınırları dahilinde sınırlandırılabileceği 
kabul edilmektedir. Bkz.: İmre, s. 207. 
196  Akman, s. 38/39; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 881; Nil Karabağ Bulut, Sorumsuzluk 
Anlaşması, Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Cilt I, İstanbul 2009, s. 825 – 883, s. 841. 
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uygulanmalıdır. Bu görüşe göre, bu tür ilanlar karşısında kalan alacaklının iradesinin 

zımni kabul yönünde oluştuğunun hiç kabul edilmemesi gerekmektedir197 . Buna 

karşılık öğretide ileri sürülen bir başka görüşe198 göre BK m. 480’in ilan yoluyla tüm 

sorumluluk sınırlamalarına kıyasen uygulanmasını kabul etmek gereksizdir. Zira bu 

görüşe göre genel işlem şartlarında içerik denetimi ilkeleri çerçevesinde bu tür 

ilanların da denetlenmesi ve ayıklanması mümkün bulunmaktadır199. 

Alacaklının zımni kabulü ile sözleşmenin kurulduğu kabul edilse bile, ister BK m. 

480’nin kıyasen uygulanması sonucunda isterse de genel işlem şartlarında içerik 

denetimi sonucunda sorumluluğun sınırlanmasında bu tür irade açıklamalarının etkili 

olamayacağı söylenebilir. Ancak sorumluluğun doğmasını engelleyemeyen bu tür 

ilanların hukukun hiç bir değerinin olmadığı da söylenemez. Zira bu tür ilanlar birer 

uyarı olarak zarar doğduğunda hem sorumlunun kusurunun belirlenmesinde hem de 

zarar görenin BK m. 44 çerçevesinde birlikte kusurunun doğmasında değer 

taşıyabilirler.  

 

2. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Rıza ve Sorumsuzluk 

Anlaşması     

Sorumsuzluk anlaşması ile rıza birbirinden tamamen farklı iki kurumu ifade 

etmektedir. Rıza beyanı fiilin hukuka aykırılığını bertaraf ederek sorumluluğun 

baştan doğmasına engel olmaktadır. Örneğin, tıbbi müdahale öncesinde hastasının 

aydınlatılmış rızasını alarak ona tıbbi müdahalede bulunan hekim hastasının vücut 

bütünlüğüne hukuka aykırı surette müdahale etmemiş olmaktadır. Oysa sorumsuzluk 

anlaşmasının hukuki etkisi yerine göre ya (örneğin hafif ihmalden doğan 

sorumluluğu  kaldıran sorumsuzluk anlaşmalarında olduğu gibi) sorumluluğun 

doğmamasında  ya da sorumluluğun (örneğin belirli miktar içeren sorumsuzluk 

                                                 
197 Akman, s. 38/39. Nitekim İmre’nin işaret ettiği üzere, sorumsuzluk şartının geçerli olabilmesi için 
otelcinin tek taraflı beyanı yeterli olmaz. Bu şartın müşteri tarafından sarih olarak kabul edilmiş 
olması gerekir. İmre, s. 207. 
198 Atamer, GİŞ, s. 90 dn. 53. 
199 Atamer, GİŞ, s. 90 dn. 53. Genel işlem şartları ve içerik denetimi için bkz.: Bölüm II, s. 220 vd. 
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anlaşmalarında bu miktarın altında kalan zararlarda olduğu gibi) tazminat sonucunu 

doğurmamasında kendini göstermektedir.  

 

Her iki kurum arasındaki bu hukuki sonuç farkının yanı sıra, iki kurum hukuki 

özellikleri itibariyle de birbirinden farklıdır. Rıza beyanı hukuki işlem benzeri irade 

açıklaması olarak nitelendirilmektedir. Bu yönüyle, her ne kadar kişinin iradesi 

pratik bir amacı hedeflese bile, hukuk düzeni bu irade açıklamasına kişinin hiç 

düşünmediği ve istemediği hukuki sonuçları bağlar200. Bu açıdan rıza beyanı örneğin 

haksız fiil sorumluluğunda fiilin hukuka aykırılığının kendiliğinden ortadan kalkması 

sonucunu beraberinde getirmektedir. Buna karşılık sorumsuzluk anlaşmasının 

karşılıklı ve biribirine uygun irade uyuşmasına dayanan bir hukuki işlem olduğu, bir 

başka ifade ile sözleşme oluşturduğuna tekrar işaret edilmelidir. Bu yönüyle, 

tarafların iradesi doğrultusunda ve kanunun izin verdiği kapsamda borçlunun hukuki 

sorumluluğu hafifletilir. 

 

3. Zarara Birlikte Yol Açma ve Sorumsuzluk Anlaşması 

a.  Zarara Birlikte Yol Açma (BK m. 44) 

Bazen zararın meydana gelmesinde zarar görenin etkili olduğu görülmektedir. Bu 

gibi hallerde kendisi ya zararın doğmasına ya da zararın artmasına sebep olmaktadır. 

Borçlunun (failin) sorumluluğunun BK m. 44 gereği hafifletilebildiği bu “zarara 

birlikte yol açma” hali sorumsuzluk anlaşmaları karşısında ayrıksı bir durum 

arzetmektedir201.  

Kişinin haksız fiile rıza göstermesi ya da kendini halihazırda varolan bir tehlikeye 

atması nedeniyle zarar görmesi halinde kişi zararın doğmasına sebep olmaktadır. 

Zarara uğrama tehlikesini göre göre seyir halindeki bir araçtan atlama ya da 

bedeninden hayattayken iki böbreğinin alınmasına rıza verme bu hallere örnek 

                                                 
200 Serozan, Medeni Hukuk, § 1 N. 10. 
201 Serozan, İfa Engelleri, § 21 N. 1 (s. 272).  
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oluşturabilir.  Zarar gören oluşan zararın büyümemesi ya da azalması için alınması 

gereken tedbirleri almaması nedeniyle daha fazla zarar görmüşse, kendisi zararın 

artmasına sebep olmuştur. Yaralı olduğu halde tedavisini savsaklayan kişinin 

uğradığı zararın artması buna örnek oluşturabilir202.   

Yukarıda anılan halleri ifade etmek üzere hukukumuzda “müterafik kusur” ya da 

“birlikte kusur” terimi kullanılmaktadır203. Ancak bu kavramın anılan kurumu ifade 

etmekte yanıltıcı olduğu ileri sürülmektedir 204 . Ayrıca kusursuz sorumluluk 

hallerinde zarar verenin sorumluluğunun oluşmasında kusur aranmadığı için, zarar 

görenin “kişisel kusuru (Selbstverschulden) 205” olsa bile, kusursuz sorumlu olan 

zarar verenle “birlikte” kusurlu olmasının fiilen mümkün bulunmadığına dikkat 

çekilmektedir206. Bu nedenle anılan kavramı ifade etmek üzere “zarara birlikte yol 

açma207” deyişinin kullanılması yerinde bir tercih olarak görünmektedir.  

Hakim zarara ya da zararın artmasına neden olan zarar görenin bu durumuna ya 

tazminat miktarını indiren ya da tamamen ortadan kaldıran bir hukuki etki 

tanıyabilmektedir208.  

Bu yönüyle “tazminat miktarını azaltma ya da tamamen ortadan kaldırma” hukuki 

sonucunu içeren “zarara birlikte yol açma” kurumu, sorumsuzluk anlaşması ile 

benzerlik gösterir. Ancak bunun dışında sorumsuzluk anlaşmasından ayrılan önemli 

                                                 
202 Haluk Nami Nomer, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul 1996, 
s. 82; Oğuzman/Öz, s. 579; Eren, s. 732 vd.; Brehm, Berner Komm., Art. 44 N. 6 vd.; Schnyder, 
Basler Komm., Art. 44 N. 4 vd. 
203 Oğuzman/Öz, s. 579. Yazarlar bu terimin öğreti ve uygulamada yerleşmiş bulunduğuna işaret 
etmektedir (s. 580).  
204  Hatta bir görüşe göre, zarar görenin teknik anlamda kusurunun bulunmamasına rağmen 
“kusurundan” söz edildiği ifade edilmektedir. Buna göre, kusur bir sorumluluk kavramı olup, kişinin 
kendisine verdiği zarardan kendisinin “sorumlu” olmasının teknik olarak söz konusu 
olamayacağından, kişi kendisine karşı kusurlu da olamayacaktır. Bu değerlendirmenin temelinde, 
kusurun ancak hukuka aykırı bir fiil hakkında yürütülen bir değer yargısı oluşu yer almaktadır. Bu 
görüşü savunan yazarlara göre, ancak başkasına verilen zararlar hukuka aykırıdır. Bu nedenle kişi 
kendisine verdiği zararlar için kusurlu sayılamaz. (Bu tartışma için bkz.: Nomer, Maddi Tazminatın 
Belirlenmesi, s. 86/87, ve orada dn. 115’te anılan yazarlar; Alman hukukunda kanunda açıkça 
zikredilmiş olan “Mitverschulden (birlikte kusur)” kavramı için aynı yönde yapılan tartışma için bkz.: 
Palandt, § 254 N. 1 vd.) Ancak zarar görenin bu davranışı sorumlu lehine bir indirim nedeni 
oluşturabilir. Bu da dürüstlük kuralının gereğidir. Nomer, Maddi Tazminatın Belirlenmesi, s. 87. 
205 Oftinger/Stark, I, § 5 N. 146 vd. 
206 Eren, s. 732. 
207 Serozan, İfa Engelleri, § 21 N. 1. 
208 Schnyder, Basler Komm., Art. 44 N. 16; Oğuzman/Öz, s. 579; Eren, s. 732; Schwenzer, N. 16.17. 
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yönleri bulunmaktadır. Öncelikle zarara birlikte yol açma kapsamında 

değerlendirilen hallerde zarar görenin somut olaydaki davranışı zarar verenin olası 

sorumluluğunu azaltma bilinci içinde yapılmamaktadır. Ayrıca işin doğası gereği BK 

m. 44/f.1’de ifadesini bulan hallerde zarar gören ile zarar veren arasında zararın 

oluşmasından önce failin sorumluluğunu sınırlamak yönünde taraflar arasında 

karşılıklı bir irade uyuşması da bulunmamaktadır.  

 b. Özel Olarak Kişinin Bilinçli Olarak Kendisine Tehlikeye 

Atması/Tehlikeyi Göze Alması ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Kişinin bilinçli olarak kendisini tehlikeye atması, tehlikeyi göze alması (acceptation 

du risque) ya da tehlikesi kendisine ait olmak üzere bir davranışta bulunması 

(Handeln auf eigene Gefahr) halinde, zarar gören zarara uğrayabileceğini görmesine 

rağmen, o davranışta bulunmaktan kaçınmamakta ve zarara uğramaktadır209. Zarar 

görenin bu davranışı Türk-İsviçre Hukukunda “kişisel kusur” olarak 

nitelendirilmekte ve genelde BK m. 44 çerçevesinde “zarara birlikte yol açma” 

olarak değerlendirilen haller arasında dikkate alınmaktadır210. Başka bir ifade ile, 

kişinin tehlikeyi göze alarak bir davranışta bulunması, genel olarak, zarar verene 

karşı olası tazminat talebinin hesaplanmasında bir indirim nedeni sayılmasına ya da 

tazminat alamamasına dahi yol açabilmektedir211.  

                                                 
209 Oftinger/Stark, II/1, § 16 N. 250; I, § 7, N. 30; Brehm, Berner Komm., Art. 44 N. 9; Daniel Thaler, 
Haftung zwischen Wettkampfsportlern, Zürich 2002, s. 140; Rey, Ausservertragliches 
Haftpflichtrecht, s. 92 N. 411. 
210 Oftinger/Stark, I, § 5 N. 147; Schnyder, Basler Komm., Art. 44 N. 6; Brehm, Berner Komm., Art. 
44 N. 9. 
211 Brehm, Berner Komm., Art. 44 N. 12 ve 13; Schwenzer, N. 16.18. “Kişinin tehlikeyi göze alarak 
zarar gördüğü ve bu davranışının „Handeln auf eigene Gefahr“ (acceptation du risque) oluşturması 
nedeniyle kişinin tazminat talebinin azaltılmasına katlanması gereken durumlar, İsviçre Federal 
Mahkemesi’nin uygulamasına göre örneğin demiryolu ya da karayolunda seyahat ederken tren ya da 
arabada dikkatsiz davranılması (BGE 69 II 331, BGE 83 II 31 f. Erw. 3,BGE 85 II 37 f. Erw. 3,BGE 
89 II 121 Erw. 3), eserdeki ayıbın oluşmasında etkili olan kişinin anılan ayıp nedeniyle zarara 
uğraması (BGE 69 II 399), makinaları idare ederken olası tehlikelerin görülmesi veya görülmesi 
gerekirken buna uygun davranılmaması (BGE 72 II 260, BGE 89 II 228 Erw. 5,BGE 91 II 201 Erw. 5, 
212,BGE 95 II 142 Erw. 4), sürücüsünün alkollü olduğu bilinen ya da bilinmesi gereken bir araca 
binilmesi (BGE 79 II 398, BGE 94 II 297,BGE 91 II 222 Erw. b), acil bir durum olmamasına rağmen 
kayakçının pistten çıkabileceği bir yerde durması (BGE 82 II 32) halleridir. Uygulamada görülen 
bütün bu ve buna benzer durumlarda  zarar gören kasıtlı ya da ihmalli olarak mevcut bir tehlikeyi 
göze almakta ve buna bağlı olarak zarara uğramaktadır. Ya da zarar görenin kasıtlı ya da ihmalli 
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Öğretide bazı yazarlar, tehlikeyi göze alarak zarar görenin bu durumunu “gerçek 

olmayan rıza” deyişi ile anmaktadır212.  Zira tehlikeyi göze alarak zarara uğrayan 

kişinin “rıza beyanı” geçerli bir rıza beyanı gibi hukuka uygunluk nedeni 

oluşturmamakta, sadece BK m. 44 çerçevesinde indirim nedeni olarak dikkate 

alınmaktadır. Hiç kuşkusuz bu yaklaşımın temelinde yer alan “gerçek olmayan rıza” 

ile “gerçek rıza” ayrımında iki kavram fonksiyonel bir benzerlik213 göstermektedir. 

Ancak kişinin tehlikeyi göze alması kişinin uğradığı zarara “rıza” gösterdiği anlamını 

taşımamaktadır. Aksine kişi zarar görmeyeceği ümidi ile tehlikeyi göze 

almaktadır214. Dolayısıyla özünde rıza verme bilincini taşımayan bir davranışın, bu 

davranış “gerçek olmayan” rıza olarak nitelendirilse dahi, rıza gibi değerlendirilmesi 

bir kavram karmaşası yaratmaktadır. Bu nedenle öğretide bu ayrımı yapan görüşe 

katılmak mümkün görünmemektedir.  

Tehlikeyi göze alarak zarar görenin tazminat talebinin kapsamının sıkça tartışıldığı 

önemli bir zarar kalemi, spor müsabakaları neticesinde sporcuların uğradıkları 

zararlardır215. Bir diğer zarar kalemi, alkollü olduğunu bildiği bir sürücünün aracında 

kişinin seyahat ederken uğradığı zararlardır216. 

Burada taraflar arasında sorumluluğun sınırlandırılmasını konu alan bir anlaşma 

bulunmadığı gibi 217 , kişi tehlikeyi göze alırken zarara uğramaya rıza da 

göstermemektedir. Dolayısıyla davranışına ne geçerli bir rıza beyanının ne de bir 

sorumsuzluk anlaşmasının hükmü tanınabilir. Ancak bu kurumun öngördüğü 

tazminat miktarının azaltılması ya da hiç tazminat verilmemesi sonucunda, 
                                                                                                                                          
davranışı ile somut tehlike artmakta ve söz konusu zararın oluşmasına zemin hazırlamaktadır.“  BGE 
97 II 221, s. 229 Erwägung 6’dan naklen çevrilmiştir. 
212 Schwenzer, N. 16.11; Brehm, Berner Komm., Art. 44 N. 9. 
213 Schwenzer, N. 16.11. 
214 Buna karşılık, günümüzde büyük ölçüde terk edilmiş olmakla birlikte, öğretide kişinin tehlikeyi 
göze alarak bir davranışta bulunması halinin bir rıza beyanı olarak değerlendirilmesi gerekeceği 
savunulmuştur. Bu değerlendirmede gözden kaçırılan husus, kişinin davranışının zarara rıza 
göstermesi anlamına gelmediğidir. Zira tehlikesi kendisine ait olmak üzere davranan kişi dahi zarar 
görmememeyi ümit etmektedir. Aynı yönde: Emil W. Stark, Handeln auf eigene Gefahr, SJZ 50 
(1954), s. 21 – 26, s. 25. Alman Federal Mahkemesi bu eski görüşü genel olarak bu gerekçeyle 
reddetmekle birlikte, özel tehlike içeren spor türlerinin icra edilmesinde istisnaen bu nevi bir rıza 
beyanının bulunduğunu kabul etmektedir. Bkz.: Medicus, Schuldrecht II, 13. Auflage, München 2006, 
N. 767. 
215 Thaler, s. 140 vd. 
216 Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, s. 92 N. 413; BGE 91 II 218, 222 Erwägung b. 
217 Stark, SJZ 50, s. 24. 
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sorumsuzluk anlaşması ile benzer bir görünüm oluşmaktadır. Ancak bu 

yanıltmamalıdır. Zira sorumsuzluk anlaşması ya sorumluluğu oluşturan unsurların bir 

araya gelmesine (örneğin hafif ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmaları ile) engel 

olmakta ya da sorumluluğun oluşmasına rağmen hukuki sonuç doğurması imkanı 

(örneğin miktar sınırlamalarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları ile) bir ölçüde 

sınırlanmaktadır. Oysa tehlikeyi göze alarak zarara uğrayan kişinin davranışı, ya 

illiyet bağı kesildiği gerekçesiyle tazminatın hiç verilmemesine ya da zarar görenin  

kendi kusuru illiyet bağını kesmese bile, kişisel kusurunun varlığı gerekçesiyle 

tazminatın sınırlanmasına yol açmaktadır. Ayrıca, kusurun ağırlığı yönünden de bir 

ayrım yapılmalıdır. BK m. 99 çerçevesinde borçlunun kendi davranışından doğan 

sorumluluğunu konu alan sorumsuzluk anlaşmalarında kast ve ağır ihmal halinde tam 

sorumluluk esası uygulanırken, başka bir ifade ile sorumsuzluk anlaşması geçersiz 

kabul edilirken, zarar görenin ağır ihmali BK m. 44 çerçevesinde zarar veren için 

aksi yönde bir sonuca yol açabilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde hakimin takdiri 

ile, zarar görenin kişisel kusurunun ağırlığı karşısında borçlunun (failin) 

sorumluluğunun azaltılması ve hatta tamamen kaldırılması gündeme gelebilmektedir. 

Son olarak, sorumsuzluk anlaşması ile “tehlikeyi göze alma” kurumları arasında  

aslında en önemli fark sorumsuzluk anlaşmasının karşılıklı ve birbirine uygun bir 

irade uyuşmasının ürünü olmasından ileri gelmektedir. Oysa tehlikeyi göze alarak 

zarar görenin zarar verenle zararın doğmasından önce bu yönde bir taraf 

anlaşmasının bulunmadığı aşikardır218. 

 

 

 

 

 

                                                 
218 Susma yoluyla sorumsuzluk anlaşmasının kurulmasına ilişkin olarak bkz.: Bölüm I, s. 31 vd. Karş.: 
Stark, SJZ 50, s. 24; Bölüm I, s. 58. 
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4. Hatır İlişkilerinde ve Özel Olarak Hatır Taşımasında 

Sorumsuzluk Anlaşması 

a. Hatır İlişkilerinde Sorumsuzluk Anlaşması 

 

Hatır ilişkilerinin tarafları arasında ivazsız bir sosyal yakınlaşma bulunmaktadır. 

Ancak bu ivazsız sosyal yakınlaşma hukuken bağlayıcı yükümlülükler doğurmadığı 

gibi, hukuki işlem karakterine de sahip değildir219. Bu nedenle de hatır ilişkilerinden 

doğan beklentilerin karşılanması dava edilemez. Örneğin birlikte seyahate çıkılması 

ya da düzenli aralıklarla gönderilen mektuplara cevap yazılması dava yoluyla talep 

edilemez220.  

Sözleşme ilişkisi ile hatır ilişkisi arasındaki en önemli fark da taraflarının iradesinde 

yatar. Sözleşme ilişkisinde tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları 

sonucunda sözleşme kurulur. Oysa hatır ilişkilerinde hukuki yükümlülük altına girme 

bilinci ve iradesi yoktur221. Bu nedenle bu tür taahhütler bir borç ilişkisi olarak 

nitelendirilemez, yerine getirilmeleri talep ve dava edilemez222.  

Hatır ilişkilerinde tarafların hukuki bir yükümlülük altına girmemesi nedeniyle hatır 

ilişkisinden doğan zararlardan sorumluluk sözleşme dışı sorumluluk olup223, hatır 

ilişkisinin tarafları sorumluluklarını bir sorumsuzluk anlaşması ile sınırlandırabilirler. 
                                                 
219 Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, s. 554; Gauch/Schluep/Schmid, N. 171a. 
220 Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 13.  
221 Schwarz, s. 74; Kramer, Berner Komm., Allgemeine Einleitung vor Art. 1, N. 63 vd.; Pius Kost, 
Die Gefälligkeit im Privatrecht, Zürich 1973, s. 29 vd.; Bettina Hürlimann-Kaup, Die privatrechtliche 
Gefälligkeit und ihre Rechtsfolgen, Freiburg (Schweiz) 1999, s. 43 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, § 2 N. 
20; Gauch/Schluep/Schmid, N. 353a vd.; BGE 116 II 696, 697; BGE 129 III 181, 183. Ayrıca bkz.: 
Peter Gauch, “Bauernhilfe: Drei Fälle und wie das Bundesgericht dazu kam, die Schadenersatzregel 
des Art. 422 Abs. 1 OR auf den Auftrag und die Gefälligkeit anzuwenden”, Recht des ländlichen 
Raums: Festgabe für Paul Richli zum 60. Geburtstag, in: Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, 
Band 11, Zürich 2006, s. 191 – 223, 197, 215. 
222 Borç ilişkisinin konusu en az bir edim oluşturur ve alacaklıya bu edimi talep ve dava etme hakkını 
sağlar, borçluya ise edimi yerine getirme yükümlülüğünü yükler. Bkz.: Schönenberger/Jäggi, 
Vorbemerkung vor Art. 1, N. 10.  
223 BGE 116 II 696. Ancak öğretide hatır ilişkisi kapsamında bir edimin yerine getirilmesi  sırasında 
muhatabın zarar görmesi halinde, hatır ilişkisi kapsamında “ifada” bulunanın sorumluluğunun 
sözleşme hukuku kurallarına göre tayin edileceği de savunulmaktadır. Bu görüşe göre hukuken 
bağlayıcı bir taahüdün altına girilmemiş olması, sözleşme hukuku çerçevesinde yaptırıma bağlanan 
koruma yükümlülüklerinin uygulanmamasına gerekçe olamaz. Gauch/Schluep/Schmid, N. 1190. 
Ayrıntılı bilgi için bkz.: Hürlimann-Kaup, s. 180 vd.  
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Saf (yalın) sorumsuzluk anlaşması olarak nitelendirilen bu tür sorumsuzluk 

anlaşmalarında BK m. 99’un sınırları uygulama alanı bulur224.  

Açıkça sorumsuzluk anlaşması yapmamış tarafların sırf bir hatır ilişkisinin tarafı 

olmaları nedeniyle aralarında zımnen bir sorumsuzluk anlaşmasının akdedildiğinin 

varsayılması ise kural olarak mümkün görünmemektedir225. Hatır ilişkilerinde öne 

çıkan ivazsızlık karakteri ile birlikte kişinin hatır ilişkisine içkin büyük bir riski göze 

alarak zarar görmüş olması halinde dahi, zımni bir sorumsuzluk anlaşmasının varlığı 

kural olarak kabul edilemez226. Bu durum BK m. 98/f.2 çerçevesinde sorumluluğun 

daha az şiddette takdir edilmesine227 yol açabilir veya BK m. 43/f.1 çerçevesinde 

tazminattan indirim nedeni olarak dikkate alınabilir228.  

Bu söylenenlere karşılık, kişinin hatır ilişkisine içkin büyük bir riski göze alarak 

zarar görmüş olması ile birlikte, söz konusu zararın tazmininin borçlunun iktisaden 

mahvına sebebiyet verebilecek veya zarar verenden tazmini beklenemeyecek 

derecede olağanüstü bir zarar oluşturması halinde, bu durum aksi yönde bir sonucu 

beraberinde getirebilecektir229.  

                                                 
224 Zirlick, s. 103 ve 106/107; Oesch, s. 168/169. 
225 Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, s. 555.  
226 Buna karşılık İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde 
alacaklının bir yandan ivazsız bir edim elde ediyor olmasını, diğer yandan da sözleşmeden doğan 
önemli bir riski göze almasını, zımni bir sorumsuzluk anlaşması olarak nitelendirmiştir. Bkz.: BGE 
112 II 347. Karara konu olan olayda değerli bir lambanın sahipleri ile bir müzayede evi arasında 
yapılan ivazsız vekalet sözleşmesinde müzayede evi, söz konusu lambanın fotoğrafını esas alarak 
lambaya değer biçmeyi kabul etmiştir. Ekspere fotoğrafın zamanında ulaşmaması ve bu nedenle 
telefonda lambanın özelliklerinin ekspere anlatılması üzerine, lambanın sahiplerine bir rakam 
bildirilmiştir. Onlar da bu rakamı esas alarak lambayı bir üçüncü kişiye satmışlardır. Lambanın 
fotoğrafının kendisine ulaşması üzerine eksper lambanın gerçek değerinin çok daha fazla olduğunu 
fark etmiş ve müzayede evine durumu bildirmiştir. Yapılan yanlışlığı lambanın eski sahiplerine 
bildiren müzayede evine karşı ise uğradıkları zararın giderilmesi için lambanın eski sahipleri dava 
açmıştır. İsviçre Federal Mahkemesi taraflar arasındaki ivazsız sözleşme ilişkisini dikkate alarak 
fotoğraf üzerinden değer biçilmesinin taşıdığı yanılma riskini göze alan lamba sahiplerinin, aslında 
müzayede evi ile zımni bir sorumsuzluk anlaşmasının tarafı olduklarını kararının özetinde ifade 
etmiştir. Ancak Yüksek Mahkeme kararın hüküm fıkrasında anılan koşulları bir sorumsuzluk 
anlaşması olarak değerlendirmemiş, aksine BK m. 98/ f. 2 ile BK m. 44/ f.1 çerçevesinde tazminattan 
indirim sebebi olarak görmüştür.  
227 Karş.: Kost, s. 69.  
228 Kost, s. 70/71. 
229 BGH, NJW 1974, s. 1705 f.: Alman Federal Mahkemesi, birlikte Lotto oynamak üzere anlaşan 
tarafların büyük ikramiye isabet ettiği hafta kuponu yatırmayı unutan arkadaşlarına açtıkları davada 
taraflar arasındaki hatır ilişkisine söz konusu riskin içkin bulunduğunu ve ortaya çıkan zararın 
tazmininin davalıdan beklenemeyecek olağanüstü bir zarar olduğunu ifade ederek, taraflar arasında 
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Yine çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen, somut olaydaki tarafların irade 

açıklamalarının yorumu sonucunda taraflar arasında bir sorumsuzluk anlaşmasının 

zımnen kararlaştırıldığı sonucuna varılabilir230 . Ancak bu ihtimalde dahi BK m. 

99’un emredici sınırları uygulama alanı bulacağı hatırlatılmalıdır231. 

 

b. Özel Olarak Hatır Taşıması ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Hatır taşımasından araç sahibinin bir kimseyi nezaket gereği ivazsız olarak aracından 

yararlandırması anlaşılır232. Hatır taşımalarının konusu olan ivazsız yararlanmada bir 

kişinin ya ücretsiz taşınması ya da aracın bir kişinin kullanımına ücretsiz bırakılması 

söz konusudur. Burada taşıma veya araç verme, taşınan veya kendisine araç verilen 

kişinin menfaati için yapılmaktadır 233 . Buna ek olarak hatır taşımasına işletenin 

rızasını beyan etmiş olması da ayrıca aranır234.   

                                                                                                                                          
zımni bir sorumsuzluk anlaşmasının yapıldığına karar vermiştir. Ayrıca bkz.: Kornblum, “Das 
verpasste Lottoglück”, JuS 1976, s. 571 f.; Plander, AcP 176, s. 424 f. 
230 Hakim tarafların irade açıklamalarını yorumlarken çok dikkatli olmalıdır, özellikle tarafların hiç 
sahip olmadıkları bir iradeyi varmış gibi değerlendirme tehlikesinden kaçınmalıdır. Oftinger/Stark, § 
12 N. 13; Oesch, s. 36; Zirlick, s. 104. Ayrıca bkz.: Schnyder von Wartensee, s. 45; Oesch, s. 156; 
Kamm, s. 433; BGE 64 II 254; 263.  
231 BGE 47 II 144, s. 152. 
232 Ergun Özsunay, Araç Sahibinin Hatır İçin Ücretsiz Taşıdığı Veya Aracını Hatır İçin Ücretsiz 
Olarak Kulandırdığı Şahıslara Karşı Sorumluluğu, İÜHFM 1966, Cilt: XXXII Sayı: 1, s. 161 – 185, s. 
162. Hatır için taşımada ivazsızlık temel koşul ise de, ivazın önemsiz olması ve yardımcı olma 
duygusunun ön planda olması halinde de ivazsızlık koşulunun bulunduğu kabul edilir. Örneğin taşınan 
veya kendisine araç verilen kimsenin işletene veya adamlarına nezaket icabı yemek ısmarlaması veya 
yakıt masraflarına katılması bir ivaz oluşturmaz. Bkz.: Haluk N. Nomer, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 66, 
S. 1-2-3, 1992’den – ayrı bası-, Istanbul 1992, s. 12; Oğuzman/Öz, s. 653 dn. 247. Benzer örnekler 
için bkz.: Oftinger/Stark, § 25 N. 599; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, s. 554/555; Eren, s. 
676/677; Hasan Tahsin Gökcan/Seydi Kaymaz, Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Hukuki 
Sorumluluk, Tazminat – Sigorta – Rücu Davaları ve Trafik Suçları, Ankara 2000, s. 173/174. 
233  Nomer, Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu, s. 11. Ayrıca bkz.: “Davacı taraf, 
davalılardan Masel Holding A.Ş. tarafından düzenlenen toplantıya görevli olarak çağrıldığını ve bu 
şirketçe gönderilen araca bu nedenle bindiğini açıklayarak iş bu tazminat davasını açmış 
bulunmaktadır. Davalı taraf ise, davacının toplantıya sadece davetli olarak çağrıldığını ve kazaya 
neden olan aracın da bu sebeple nezaketen gönderildiğini, bu nedenle yapılan taşımanın hatır 
taşımacılığı olduğunu savunmaktadır. Mahkemece; davacının iddiası konusunda hiç bir delil 
toplanmadan, davalı savunması kabul edilerek taşınmanın bir hatır taşıması olduğu görüşüyle BK. 44. 
maddesi uyarınca, davacının talep ettiği maddi ve manevi tazminattan % 50 oranında indirim 
yapılmış bulunmaktadır. Ancak, bu kabul şekli, eksik incelemeye dayalı olduğundan, isabetli 
bulunmamıştır. Bu durum karşısında mahkemece; her iki tarafın iddia ve savunmaları çerçevesinde 
gerekli delilleri toplandıktan sonra, şayet davacının iddiası gibi taşımanın bir görev sebebiyle 
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Hatır için taşıma Karayolları Trafik Kanunu’nun 87. maddesinde düzenlenmiştir235. 

Buna göre yaralanan veya ölen kişi hatır için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu 

araç yaralanan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş bulunuyorsa, işletenin 

veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin sorumluluğu ve motorlu aracın 

maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan dolayı sorumluluk 

KTK’dan çıkartılıp genel hükümlere tabi kılınmıştır236.  

KTK’nun 87/1. maddesi uyarınca, hatır için taşınan veya hatır için aracın 

kullanılması kendisine bırakılmış kişi ölmüş veya yaralanmış ise, bu durumda araç 

işleten kusursuz olarak sorumlu tutulamayacaktır. İşletenin hatır taşıması nedeniyle 

sorumluluğu bir kusur sorumluluğu olarak düzenlenmiştir. Sorumluluktan kurtulmak 

için işleten öncelikle kendisinin zararın meydana gelmesinde kusurunun 

bulunmadığını ispat edecektir. Örneğin zararın üçüncü kişilerin kusurundan 

kaynaklandığını, zarar görenin aracı hatır sonucu kullanan kişi olması halinde araçta 

bir bozukluk bulunmadığını ya da mevcut bozuklukla ilgili olarak aracı kullanan 

kişiyi uyardığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilecektir.  

Hatır için taşımalarda kanun koyucunun öngördüğü sorumluluk rejiminde özel olarak 

sorumsuzluk anlaşmasının doğrudan geçerliliğini ya da geçersizliğini düzenleyen bir 

hüküm bulunmamaktadır. Her ne kadar KTK m. 111/f. 1’e göre KTK ile öngörülen 

hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmaların geçersiz olacağı 

düzenlenmişse de, bu hüküm KTK’dan doğan sorumluluğu konu almaktadır. Hatır 

için taşımalar ise KTK m. 87’nin açık ifadesi nedeniyle Borçlar Kanunu’na tabidir. 

Bu sebeple KTK m. 111’in yasaklayıcı hükmü hatır taşımalarında uygulama alanı 

                                                                                                                                          
yapıldığı ortaya çtkarsa, hatır taşımacılığı savunması kabul edilmeyerek, buna göre hüküm kurmaktan 
ibarettir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1996/11-85, K. 1996/214, T. 27/03/1996 - 
www.hukukturk.com.  
234 Gökcan/Kaymaz, s. 172.  
235 Kanun No: 2918 Kabul Tarihi: 13.10.1988/ RG Sayı: 18195 Tarih: 18.10.1983. 
236 Genel hükümlere tabi tutulan bu sorumlulukta haksız fiil sorumluluğuna ilişkin BK m. 41 – 60 
hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Nitekim Yargıtay içithatları da hatır taşımasının tazminattan 
indirim nedeni olarak dikkate alınacağı ve hatır taşımasına BK m. 43/f.1’in uygulanacağı yönündedir. 
Bkz.: “Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda B.K.nun 43. 
maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse Yargıtay 
İçtihatlarında benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır.” Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 1999/4116, 
K. 1999/4608, T. 31/05/1999 - www.hukukturk.com ) 
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bulmayacaktır237. Taraflar hatır taşımasında zararın doğumundan önce BK m. 99 

çerçevesinde sorumluluklarını sınırlandırabileceklerdir238. Başka bir ifade ile, hatır 

taşımasında sorumluluğu konu alan saf sorumsuzluk anlaşmaları da BK m. 99’un 

genel sınırlarına tabi olacaktır: Kast ve ağır ihmal halinde bu sorumsuzluk anlaşması 

geçersiz olacak, hafif ihmal için geçerli olacaktır.  

Yukarıda hatır ilişkilerinde zımni sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin paralelinde hatır için taşımalarda da aynı gerekçelerle taraflar 

arasında örtülü bir sorumsuzluk anlaşmasının varlığı kabul edilemez. Hatır için 

taşımanın söz konusu olduğu durumlarda taşınan kişinin kendisini taşıyacak araca 

binmiş olmasıyla başına gelebilecek tehlikelere ve uğrayacağı zararlara bir bakıma 

razı olduğunun kabul edilmesi239 ve bu yönde taşıyanla arasında taşıyanın sözleşme 

dışı sorumluluğunun ortadan kaldırılması hususunda örtülü bir sorumsuzluk şartının 

varsayılması 240  mümkün değildir 241 . Ancak kanun koyucunun hatır taşımasında 

işletenin sorumluluğunu genel hükümlere tabi tutmuş olması nedeniyle BK m. 43 

                                                 
237 Karşı Görüş: Ahmet Kılıçoğlu, "2918 Sayılı Yasaya Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu", 
BATİDER, 1984, C. XII, S.2 - 3, s. 3 – 52, s. 48. Yazara göre, KTK m. 111 f. 1 ancak araç işletenin 
hatır için veya bir taşıma sözleşmesi gereğince taşıdığı veya aracı hatır için kullandırdığı kişilere 
uygulanabilir. Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda ve hükmün açık lafzı karşısında hatır 
taşımalarında bu sonuca varılması mümkün görünmemektedir. Kanun koyucu KTK m. 87/f.1 ile hatır 
taşımalarından doğan sorumluluğu genel hükümlere tabi kılarak BK m. 43 ve 44’ün uygulanmasının 
yolunu açmıştır. Buna göre, hakim hatır taşımalarından doğan sorumlulukta tazminatın 
hesaplanmasından hatır taşımasını bir indirim nedeni olarak dikkate alabilir. Sonuç olarak tazminatı 
tamamen kaldırabileceği gibi, kısmi tazminata da karar verebilir. Bu çerçevede kanun koyucu 
KTK’nın sorumluluk rejiminden çıkardığı hatır taşımalarında, KTK m. 111/f.1’e dayanarak 
sorumsuzluk anlaşmasının yapılamayacak oluşunun ileri sürülmesi haklı bir gerekçeye 
dayanmamaktadır. Karş.: Nomer, Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu, s. 12 ve 51; Eren, s. 
677. 
238 Alman hukuku için aynı yönde: Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, s. 556. Karş.: Nomer, Motorlu 
Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu, s. 52. 
239 Eren, s. 677. Karş.: BGH, VersR 66, 544. Buna karşılık zarar gören alkollü bir sürücünün aracına 
bindiğinde sürücünün alkollü olduğunu hal ve şartlardan anlamışsa bu durum zarar görenin birlikte 
kusuru olarak BK m. 44 çerçevesinde değerlendirilmeye alınmalıdır. Ancak bunun haksız fiile rıza 
şeklinde yorumlanması hayatın olağan akışına uygun görünmemektedir. Karş.:  “Uyuşmazlık, 
belirtilen somut olayda, B. Yasası 'nın 44. maddesinin uygulama yeri bulup bulamayacağı noktasında 
toplanmaktadır. Davacıların trafik olayında ölen desteklerinin hatır yolcusu olarak araçta bulunduğu, 
alkollü sürücünün aracına bindikleri çekişmesizdir. Alkollü sürücünün kullandığı araca binmek, 
kabule göre fiile rıza yada ortak kusur olarak ele alınsın, ölenler yönünden; yukarıda anlatılan hukuki 
olgular dikkate alındığında, B. Yasası 'nın 44. maddesine göre hesaplanacak tazminattan indirim 
sebebini oluşturur. Ölenlerin hatır yolcusu olmaları nedeniyle B. Yasası 'nın 43. maddesi ile yapılan 
indirim, aynı Yasa 'nın 44. madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.” Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu, E. 2004/4-207, K. 2004/226, T. 14/04/2004 - www.hukukturk.com.  
240 BGH, NJW 1972, 1363; NJW 1979, s. 643. 
241 Aynı yönde: Akman, s. 127; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, s. 555.    
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uygulanacaktır242. Bu durumda da hakim hatır taşımasını göz önünde tutarak işleteni 

tamamen sorumluluktan kurtarabileceği gibi, hatır taşımasını bir indirim sebebi 

olarak da sayabilir243. 

 

5. İbra Anlaşması 

Hukuki niteliği nedeniyle sözleşme olarak tavsif edilmesi gereken ibra anlaşmasının 

borcu sona erdirici etkisi bulunmaktadır. İbra anlaşması ile borçlu borcundan 

kurtulur, alacaklı da alacak hakkını kaybeder. İlk planda sorumsuzluk anlaşmasına 

benzeyen bu özellikler sebebiyle, ibra anlaşmasının sorumsuzluk anlaşmasından 

farkının ortaya konulması gereği doğar. Öncelikle en önemli fark, ibranın borcu sona 

erdirici etkisine karşı, sorumsuzluk anlaşmasının borçlunun sorumluluğunun daha 

baştan doğmasına engel oluşundadır244.  Ayrıca doğmuş alacak hakkını bertaraf eden 

ibra anlaşması bir tasarruf işlemi teşkil eder245, ibra anlaşması ile borç sona erer ve 

buna bağlı olarak da sorumluluk ortadan kalkar. Oysa sorumsuzluk anlaşmasında 

borç kalır ve sadece sorumluluk sınırlandırılmış olur246. Bir diğer fark sorumsuzluk 

anlaşmasında kanuni sınırlar içinde sorumluluğun sınırlandırılabilmesidir. Bu 

nedenle örneğin borçlunun ağır ihmalini konu alan bir sorumsuzluk anlaşması 

geçersiz olacaktır. Oysa -sorumsuzluk anlaşmasından farklı olarak- borçlunun ağır 

                                                 
242 “...davacının, bindiği motosikletin sürücüsü N. 'nin alkollü olduğu ve davacının da adı geçenin 
alkollü olduğunu bilebilecek durumda olduğu; ayrıca, davacının bir bedel karşılığı olmayıp hatır için 
taşındığı anlaşılmaktadır. O halde, davacının alkollü sürücünün aracına binmekle bölüşük kusurlu 
olduğu gözetilerek B. Yasası 'nın 44 ve para karşılığı olmayıp hatır için taşındığı gözetilerek de B. 
Yasası 'nın 43. maddesi gereğince istenilen maddi ve manevi tazminatlardan uygun görülecek bir 
miktarda indirim yapılması gerekir.” Yargıtay 4.  Hukuk Dairesi, E. 2005/6603, K. 2006/7783, T. 
27/06/2006 - www.hukukturk.com. “Davacıların desteğinin davalı aracında hatır yolcusu olduğunun 
kabulü durumunda, BK. 'nun 43. maddesi gereğince tazminatlardan uygun bir miktarda indirim 
yapılması zorunludur.” Yargıtay 4.  Hukuk Dairesi, E. 2001/13169, K. 2002/3916, T. 01/04/2002 - 
www.hukukturk.com.  
243 Eren, s. 677. Yargıtay’a göre, hatır taşıması teknik anlamda bir itiraz oluşturur ve bu nedenle 
yargılamanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece de re’sen dikkate alınır.  
244 Bu nedenle sorumsuzluk anlaşması bir itiraz oluşturur ve hakim tarafından re’sen dikkate alınır. 
Aynı yönde:  Zirlick, s. 7 ve 329 vd.; Buol, N. 233. Karşı görüş: Oesch, s. 16. Ackermann, s. 25 vd. 
245 İbra, alacaklının alacak hakkına doğrudan etki eder ve alacağı ortadan kaldırdığı veya azalttığı 
ölçüde bir tasarruf işlemi olarak belirir. Bu sebeple, alacaklının ibra için fiil ehliyetinin ve tasarruf 
yetkisinin bulunması birlikte aranır. Oğuzman/Öz, s. 434. 
246 Kamm, s. 17. 



 63

ihmali ile verdiği zarardan doğmuş bulunan tazminat ödeme borcunun ibra 

edilmesinde hukuki bir engel yoktur247. 

Kurulma zamanı bakımından sorumsuzluk anlaşması mutlaka zararın doğmasından 

önce yapılmalıdırlar, eğer zararın doğmasından sonra yapılırsa, artık söz konusu 

hukuki işlem bir ibra anlaşması oluşturur248.  

 

6. Alacağını Talep Etmeme Taahhüdü   

Borçlu ile alacaklı alacağın talep edilmeyeceği (ifanın istenmeyeceği) konusunda 

anlaşırlarsa, aralarındaki sözleşme bağına “alacağını talep etmeme taahhüdü” 

(pactum de non petendo) denir. Bu anlaşma ile borç sona ermez ve alacak hakkı 

ortadan kalkmaz. Alacağın ifasını talep edememesine rağmen alacaklı, alacağını bir 

borcu ile takas edebilir, başkasına temlik edebilir veya yenileyebilir249. 

Alacağı talep etmeme taahhüdünün konusunu doğmuş alacak hakları oluşturur. Oysa 

sorumsuzluk anlaşmasının konusunu henüz doğmamış ama doğması muhtemel 

bulunan alacak hakları oluşturur. Ve bu alacak hakları sorumsuzluk anlaşması 

sayesinde aslında hiç doğmazlar250. Böylece takasa, temlike ya da yenilenmeye de 

konu oluşturamazlar.  

Alacağını talep etmeme taahhüdü kanun koyucu tarafından sınırlanmış değildir. Bu 

sebeple sorumsuzluk anlaşmasından farklı olarak, borçlunun ağır kusuru ile verdiği 

zarardan doğan tazminat ödeme borcunun bertaraf edilmesinde hukuki bir engel 

yoktur. Sorumsuzluk anlaşmasını hazırlayan şartlardan farklı olarak, alacaklı 

alacağını talep etmemeyi taahhüt ederken alacağının kapsamını tam olarak 

                                                 
247 Von Tuhr/Escher, s. 120; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 6; Oğuzman/Öz, s. 359; Akman, s. 
44; Lörtscher, s. 8; Serozan, BH Genel, § 21 N. 6; Erten, s. 211. 
248 von Tuhr/Escher, s. 120; Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 454; Oğuzman/Öz, s. 359. Bu temel 
farka rağmen, bazı yazarlar sorumsuzluk anlaşmasını “önceden yapılan (öncelenmiş) ibra 
(antizipierter Erlass)” olarak nitelendirmekte ve buna bağlı olarak sorumsuzluk anlaşmasını “tasarruf 
işlemi etkisinde hukuki islem” olarak tavsif etmektedirler. Bkz.: Ackermann, s. 25/26; Bernd Thyssen, 
Die Haftungsfreizeichnung  im Deliktsrecht und in der Gefährdungshaftung, Regensburg 1997, s. 15. 
Türk hukukunda aynı nitelendirme için bkz.: Akman, s. 14. 
249 Akman, s. 19; Lörtscher, s. 6; Kamm, s. 18; Oğuzman/Öz, s. 434/435. 
250 Kamm, s. 18. 
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bilmektedir. Oysa sorumsuzluk anlaşmasında alacaklının henüz doğmamış, doğma 

ihtimali bulunan alacağının kapsamı belli değildir. Bu nedenle de kanun koyucu 

tarafından sınırlanmıştır zaten251. 

Alacağı talep etmeme taahhüdüne rağmen alacağının ifasını isteyen alacaklıya karşı 

borçlu, bu anlaşma sayesinde bir def’i ileri sürebilir. Alacak hakkı her ne kadar sona 

ermiş olmasa bile, borçlu bu anlaşma sayesinde borcunu ifa etmekten sürekli olarak 

kaçınabilir. Oysa sorumsuzluk anlaşmasının yapıldığını gören hakim, sorumsuzluk 

anlaşmasını re’sen dikkate alır. Çünkü sorumsuzluk anlaşmasının yapılmış olması bir 

itiraz teşkil eder. 

 

III. Hukuk Tarihinde ve Karşılaştırmalı Hukukta Sorumsuzluk 

Anlaşması  

Roma Hukukunda sorumsuzluk anlaşmasının sözleşme özgürlüğü ilkesi temelinde 

ele alındığı görülmektedir. Günümüzde olduğu gibi, Roma Hukukunda da, kast ve 

ağır ihmal için sorumsuzluk anlaşması yapılamazken, hafif ihmal için yapılabileceği 

kabul edilmekteydi. Bu genel çerçeve Müşterek Hukukun etkin olduğu dönemlerde 

de aynen benimsenmiştir. Nitekim 19. yüzyılın kodifikasyon hareketlerinde 

sorumsuzluk anlaşması bu esas çerçevesinde ulusal kanunlarda ele alınmıştır.  

Sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin Roma Hukukunun ortaya koyduğu anlayışın dışına 

ilk kez, demiryolu taşımacılığının gelişmesine bağlı olarak 19. yüzyılın ortalarında 

çıkılmaya başlanmıştır. Bu dönemde demiryollarını işleten özel şirketler taşınan 

eşyanın geç teslim edilmesi ya da hasara uğraması halinde sorumluluklarını 

sınırlandıran sorumsuzluk klozlarına taşıma şartnamelerinde yer vermişlerdir. 

Böylece demiryolu şirketleri ile yolcu arasında tamamen demiryolu şirketlerinin 

yararına hizmet eden sorumsuzluk anlaşmaları kurulmuştur. Ortaya çıkan adaletsiz 

durum sebebiyle hem Almanya’da hem de İsviçre’de mevcut durum yoğun olarak 

tartışılmıştır. Bu süreçte önceleri taşıma hukuku için farklı bir düzenleme öngörme 
                                                 
251 Lörtscher, s. 6. 
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ihtiyacı kabul edilmiş, daha sonraları ise sadece taşıma hukuku için değil, 

sorumsuzluk anlaşmalarının genel hükümler yoluyla sınırlanması gerektiği kabul 

edilmiştir252. Günümüz BK m. 99/II, BK m. 100/III ve BGB § 276 gibi hükümler bu 

anlayışı yansıtan hükümler olup, anılan sürecin sonucunda dönemin kanunları içinde 

yer bulmuştur.  

Aşağıda sorumsuzluk anlaşmalarının hukuken sınırlanmasında önem taşıyan her bir 

dönem temel hatlarıyla değerlendirilecektir. Roma Hukuku ve Müşterek Hukuka 

ilişkin temel nitelikte değerlendirmeler yapıldıktan sonra, Alman ve İsviçre 

hukukunun hukukumuzdaki önemli rolü gözetilerek, bu hukuk çevrelerine ilişkin 

daha ayrıntılı değerlendirmeler yapılacaktır. Farklı bir hukuk çevresine dahil olması 

ve bu nedenle farklı bir bakış açısı sunması adına sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin 

İngiliz hukukundaki güncel hukuki durum ayrıca tanıtılacaktır.  

 

A. Roma Hukuku ve Müşterek Hukuk 

1. Roma Hukuku 

Justinianus döneminde sorumsuzluk anlaşmasının hukuki dayanağı sözleşme 

özgürlüğü ilkesi olarak kabul edilmekle birlikte, günümüzde olduğu gibi, 

sorumsuzluk anlaşmasının Roma Hukukunda da sınırları bulunmaktaydı: Kast 

(dolus) ve hatta dolaylı kast (dolus eventualis) ile ağır ihmal (culpa lata) için 

sorumsuzluk anlaşmasının yapılması mümkün görünmemekteydi253. Kasten verilen 

zararlardan sorumlu olunmayacağına dair yapılan anlaşmalar ahlaka, adaba ve 

hüsnüniyete aykırı kabul edildiğinden hükümsüz sayılmaktaydı 254 . Ağır ihmal 

bakımından ise sonuç farklı değildi. Zira ağır ihmal, kast düzeyinde kusura eşit kabul 
                                                 
252 Akman, s. 51/52. 
253 Ulpianus D.50.17.23, Samuel P. Scott, The Civil Law,  Cincinnati 1932  Cilt XI, s. 292; Hansjörg 
Peter, Texte zum römischen und schweizerischen Obligationenrecht, Zürich 2000, s. 89-90; 
Koschacker – Ayiter: Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, 
Istanbul 1993, s. 195 vd; Türkan Rado, Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku, Istanbul 1997, s. 41; 
Umur, s. 213 vd.  
254  Ulpianus D.16.3.1.7; Rado, s. 41; Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations, Roman 
Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996, s. 712. İlgili fragment için bkz.: Peter, s. 92. 
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edilmekteydi 255  ve bu sebeple sorumsuzluk anlaşmasına konu edilmesi halinde 

yapılan anlaşmayı hükümsüz kılmaktaydı. Kast ve ağır ihmale ilişkin sorumluluğun 

anlaşma ile bertaraf edilememesi emredici bir hukuk kuralıydı. Buna karşılık 

Rado’nun işaret ettiği üzere, hafif ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının 

kurulması mümkün kabul edilmekteydi 256 . Roma hukukçularından Ulpianus’un 

aktardığı üzere, el san’atı ustaları iş sahipleri ile yaptıkları istisna sözleşmelerinde 

sorumsuzluk anlaşmalarına yer vermekteydiler257. Buna göre teslim aldıkları kolay 

kırılabilen maddelere gelen zararlar bakımından hafif ihmal halinde sorumlu 

olmayacaklarını kararlaştırmaları geçerli kabul edilmekteydi. Ayrıca yapılan bu 

anlaşma sayesinde hem haksız fiilden hem de sözleşmeden doğan taleplerin daha en 

baştan bertaraf edildiği kabul edilmekteydi258.  

 

2. Müşterek Hukuk 

Müşterek Hukuk’ta sözleşmeden doğan sorumluluğun sözleşme ile sınırlandırılması 

ya da ağırlaştırılmasına imkan verilmekteydi 259 . Borçlunun ya da failin 

sorumluluğunun belirlenmesinde kusurunun olup olmaması, kusurlu ise kusurunun 

derecesi önem taşımaktaydı. Haksız fiillerde failin her türlü kusurunun dikkate 

alınacağı ve Lex Aquilia260’ya konu olacağı ifade edilirdi261. Oysa sözleşmeden 

doğan sorumluluk bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Zira bazı 

sözleşmeler için kanunda öngörülen sınırlamalar nedeniyle borçlu (örneğin hafif 

                                                 
255 D. 50.16. 226: Magna culpa dolus est : Ağır ihmal kasttır. Ayrıca bkz.: Samuel P. Scott, The Civil 
Law, Cincinnati 1932, Cilt XI, s. 292; Rado, s. 39. 
256 Rado, s. 41. 
257 Ulpianus D.9.2.27.29, Samuel P. Scott, The Civil Law, Cincinnati 1932, Cilt III, s. 335.                                                
258  Ulpianus D.9.2.27.29, Behrends/Knütel/Kupisch/Seiler, Corpus Iuris Civilis, Text und 
Übersetzung, C. II, Digesten 1-10, s. 751. 
259 Arndts, s. 477.  
260 Lex Acquilia ile hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararın giderilmesinin hangi esaslara tabi 
olacağını düzenlenmekteydi. Roma Hukukunda ne zaman yürürlüğe girdiği bilinmeyen Lex Acquilia 
bir görüşe göre M.Ö. 4. yy, bir görüşe göre ise M.Ö. 286 yılında yürürlüğe girmiştir.   
261 Ulpianus D 9.2.44: “In lege Acuilia et levissima culpa venit”, Behrends/Knütel/Kupisch/Seiler, s. 
762.  
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ihmali ile verdiği zararlardan) sorumlu tutulmamaktaydı262. Bu ihtimalde ayrıca Lex 

Aquilia’nın da uygulama alanı bulup bulmayacağı tartışma konusu olmuştur263.  

Tarafların anlaşması ile sözleşmeden doğan sorumluluğun sınırlandırılması halinde, 

bu sınırlamanın haksız fiil hükümleri karşısında nasıl etki yaratacağı da ayrıca 

tartışma  konusu olmuştur264.  

18. yüzyıldaki baskın görüş Ulpianus’un bir fragmentini265 esas alarak sorumsuzluk 

anlaşmasının ya da kanunun bazı sözleşmeler için öngördüğü sınırlı sorumluluk 

rejiminin failin Lex Aquilia’dan doğan sorumluluğunu da sınırlayacağını kabul 

etmekteydi266. Kaynak gösterilen fragmentin genelleştirilemeyeceğini savunan ve 19. 

yüzyılda baskın görüş olarak kabul gören bir başka görüş ise, Lex Aquilia’dan doğan 

taleplerin bazı sözleşmeler için yasanın aradığı özen derecesinin aşılmamış olması 

savıyla ya da taraflar arasında yapılan bir sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf 

edilemeyeceğini ileri sürmekteydi267.  Buna göre borçlu, müspet bir fiille sebep 

                                                 
262 Vedia verenin yararına bulunan Depositum (vedia) aktinde görüldüğü üzere, vedia alan sadece 
kastından, ariyet alanın yararına bulunan Commodatum (ariyet) aktinde ise ariyet alan hem kastından 
hem de ihmalinden sorumlu olacaktır. Ulpianus 50. 17. 23; Ulpianus D. 13. 6. 5. 2.; Gaius D. 44. 7. 1. 
5. Özel borç ilişkilerinde kusurun çeşitlerinin ortaya çıkardığı bu gibi farklı sorumluluk rejimlerine 
dayanarak Klasik Sonrası Öğreti “Yarar Prensibi” (“Utilitätsprinzip”) denilen ilkeye ulaşmıştır: 
Borçlunun sözleşmeden doğan sorumluluğu sözleşme ilişkisinden sağladığı yarara göre tayin 
edilecektir. Diğer bir deyişle, sözleşme ilişkisinden yararı bulunan taraf hem kastından hem de 
ihmalinden sorumlu iken; yararı bulunmayan taraf sadece kastından sorumlu olacakır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz.: Max Kaser, Das Römische Privatrecht, 2. Auflage, München 1971, s. 512; Kubler, “Das 
Utilitätsprinzip als Grund der Abstufung bei der Vertragshaftung im klassischen römischen Recht”, 
Festgabe der Berliner juristischen Fakultät für Otto Gierke zum Doktor-Jubiläum 21. August 1910. C. 
II, Breslau 1910, s. 235. 
263 Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Lehrbuch der Pandekten, 11. Auflage, Stuttgart 1883, s. 131, 
Alfred Pernice, Labeo - Römisches Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit, Band II, Teil II. 
I, 2. Auflage, Halle 1900, s. 85; Tahir Çağa, Konkurrenz deliktischer und vertraglicher 
Ersatzansprüche, Zürich 1939, s. 194. 
264  Tartışma için bkz.: Alfred Pernice, Zur Lehre von den Sachbeschädigungen nach römischem 
Rechte, Weimar 1857, s. 78 - 93; Karl Adoph von Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, C. III, 
Marburg ve Leipzig 1869, s. 588 - 592; Çağa, s. 193 - 198; Zirlick, s. 26 - 28. 
265 Ulpianus D.9.2.27.29. 
266  Christian Friedrich Glück/ Christian Friedrich Mühlenbruch, Ausführliche Erläuterungen der 
Pandecten, C. 10, Erlangen 1808, s. 310 vd.’da, Pernice, s. 83 – 86’da ve Vangerow, C. III, s. 589 N. 
II altında belirtilen yazarlar.  
267 İlk olarak COCCEIUS iki davanın da farklı temellere dayandığını ileri sürerek sözleşme ilişkisinin 
gerektirdiği özen derecesinin aşılmamış olması savının haksız fiil sorumluluğu üzerinde etkili 
olamayacağını ifade etmiştir. (“Cocceius, Iur. Civ. Contov. 9, 2 Qu. 4.”: Ancak bu açıklama doktrinde 
yeterli bulunmayarak eleştirilmiştir. Glück, s. 311-312. Bu görüşü asıl temellendiren Georg Friedrich 
KRAUSE olmuştur. KRAUSE’ye göre, zarara sebep olan eylemin menfi ya da müspet bir davranış 
olması önem taşır. Eğer müspet bir davranışla zarara sebep olunmuşsa, kanunun somut sözleşme için 
öngördüğü sınırlamalar dikkate alınmaksızın “başkasının malına zarar vermeme” genel buyruğu 
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olduğu zararlar için kanunun öngördüğü hafif sorumluluk rejimine 

dayanamayacaktır. Lex Aquilia’nın temelinde yer alan “başkasına zarar vermeme” 

(neminem laedere) genel buyruğu dikkate alınacaktır 268 . Bu görüşe göre anılan 

buyruk temel vatandaşlık vazifeleri arasında yer alır ve kanunun öngördüğü farklı 

sorumluluk rejimlerinin karşısında bile sınırlanması mümkün bulunmamaktadır.269 

Bu görüş Gaius270’a ait olan bir fragmente dayandırılmaktaydı. Her iki fragmente 

konu olan hukuki meselenin temelinde bir sözleşme ilişkisinin bulunmaması dikkat 

çekici olmakla beraber, 19.yüzyıl hukukçularının büyük bir bölümü bu fragmente 

dayanarak haksız fiil sorumluluğunun kanunda bazı sözleşmeler için öngörülen özen 

derecelerinin aşılmamış olması savı ile bertaraf edilemeyeceğini savunmaktaydı271.  

Pandekt hukukçularının üzerinde görüş birliğine varamadıkları bu konu için öne 

sürülen yukarıdaki tarihi kaynaklara bakıldığında, ÇAĞA’nın da ifade ettiği üzere, 

açıkça her iki görüşü yeterli düzeyde temellendirebilecek fragmentlerin Corpus Iuris 

Civilis’de bulunmadığı görülecektir272.   

 

                                                                                                                                          
gereği Lex Aquilia uygulama alanı bulacaktır. Ancak sözleşme tarafı menfi bir davranışla zarara sebep 
olmuşsa burada artık sadece sözleşmeden doğan sorumluluk hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 
Krause, Diss. De lege Aquilia in eos etiam, quos contractus ad exactissimam diligentiam non obligat, 
culpam levissimam vindicante, Vitembergä 1757, 4. § VIII. Sqq. (Çağa, s. 195 dn. 19’den naklen 
alınmıştır.)  Aynı yönde: Glück/Mühlenbruch, s. 310-316, Johann Christian Hasse, Die Culpa des 
römischen Rechts: Eine civilistische Abhandlung, Bonn 1838, §§ 36 vd.; Bernhard Windscheid, 
Lehrbuch des Pandektenrechts, Band III, Stuttgart 1879, § 455 N. 12; Vangerow, Band III, s. 590; 
Heinrich Dernburg, Pandekten, Band II, Berlin 1900, § 131 N. 3; ayrıca bkz.: Çağa, s. 196 dn. 21 ve 
Zirlick, s. 27 dn. 174’te belirtilen yazarlar.  
268 Vangerow’a göre kanunda bazı sözleşmeler için öngörülen sınırlı sorumluluk rejimi sadece bu 
sözleşmelerden doğan borç ilişkisi ile sınırlı olarak uygulanacak, insanın insana karşı sahip olduğu 
yükümlülükler bakımından ise Lex Aquilia’nın uygulama alanı bulacaktır. Vangerow, Band III, s. 
590. 
269  Dernburg, Pandekten, § 131 N. 22; Çağa, s. 195. 
270 Gaius D. 40.12.13, Samuel P. Scott, The Civil Law, Cincinnati 1932, Cilt IX, s. 140. Anılan 
fragment, serbest kalan bir kölenin eski sahibine (Putativherr - Putativverhältnis) köleliği süresince 
verdiği zararlardan dolayı sadece kastından sorumlu olacağını, ancak buna rağmen, Lex Acquilia’dan 
yararlanarak eski köleden ihmal sonucu verdiği zararların da giderilmesinin istenebileceğini ifade 
etmektedir. 
271 Vangerow, Band III, s. 614.  
272 Çağa, s. 198. 
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B. Batı Avrupa Hukuklarındaki Gelişmeler 

Güncel düzenlemelerde kanun koyucularının sorumsuzluk anlaşmasına yaklaşımını 

tespit etmek gayesiyle aşağıda bir dizi Avrupa ülkesindeki yasal düzenlemeler 

tanıtılacaktır. Bu kapsamda İsviçre’nin diğer ülkelere nazaran öne çıkması tarihi 

sebeplerden dolayı kaçınılmaz olacaktır. İsviçre Borçlar Kanunu’nun ülkemizde 

Mehaz Kanun olarak kabul edilmesi nedeniyle sorumsuzluk anlaşmasını ilgilendiren 

tarihi gelişmeler, güncel düzenlemeler ve de lege ferenda tartışılan öneriler diğer 

ülkelere nazaran daha ayrıntılı bir şekilde yansıtılacaktır. İsviçre hukukunun ardından 

sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin olarak sırasıyla Almanya, Avusturya ve İngiltere’de 

yürürlükte bulunan güncel düzenlemeler yansıtılacaktır. 

 

1. İsviçre Hukuku 

İsvriçre’de bulunan 22 kanton 1846 tarihli bir iç savaş (Sonderbundskrieg) 

sonucunda 1847 yılında federatif bir yapıda birleşmiştir. Kuruluşta federatif devlete 

tanınan yetkiler anayasada sınırlandırılmıştır. Bu yetkilerin arasında özel hukuku 

ilgilendiren konularda yasama yetkisi bulunmamaktaydı. Ticaret hayatının 

gereklilikleri ile örtüşmeyen bu sınırlamaya rağmen İsviçre parlamentosu, 1861 

yılında Bern Hukuk Fakültesi profesörlerinden Walther Munzinger’i görevlendirerek 

İsviçre genelinde uygulanacak bir Ticaret Kanunu’nu hazırlama görevini kendisine 

vermiştir. Munzinger’in bir yıl içinde bu görevi yerine getirmesine rağmen, 

kantonlardan bu alanda yasama yetkisini federal devletin elde etmesi çok daha uzun 

sürmüştür. Nihayetinde 1868 yılında, özel hukukun tüm alanlarında olmasa bile273, 

hem ticaret hukuku hem borçlar hukuku hem de icra – iflas hukuku alanlarının tek 

bir kanunun çatısı altında (code unique) kodifiye edilmesine karar verilmiştir274.  Bu 

                                                 
273 Özel hukuku ilgilendiren tüm alanlara ilişkin yasama yetkisi ancak 1898 yılında federal devlete 
tanınmıştır. Martin Immenhauser, Das Dogma von Vertrag und Delikt, Köln/Weimar/Wien 2006, s. 
383. 
274  Immenhauser, s. 368 vd.; Hans Merz, Das schweizerische Obligationenrecht von 1881 – 
Übernommenes und Eigenständiges, in: Hans Peter/ Emil W. Stark/Pierre Tercier (Hrsg.), Hundert 
Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, Freiburg 1982, s. 3. vd, s. 13. 
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tarihten sonra İsviçre hukukunda önemli kanun hazırlık çalışmaları yapılmış olup, 

aşağıda bu çalışmalar sorumsuzluk anlaşması bakımından tanıtılacaktır. 

 

a. 1869 ve 1871 Tarihli İsviçre Borçlar Kanunu Tasarıları 

İsviçre Parlamentosu 4 Temmuz 1868 tarihinde Walther Munzinger’e İsviçre Borçlar 

Kanunu Tasarısı’nı hazırlama görevini vermiştir275.  Munzinger’in hazırlamış olduğu 

1869 ve 1871 tarihli tasarılarında sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin hüküm, Borçlar 

Kanununun “ifa” ya da daha doğru ifadesiyle “ifa etmeme” başlığı altında yer 

almaktadır 276 . Bu tasarılar sorumsuzluk anlaşmasını güncel İsviçre Borçlar 

Kanunu’dan ayrılan bir içerikte düzenlemiştir: 1869 Tasarısı madde 136 gereğince 

kasttan doğan sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmaları batıl kabul edilmiş 

ve ağır ihmalden doğan sorumluluğu bertaraf eden anlaşmalar ise hakim denetimine 

tabi kılınmak istenmiştir. Hakimin bu tür anlaşmaları takdir yetkisi doğrultusunda 

batıl kabul edebileceği benimsenmiştir 277 . 1871 Tasarısı’nda ise madde 152 

gereğince, sadece kasttan doğan sorumluluğu bertaraf eden anlaşmalar batıl kabul 

edilmiş, ağır ihmalden doğan sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmaları 

bakımından herhangi bir sınırlama öngörülmemiştir278.  

 

b. 1875 ve 1877 Tarihli İsviçre Borçlar Kanunu Tasarıları  

Munzinger’in 1873 yılında vefat etmesi üzerine İsviçre Parlamentosu tarafından 

Heinrich Fick görevlendirilmiştir 279 . Fick, Temmuz 1875’de ikinci tasarıyı 280 , 

                                                 
275 Urs Fasel, Handels- und obligationsrechtliche Materialen, Bern/Stuttgart/Wien 2000, s. 511 vd.; 
Immenhauser, s. 369. 
276 Tasarı metinleri için bkz.: Fasel, s. 526 vd. ve s. 568 vd. 
277 Fasel, s. 531. 
278 Fasel, s. 577 
279 Fasel, s. 693. 
280 Fasel, s. 694. 
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yapılan komisyon görüşmelerinin sonucunda da Şubat 1877 yılında üçüncü tasarıyı 

yayınlamıştır281. 

Hazırlanan her iki tasarıda hem ifa etmeme başlığı altında (Art. 141 ve 142’de), hem 

de haksız filler başlığı altında (Art. 84’te) sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin 

düzenlemeler öngörülmüştür. Bu şekliyle, ilk kez, haksız fillerden doğan sorumluluk 

bakımından da sorumsuzluk anlaşmaları için özel bir düzenlemeye yer verilmiştir282.  

Tasarılarda öngörülen 141. madde sorumsuzluk anlaşmasını güncel Art. 100 OR ile 

aynı içerikte düzenlemiştir283. Tasarılarda güncel Art. 101 (bizde BK m. 100)’ya 

kıyasla dikkat çeken bir diğer hüküm ise Art. 142’dir. Buna göre, üçüncü kişilerin 

verdiği zararlardan borçlunun sorumluluğu tamamen bertaraf edilebilecektir. Ancak 

burada da güncel hukuki durumdan farklılaşan bir sınır çizilmektedir: Alacaklının 

borçlunun hizmetinde olması ya da sorumluluğun kamusal imtiyazla yürütülen bir 

faaliyetten kaynaklanması hallerinde, hakime takdir yetkisi tanınarak, yapılan 

sorumsuzluk anlaşmasının batıl kabul edilebileceği düzenlenmiştir284.  

1875 ve 1877 tasarılarında sorumsuzluk anlaşmaları için yenilik oluşturan ve haksız 

fiiller başlığı altında yer verilen hükmün tercümesi aşağıdaki gibidir: 

 “Madde 84: Her kim kast ya da ihmal ile hukuka aykırı bir fiille başkasına 

zarar verirse, bu zararın giderilmesi ile sorumlu olur.  

Sorumluluğun önceden yapılan bir anlaşma ile tamamen ya da kısmen 

bertaraf edilmesi mümkün değildir. Ancak hukuka aykırılık sadece sözleşme gereği 

yükümlenen edimin ifa edilmemesinden kaynaklanıyorsa, bu durumda madde 141 ve 

madde 142 fıkra 2 uygulama alanı bulur.” 285  

Haksız filler başlığı altında böyle bir özel düzenlemenin yer alıyor oluşu, tasarıyı 

hazırlayan Fick’in dönemin ilk sorumsuzluk kayıtlarını düzenleyen, tren ve deniz 
                                                 
281 Fasel, s. 695; Richard Eugster, Die Entstehung des schweizerischen Obligationenrechts vom Jahre 
1883, Diss. Zürich v. 21. November 1925, Weida i. Thür. 1926, s. 75 vd. 
282 Fasel, s. 713, Eugster, s. 75 vd. 
283 Fasel, s. 721. 
284 Fasel, s. 888. 
285 Botschaft des BR vom 27.11.1879, s. 20. 
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taşımacılığı faaliyetini yürüten şirketlerin sorumluluğu hakkında yürürlüğe konulan 

kanunu tasarısını hazırlamış olmasından ileri gelmekteydi286. Taşımacılık alanında 

öngörülen sorumsuzluk anlaşması yapma yasağının taşımacılık faaliyetini sürdüren 

şirketlerin tekelci karakterine karşılık öngörüldüğü kanun gerekçesinde ifade 

edilmiştir287. Yine 1877 yılında yürürlüğe konulan Fabrikhaftungsgesetz288’de de 

benzer bir sorumsuzluk anlaşması yapma yasağı yer almaktaydı. Bu bilgiler ışığında 

dönemin tekel şirketlerinin karşısında bireyi güçlü kılma anlayışından hareket ederek 

İsviçre Borçlar Kanunu tasarısında haksız fiil sorumluluğu alanında da sorumsuzluk 

anlaşması yapma yasağı öngörüldüğü tespit edilmelidir. Ancak doktrinde haklı 

olarak belirtildiği üzere, bu düzenleme amacı aşan ve sözleşme özgürlüğü ilkesini 

sorumsuzluk anlaşmaları bakımından tamamen bertaraf eden bir anlayıştı ve bu 

nedenle de eleştirilmiştir289. 

 

c. 1879 Tasarısı 

Sözleşme özgürlüğü ilkesinin 1877 tasarısında göz ardı edilmiş olmasına 1879 

tasarısını hazırlayanlar sessiz kalmamışlardır ve yukarıda anılan madde 84 f.2’ye 

tasarıda yer vermemişlerdir290.  

 

d. 1881 Tarihli Borçlar Kanunu 

1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu, Art. 114 ve Art. 115 OR altında sorumsuzluk 

anlaşmasına ilişkin iki önemli düzenlemeye yer vermiştir291. Her iki hüküm güncel 

                                                 
286  Ayrıntılı bilgi için bkz.: Fick, Über den Begriff des Betriebes einer Eisenbahn- oder 
Dampfschiffahrtsunternehmung nach dem Bundesgesetz betreffend der Haftpflicht derselben bei 
Tötungen und Verletzungen (Ein Rechtsgutachten), Zürich 1878; Fasel, s. 693; Eugster, s. 67. 
287 Botschaft des BR vom 26.5. 1874. 
288 Fabrikhaftungsgesetz, Botschaft des BR vom 25.6.1881. 
289 Zirlick, s. 76. 
290 Fasel, s. 1059 vd. 
291 Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 14. Brachmonat 1881. Bkz.: Fasel, s. 1277 vd. 
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Art. 100 ve 101 OR ile büyük ölçüde örtüşmektedir292. Anılan ilk hükme (Art. 114’e) 

göre sözleşme kurulurken alacaklı ile borçlu, borcun yerine getirilmemesi nedeniyle 

doğan zararlar bakımından borçlunun hafif ihmalinden sorumlu olmayacağını 

kararlaştırabilirler. Ancak borçlu alacaklının hizmetinde ise veya sorumluluk 

kamusal imtiyaza tabi bir faaliyetin yürütülmesinden ileri gelmişse, hakim takdir 

yetkisini kullanarak sorumsuzluk anlaşmasının hükümsüz olduğu sonucuna 

varabilecektir 293 . Anılan hüküm güncel Art. 100 OR’nin ilk iki fıkrasını 

karşılamaktadır.  

Yukarıda anılan diğer hüküm Art. 115’e göre de, borçlu kendi otoritesine tabi olan 

aile üyelerinden, çalışanlarınden ve işçilerinden sorumludur294. Tüzel kişiler de, bir 

işletme işletiyorlarsa, temsilcilerinin, çalışanlarının ve işçilerinin işlerini ifa sırasında 

verdikleri zararlardan sorumludur295. Art. 115 Abs. 2 OR’ye göre ise borçlu, ifa 

yardımcısının verdiği zararlardan doğan sorumluluğunu bir sorumsuzluk anlaşması 

ile bertaraf edebilecektir. Ancak borçlu alacaklının hizmetinde ise veya sorumluluk 

kamusal imtiyaza tabi bir faaliyetin yürütülmesinden ileri gelmişse, borçlu 

sorumluluğunu ancak hafif ihmal için önceden bertaraf edebilecektir 296 . Bu 

düzenleme de sorumsuzluk anlaşmaları bakımından güncel Art. 101/f.3 OR ile 

örtüşmektedir297. 

 

                                                 
292 Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 1 vd.; Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 1 vd. 
293 Fasel, s.1294. 
294 Bu hükümde dikkat çeken bir özellik, ifa yardımcıları olarak kanunun borçlunun otoritesi altında 
bulunan aile üyelerini, çalışanlarını (Angestellte) ve işçilerini (Arbeiter) kabul etmiş olmasıdır. 
Dönemin hukukçuları bu sınırlamalar nedeniyle § 278 BGB’de düzenlenen ifa yardımcıları 
kavramının dışlanmış olduğuna ve sadece hükümde anılan kişilerin davranışlarından borçlunun 
sorumlu tutulacağına işaret ederek bu durumu eleştirmişlerdir. Bkz.: Carl Christopher Burckhardt, Die 
Revision des schweizerischen Obligationenrechtes im Hinblick auf das Schadenersatzrecht, 
Verhandlungen des schweizerischen Juristenvereins, ZSR 22 (1903), s. 469 – 586, s. 545 – 547. 
Hükümde dikkat çeken bir diğer farklılık, borçlunun hükümde sayılan kişilerin “kusuru ile” verdikleri 
zararlardan sorumlu tutulabileceğidir (Bkz.: BGE 30 II 522). Bu durum da çokça eleştirilmiştir. 
Koller, Die Haftung für den Erfüllungsgehilfen nach Art. 101 OR, Zürich 1980, N. 100; Elisabeth 
Weber-Häusermann, Haftung für Hilfspersonen, Zürich 1984, s. 52. 
295 Tüzel kişilerin sorumlu olacağı ifa yardımcıları arasında “temsilcilerin” anılmış olması, o dönemde 
yoğun eleştirilere neden olmuştur. 1911 tarihli kanunda ise bu ibare çıkarılmıştır. Eleştiriler için bkz.: 
Burckhardt, ZSR 22 (1903), s. 469 – 586.  
296 Fasel, s. 1295.  
297 Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 1 vd. 
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e. Sorumsuzluk Anlaşmalarına İlişkin Bazı Özel Hükümler 

 

  - Sorumsuzluk klozlarının en sık görüldüğü yerlerden bir tanesi genel 

işlem şartları olmasına rağmen İsviçre’de genel işlem şartlarının denetimini konu 

alan ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır298. Bununla birlikte istisnai ve tekil 

olmaları sebebiyle göze çarpan Art. 256/f.2a ile 288/f.2a OR hükümleri, kira ve 

hasılat kirası sözleşmelerinde kiraya verenin, kira konusunu kullanmaya elverişli 

şekilde teslim etme ve sözleşme süresince bu halde bulundurma borcunu 

sınırlandıran genel işlem şartlarının geçersiz olacağını düzenlemektedir. 

 

  - İmalatçının sorumluluğunu düzenleyen Produkthaftpflichtgesetz 

(PrHG) sorumsuzluk anlaşmalarına ilişkin önemli bir diğer sınır koymaktadır. PrHG 

Art. 8 çerçevesinde bu kanuna konu olan sorumluluğu sınırlandıran ya da kaldıran 

anlaşmalar batıl kabul edilmektedir. Anılan kanun uyarınca hatalı ürünün doğurduğu 

zararlardan imalatçının sorumlu tutulabilmesi için zararın şahıs ya da malvarlığı 

zararı olması gerekmektedir. Bunun dışında telef olan ya da zarar gören ürünün 

kişisel kullanıma özgü olması gerekmekte ve zarar gören tarafından kişisel amaçlar 

için kullanılmış olması aranmaktadır (Art. 1 PrHG). 

                                                 
298 Ancak 1988 yılından bu yana yürürlükte bulunan Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Kanunun 
8. maddesi genel işlem şartlarının kullanılmasının bazı hallerde haksız rekabet oluşturacağını hüküm 
altına almaktadır. Bu hükme göre, “Sözleşme taraflarından biri aleyhine yanıltıcı şekilde a) doğrudan 
ve kıyas yoluyla uygulanacak yasal düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan veya b) Sözleşmenin 
doğasına önemli ölçüde aykırı düşen bir hak ve borç dağılımı öngören, önceden kaleme alınmış genel 
işlem şartları kullananlar haksız rekabet etmiş sayılırlar”. Hükmün uygulama alanı ile ilgili olarak 
bkz.: Peter Gauch, Die Verwendung “missbräuchlicher Geschäftsbedingungen” – Unlauterer 
Wettbewerb nach Art. 8 des revidierten UWG, in: BR 1987, s. 51 – 60; Atamer, GİŞ, s. 191 vd. 
Gerçek şu ki, bu hüküm oldukça sınırlı bir denetime imkan tanımaktadır. Çünkü hükümde yer alan 
“sözleşme taraflarından biri aleyhine yanıltıcı şekilde” ibaresi nedeniyle “sözleşmenin kurulması 
aşamasında veya genel işlem şartlarının kaleme alınış biçimine” ilişkin olarak karşı sözleşenin 
yanılmasına yol açabilecek sözleşme klozlarının dışındaki genel işlem şartlarında içerik denetimi yolu 
büyük ölçüde kapanmaktadır. Hükmün bu daraltıcı ifadesini eleştiren yazarlar İsviçre öğretisinde bu 
konuda adeta mutabakat sağlamışlardır. Bkz.: Merz, Vertrag und Vertragsschluss, s. 56; Manfred 
Rehbinder, Konsumentenschutz im schweizerischen Recht, RIW 1991, Heft 2, s. 97 - 100, s. 99; Carl 
Baudenbacher, “Ansätze zu einer AGB-Kontrolle im schweizerischen Recht”, in: AGB – Eine 
Zwischenbilanz, WIV Stichworte Nr. 2, St. Gallen/Berlin 1991, s. 17 – 65, s. 48; Eugen Bucher, “Wie 
lange noch Belastung des Kunden mit den Fälschungsrisiken im Bankenverkehr? – Ein weiteres Mal 
Bemerkungen zu den AGB der Banken, recht 1997, s. 41 – 56, s. 54 dn. 38; Kramer, Berner Komm., 
Art. 19-20, N. 286; Schwenzer, N. 46.04; Jörg Schmid, Die Folgen der Nichterfüllung, in: Peter 
Gauch/Jörg Schmid (Hrsg.), Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert – 
Symposium zum schweizerischen Privatrecht, Zürich 2001, s. 301 – 322, s. 317; 
Gauch/Schluep/Schmid, N. 1554 vd. 
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  - Paket tur düzenleyici ile aracılarının hukuki sorumluluğunu konu 

alan Paket Turlar hakkında Federal Kanun (Pauschalreisengesetz - PRG) paket tur 

düzenleyicilerinin ve aracılarının bu kanundan doğan sorumluluklarını müşterileri 

aleyhine sınırlandırmalarına önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bu sınırlamalar Art. 

100 ve 101 OR karşısında özel hüküm niteliğindedir299. Anılan kanunun 16. maddesi 

gereğince ifa etmeme ya da kötü ifadan doğan kişivarlığı zararlarını 

(Personenschäden) konu alan sorumsuzluk anlaşmaları yapılamaz. Emredici nitelikte 

olan bu hükme aykırı sözleşme klozları Art. 20 OR gereğince geçersizlik yaptırımına 

uğrayacaktır. Anılan hüküm kişivarlığı zararları dışında kalan diğer zararlar için de 

önemli bir sınırlama getirmektedir: Kişivarlığı zararları dışındaki zararlardan doğan 

tazminat sorumluluğu, eğer hafif ihmal sonucu meydana gelmişse, ancak paket tur 

fiyatının en çok iki katına kadar sınırlandırılabilmektedir. Bu çerçevede kast ya da 

ağır ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının yapılması da mümkün 

olmamaktadır300.  

  - Sorumsuzluk anlaşmalarına özel sınır getiren bir diğer önemli 

düzenleme, 13 Aralık 2003 tarihli Elektronik İmza Kanunu’nun 16 maddesidir. Buna 

göre elektronik imza servis sağlayıcıları Elektronik İmza Kanunu’ndan doğan 

yükümlülüklerin ifası nedeniyle anahtar sahibine ve sertifikanın geçerliliğine güven 

duymuş üçüncü kişilere karşı ne kendilerinin ne de ifa yardımcılarının fiilerinden 

doğan sorumluluklarını bertaraf edemeyeceklerdir301.  

 

 

f. Sorumluluk Hukuku Revizyonu Öntasarısı: Widmer 

Tasarısı  

                                                 
299 Buol, N. 135. 
300 Buol, N. 467. 
301 Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur 
(Bundesgesetz über die elektronische Signatur, ZertES) vom 19. Dezember 2003, AS 2004, s. 5085. 
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İsviçre parlamentosu (Bundesrat) sorumluluk hukukunda revizyon çalışmalarını 1988 

yılında bir çalışma komisyonu (Studienkommission für die Gesamtrevision des 

Haftpflichtrechts) kurarak başlatmıştır. Komisyon çalışmaları neticesinde hazırlanan 

komisyon raporu Adalet Bakanlığı’na 1991 yılında teslim edilmiştir 302 . Bunun 

üzerine, İsviçre Adalet Bakanlığı 1992 yılında anılan komisyonun üyelerinden Prof. 

Dr. Pierre Widmer ve Prof. Dr. Pierre Wessner’e, sorumluluk hukukunun genel 

bölümüne ilişkin bir tasarı taslağı ve bu taslak ile uyumlu olacak şekilde sorumluluk 

hukukunu ilgilendiren özel kanunlara ilişkin bir revizyon çalışması hazırlama 

görevini vermiştir. Bu görevi yedi yılda tamamlayan uzmanlar hazırladıkları tasarı 

taslağını ve ilgili raporu 303  1999 yılında İsviçre Adalet Bakanlığı’na teslim 

etmişlerdir304.   

Öğretide uzun süredir ve halen devam eden revizyon tartışmalarına305 rağmen 2000 

yılında “Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve Uyumlaştırılması Kanunu Ön 

Tasarısı” görüşe sunulduğunda 306  büyük ölçüde direnç ile karşılaşmıştır 307 . Bu 

                                                 
302  Bundesamt für Justiz (Hrsg), Bericht der Studienkommission für die Gesamtrevision des 
Haftpflichtrechts an den Vorsteher des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartments, August 1991, 
Bern 1991. 
303 Pierre Widmer/ Pierre Wessner, Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, Erläutender 
Bericht, Bern 2000. Ayrıca bkz.: 
http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflich.Par.0002.File.tmp/vn-
ber-d.pdf  Tarih: 28 Mart 2009. 
304  http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20081007 Tarih: 28 Mart 
2009. 
305 Heinrich Honsell, “Reformbestrebungen im schweizerischen Haftpflichtrecht”, in: Festschrift für 
Peter  Schlechtriem, Tübingen 2003, s. 743 – 762; Helmut Koziol, Die Vereinheitlichung der Delikts- 
und Vertragshaftung im Schweizer Vorentwurf für einen Allgemeinen Teil des Haftpflichtrechts, 
ZBJV 1998, 517 vd.; Walter Fellmann, Ist eine Integration der Haftung für positive 
Vertragsverletzung in das Deliktsrecht sachgerecht?, recht 1997, 95 vd.; Peter Gauch, Die 
Vereinheitlichung der Delikts- und Vertragshaftung, ZSR 1997 I, 315 vd.; Franz Werro, Die 
Sorgfaltspflichtverletzung als Haftungsgrund nach Art. 41 OR; Plädoyer für ein modifiziertes 
Verständnis von Widerrechtlichkeit und Verschulden im Haftpflichtrecht, ZSR 1997 I, 343 vd.; 
Honsell, Heinrich, Die Reform der Gefährdungshaftung, ZSR 1997 I, 297 vd.; Widmer Pierre, 
Plädoyer für die Gesamtrevision und Vereinheitlichung des schweizerischen Haftpflichtrechts, SVZ 
1997, 3 vd.; Widmer Pierre, Die Vereinheitlichung des schweizerischen Haftpflichtrechts - 
Brennpunkte eines Projekts, ZBJV 1994, 385 vd.; Thomas Jäggi, Vorschläge für die Gesamtrevision 
des Haftpflichtrechts, AJP 1992, 384 vd.;  
306 Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts 
(Herbst 2000); 
http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflich.Par.0007.File.tmp/vn-
ve-d.pdf  Tarih: 28 Mart 2009. 
307 Sunulan görüşler için bkz. http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/810/Ergebnisse_d_f_i.pdf . 
Ayrıca bkz.: Peter Loser-Krogh, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts – 
Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, ZSR 2003, s. 127 vd.; Markus Müller 
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nedenle 2004 yılında İsviçre parlamentosu öntasarıyı 2004 - 2007 yasama döneminde 

gündemine almayarak rafa kaldırmıştır308. Son olarak İsviçre parlamentosu, 21 Ocak 

2009 tarihinde yayınladığı bir basın bülteninde büyük çaplı revizyon çalışmalarından 

vazgeçtiğini ve sadece zamanaşımı süreleri yönünden kısmi bir revizyon çalışması 

planladığını açıklamıştır309.  

Ülkemizde Widmer Tasarısı olarak anılan ve İsviçre’de güncelliğini kaybeden310 bu 

öntasarı sorumsuzluk anlaşmaları bakımından önemli tartışmalar doğurmuştur311 ve 

halihazırda ülkemizde Borçlar Kanunu Tasarısı çalışmalarına da etki etmiştir. 

Sorumsuzluk anlaşmaları bakımından İsviçre’de önerilen, çokça tartışılan ve 

gündemden tamamen kalkan öntasarı hükmü aşağıdaki gibidir:  

m. 57 VE HPG   
I. Sorumsuzluk Anlaşması 

Ölüm nedeniyle doğan sorumluluğu, fiziksel ve ruhsal bütünlüğe ya da 
çevreye yapılan saldırılardan doğan  sorumluluğu sınırlandıran ya da kaldıran 
anlaşmalar kesin hükümsüzdür.  

Yukarıda sayılanların dışında kalan zararlar bakımından yapılan 
sorumsuzluk anlaşmaları,  

a. Zarar verenin ağır kusuru varsa;  
b. Zarar gören borçlunun hizmetinde ise;   
c. idari izin veya imtiyaza dayanarak  yürütülen bir faaliyetten sorumluluk 

doğmuşsa; 

                                                                                                                                          
– Chen,  Haftpflichtrecht in der Krise?, in: BJM 2002, s. 289 vd.; Wolfgang Portmann, Revision und 
Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts - Eine Auseinandersetzung mit dem geplanten Bundesgesetz, 
ZSR I/2001, 327 vd.  
308   http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20081007 Tarih: 28 Mart 
2009. Pierre Widmer, “Türkisches, Schweizerisches – und europäisches Haftpflichtrecht im Umbruch 
Fassadenrenovation oder Kulturrevolution?”, in: A. Lale Sirmen/Çiğdem Kırca/Vedat Buz (Hrsgb.), 
SYMPOSIUM anlässlich des 80. Jahrestages des Inkrafttreten des Türkischen Zivilgesetzbuches (4.-5. 
Oktober 2006)/Türk Medeni Kanunun Yürürlüğe Girişinin 80. Yılı Münsabetiyle Düzenlenen 
SEMPOZYUM (4.-5. Ekim 2006), Ankara 2007,  s. 145 N. 10. 
309  http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/dokumentation/medieninformationen/2009/ref_2009-01-
21.html  Tarih: 28 Mart 2009. 
310 
http://www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte/haftplic
ht.html Tarih: 28 Mart 2009. 
311  Honsell, FS  Schlechtriem, s. 746; Gauch, ZSR 1997, s. 319;  Markus Müller-Chen,  
“Haftungsbeschränkung und -ausschluss im Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Revision und 
Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts”, in: Stephan Fuhrer/Stephan Weber (Hrsg.), Retouchen oder 
Reformen? : die hängigen Gesetzesrevisionen im Bereich Haftung und Versicherung auf dem 
Prüfstand, Zürich 2004, s. 6 vd.; Portmann, ZSR 2001/I, s. 331; Zirlick, s. 57. 
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d. Sorumsuzluk klozu genel işlem şartları içinde yer alıyorsa kesin 
hükümsüzdür312.  

Görüldüğü üzere Widmer Tasarısı İsviçre Borçlar Kanunu’nda sorumsuzluk 

anlaşmaları için benimsenen güncel hukuki rejime kıyasla radikal değişiklikler 

barındırmaktadır 313 . Göze çarpan önemli değişikliklerden ilki, sorumsuzluk 

anlaşmaları açısından Art. 100 ve 101 OR ile yapılan ikili ayrıma son verilmesidir.  

Tasarıda ifa yardımcılarının fiilinden hukuki sorumluluğu düzenleyen Art. 101 OR 

yürürlükten kaldırılarak, ifa yardımcısının verdiği zararlardan sorumluluk adam 

çalıştıranın sorumluluğu hükümlerine tabi kılınmaktadır 314 . Böylece ifa 

yardımcısının verdiği zararlardan borçlu kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan 

sıyrılabilmektedir. Art. 101 OR’nin kaldırılmasının bir başka etkisi ise, ifa 

yardımcısının fiilinden doğan sorumluluğun tamamen bertaraf edilebileceği kuralının 

tarihe karışmasıdır. Bu sayede sorumsuzluk anlaşmaları açısından Art. 100 ile 101 

OR arasındaki fark da ortadan kalkmaktadır315. Böylece Widmer Tasarısı’nda genel 

olarak, sorumsuzluk anlaşmasının tabi olacağı geçerlilik şartlarının ağırlaştırıldığı 

söylenebilir316.    

                                                 
312 Art. 57 VE HPG: “Vereinbarungen, welche die Haftung bei Tötung oder bei Einwirkung auf die 
körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person oder bei Einwirkung auf die Umwelt 
wegbedingen oder beschränken, sind nichtig. Bei anderen Schädigungen sind solche Vereinbarungen 
nichtig, wenn: 
a) dem Schädiger ein grobes Verschulden zur Last fällt 
b) die geschädigte Person im Dienst der haftpflichtigen Person steht 
c) die Haftunge sich aus einer behördlich bewilligten oder konzessionierten Tätigkeit ergibt; 
d) die Klausel in vorformulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten ist.” 
313 Sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin Widmer Tasarısıs’nda yer alan bu radikal değişikliklerin başarılı 
olduğu görüşü için bkz.: Rona Serozan, BK Tasarısı’nın Eksiklik ve Aksaklıklarının İfa ve İfa 
Engelleri Hukuku Alanından Örneklerle Sergilenmesi, HPD 2006, s. 38 – 51, s. 50. 
314 VE - HPG Art. 49 ve 49a genel ifa yardımcıları ile şirketlerde faaliyet gösteren ifa yardımcıları 
arasında fark gözetmektedir. Genel ifa yardımcılarının verdiği zararlardan borçlu adam çalıştıranın 
sorumluluğundaki kurtuluş kanıtlarını getirerek sorumluluktan kurtulabilmekte, ancak VE-HPG Art. 
50’de düzenlenen şirketlerde bulunan ifa yardımcılarının verdiği zararlardan sorumluluktan kurtulmak 
için ise borçlu, “zararın önlenmesinde gerekli organizasyonu” kurduğunu ispatlayarak sorumluluktan 
kurtulabilmektedir. Her iki hüküm haksız fiil sorumluluğu düşünülerek kaleme alınmış olsa bile, VE-
HPG Art. 42 ile akdin müspet ihlali hallerine ve VE-HPG Art. 99 nedeniyle bunun dışında kalan 
sözleşme hukukuna da uygulanacaktır. Bu durumda, ifa yardımcıların fiillerinden borçlunun hukuki 
sorumluluğu da bu hükümlere tabi tutulacaktır. Bu değişiklik ise tasarıda güçlü bir gerekçe ile 
donatılmış değildir. Bu yönde eleştiriler için bkz.: Honsell, FS Schlechtriem, s. 746, 757, 758; Gauch, 
ZSR 1997, s. 315, 329. 
315 Ayrıca bkz.: Bölüm II, s. 102 vd, s. 130. 
316 Portmann, ZSR 2001 I, s. 331/332. 
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Bir diğer önemli değişiklik, ölüm ya da bedensel zararlar için sorumsuzluk 

anlaşmasının yapılamayacak oluşudur. Öğretide bu değişiklik büyük ölçüde olumlu 

karşılanmıştır 317 . Olumlu karşılanan başka bir husus, çevre zararlarından doğan 

sorumluluğu sınırlandıran anlaşmaların da aynı butlan yaptırımına bağlanması 

olmuştur318 . Öntasarı, bu zararların dışında kalan zararlar için, farklı bir çözüm 

öngörerek ancak belirli koşulların varlığı halinde yapılan sorumsuzluk anlaşmasını 

batıl saymaktadır. Bu düzenlemede yürürlükteki hükme nazaran dikkat çeken en 

önemli husus, sorumsuzluk anlaşmalarına özgü olarak bilinen “takdiri butlan 

yaptırımına”  yer verilmemiş olmasıdır. Bu tercih esneklik içermemesi nedeniyle 

tasarının en çok eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi olmuştur319. Hâkimin takdir 

yetkisini kullanmasına olanak tanımayan bu hükme göre, zarar verenin ağır kusuru 

varsa veya zarar gören borçlunun hizmetinde ise ya da  sorumluluk devletin verdiği 

resmi izin ile yürütülen bir faaliyetten doğmuşsa ya da sorumsuzluk klozu genel 

işlem şartları içinde yer alıyorsa, yapılan sorumsuzluk anlaşması kesin hükümsüz 

olacaktır. Genel işlem şartlarına ilişkin yargısal süreçte geliştirilen ve tüketici genel 

işlem şartlarının denetlenmesi bakımından uygulamada var olan yerleşik içtihat320 

karşısında benimsenen bu yasaklayıcı tutum da öğretide çok eleştirilmiştir. Sözleşme 

özgürlüğüne maksadı aşan bir müdahale olarak nitelenen bu çözüm, ticaret hayatında 

yer alan ve “tüketici” olmayan aktörler açısından ayrım yapmaması nedeniyle 

gereksiz bir sınırlama olarak eleştirilmiştir321. Ayrıca sigorta uygulaması üzerinde 

ekonomik etkisinin bulunacağı ve sigorta genel işlem şartları içinde yer alan 

sorumsuzluk anlaşmalarına konu edilen maddi zararlar bakımından da primlerin 

yükselmesine yol açacağı ifade edilmiştir322. Son olarak, idari izin ya da imtiyazla 

faaliyet gösteren çok çeşitli mesleklerin ve iş kollarının bulunduğuna dikkat çekilmiş, 

genel nitelikte bir yasağın doğru olmayacağına, mesleğe özgü koşulların haklı 

                                                 
317 Gauch, ZSR 1997 I, s. 326. HAVE 2002, s. 228. Karşı görüş: Honsell, FS Schlechtriem, s. 759.   
318 Bundesamt für Justiz, Zusammenstellung der Vernehmlassungen, 2004, s. 358 – 364. 
319 Sunulan görüşler için bkz. Bundesamt für Justiz, Zusammenstellung der Vernehmlassungen, 2004, 
s. 358 – 364. Metin için bkz.: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/810/Ergebnisse_d_f_i.pdf,  
320 eklenecek 
321 HAVE 2002, s. 227; Honsell, FS Schlechtriem, s. 760; Karş.: Gauch, ZSR, 1997 I, s. 326. 
322 HAVE 2002, s. 227. 
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kılması halinde özel yasalarda bu sınırlamanın yer alması gerektiğine işaret 

edilmiştir323.  

 

g. Yeni İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısı Çalışma Grubu 

Widmer tasarısının gündemden kalkmasından sonra İsviçre’de yeni bir komisyon 

oluşturulmuştur. Bu komisyon altında oluşturulan yedi farklı çalışma grubu 

arasından “ifa etmemenin sonuçları” başlığı altında Prof. Dr. Markus Müller-Chen, 

Prof. Dr. Walter Fellmann ile Prof. Dr. Rolf Weber’in üyesi bulunduğu çalışma 

grubu bir tasarı taslağı hazırlamıştır. Anılan çalışma grubu özellikle Avrupa 

Sözleşme Hukuku alanındaki yenilikleri inceleyerek İsviçre Borçlar Kanunu için 

revizyon önerileri hazırlamıştır324. Henüz işin çok başında olduğu ifade edilen bu 

çalışma grubunun BGB § 278’deki hükmü  ve PICC/PECL gibi uluslararası örnekleri 

dikkate alarak sorumsuzluk anlaşması için “yalın” bir hüküm önerdiği ifade 

edilmelidir. Art. 101 OR Tasarı Taslağı’na göre,   

“1 İfa etmeme nedeniyle kanunun bu kısmında öngörülen haklar, kast ve ağır ihmal 

için önceden kaldırılamaz veya sınırlandırılamaz.     

2 Hakim somut sözleşmeyi veya sözleşme tarafları arasındaki hukuki ilişkiyi dikkate 

alarak, ifa etmeme nedeniyle doğan hakları konu alan ve hafif ihmal için borçlunun 

sorumluluğunu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmalarını, makul (angemessen) bir 

sonucu beraberinde getirecekse batıl sayabilir325.” 

 

Anılan çalışma grubu ifa yardımcılarının fiilinden doğan sorumluluğun tamamen  

bertaraf edilebileceğini düzenleyen Art. 101 Abs. 2 OR ile Abs. 3’de düzenlenen 

istisnaların Art. 101 altında düzenlenmemesi gerektiğini, doğrudan Borçlar Kanunun 

                                                 
323 HAVE 2002, s. 228. 
324 AV-E 01–2008–09–11 sayılı belge ile anılan öneriler danışma kuruluna sunulmuştur.  
325  Tasarı hükmünün Almanca aslı: “1 Die in diesem Abschnitt als Folge der Nichterfüllung 
vorgesehenen Rechte können für vorsätzliches und grobfahrlässiges Handeln nicht im Voraus 
ausgeschlossen oder beschränkt werden. 
2 Der Richter kann einen Ausschluss oder eine Beschränkung der dem Gläubiger als Folge der 
Nichterfüllung zustehenden Rechte auch bei leichter Fahrlässigkeit für nichtig erklären, wenn 
dadurch in Anbetracht des konkreten Vertrags oder der Beziehung zwischen den Parteien ein 
angemessenes Ergebnis herbeigeführt wird.”  
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Özel Hükümler bahsinde düzenlenmelerinin daha yerinde olacağını ifade etmektedir. 

Ayrıca Art. 101 Abs. 3’de düzenlenen devletin verdiği imtiyazla yürütülen bir 

faaliyetten doğan sorumluluğu sınırlandıran sorumsuzluk anlaşmalarının hafif ihmal 

halinde geçerli olacağına ilişkin hükmün de kaldırılması gerektiğini ifade etmektedir. 

Bunun dışında, ifa yardımcılarının fiilinden doğan sorumluluğa ilişkin olarak Alman 

hukukundaki genel kuralın (BGB § 278) yanı sıra BGB § 307/ Nr. 7b’de öngörülen 

genel işlem şartları için mevcut sınırlamanın, İsviçre hukukunda 

yaygınlaştırılabileceği savunulmaktadır. Bu çerçevede ifa yardımcısının kastından ve 

ağır ihmalinden doğan her türlü sorumluluğun bertaraf edilememesi önerilmektedir. 

İfa yardımcısının hafif ihmalini konu alan sorumsuzluk anlaşmaları açısından ise, 

devletin verdiği imtiyazla sürdürülen faaliyetlerde olduğu gibi hakimin sorumsuzluk 

anlaşmasını batıl sayabileceği hüküm altına alınmak istenmektedir. 

 

2. Alman Hukuku 

a. Genel Olarak 

1896 tarihli Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sözleşme serbestisi ilkesi temelinde 

bireye hukuki işlemlerini ve bu hukuki işlemlerin içeriğini serbestçe belirleme 

özgürlüğünü tanımıştır326. Sorumsuzluk anlaşmalarını sınırlayan BGB § 276 Abs. 1 

ve 3 çerçevesinde ise, borçlu ağır ve hafif ihmalinden sorumlu olmayacağını 

sözleşmeye konu edebilmektedir. Alman kanun koyucusu Türk-İsviçre Hukukundan 

farklı olarak ağır ihmal halinde dahi sorumluluğun sözleşme ile bertaraf edilmesine 

imkan tanımaktadır327. İfa yardımcıları açısından ise Türk-İsviçre hukuku ile aynı 

yönde borçlu, BGB § 278 gereğince ifa yardımcısının her türlü kusurundan doğan 

sorumluluğunu bertaraf edebilmektedir. Bireysel sözleşmeler açısından böyle bir 

                                                 
326 Motive zu dem Enwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches, Bd. II, Recht der Schuldverhältnisse, 2. 
Auflage 1896, (§ 225 Entwurf, güncel § 276 BGB ile aynı). 
327 Heinrichs, Palandt, § 276, N. 1 vd. 
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hukuki rejimi benimseyen Alman kanun koyucusunun bu tercihinde 2002 tarihli 

Schuldrechtsmodernisierungsgesetz328 ile de bir değişiklik olmamıştır.  

Alman Hukukunda geniş bir düzenleme serbestisi tanıdığı görülen bu hüküm, 

sorumsuzluk anlaşmaları bakımından yargı kararları ile önceleri özellikle BGB § 138 

Abs. 1 çerçevesinde ahlaka aykırılık yaptırımı ile sınırlanmıştır329. Daha sonraları ise 

genel işlem şartlarında içerik denetimi kavramının geliştirilmesi ile sorumsuzluk 

anlaşmaları yargı kararlarında BGB § 242 ile sınırlandırılmıştır330.  

Bu gelişmelerin ardından çıkarılan ve 1 Nisan 1977 tarihinde yürürlüğe giren Genel 

İşlem Şartları Yasası (AGBG) ile borçlunun hem kendisi hem de ifa yardımcıları 

bakımından sorumluluğunun genel işlem şartları yoluyla kast ve ağır ihmal için 

bertaraf edilmesinin hükümsüz olacağı kabul edilmiştir (§ 11 Nr. 7 AGBG a.F.) 

Anılan kanun 2002 tarihinde Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 331  ile BGB’ye 

entegre edilmiştir332.  

 

b. Özel Olarak Genel İşlem Şartları İçin Öngörülen 

Sorumsuzluk Anlaşması Sınırları 

Sorumsuzluk anlaşmalarının denetlenmesinde genel işlem şartlarında içerik 

denetiminin Alman hukukunda etkin bir rolü bulunmaktadır. Bu nedenle aşağıda 

öncelikle Alman hukukunda tüketici genel işlem şartlarında uygulanan üçlü denetim 

mekanizması kısaca tanıtılacaktır. Aynı alt başlık altında ayrıca müteşebbis genel 

işlem şartlarının denetlenmesindeki farklılıklara işaret edilecektir. Ardından ise 

                                                 
328 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001, BGBl. 2001 I, s. 3183 vd. 
329 RGZ 62, 264, 266. Ancak bu içtihat ahlaka aykırılığın tekel durumunun kötüye kullanılmasına 
dayandırılması ve özellikle sözleşme içeriğinin denetlenmemesi nedenleriyle çokça eleştirilmiştir. 
Ayrıca tekel olmayan işletmelerin yaptığı sorumsuzluk anlaşmaları karşısında tüketicinin korunma 
ihtiyacının artması ve ahlaka aykırılık yaptırımının bu şekilde kullanılmasının zamanla aşınmaya 
sebep olacağı eleştirileri de yapılmıştır. Bkz.: Yeşim Atamer, Sözleşme Özgürlüğünün 
Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, Istanbul 1999, s. 
157/158.   
330 BGHZ 22, 90, 97; BGH NJW 1963, 99, 100. 
331 Bkz.: Bölüm II, s. 82 dn. 309. 
332 § 11 Nr. 7 AGBG hükmünü karşılayan yeni hüküm için bkz.: §§ 309 Nr. 7 lit. b BGB n.F. 
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sorumsuzluk anlaşmaları açısından BGB’de öngörülen bu denetim mekanizmasının 

beraberinde getirdiği genel sonuçlar özetlenecektir. 

 

(1) Alman Hukukunda Genel İşlem Şartlarında İçerik 

Denetimi 

 (a) Tüketici Genel İşlem Şartlarında İçerik Denetimi 

Tüketici genel işlem şartlarında ilk denetim yolu BGB § 309 Nr. 7’de sayılan genel 

işlem şartlarının hakimin takdirine bağlı olmaksızın geçersiz sayılabilmesidir. Buna 

göre borçlunun ya da ifa yardımcısının sözleşmeden doğan yükümlülüklerine aykırı 

davranarak verdiği kişi varlığı (hayat, vücut, sağlık) zararlarını konu alan 

sorumsuzluk klozları kesin hükümsüzdür. Ayrıca borçlunun ya da ifa yardımcısının 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerine aykırı olarak kast ya da ağır ihmal ile sebep 

olduğu diğer zararları konu alan sorumsuzluk klozları da kesin hükümsüzdür333.  

Tüketici genel işlem şartlarında ikinci denetim yolu olarak BGB § 309 Nr. 8 

öngörülmüştür. Bu hükümde sayılan genel işlem şartları için hakimin takdir yetkisi 

bulunmaktadır. Hakim söz konusu genel işlem şartlarının geçerli olup olmadığına 

karar verirken somut olayın özelliklerini dikkate alabilmektedir334.  

                                                 
333 Hafif ihmal için ise doğrudan aksi yönde sonuca varmak her zaman kural olarak mümkün değildir. 
Zira hafif ihmali konu alan sorumsuzluk klozlarında da Alman Federal Mahkemesi BGB § 307 
aracılığıyla önemli sınırlar çizmektedir. Bölüm II, 156 vd, özellikle s. 161 vd. 
334 § 309 Nr. 8 BGB’de “sözleşmeden doğan yükümlülüğe aykırılıkta diğer sorumsuzluk kayıtları” 
başlığı altında da, tezde geniş anlamda sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilen diğer sözleşme 
klozlarına ilişkin sınırlamalara yer verilmiştir. Bu hükme göre, a) sözleşme bağıtından ayrılma 
hakkının sınırlandırılmasını konu alan klozlar, başka bir ifade ile genel işlem şartlarını kullanan 
tarafın satılanın veya eserin ayıplı olması hali dışındaki bir sözleşmesel yükümlülülüğe aykırılık 
halinde diğer tarafın sözleşmeden dönme hakkını kaldıran veya sınırlandıran; b)ayıba karşı tekeffül 
borcunu ortadan kaldıran ve üçüncü kişilere yönlendiren klozlar, başka bir ifade ile genel işlem 
şartlarını kullanan tarafa karşı sahip olunan onarım ve değiştirme talepleri dahil olmak üzere, ayıba 
karşı tekeffülden doğan hakları tamamen veya kısmen ortadan kaldıran, üçüncü kişilere karşı 
taleplerle sınırlandıran veya önceden üçüncü kişilere karşı yargısal yollara başvurulmasına bağlı 
tutan; c) ayıba karşı tekeffül borcunu onarımla sınırlandıran, başka bir ifade ile onarımın sonuçsuz 
kalması halinde sözleşmeden dönme hakkını açıkça tanımadan genel işlem şartlarını kullanana karşı 
ayıba karşı tekeffülden doğan talepleri tamamen ya da kısmen onarım ile sınırlandıran; d) ayıba karşı 
tekeffül borcunun yol açacağı onarım masraflarını sınırlayan, başka bir ifade ile genel işlem 
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Bu sınırlamalar BGB § 310’un açık hükmü karşısında müteşebbislere veya kamu 

hukuku tüzel kişilerine ya da kamusal statüye sahip mal topluluklarına karşı 

kullanılan genel işlem şartları hakkında uygulama alanı bulmayacak, sadece tüketici 

genel işlem şartlarına uygulanacaktır.  

Tüketici genel işlem şartlarında uygulanacak üçüncü ve son denetim yolu ise BGB § 

307’dir. Bu hüküm genel bir içerik denetim normu olarak kaleme alınmıştır. Anılan 

hükmün birinci fıkrasına göre, genel işlem şartlarında yer alan bir kloz, taraflar 

arasındaki hak ve yükümlülükler dengesinde taraflardan biri için dürüstlük kuralına 

aykırı olarak ölçüsüz derecede mağduriyet yaratıyorsa, söz konusu kloz haksız şart 

olarak kabul edilir. Hakim somut olayda yaptığı değerlendirmede somut şartın 

haksızlığı konusunda şüpheye düşüyorsa, BGB § 307’nin ikinci fıkrası devreye 

girmektedir ve hakime yol göstermektedir. Bu fıkranın birinci bendine göre, genel 

işlem şartları ile sapılan yasal düzenlemenin temelinde yatan asli düşünce ile 

bağdaşmayan her klozun karşı tarafı ölçüsüz derecede mağdur ettiği kabul edilir. 

Aynı fıkranın ikinci bendine göre ise, sözleşmenin doğasından kaynaklanan esaslı 

hak ve yükümlülüklerin sınırlandırılması sözleşmenin amacını tehlikeye sokuyorsa, 

söz konusu klozun karşı sözleşenin hukuki durumunu haksız surette ağırlaştırdığı 

kabul edilir335.   

 

 

 

                                                                                                                                          
şartlarını kullananın onarım amacıyla yapacağı nakil, yol, işçilik ve yedek parça gibi masrafları 
karşılama yükümlülüğünü kaldıran veya sınırlayan; e) ayıba karşı tekeffül borcundan doğan 
sorumluluğu ön koşula bağlayan, başka bir ifade ile genel işlem şartlarını kullananın onarım 
yükümlülüğünü ivazın önceden tamamen veya büyük bir kısmının ödenmesine bağlı tutan; f) ayıba 
karşı tekeffül borcuna ilişkin ayıp ihbarını hak düşürücü bir süre ile kayıtlayan, başka bir ifade ile 
genel işlem şartlarını kullanana karşı açık olmayan ayıplara ilişkin ihbar süresini kanunda belirtilen 
sürenin altında bir süre olarak belirleyen; g) ayıba karşı tekeffül borcundan doğan taleplerin 
zamanaşımına uğramasını BGB § 438/I Nr. 2 be § 634a/I Nr. 2’de öngörülen hallerde kolaylaştıran 
veya diğer hallerde taleplerin zamanaşımı süresini, kanuni zamanaşımı süresinin başlangıcından 
itibaren bir yıldan daha kısa bir süre olarak belirleyen klozlar “geçersizdir”. 
335 Hafif ihmalden doğan sorumluluğu konu alan sorumsuzluk anlaşmalarını bu son sınırlandırma ile 
geçersiz sayan kararlar için bkz.: BGHZ 49, 356; 89, 363, 367; 93, 48; BGH, NJW 2002, 673, 674; 
BGH, NJW 1993, 335. Hükme ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler için bkz.: Bölüm II, s. 156 vd. 
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 (b) Müteşebbis Genel İşlem Şartlarında İçerik Denetimi 

Tüketici genel işlem şartlarında içerik denetimi için öngörülen ve yukarıda kısaca 

özetlenen üçlü denetim mekanizmasının müteşebbis genel işlem şartlarında da 

öngörülmemiş olması, bir hukuk politikası tercihine dayanmaktadır. Müteşebbis 

genel işlem şartlarında uygulanacak içerik denetiminin kapsamı açısından BGB § 

310 belirleyicidir336.  

Anılan hükmün birinci fıkrasına göre, müteşebbis genel işlem şartlarının 

denetlenmesinde BGB § 307 temel denetim normudur337. BGB § 307 aynı zamanda 

tüketici genel işlem şartlarında uygulanan üçlü denetim mekanizmasının son ayağını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle yukarıda yapılan açıklamalar burada da geçerlidir338.  

BGB § 310 Abs. 1 hükmünün devamında ise, BGB § 307 çerçevesinde uygulanacak 

içerik denetimininde ticaret hayatında genel geçer olan adetlerin de gözetilmesi 

gerektiğine işaret edilmektedir. Ayrıca tüketici genel işlem şartlarının içerik 

denetiminde ayrı birer denetim normu olarak dikkate alınan BGB §§ 308 ve 309’un 

kapsadığı konuları içeren müteşebbis genel işlem şartlarının, BGB § 307 

çerçevesinde uygulanan içerik denetiminde geçersiz sayılabileceğine işaret 

edilmektedir. Nitekim bu yasal sınır çerçevesinde Alman Federal Mahkemesi çok 

yeni tarihli bir kararında kişivarlığı zararlarından doğan sorumluluğu sınırlayan 

müteşebbis genel işlem şartlarını da içerik denetimine tabi tutmuştur ve BGB § 309 

Nr. 7’de yer alan hükme işaret ederek söz konusu klozun BGB § 307 gereğince 

“taraflardan birinin dürüstlük kuralına aykırı olarak ölçüsüz derecede mağduriyetine” 

yol açtığı gerekçesiyle geçersiz saymıştır339. 

 

                                                 
336 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Palandt, § 310 N. 1 vd. 
337 Palandt, § 310 N. 5.  
338 Bu hükme ilişkin olarak bkz.: Bölüm I, s. 84 ve aşağıda Bölüm II, s. 156 vd.  
339 BGH, 8. Zivilsenat, Tarih: 19.09.2007, Karar No: VIII ZR 141/06, www.bundesgerichtshof.de. 
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(2) Alman Hukukunda Genel İşlem Şartlarında İçerik 

Denetiminin Sorumsuzluk Anlaşmaları Açısından Ortaya Çıkardığı 

Sonuçların Özeti 

Alman hukukunda tüketici genel işlem şartları içinde yer alan sorumsuzluk klozları 

kişi varlığı zararları açısından kesin hükümsüz kabul edilmektedir. Ayrıca kişivarlığı 

dışındaki zararları konu alan sorumsuzluk anlaşmaları da kast ve ağır ihmal halinde 

kesin hükümsüz kabul edilmekte, hafif ihmal için de önemli sınırlamalar 

öngörülebilmektedir340.  

Müteşebbis genel işlem şartlarında yer alan sorumsuzluk klozlarında ise, BGB § 307 

çerçevesinde uygulanan içerik denetimi belirleyici olmaktadır. Buna göre, somut 

sorumsuzluk klozu taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler dengesinde taraflardan 

biri için dürüstlük kuralına aykırı olarak ölçüsüz derecede mağduriyet yaratıyorsa, 

söz konusu kloz haksız şart olarak kabul edilmektedir. 

Göze çarpan bir diğer önemli husus, genel işlem şartlarında yer alan sorumsuzluk 

anlaşmaları bakımından borçlu ile ifa yardımcısı açısından bir ayrımın gözetilmemiş 

olmasıdır. Borçlu hem kendisinin hem de ifa yardımcısının sebep olduğu kişi varlığı 

zararları açısından sorumluluğunu sınırlayamamaktadır. Ayrıca hem kendisinin hem 

de ifa yardımcısının sebep olduğu diğer zararlar için de ancak hafif ihmal ile verilen 

zararlardan doğan sorumluluğunu sınırlı olarak bertaraf edebilmektedir. Ancak 

burada da yargısal içtihatla oluşan önemli sınırlamalar bulunmaktadır341. 

 

 

 

 

                                                 
340 Bkz.: Bölüm II, s. 201 vd. 
341 Bkz.: Bölüm II, s. 161 vd. 
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3. Avusturya Hukuku  

a. Genel Olarak 

Avusturya hukukunda sorumsuzluk anlaşmalarını özel olarak düzenleyen hükümler 

bulunmamaktadır. Ancak sorumsuzluk anlaşmalarının denetlenmesinde kullanılan 

sınırlamalar iki farklı kanunda yer almaktadır. Bir yandan ABGB’nin 879. maddesi 

(§ 879 ABGB), diğer yandan da Tüketicinin Korunması hakkında Kanun’un  6. 

maddesi (§ 6 KschG) çerçevesinde Avusturya mahkemeleri sorumsuzluk 

anlaşmalarını denetlemektedir342.  

ABGB m. 879/f. 1 hukuka ve ahlaka aykırı sözleşmelerin geçersiz olacağını hüküm 

altına almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde bireysel sözleşmelerde yer alan 

sorumsuzluk anlaşmaları denetlenmektedir. Örneğin kişivarlığı zararlarından  doğan 

sorumluluğu kaldıran sorumsuzluk anlaşmalarının ahlaka aykırılığı bu hüküm 

çerçevesinde tespit edilmektedir 343 . Yine kasttan doğan sorumluluğun bertaraf 

edilmesine bu hüküm ile sınır çizilmektedir 344 . Ayrıca ağır ihmalden doğan 

sorumluluğun bertaraf edilmesinde de bu hükme dayanarak bazı sınırlar 

geliştirilmiştir345. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise genel işlem şartlarında içerik 

denetimi düzenlenmektedir. Bu hükme göre, somut olayın özellikleri dikkate 

                                                 
342 Avusturya hukukuna ilişkin mevzuat ve yargı kararları için bkz.: http://www.ris.bka.gv.at.  
343 OGH 2001/04/26 6 Ob 333/00i. Karara konu olan olayda bir spor merkezinde kullanılan genel 
işlem şartlarında spor merkezinin, ağır ihmalden doğmayan zararlardan ve spor salonunda üyelerin 
antrenman sırasında uğrayabileceği bedensel zararlardan sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir. Somut 
olayda ise davacı bir spor aletini kullanırken yaralanıyor ve işaret parmağının bir kısmı kopuyor. OGH 
kararında yerleşik içtihadına atıfta bulunarak bedensel zararları konu olan sorumsuzluk klozlarının 
ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz olduğuna hükmetmiştir. Başka kararlar için bkz.: OGH 
22.02.2001 6Ob160/00y; 12.10.2004 1Ob216/04b; 1 Ob 400/97y (= SZ 71/58 = JBl 1998, 511 = RdW 
1998, 455 = ZVR 1999/37). 
344 Heinz Krejci, in: Peter Rummel (Hrsgb), ABGB Kommentar, Band I, 3. Auflage 2000, § 879 N. 
114 f. 
345 Krejci, AGBG Kommentar, § 879 N. 115. Ağır ihmalden doğan sorumluluğun bertaraf edilmesinde 
ikili bir ölçüt geliştirilmiştir. Buna göre sorumsuzluk anlaşmaları “nitelikli” ağır ihmali (krasse grobe 
Fahrlässigkeit = hayat tecrübelerine göre somut hal ve şartlar altında beklenebilir/öngörülebilir 
olmayan ihmalî davranışları) konu almakta ise ahlaka aykırılıktan dolayı geçersiz, “basit” ağır ihmali 
(schlichte grobe Fahrlässigkeit) konu almakta ise geçerli kabul edilmektedir. Bkz.: OGH 22.11.1984 7 
Ob 666/84 = = SZ 57/184; 21.02.1985 7 Ob 5/85; 09.05.1985 6 Ob 836/83; 04.02.1988 7 Ob 685/87 = 
VersR 1989,503; 19.01.1989 7 Ob 695/88 = WBl 1989,131; 14.06.1989 3 Ob 527/89 = SZ 62/107; 
11.06.1992 6 Ob 541/92 = ÖBA 1993,225 = JBl 1993,397. Yüksek Mahkeme burada ilk sırada 
zikredilen kararda ağır ihmale ilişkin benimsediği bu yerleşik içtihadını ayrıntılarıyla tartışmaktadır. 
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alındığında genel işlem şartları içinde yer alan klozların taraflardan birini aşırı 

derecede mağdur etmesi (“gröblich benachteiligen”) halinde söz konusu kloz 

geçersiz sayılabilecektir. Bu hüküm ise hem tacirler arasındaki hem de tacirle 

tüketici arasındaki genel işlem şartlarında uygulama alanı bulabilmektedir. 

Avusturya’da Konsumentenschutzgesetz ismini taşıyan Tüketicinin Korunması 

hakkında Kanun’nun 6. maddesinde ise tüketici ile yapılan sözleşmelerde (bireysel 

sözleşmelerde ya da genel işlem şartları içinde) geçersiz kabul edilecek sözleşme 

klozlarına ilişkin bir konu listesi yer almaktadır346. Söz konusu listede girişimcinin 

kast ve ağır ihmalden doğan sorumluluğunu sınırlandıramayacağı yer almaktadır (§ 6 

Abs. 1 Z. 9 KschG)347.  

 b. Sorumsuzluk Anlaşmalarına İlişkin Yasal Durumun Özeti 

Özetle, Avusturya hukukunda hafif ihmalden doğan sorumluluğun bertaraf 

edilmesinin mümkün olacağı söylenebilecekse de, bu tür sorumsuzluk anlaşmaları 

uygulamada ABGB m. 879/f.3’ye göre yapılan içerik denetimi ile 

sınırlandırılabilmektedir348. Genel işlem şartlarında doğrudan uygulama alanı bulan 

bu hüküm, bireysel sözleşmelerde de kıyasen dikkate alındığı gibi, aynı paragrafın 

birinci fıkrasında yer alan hukuka ve ahlaka aykırılık yasağının somutlaştırılmasında 

da dikkate alınmaktadır 349 . Avusturya yargı kararları incelendiğinde, kişivarlığı 

zararlarından doğan sorumluluğun sınırlandırılması mümkün görünmemektedir. 

Malvarlığı zararları için ise kasttan doğan sorumluluk ortadan kaldırılamamakta, 

genel olarak ağır ihmalin nitelikli hallerinde ve özel olarak tüketici işlemlerinde ağır 

ihmalden doğan sorumluluk bertaraf edilememekte, hafif ihmalden doğan 
                                                 
346 Hükmün ilk fıkrasında sayılan 15 konuda yapılan taraf anlaşmaları, ilgili sözleşme klozu bireysel 
olarak müzakere edilmiş olsa bile geçersiz olacaktır. Hükmün ikinci fıkrasında sayılan konularda 
yapılan taraf anlaşmaları ise ancak girişimcinin bu klozların müzakere edildiğini ispatlayabilmesi 
halinde geçerli olacaktır. 
347 Bu hüküm müteşebbisin hem kendi davranışından hem de yardımcı kişilerin davranışlarından 
doğan sorumluluğunu konu almaktadır. Bkz.: Krejci, ABGB Kommentar, § 879 N. 118. 
348 OGH, 19.11.2002 4 Ob 179/02f SZ 2002/153 = ÖBA 2003/1090, 141. Kararda genel işlem şartları 
içinde hafif ihmalden doğan sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk klozlarının da sınırlanabileceği 
vurgulanmaktadır. Ayrıca bkz.: OGH, 28.01.2009 10Ob70/07b. Ayrıca bkz.: Doris Kiendl, 
Haftungsfreizeichnung für Personenschäden in Verbraucherverträgen, ZfRV 1994, s. 138 – 142, s. 
138/139. Yazar bu konuda Avusturya hukukunda kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk 
anlaşmalarını yasaklayan açık bir hükmün olmamasını elştirmektedir. 
349 OGH 12.08.2004 1 Ob 144/04i = SZ 2004/123.  
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sorumluluğun sınırlandırılmasına ise genel işlem şartlarında uygulanan içerik 

denetimi yoluyla engel olunabilmektedir350.  

 

4. İngiltere Hukuku  

İngiliz hukukunda sorumsuzluk anlaşmasına konulan sınırlar iki farklı kaynaktan 

beslenmektedir. İlk kaynak, İngiliz kanun koyucusunun “Statute Law” çerçevesinde 

tüketici sözleşmelerine ilişkin öngördüğü özel düzenlemelerdir. İkinci kaynak ise, 

“Common Law” çerçevesinde oluşan yargı içtihatlarıdır. Çoğu defa bu iki kaynaktan 

doğan sınırlamalar kesişmektedir. Bu nedenle sorumsuzluk anlaşmalarının 

sınırlanmasında aslında oldukça karmaşık bir yapının oluştuğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır351. 

a. Statute Law’dan Kaynaklanan Sınırlar 

Anılan karmaşıklığa tüketici sözleşmelerinde yer alan sorumsuzluk anlaşmalarına iki 

farklı yasal düzenlemede yer alan sınırların uygulanması da eklenmelidir.  Bu iki 

                                                 
350  Avusturya Yüksek Mahkemesi (OGH) 19.11.2002 tarihli ve 4Ob179/02f sayılı kararında 
Avusrurya hukukunda etkin olan bu denetim ilkelerini izleyerek bir bankanın genel işlem şartlarında 
hafif ihmalden doğan sorumluluğunu bertaraf eden klozun haksız şart oluşturduğuna şu gerekçelerle 
karar vermiştir: „Z 9 Abs 1 Satz 1 befreie die Beklagte von jeder Haftung für leicht fahrlässig 
verursachte Schäden aus jeglicher Art von Bankgeschäften. Sie führe damit bei allen Geschäftsarten 
einen Sorgfaltsmaßstab ein, der das Schadenersatzrecht des ABGB unterlaufe. Angesichts der 
wirtschaftlichen Übermacht der Beklagten und der von ihr verwendeten AGB unterliege der Kunde 
einer zweifach verdünnten Willensfreiheit, die für die Beurteilung der Zulässigkeit einer 
Freizeichnung für leichte Fahrlässigkeit ebenso maßgeblich sei, wie der Umstand, dass die hier 
vorgenommene Herabsetzung des Sorgfaltsmaßstabes das Schadenersatzrecht des ABGB unterlaufe. 
Nach der Rechtsprechung sei ein Verzicht auf künftige Schadenersatzforderungen wegen leicht 
fahrlässiger Schädigung dann unwirksam, wenn damit auf den Ersatz für gänzlich unvorhersehbare 
oder atypische Schäden, mit denen nicht gerechnet werden könne, verzichtet werde oder wenn die 
Vereinbarung (insbesondere im Zusammenhang mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen) auf die 
wirtschaftliche Vormachtstellung des Begünstigten zurückzuführen sei. Der hier formulierte 
Haftungsausschluss erfasse ohne Zweifel auch die Haftung für atypische Schäden. Zur Vermeidung 
einer sittenwidrigen gröblichen Benachteiligung des Vertragspartners seien der 
Haftungsfreizeichnung Grenzen gesetzt. Diese bestünden im Zusammenspiel zwischen der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit und dem Zusammentreffen einer ausgeprägten Vormachtstellung mit 
der Verdünnung der Willensfreiheit beim Vertragspartner. Bei Berücksichtigung all dieser Umstände 
benachteilige die vorliegende Freizeichnung den Vertragspartner der Bank gröblich im Sinn des § 
879 Abs 3 ABGB.” 
351 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Joseph Chitty, The Law of Contracts I, 1999, N. 982 vd.; Richard Lawson, 
Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms, 8th Edition, London 2005, s. 211 vd.  
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düzenleme 1977 tarihli “Unfair Contract Terms Act (UCTA)352” (Haksız Sözleşme 

Şartları hakkında Kanun) ile 1999 tarihli “The Unfair Terms in Consumer Contracts 

Regulations 1999353 (Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar hk. Tüzük)’tür. 

 “Unfair Contract Terms Act (UCTA)” ile tüketiciye karşı sorumluluğun kaldırılması 

veya sınırlandırılması sonucunu doğuracak sorumsuzluk anlaşmalarının denetimi 

1977 yılında düzenlenmiştir 354 . UCTA’da dikkat çeken önemli bir husus, dar 

anlamda sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilmeyen, ancak geniş anlamda 

sorumsuzluk anlaşmalarına dahil sayılan alacaklının hukuki durumunu zayıflatan 

diğer sözleşme klozlarının da sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilerek denetime 

tabi tutulmasıdır355.  

Anılan kanun sorumsuzluk anlaşmalarının denetiminde ikili bir denetim ölçütünü 

esas almaktadır. Buna göre belirli konularda yapılan sorumsuzluk anlaşmaları ya 

doğrudan batıl sayılmakta ya da makul (reasonable 356 ) olup olmadıklarının 

denetlenmesi imkanı sağlanmaktadır 357 . Örneğin bu kanuna göre tüketici 

sözleşmelerinde bedensel zararlara ilişkin tazminat yükümlülüğünü haksız fiilde 

ihmal (negligence) için kaldıran sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz olup, diğer 

zararlara ilişkin tazminat yükümlülüğünü kaldıran ya da sınırlandıran sorumsuzluk 

anlaşmaları ise ancak makul (reasonable) iseler geçerli kabul edilmektedir.  

Bu yasal rejimin yanı sıra, İngiliz hukukunda tüketici sözleşmelerinde yer alan 

haksız şartların denetlenmesi ayrıca 1994 yılında kabul edilen “Unfair Terms in 

                                                 
352 Unfair Contract Terms Act, 1977 c. 50; İngiltere RG T. 26.10.1977 S. 50, Kanun metni için bkz.: 
http://www.statutelaw.gov.uk . 
353 The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 1999 No. 83; Tüzük metni için bkz.: 
http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/19992083.htm#n1.  
354 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ewan McKendrick, Contract Law, Text, Cases and Materials, Oxford 
2005, s. 460 vd. 
355  Kanundaki denetim kural olarak hem bireysel sözleşmeler hem de genel işlem şartları için 
öngörülmüştür. Bkz.: Manfred Wolf/ Norbert Horn/ Walter Lindacher, Kommentar zum AGB-Gesetz, 
München 1999, Einleitung, N. 52. 
356  Bir sorumsuzluk anlaşmasının hangi şartlar altında makul (reasonable) sayılacağı 11. Section 
altında  düzenlenmektedir. Buna göre, söz konusu kloz must be “a fair and reasonable one to be 
included having regard to the circumstances which were, or ought reasonably to have been, known to 
or in the contemplation of the parties when the contract was made”. Bkz.: McKendrick, s. 472 vd. 
357 Wolf/ Horn/ Lindacher, Einleitung, N. 52. 
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Consumer Contracts Regulation358” ile sağlanmak istenmiştir. Bu tüzük ilgili AT 

yönergesini359 iç hukuka aktarmak amacıyla 1.7.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ancak AB mevzuatı ile tam anlamıyla örtüşmenin sağlanması için revize edilmesi 

ihtiyacı hissedilmiş, 22.7.1999 tarihinde kabul edilen “The Unfair Terms in 

Consumer Contracts Regulations 1999360” (UTCCR) ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu son tüzüğe dair halihazırda İngiliz Hukukunda AB ile tam uyumu sağlamak adına 

yine önemli değişiklik önerileri bulunmaktadır361. 

1977 tarihli UCTA ve 1999 tarihli UTCCR arasındaki temel farklardan bir tanesi 

UTCCR’ın sadece tüketici sözleşmelerinde uygulama alanı bulması, UCTA’nın hem 

tüketici (B2C) hem de girişimcilerin (B2B) taraf olduğu sözleşmelerde 

uygulanmasıdır362.  

UTCRR genel olarak hem sorumsuzluk anlaşmalarına hem de diğer sözleşme 

klozlarına uygulanabilmektedir. UCTA ise sadece geniş anlamda sorumsuzluk 

anlaşmalarını konu almaktadır. Sonuç olarak, her iki düzenlemenin sorumsuzluk 

anlaşmalarına ilişkin olarak kesiştiği haller bulunmaktadır363. Bu da uygulamada 

karmaşıklığa yol açmaktadır364. Örneğin UTCCR çerçevesinde haksız olmadığı için 

geçerli kabul edilen bir sözleşme klozu, UCTA çerçevesinde pekala haksız şart 

olarak değerlendirilerek geçersiz kabul edilebilmektedir365.  

 

 

                                                 
358 Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation 1994, 1994 No. 3159, Tüzük metni için bkz.: 
http://www.opsi.gov.uk/SI/si1994/Uksi_19943159_en_1.htm.  
359 Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, ATRG 1993, L95/ 29.  
360 The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 1999 No. 83; Tüzük metni için bkz.: 
http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/19992083.htm#n1.  
361 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Hugh Beale, Unfair Terms in Contracts: Proposals for Reform in the UK, 
Journal of Consumer Policy, Sayı 27, Yıl: 2004, s. 289 –316. 
362  Bir diğer fark, UTCCR’nin sadece bireysel olarak müzakere edilmemiş sözleşme klozlarına 
uygulanmasıdır Buna karşın, UCTA ise tüketici sözleşmesinde yer alan sorumsuzluk klozlarının 
müzakere edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulama alanı bulmaktadır. Beale, Unfair Terms in 
Contracts: Proposals for Reform in the UK, s. 292. 
363 Bkz.: McKendrick, s. 460. 
364  Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ann-Katrin Ponick, Die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen und ihre Umsetzung im Vereinten Königreich, Münster 2003, s. 105 vd. 
365 Beale, Unfair Terms in Contracts: Proposals for Reform in the UK, s. 290. 
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b. Common Law’dan Kaynaklanan Sınırlar 

Common Law’dan doğan ve sorumsuzluk anlaşmalarını ilgilendiren temel sınırlar 
kısaca şöyle sıralanabilir366: 

 

i.  Karşı sözleşen sorumsuzluk klozunun kapsamı konusunda aldatılmış ise 
yapılan sorumsuzluk anlaşması geçersizdir367. 

ii. Hile halinde sorumlu olunmayacağının düzenlenmiş olması  halinde bu 
sözleşme klozu geçersizdir368. 

iii. Haksız fiilde ihmalden (negligence) sorumlu olunmayacağına ilişkin 
sorumsuzluk anlaşmaları geçerlidir369. 

iv. Belirli şartların varlığı halinde, sözleşmenin kasıtlı ihlalindan sorumlu 
olunmayacağına ilişkin klozlar geçerli kabul edilmektedir370. 

v. Sözleşmenin ağır surette ihlalinden (fundamental breach) doğan zarardan 
sorumlu olunmayacağı belirli şartlar dâhilinde kararlaştırılabilmektedir371. 

vi. Yapılan sorumsuzluk anlaşması tarafların müzakere güçleri arasındaki 
eşitsizlik (inequality of bargaining power) nedeniyle de geçersiz kabul 
edilebilmektedir. 

vii. Sorumsuzluk anlaşmaları dar yorumlanır372. 

                                                 
366 Bkz.: Joseph Chitty, The Law of Contracts, Volume I, General Principles, N. 1030 vd. 
367 Bkz.: Jaques v. Lloyd D. George & Partners Ltd. (1968) 1 W.L.R. 625. 
368 Bkz.: Pearson (S.) & Son Ltd. V. Dublin Corp. (1907) A.C. 351; Kollerich & Cie. S.A. v. State 
Trading Corpn. Of India (1980) 2 Lloyd’s Rep. 32. 
369 Chitty, N. 950 vd. 
370 Bkz.: Suisse Atlantique Societe d'Armament Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale 
(1967) 1 A.C. 361, 435. 
371 Bkz.: Photo Production Ltd. V. Securicor Transport Ltd. (1980) A.C. 827, 853. 
372 Curtis v. Chemical Cleaning and Dyeing Co. (1951) 1 K.B. 805. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

SORUMSUZLUK ANLAŞMASININ GEÇERSİZLİĞİ SORUNU 

 

I.  Sorumsuzluk Anlaşmasının Geçerlilik Sınırları 

Sorumsuzluk anlaşmasının geçerlilik sınırları denildiğinde, bir yandan her 

sözleşmenin geçerliliği bakımından öngörülen genel sınırlar, diğer yandan da özel 

olarak sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliği bakımından BK m. 99 ve 100’de 

düzenlenen genel sınırlar asli öneme sahiptir.  Bunun ötesinde, kanunda öngörülen 

bazı özel normlar sorumsuzluk anlaşmalarında doğrudan doğruya da etkin olur1. Bu 

hukuki rejim karşısında, sözleşme özgürlüğü ilkesi ile aynı paralelde, her türlü 

sorumsuzluk anlaşmasının kanunda öngörülen sınırlar dahilinde yapılabileceği 

sonunuca varılmalıdır2.      

Bu bölümde her sözleşmenin mutlak anlamda uygunluğunun arandığı genel ve özel 

sınırlar sorumsuzluk anlaşması bakımından değerlendirme konusu olacaktır. İlk alt 

başlık altında, önce sorumsuzluk anlaşması bakımından sözleşme özgürlüğüne ilişkin 

BK m. 19/f. 2 ve BK m. 20/f.1 çerçevesinde benimsenen genel sınırlar incelenecek 

ve “hukuka aykırılık” sınırı çerçevesinde BK m. 99 ve 100’ün kusur ölçütüne bağlı 

olarak ortaya koyduğu genel sınırlar tartışılacaktır. Çalışmada bu ayrımın 

benimsenmiş olmasının nedenleri arasında BK m. 99 ve 100 hükümlerinin bir 

yandan doğrudan doğruya sorumsuzluk anlaşması ile ilgili oluşları yer almakta, diğer 

yandan ise alacaklının hukuki durumunu zayıflatan başka sözleşme klozların 

denetlenmesinde de ölçüt sağladığının tezde savunuluyor olmasıdır. Diğer bir neden 

ise, BK m. 19/20’ye dayanan genel sınırların birbirinden farklı ölçütlerden 

beslenmesi ve her türlü sözleşme ilişkisi bakımından uygulama alanı bulmasıdır. Bu 

bağlamda örneğin uygulamada genel sınırların önemi özellikle genel işlem şartları 

içinde yer alan sorumsuzluk anlaşmaları ile kişivarlığı zararlarından doğan 

sorumluluğun bertaraf edilmesi bakımdan kayda değerdir. İkinci alt başlık altında ise 

                                                 
1 Schwenzer, N. 24.03. 
2 Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3082. 
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Borçlar Kanunu’nun Özel Hükümler kısmında öngörülen özel sınırlar 

değerlendirilecektir. 

A. Sorumsuzluk Anlaşmasına Genel Olarak Çizilen Sınırlar  
 

Sözleşmenin konusuna getirilen sınırları tespit ederken doktrinde ifade edildiği üzere 

Borçlar Kanununun 19. maddesi, 20. maddesi ile birlikte ele alınmalıdır 3 . 19. 

maddenin birinci fıkrası, sözleşmenin konusunun, kanunun çizdiği sınırlar 

çerçevesinde serbestçe belirlenebileceğini belirterek sözleşme özgürlüğü ilkesine yer 

vermektedir. İkinci fıkrasında ise, “kanunun kat’i surette emreylediği hukuki 

kaidelere veya kanuna muhalefet; ahlaka (adaba) veya umumi intizama yahut şahsi 

hükümlere müteallik haklara mugayir bulunmadıkça, iki tarafın yaptığı mukaveleler 

muteberdir.” denilerek kötü bir çeviri sonucu anlaşılması güç bir hüküm 

öngörülmüştür. Anlatılmak istenen, yapılan sözleşmenin “kanuna, ahlaka, kamu 

düzenine ve kişilik hakkına aykırı” olmadığı sürece sözleşmenin geçerli olacağıdır. 

Bu hükümde sözü edilen “ahlak”, “kamu düzeni” ve “kişilik hakkı” kavramlarının, 

sözleşme özgürlüğüne sınır koyan ayrı ve bağımsız kavramlar olmadığı ileri 

sürülmektedir. Bu görüşe göre bu kavramların bir normun ne zaman emredici 

sayılacağını gösteren yorumlayıcı bir fonksiyona sahip olduğu kabul edilmektedir4.  

Ancak başka bir görüşe göre, BK m. 19/f. 2’de belirtilen kavramların her biri 

sözleşme özgürlüğüne sınırlar çizmektedir5. Zira hükmün sözüne bakılacak olursa, 

kanun koyucu bu kavramları birbiriyle eşdeğer ve aynı ağırlıkta sınırlamalar olarak 

ifade etmiştir. Bu görüşe göre, bir sözleşme “kanunun emredici hükümlerine”, 

“ahlaka”, “kamu düzenine” veya “kişilik hakkına” aykırı olamayacaktır6. Başka bir 

                                                 
3 Oğuzman/Öz, s. 72; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 8; von Tuhr/Peter, OR AT, s. 225 ve s. 253; 
Kramer, Berner Komm., Art. 19/20 OR, N. 6; Gauch/Schluep/Schmid, N. 629 f.  
4 von Tuhr/Peter, OR AT, s. 250; Hans Schraner, Unzulässige Überwälzung und Wegbedingung der 
Schadenersatzpflicht unter besonderer Berücksichtigung von Vereinbarungen über die Tragung der 
bauherrenhaftung, Zürich 1973, s. 10; Lörtscher, s. 197 -198; Hüseyin Hatemi, Hukuka ve Ahlaka 
Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul 1976, s. 35/36; aynı yazar, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 
2004, § 3 N. 22; Kamm, s. 170 f.; Buol, N. 349; Oğuzman/Öz, Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 6. Hatta 
İsviçre Borçlar Kanunu hazırlanırken hükmün bu düşünce ile kanuna konulduğu ifade edilmektedir. 
Bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 6 ve s. 529 dn. 12’de anılan yazarlar.   
5 Hükmün kanuna konuluş süreci sayesinde bu yorumun haklı olduğu sonucuna varılabilir. Bkz.: 
Abegg,, s. 158/159. 
6 Oğuzman/Öz, s. 72; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 7; von Tuhr/Peter, OR AT I, s. 225 ve s. 253; Hans 
Giger, Rechtsfolgen norm- und sittenwidriger Verträge, Zürich 1989, s. 77; Stockar, s. 62/63; 
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ifade ile, emredici hükme aykırı olmamakla birlikte, yedek hukuk kurallarından 

sapan bir sözleşme “kamu düzenine”, “ahlaka” veya “kişilik hakkına” da aykırı 

olamayacaktır7. Bu sayede yedek hukuk kurallarında ya da kanunlarda hiç açıkça 

ifade edilmemiş ya da somutlaştırılmamış olsa bile hukuk sisteminin beslendiği 

değer yargıları BK m. 19/f.2 sayesinde sözleşme özgürlüğünün sınırı olarak 

karşımıza çıkar8 . Nitekim bu görüş çerçevesinde kanun koyucunun aynı hüküm 

içinde emredici hukuk kurallarının yanı sıra,  “ahlak”, “kamu düzeni” ve “kişilik 

hakkı” kavramlarını anmış olması anlam kazanır9.  

 

Görüldüğü üzere, BK m. 19 ve 20’de yer alan kavramların nasıl bir tasnife tabi 

tutulması gerektiği öğretide tartışmalıdır. Bu tartışma karşısında BK m. 19/f. 2’de yer 

alan kavramlara aykırılık halinde hükmün butlan yaptırımını öngören BK m. 20/f. 1 

ile birlikte ele alınması doğru gözükmektedir10.  

 

Tezde bu başlık altında hukuka ve ahlaka aykırılığın sorumsuzluk anlaşması 

bakımından özellikleri incelenecektir. Bunun ötesinde bir sorumsuzluk anlaşmasının 

konusunun imkansız olamayacağı 11 , gabine konu oluşturamayacağı ve irade 

sakatlıkları bakımından da özel önem arzetmemesi gerçeğini göz önünde tutarak, 

anılan bu genel sınırlar tezin inceleme konusunun dışında bırakılacaktır. Bu sebeple 

                                                                                                                                          
Gauch/Schluep/Schmid, N. 647. Bu anlayışın Türk Borçlar Kanunu Tasarısı için de benimsenmiş 
olduğu kabul edilebilir. BKT m. 27’ye göre; “kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, 
kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür”. Ayrıca 
sözleşme özgürlüğünü düzenleyen BK m. 19’a karşılık gelen BK m. 26’da da önemli bir değişiklik 
yapılmıştır. Madde gerekçesine göre, yürürlükte bulunan BK m. 19/f. 2  “birinci fıkrada öngörülen 
sözleşme özgürlüğü ilkesinin sınırlarını açıklamaktan ibaret olan bir hüküm niteliği taşıması sebebiyle 
gereksiz görülerek, metinden çıkarılmıştır” (BKT m. 26, madde gerekçesi) 
7 Giger, Rechtsfolgen norm- und sittenwidriger Verträge, s. 77; Gauch/Schluep/Schmid, N. 647.   
8 Atamer, GİŞ, s. 184. 
9 Kramer, Berner Komm., Art. 19/20 OR N. 156. Bu noktada Kramer’in haklı olarak belirttiği üzere, 
kişilik hakkına ilişkin Medeni Kanun’da öngörülen m. 27 (MK m. 23) hükmü emredici niteliktedir. 
Yazara göre bu nedenle, kişilik hakkına aykırılık hali, BK m. 19/f. 2’de açıkça ifade edilmiş olsa bile, 
“hukuka aykırılık” başlığı altında emredici hükümlerden bağımsız bir denetim aracı olarak 
değerlendirilemeyecektir. Bkz.: Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20 OR, N. 128. Karş.: Huguenin, 
Basler Komm., Art. 19/20 N. 13; Bucher, ZSR 1983 II, s. 284. 
10 Aynı yönde: Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 8; Huegenin, Basler Komm, Art. 19-20, N. 1, 12 ve 13. 
Hatta Kramer’e göre, sözleşmenin konusunu belirleme özgürlüğünün sınırları BK m. 19/ f. 1 ile BK 
m. 20/f. 1 hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, hukuka aykırılık, ahlaka aykırılık ve 
imkansızlık olarak tasnif edilmelidir. Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20 OR, N. 129. Karş.: 
Huguenin, Basler Komm., Art. 19/20 N. 13.  
11 Kamm, s. 172; Buol, N. 321; Zirlick, s. 217.  
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aşağıda emredici hükümlere aykırılığın yanı sıra kamu düzenine ve kişilik hakkına 

aykırılık halleri ile ahlaka aykırılık ve hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırılık 

halleri sorumsuzluk anlaşmasının genel sınırları bağlamında irdelenecektir. Anılan 

bu sınırlar aşağıdaki tabloda görselleştirilmiştir: 

 

 

   Tablo I: Sorumsuzluk Anlaşmasının Genel Sınırları 
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1. Emredici Hükümlere Aykırılık 

Hukuka aykırılık objektif nitelikteki yazılı ve yazılı olmayan kurallara aykırılığı 

ifade eder12. Bu kuralların kamu hukuku kökenli olması ile özel hukuk kökenli 

olması arasında bir fark doğmaz13. Taraflar arasındaki sözleşmenin konusu hukuka 

aykırı ise BK m. 20/f.1 gereğince o sözleşme batıldır. Bir sözleşmenin içeriği14, 

amacı 15  ve son olarak da kanuna karşı hile oluşturup oluşturmadığı hukuka 

aykırılığın belirlenmesinde önem taşır16. 

Sözleşmenin konusunun hukuka aykırı olması, öncelikle emredici normlara  aykırı 

olması halini ifade eder. Hukuk düzeninin öngördüğü tüm emredici normlar (ius 

cogens) hukuka aykırılığın belirlenmesinde dikkate alınır. Kast edilen geniş anlamda 

“emredici hükümlerdir”. Bu geniş başlık altında, hem dar ve teknik anlamda 

emredici hukuk normları17 hem de yasaklayıcı normlar18 anlaşılmalıdır.  

Emredici hükümlere aykırılığa karşı BK m. 20’nin öngördüğü hükümsüzlük 

yaptırımı, hem kanunda hem tüzükte hem de yönetmelikte düzenlenmiş19 emredici 

hukuk kuralları açısından öngörülmüş birer yaptırımdır 20 . Kanunda borçlunun 

                                                 
12  Roland Hürlimann, Teilnichtigkeit von Schuldverträgen nach Art. 20 Abs. 2 OR, Freiburg 
(Schweiz) 1984, s. 31 (N. 118). Sadece objektif nitelikteki normların ihlali emredici hükümleri 
aykırılığa vücut verecektir.  
13 Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20, N. 132; Gauch/Schluep/Schmid, N. 646 – 648; Akyol, 
Borçlar Genel, s. 141; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 9. 
14 Hukuka aykırılık, tarafların üzerinde anlaştığı edim borcu ya da bu borcun tabi olacağı farklı ifa 
şekillerine ilişkin olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, BK m. 127’nin uygulama alanına dahil kabul edilen 
zamanaşımı sürelerinin sözleşme ile sınırlanması, emredici hukuk normlarına aykırılık oluşturur. 
Bkz.: Huguenin, Basler Komm., Art. 20 N.17. Bu bağlamda, BK m. 127 hükmüne aykırı olarak 
zamanaşımı süresi ister borçlu lehine kısaltılsın, isterse alacaklı lehine uzatılsın, bu anlaşma mutlak 
bir şekilde hukuka aykırılığın yaptırımına uğrar. 
15 Gauch/Schluep/Schmid, N. 638 vd. 
16 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 17.  
17 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 22; Kramer, Berner Komm. Art. 19 OR, N. 135. Karş.: Hatemi, 
Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 36. 
18 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 21. 
19 Emredici hükümler yazılı olan ya da olmayan davranış kurallarını temel alır. Bu çerçevede örneğin 
yazılı olmayan örf ve adet hukuku kuralları ile hukukun genel ilkeleri de emredici hükümlerin 
temelinde yer alır. Ateş, s. 148.  
20 Emredici hükümlere aykırılık halinde “mutlak olarak” her zaman hükümsüzlük yaptırımı uygulama 
alanı bulmaz. Bazı emredici hükümlere aykırılık halinde özel bir yaptırım öngörülmüş olabilir, 
örneğin “lex minus quam perfecta (düzen hükmü)” denilen kurallar böyledir. Bu tür hükümlere 
aykırılık halinde hukuki işlem geçerliliğini korumakla birlikte ihlal nedeniyle ya bir ceza ya da idare 
hukukunun belirlediği başka bir yaptırım uygulanır. Kramer, Berner Komm., Art. 19-20, N. 135; 
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sorumluluğuna ilişkin öngörülen hukuki rejimin aynen kabul edilmesi, 

ağırlaştırılması21   ya da sınırlandırılması, kanunun emredici hükümleri ile tutarlı 

olmak şartıyla tarafların takdirindedir.  

Bir hükmün emredici olup olmadığı ise, kanunda açıkça ifade edilmiş olabileceği 

gibi kanun hükmünün yorumu yoluyla da belirlenebilir. Bu açıdan kamu düzenini, 

genel ahlakı, kişilik hakkını korumak için konulan kurallar emredici niteliktedir22. 

Emredici hükümler, düzenleyici (yorumlayıcı/tamamlayıcı) hükümlerden farklı 

olarak, kişilerin aksini kararlaştıramadıkları ve uymak zorunda oldukları 

hükümlerdir. Nitekim her hukuki işlem açısından genel sınır kabul edilen MK m. 23, 

BK m. 19 ve 20’nin çizdiği hukuki çerçeve sorumsuzluk anlaşmaları için kesin 

sınırlardır. Ancak bu hükümlerin ötesinde emredici hükümlere aykırılık denildiğinde 

sorumsuzluk anlaşmalarında öncelikle BK m. 99 ile 100/f. 3 akla gelir23. BK m. 

99’un koyduğu sınırlar borçlunun kendi davranışlarından doğan sorumluluğunu konu 

alan sorumsuzluk anlaşmalarına, BK m. 100’ün çizdiği sınırlar ise, borçlunun 

başkalarının (ifa yardımcılarının) davranışlarından doğan sorumluluğunu konu alan 

sorumsuzluk anlaşmalarına uygulanacaktır.  

BK m. 99’un koyduğu ana kural çerçevesinde borçlunun kastından ya da ağır 

ihmalinden sorumsuzluğunu kararlaştırması hukuka aykırı olacaktır. Hafif ihmalden 

doğan sorumluluğunu kaldırabilse de borçlu, somut olayda devletin verdiği bir 

imtiyazla faaliyet yürütmekte ise ya da alacaklı borçlunun hizmetinde ise hafif 

ihmalden sorumsuzluk anlaşması hakimin takdiri sonucunda butlan yaptırımına 
                                                                                                                                          
Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 23; Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 144; Serozan, BH Genel, § 1 
N. 17.  
21  Kanunda düzenlenmemekle beraber sorumluluğu ağırlaştıran “sorumluluk anlaşmalarının” 
(Haftungsverschärfungsvereinbarung)  yapılmasında sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince bir sakınca 
bulunmamaktadır. Yeter ki, söz konusu sorumluluk anlaşması BK 19/20 ve MK m. 23 ile çatışmasın. 
Bkz.: von Tuhr/Escher, s. 118; Akman, s. 30/31. Bu tür anlaşmalar, borçlunun sorumluluğun BK m. 
98’deki genel kuraldan sapılarak kanun gereği daraldığı hallerde önem taşır. Örneğin, BK m. 243’de 
öngörülen sınırların aşılarak bağışlayanın her türlü kusurundan sorumlu olacağına ilişkin taraf 
anlaşması böyle bir sorumluluk anlaşmasıdır. Ya da BK m. 117’nin öngördüğü sınırların aşılarak 
mücbir sebep halinde ortaya çıkan kusursuz imkansızlık nedeniyle borçlunun sorumlu olacağının 
kararlaştırılması da başka bir örnektir. Ya da hangi olayların mücbir sebep sayılacağı da taraf 
anlaşması ile belirlenebilir. Bu durumda da bir sorumluluk anlaşmasının bulunduğu kabul edilir. 
Akman, s. 29/30 ve dn. 85; Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 468. 
22 Oğuzman/Öz, s. 72 vd.; Eren, s. 287; Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 35/36. 
23 Weber, Berner Komm, Art. 100 N. 61; von Tuhr/Peter, s. 250 (dn. 13); Lörtscher, s. 129 vd.; Koller, 
OR AT, s. 233 N. 919, 923; Buol, N. 327; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 17; Oğuzman/Öz, s. 359. 
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uğrayabilecektir24. Ayrıca BK m. 100 çerçevesinde borçlu ifa yardımcısının her türlü 

kusurundan sorumsuzluğunu kararlaştırabilse de, somut olayda sorumluluk devletin 

verdiği imtiyazla yürütülen bir faaliyetten doğmuşsa ya da alacaklı borçlunun 

hizmetinde ise, borçlu ancak hafif ihmalden sorumluluğunu kaldırabilecektir25.  

Borçlar Hukukunda sorumsuzluk anlaşmalarını sınırlayan bu emredici 

düzenlemelerin dışında sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin başka emredici hükümler 

bulunmaktadır26. Bunlar öncelikle satıcının zapta ve ayıba karşı tekkefül borcunu 

düzenleyen BK m. 189/f.3 ile BK m. 196’dır. Ayrıca arttırma yoluyla satıma ilişkin 

BK m. 230/f.3 ve otelcinin sorumluluğuna ilişkin BK m. 480 de sorumsuzluk 

anlaşmalarına ilişkin diğer emredici hükümlerdir27.   

Bu genel hükümlerin yanı sıra, TKHK m. 6 ile tüketici sözleşmelerinde haksız şart 

denetimini öngören düzenleme de emredici niteliktedir. Bir tarafının tüketici olduğu 

sözleşmelerde, taraflar arasındaki sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler dengesi 

dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde tüketici aleyhine bozulmuşsa, hakim tüketici 

sözleşmesinde öngörülen “haksız şartı” geçersiz kabul edebilecektir28. Ancak TKHK 

m. 6, BK m. 20/f. 1’de öngörülen kesin hükümsüzlük yaptırımı karşısında önemli bir 

farklılık içermektedir. Bilindiği üzere, normun emredici karakterinin sözleşmenin bir 

tarafını (genelde zayıfı/güçsüz olanı) koruma amacından kaynaklanması halinde, 

zayıf tarafın lehine olarak emredici normun aşılmış olması butlan yaptırımına yol 

açmamaktadır 29 . Bu tür emredici düzenlemelere nisbi emredici hükümler de 

denilmektedir30.  

Yine tüketici sözleşmelerinde sorumsuzluk anlaşmasının yapılamayacağına ilişkin 

yasa gereği getirilen önemli sınırlamalar da emredici niteliktedir. Örneğin, Paket Tur 

                                                 
24 Bkz.: Bölüm II, s. 102 vd.  
25 Bkz.: Bölüm II, s. 106 vd., 
26 Borçlar Hukukunun dışında, bazı kanunlarda da sorumsuzluk anlaşmalarına kanun koyucu sınırlar 
çizmiştir. Öyle ki Türk Ticaret Kanunu’nun 766., 1116. ile 1117. maddeleri ile Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 111. maddesi sorumsuzluk anlaşmasının yapılmasını açıkça yasaklamıştır.  
27 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 38 ff. 
28 Bkz.: Bölüm II, s. 213. 
29 Eren, s. 287; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 20. 
30 Nisbi emredici hükümlere en temel örnek, MK m. 16 gereğince sınırlı ehliyetsizlerin izinsiz yapmış 
oldukları borçlandırıcı işlemlerde ilk aşamada doğan askıda hükümsüzlük üzerine kanuni temsilcinin 
rızasını açıklamasına kadar geçen evrede sadece karşı sözleşenin hukuki işlemle bağlanmasıdır.  
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Sözleşmeleri hakkında Yönetmelik m. 10’a göre, sözleşme metninde veya müstakil 

herhangi bir belgede tüketicinin bu yönetmelikten kaynaklanan haklarını 

kullanmaktan feragat ettiğine dair veya seyahat acentasının bu Yönetmelikten 

kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir. 

Ya da imalatçının sorumluluğunu sınırlandıran kayıtların Ayıplı Mal Yönetmeliği   

çerçevesinde geçersiz kabul edilmesi de , ya da işçilerin korunması amacıyla konulan 

hükümler arasında yer alan nisbi emredici hükümler, emredici hükümlere aykırılık 

çerçevesinde dikkate alınmalıdır. 

Tez kapsamında geniş anlamda sorumsuzluk anlaşması olarak nitelendirilen ve 

alacaklının borçluya karşı hukuki durumunu zayıflatan başka anlaşmalar da emredici 

hükümlere aykırılık halinde geçersiz olacaktır 31 . Örneğin zamanaşımı süresinin 

kısaltılmasına ilişkin anlaşmalar  BK m. 127’ye 32 , temsil yetkisinin geri 

alınamayacağına ilişkin anlaşmalar BK m. 34/f.2’ye, hatadan dolayı BK m. 31’in 

tanıdığı haklardan feragate ilişkin anlaşmalar BK m. 31’e33 ya da kiracının fesih 

hakkından vazgeçmesine ilişkin anlaşmalar BK m. 249/f. 3’e aykırılık nedeniyle 

hükümsüz olacaklardır. Ayrıca taksitle satımda BK m. 223/f.3’e aykırı olan ya da BK 

m. 260/f.3’e aykırı surette kiracının temerrüdü halinde kanun gereği tanınan mehli 

kısaltan veya akdin derhal feshedileceğine ilişkin taraf anlaşmaları anılan bu 

emredici hükümlere aykırı olacaktır34.  

Ancak bu emredici hükümlerin koyduğu sınırları aşmayan anlaşmalar bile, BK m. 

99’un kıyasen uygulanması neticesinde da geçersiz kabul edilebilecektir. Örneğin, 

belirli şartların varlığı halinde sözleşmeden doğan risk dağılımını alacaklıya 

yükleyen anlaşmalar35, alacaklının kanun gereği sahip olduğu hakların kullanılmasını 

belirli yükümler ile ağırlaştıran36, ispat yüküne ilişkin37 veya uyuşmazlık halinde 

                                                 
31 Aynı yönde: Buol, N. 16 - 20, 246. 
32 Bkz.: Bölüm I, s. 9 dn. 20. 
33 Erten, s. 210 dn. 26. 
34 Atamer, GİŞ, s. 149.  
35 Bkz.: Bölüm II, s. 182 vd. 
36 Örneğin sorumluluğun doğumuna yol açan sözleşmeye aykırı davranışın belirli bir mehil dahilinde 
borçluya ihbar edilmesi koşuluna bağlanması, alacaklının sözleşmeye aykırılık nedeniyle sahip 
olacağı hakların kullanılmasını kanunen öngörülen rejime kıyasla zorlaştırmaktadır. Schmid, FS Rey, 
s. 311. 
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borçlunun kayıtlarının esas alınacağına ilişkin delil sözleşmeleri38 ile sözleşmenin ifa 

edilmemesi halinde sorumluluğun doğmayacağına ilişkin anlaşmalar39 kıyasen BK 

m. 99’un denetimine tabi olacaktır40. BK m. 99’un kıyasen uygulanmasında temel 

gerekçe, hükmün koruma amacının bu tür klozlar ile boşa döndürülmesinin ve 

aslında kanunun dolanılmasının önüne geçmektir41. 

Yukarıda sayılan emredici hükümler arasında yer alan genel ve özel sınırlar bu başlık 

altında ayrıntılı olarak incelenecektir. Aşağıda önce borçlunun kendi davranışından 

doğan sorumluluğu sınırlandıran BK m. 99 hükmü, sonra ise borçlunun, başkasının 

davranışından doğan sorumluluğunu sınırlandıran BK m. 100 hükmü incelenecektir. 

Bu bağlamda, her iki hükümde sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliğinde ortak ölçüt 

olarak beliren kusur ölçütü tartışılacaktır.  Ardından sorumsuzluk anlaşmasını genel 

olarak sınırlandıran MK m. 23 ve TKHK m. 6 inceleme konusu olacaktır.  

                                                                                                                                          
37  Borçluya kusursuzluluğunu ispat yükünü yükleyen BK m. 96 emredici değildir. Taraflar ispat 
yükünü tersine çevirebilirler. Oğuzman/Öz, s. 354. Bu tür anlaşmalar maddi etkisi gereği bir çeşit 
sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilmelidir. Aynı yönde: Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 452 
dn. 3; Buol, N. 133-138. Akman da, bu tür anlaşmaları sorumsuzluk anlaşması benzeri bir anlaşma 
olarak nitelendirmektedir: Akman, s. 20. Karş.: Kamm, s. 22/23; Oesch, s. 22 dn. 37. Yazarlara göre, 
ispat yüküne ilişkin anlaşmalar kanundan doğan sorumluluk rejiminde bir değişiklik meydana 
getirmemekte, sadece alacaklının taleplerini ileri sürmesini zorlaştırmaktadır. Bu durumun bir 
sorumsuzluk anlaşmasının etkisine benzer bir maddi etki yaratacağını kabul etmekle birlikte, sırf bu 
etki sebebiyle bu tür anlaşmaları da birer sorumsuzluk anlaşması olarak tavsif edilmesine karşı 
çıkmaktadırlar. Ayrıca bkz.: Bölüm I, s. 11 dn. 28. 
38 Bankaların hazırlamış oldukları genel işlem şartlarında sık rastlanılan bu tür klozlar, müşteri ile 
banka arasında çıkan uyuşmazlıklarda bankanın ticari defterlerinin, belgelerinin, yazışmalarının ve 
elektronik kayıtlarının delil oluşturacağını düzenlemektedir. Bu tür sözleşme klozları delil sözleşmesi 
olarak nitelendirilir ve HUMK m. 287 çerçevesinde kural olarak geçerli sayılabilekse de (Bkz. Baki 
Kuru, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2003, s. 527 vd.), müşterinin güçsüzlüğünün istismar edildiği ve 
banka tarafından bir nevi dayatma neticesinde sözleşme içeriğine dahil olan bu klozların kamu 
düzenini ihlal ettiği açıktır. Atamer, GİŞ, s. 285. Bu durumda anılan klozların haksız şart denetimi ile 
ayıklanması yolu tercih edilmeldir. Bu yolu izlemeyen, ancak bu tür klozları delil sözleşmesi olarak 
kabul etmeyen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1995 yılında verdiği bir kararında yaptığı şu 
tespitler konuya ilişkin Yargıtay’ın yaklaşımını göstermesi açısından önemlidir: “L.banka hesap 
cüzdanı, ödeme makbuzu niteliğinde bir belgedir. Banka mevduat cüzdanındaki, "uyuşmazlık halinde 
bankamız kayıtları esas alınır" ibaresi delil sözleşmesi niteliginde değildir. Bir güven kuruluşu olan 
ve tedbirli bir tacir gibi davranmak zorunda olan davalı bankanın, uyuşmazlık halinde banka 
kayıtlarının esas alınacağı şartına dayanarak, kayıtlarında yetkili kişilerince verilen banka 
cüzdanının içeriğine aykırı biçimde tek taraflı düzeltme yaparak bunların davacıyı bağlayacağını ileri 
sürmesinin, hakkaniyet ve güven prensiplerine de aykırı olduğu kuşkusuzdur.” Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu, E. 1995/11-425, K. 1995/616, T. 14/06/1995 - www.hukukturk.com. 
39 Lörtscher, s. 181 - 183. 
40 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 73 – 75; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3081; Schmid, FS 
Rey, s. 310 ff.; Müller-Chen, “Vertragliche Haftung und Freizeichnungsmöglichkeiten des Beraters”, 
in: Gauch’s Welt, Zürich 2004, s. 516; Buol, N. 619 f.  
41 Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 6/7. Hükmün kıyasen değil, doğrudan uygulama kabiliyeti 
sağladığı yönünde: Schmid, FS Rey, s. 311. 
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a. Borçlunun kendi davranışlarından doğan sorumlululuğuna 

ilişkin sorumsuzluk anlaşmaları 

BK m. 99 Borçlar Kanunun “Genel Hükümler” isimli birinci kısmının içinde, 

Kanunun ikinci babının “borcun ödenmemesinin neticeleri (ifa etmemenin 

sonuçları)” başlığını taşıyan üçüncü faslında yer almaktadır. İfa etmemenin sonuçları 

bakımından benimsenen ana kural, borçlunun her türlü kusurundan sorumlu 

olmasıdır (BK m. 98). Ancak bu hükmün kural olarak aksi kararlaştırılabilmektedir. 

Bu yöndeki taraf anlaşmasının sınırı ise BK m. 99 ve 100’dür. BK m. 99 ve 100 

borçlunun kusuruyla sebep olduğu her türlü ifa etmeme hali için, başka bir ifade ile 

kötü ifa ya da hiç ifa etmeme halleri için,  kural olarak uygulama alanı bulmaktadır42.   

BK m. 99 denetiminden geçen bir sorumsuzluk klozunun haksız fiil sorumluluğunu 

da geçerli bir şekilde sınırlandırıp sınırlandırmadığı ise anılan klozun yorumu 

yoluyla belirlenecektir43. Son olarak, MK m. 5’teki yollama nedeniyle BK m. 99 

hükmü, diğer Medeni Hukuk ilişkilerine bünyesine uygun düştüğü ölçüde 

uygulanacaktır44.  

Hüküm aşağıdaki gibidir: 

                                                 
42  Weber, Berner Komm, N. 36; Kamm, s. 113; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3082,  von 
Tuhr/Escher, s. 119, Buol, N. 600 f.; Erten, s. 200. Karşı görüş: Eugen Bucher, “Wer haftet wem? 
Zum Problem der Tragung des Risikos betrügerisch veranlasster Bankvergütungen” 
(Urteilsanmerkung), recht 1984, s. 97 – 104, s. 101 (dn. 6); Bucher, OR AT, s. 348. Yazara göre, 
sadece akdin müsbet ihlali olarak nitelendirilen hallerde sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin kanunda 
öngörülen sınırlar uygalanacaktır. Edimin hiç ifa edilmemesi halinde sorumlu olunmayacağına ilişkin 
bir sorumsuzluk anlaşmasına ise uygulanamayacaktır. Bu görüşün gerekçesinde yazar, alacaklı ile 
borçlunun ifanın yapılıp yapılmamasını borçlunun takdirine bırakabileceklerini, bu çerçevede ifa 
etmeme nedeniyle sorumlu olunmayacağına ilişkin bir sorumsuzluk anlaşmasının da geçerli olması 
gerektiğini savunmaktadır. Anılan sınırların bu tür bir sorumsuzluk anlaşmasına uygulanması, 
borçlunun “lucrum cessans” için de sorumlu tutulmasını beraberinde getirecektir. Oysa yazara göre 
temel amaç “damnum emergens” denilen zararların karşılanmasıdır. Bkz..: Bucher, recht 1984, s. 101 
(dn. 6). Yazarın görüşüne katılmak mümkün görünmemektedir. Zira sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerin sınırlanmasını konu alan BK m. 99, böyle bir taraf anlaşmasında dahi alacaklının 
haklı menfaatlerini gözeterek kast ve ağır ihmal için emredici sınırlar öngörmüştür. Ayrıca kanun 
koyucunun iradesinin aksi yönde olduğuna dair hükümde de bir açıklık bulunmamaktadır. 
43  Oftinger/Stark, Band I, § 13 N. 43 ff.; Honsell, Haftpflichtrecht, § 20 N. 24; Rey, 
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, N. 44 ff., 1247 ff.; Roberto, N. 499; Schwenzer, OR AT, N. 
54.04. Türk hukuku için bkz.: Erten, s. 201. Ayrıca bkz.: Bölüm III, s. 299 vd., s. 304 .  
44 İsviçre hukuku için aynı yönde değerlendirmeler için bkz.: Kamm, s. 112 ff.; Ackermann, s. 53 f.; 
Lörtscher, s. 173 f. 
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BK m. 99 – Mesuliyetten Beraaet Şartı  

Hile veya ağır kusur halinde duçar olacağı mes’uliyetten borçlunun iptidaen 

beraatini tazammun edecek her şart, bâtıldır. 

Hafif kusur halinde, borçlu iptidaen mes’uliyetten beraati tazammun eden şartın 

dermeyanı sırasında alacaklı borçlunun hizmetinde ise veya mes’uliyet hükumet 

tarfından imtiyaz suretiyle verilen bir sanatın icrasından tevellüt ediyorsa; haiz 

olduğu takdir salahiyetine istinat ile hakim, bu şartı batıl addedebilir. 

Yukarıda aynen aktarılan BK m. 99/f.1’in açık yasağına göre kast veya ağır ihmal 

halinde borçlunun sorumlu tutulamayacağını öngören sorumsuzluk anlaşmaları 

geçersizdir. Sorumsuzluk anlaşmasının kanunda öngörülen bu kayıtlamalara aykırı 

yapılması, emredici hükme aykırılık nedeniyle “kesin hükümsüzlük/butlan” 

sonucunu doğurmaktadır45.  

Devletin verdiği imtiyazla yürütülen bir faaliyetten sorumluluk doğmuşsa ya da 

sorumsuzluk anlaşması yapıldığı sırada alacaklı borçlunun hizmetinde ise, hafif 

ihmali konu alarak yapılan sorumsuzluk anlaşmaları da BK m. 99/f.2 gereğince 

hakimin denetimine tabi olacaktır ve hakim bu sorumsuzluk anlaşmalarını da takdir 

yetkisini kullanarak “kesin hükümsüz/batıl” kabul edebilecektir.  

Diğer bir ifade ile, 

- Kast ve/veya ağır ihmal sonucunda doğan sorumluluğun kaldırılması 

doğrudan geçersiz, 

- Hafif ihmal için sorumluluğu sınırlandıran anlaşmalar kural olarak geçerli, 

                                                 
45 “Teknenin davacı tarafından çekek yerine bırakılması nedeniyle imzalanan 8.10.1980 tarihli "çekek 
yeri şartları"nın 3. maddesinde aynen "Gerek karaya çekme ve denize indirme sırasında, gerekse 
karada teknenin bulunduğu yerde vukua gelecek olaylardan ve ezcümle hasar, yangın, hırsızlık 
vesaireden dolayı kulüp hiç bir mesuliyet kabul etmez" hükmü getirilmiştir. Borçlar Kanunu'nun 99. 
maddesinin birinci bendi hükmü uyarınca hile veya ağır kusur halinde uğrıyacağı sorumluluktan 
borçlunun başlangıçta beraatını tazammun edecek her şart batıldır. Buna göre davalının teknede 
meydana gelen hırsızlık olayından dolayı sorumlu tutulabilmesi için kusurunun ağır olması şarttır.” 
Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 1984/3925, K. 1984/4613, T. 18/06/1984 - www.hukukturk.com.  
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- Kamusal imtiyazla yürütülen bir faaliyetten doğan sorumluluğun ya da 

alacaklı borçlunun hizmetinde (tabiyet ilişkisinin varlığı halinde) bulunduğu sırada 

sorumluluğun hafif ihmal için sınırlanması hakimin takdiri ile geçersiz kabul 

edilebilecektir: 

  

     Tablo II: BK m. 99 

BK m. 99’un ratio legis’i araştırıldığında üç önemli amaç belirmektedir: İlki, 

borçlunun edimini kast ya da ağır ihmali ile tehlikeye atmasının önlenmesidir. Kanun 

koyucu, kasten ya da ağır ihmal ile ifada bulunmayan borçlunun, bu denli ağır 

kusuruyla verdiği zararın sorumluluğunu taşıması gerektiği düşüncesiyle 

sorumsuzluk anlaşmasından yararlanarak bir de ifa etmemenin doğuracağı hukuki 

sonuçlardan kaçınmasının önüne geçmek istemektedir46. Bir başka ifade ile, özel 

hukukta temel yapı taşı olarak görülen kusur prensibinin taraf anlaşması yoluyla 

                                                 
46 Ackermann, s. 87; Weber, Berner Komm., Art. 100 OR, N. 5. 
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içinin boşaltılmasına engel olunmaktadır 47 . Ayrıca sorumsuzluk anlaşmalarının 

kanun koyucu tarafından sınırlanmış olması, pratik açıdan “pacta sunt servanda (ahde 

vefa)” ilkesinin dolanılmasına engel olma amacını taşır 48 . Özellikle ifa etmeme 

nedeniyle doğan sorumluluğun kaldırılması düşünüldüğünde alacaklının borçlunun 

inisiyatifine tamamen bağlı kılındığı ve bu nedenle sözleşme bağından beklenen 

faydanın ortadan kaldırıldığı görülecektir. Bu ise öncelikle kamu düzenini ihlal 

edecektir49. 

İkincisi ise, doğacak tazminat alacağından daha işin en başında vazgeçen alacaklının 

korunmasıdır50. Kanun koyucunun alacaklıyı korumak istemesi onaylanması gereken 

bir hukuk politikası tercihidir. Burada henüz zarar ortaya çıkmamışken ve borçlunun 

kastı ya da ağır ihmali ile vereceği zararın kapsamından alacaklı aslında habersizken 

alacağından vazgeçmesi engellenmek istenmiştir. Bunun ardında yatan düşünce, 

ekonomik geleceğini öngörülemez bir zarar karşısında tehlikeye atan alacaklının, 

zararın doğumundan önce ifa etmeme nedeniyle doğan sorumluluğu tamamen 

kaldıran bir anlaşmaya taraf olmasının ahlaka aykırı oluşudur51.  

Üçüncüsü ise, kanun koyucunun özellikle sorumluluğun sınırlanmamasını haklı kılan 

güç dengesizliklerinin varlığını gözetmesidir52 . Bu sayede sözleşme adaletini ve 

aslında maddi anlamda sözleşme özgürlüğünü temin etmek üzere hakime doğrudan 

bir müdahale aracı sağlanmaktadır53. 

Sorumsuzluk anlaşmalarının geçerlilik sınırlarının BK m. 99 ve 100’de kusur 

ölçütüne bağlı kılınmış olması nedeniyle her iki hükmü ilgilendiren kusura ilişkin 

tartışmalar aşağıda BK m. 100 de incelendikten sonra yapılacaktır.  
                                                 
47 Lörtscher, s. 154/155; Oesch, s. 54 vd.; Kamm, s. 116 vd. 
48 Oser/Schönenberger, Art. 100 N. 1; Buol, N. 249. Ayrıca bkz.: Akman, s. 16/17. 
49 Tandoğan öngörülen sınırlarla borçlunun zararın meydana gelmemesi için önleyici tedbirleri almaya 
zorlandığını ve bunun milli iktisad açısından önemine işaret etmektedir. Yazara göre ayrıca borçlunun 
kastından ya da ağır ihmalinden sorumlu olmayacağını kararlaştırması dürüstlük kuralına da aykırı 
olacaktır. Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 455. 
50 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 86 f.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 882, 883. Tandoğan, 
Mes’uliyet Hukuku, s. 455; Akman, s. 53; Erten, s. 79; Lörtscher, s. 156; Kamm, s. 117; Buol, N. 250. 
51 Kamm, s. 116/117; Lörtscher, s. 156; Buol, N. 250. 
52 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 40 (s. 552). Yazara göre, BK m. 99 hükmünün temelinde (tek başına 
olmasa bile) zayıfı güçlüye karşı koruma yolundaki etik ilke yatmaktadır. 
53 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 86 f.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 882, 883. Tandoğan, 
s. 455; Akman, s. 53; Erten, s. 79. 
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b. Borçlunun başkasının davranışından doğan sorumluluğuna 

ilişkin sorumsuzluk anlaşmaları  

İş yaşamında sürekli gelişen iş alanları ve buna bağlı olarak oldukça karmaşık hale 

gelen ürün ve hizmet ağları karşısında borçlunun edimine dahil her aşamayı kendi 

başına yerine getirdiğini düşünmek gerçekçi değildir. O borçlarını ifa etmek veya 

borç ilişkisinden doğan haklarını kullanmak için genellikle yardımcı kişilerden 

yararlanmaktadır. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan kanun koyucu borçlunun 

sorumluluğunu yardımcı kişilerin fiillerini kapsayacak şekilde genişletmiştir. 

Bilindiği üzere, BK. m. 100 ile kanun koyucu, yardımcı kişi kullanarak etkinlik 

alanını genişleten borçluya bunun rizikosunu da yüklemektedir54. Kanun koyucunun 

bu yaklaşımının temelinde haklı gerekçeler bulunmaktadır55.  

Etkinlik (risk) alanını yardımcı kişi kullanarak genişleten borçlu, kullandığı yardımcı 

kişiler sayesinde daha hızlı ve daha büyük ölçekte ifa sürecine dahil olmaktadır. Bu 

önemli nimetin, aynı zamanda külfetlerinin de bulunması gerektiği açıktır56. Nitekim 

çoğu zaman ifa sürecine içkin bulunan zararların meydana gelmesi halinde ifa 

sürecine tesadüfen de olsa dahil olan bir üçüncü kişiye başvurmaktansa, alacaklının 

sözleşme ilişkisi içinde bulunduğu borçlusuna karşı harekete geçmesi alacaklı için 

daha makul bir çözüm olduğu kadar, hakkaniyete de uygundur57 . Zira yardımcı 

kişiye ancak haksız fiil sorumluluğunun şartlarının bulunması halinde başvurabilmesi 

mümkünken, borçluya da başvurabilmesinin yolunun açılması, borçlunun yardımcı 

kişi kullanması nedeniyle genişleyen etkinlik alanı içinde zararının giderilmesi 

imkanını beraberinde getirir58.  

Borçlunun yardımcı kişilerden sorumlu tutulmaması halinde ise, kötü ifa halinde dahi 

borçluya başvuramayan bir alacaklı profili ile karşı karşıya kalınabilir. Özellikle asıl 

                                                 
54 BGE 114 Ib E. 2c.; 107 Ia 169 E. 2a; 94 I 251; Von Tuhr/Escher, s. 123; Koller, Erfüllungsgehilfen, 
N. 28; Oğuzman/Öz, s. 365; Schwenzer, AT, s. 143; Zirlick, s. 172. 
55 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Zarife Şenocak, Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, 
Ankara 1995, s. 11 vd. 
56 Serozan, BH Genel, § 22 N. 3; Karl Spiro, Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, Bern 1984, s. 60 vd.; 
Akman, s. 75. 
57 Schraner, s. 37/38. 
58 Bkz.: Larenz, Lehrbuch, s. 297. 
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borçluyla karşı karşıya bile gelmeyen müşterilerin, yardımcı kişilerin (örneğin 

“müşteri temsilcilerinin”) yol açtığı zararlar nedeniyle borçlunun kusurunun 

bulunmaması gerekçesiyle borçluyu sorumlu tutamayacaklardır. Bu gibi durumlar 

düşünüldüğünde, aslında sorumluluk hukukunun temelinde yatan zarar verilmesi 

yasağının (neminem laedere) BK m. 100’ün temelinde de yer aldığı açıkça görülür59. 

Zarar borçlunun ticari/mesleki faaliyeti nedeniyle doğmaktadır. O halde borçlu 

bundan sorumlu olmalıdır60. Unutulmamalıdır ki, bu sayede önleyici bir etkinin de 

doğacağı açıktır, borçlu ifa sürecinin daha “kusursuz” bir organizasyon ile 

tamamlanmasını temin etmek üzere gerekli önlemleri alacaktır61. 

Yukarıda incelendiği üzere, kanun koyucu sorumsuzluk anlaşmalarının yapılmasına 

BK m. 99’da belirli sınırlamalar öngörmektedir. Borçlunun kendi davranışından 

doğan sorumluluğu ancak hafif ihmal için bertaraf edebilmesine karşılık, BK m. 100 

ifa yardımcısının fiillerinden doğan sorumluluğun tamamen kaldırılmasına izin 

vermektedir. Ancak istisnaen, BK m. 99’da öngörülen istisnaların paralelinde, BK m. 

100’de de bu istisnaların varlığı halinde, sadece hafif ihmalden doğan sorumluluk 

sınırlanabilmektedir. Hüküm aşağıdaki gibidir: 

BK m. 100 –Muavin Şahısların Mesuliyeti62 

Bir borcun ifasını veya borçtan mütevellit bir hakkın kullanılmasını kendisi ile 

beraber yaşayan şahıslara veya maiyetinde çalışanlara velev kanuna muvafık surette 

tevdi eden kimse, bunların işlerini icra esnasında ika ettikleri zarardan dolayı diğer 

tarafa karşı mes’uldür. 

                                                 
59 Bu temel ilkeyi sahiplenen tutumu karşısında, kanun koyucunun bir başka temel ilke olan kusur 
prensibine BK m. 100/f.1’in şartları dahilinde sırt çevirdiği dikkat çekmektedir. Burada borçlunun 
sorumluluğunun kanun gereği ağırlaştığı görülmektedir. Aslında kusur prensibi sorumluluk hukukuna 
egemenken, BK m. 100’ün bir hukuk politikası tercihi olarak borçluyu kusursuz sorumlu tuttuğu 
görülmektedir. Ayrıca bkz.: Serozan, BH Genel, § 22 N. 1 ve 2. 
60 BGE 91 I 230. 
61  Stockar, s. 40, 51 ve 115. Ayrıca bkz.: Çaykur Rizespor maçında İnönü stadındaki güvenlik 
önlemlerinin yetersizliği nedeniyle Beşiktaş ve TFF’nin sorumlululuğna ilişkin Y. kararı   
62 Maddenin kenar başlığında önemli bir yanlışlık bulunmaktadır. Bu hükümde düzenlenen yardımcı 
kişilerin sorumluluğu değil, yardımcı kişilerin davranışlarından borçlunun sorumluluğudur. Nitekim 
hükmün İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki muadili m. 101’in kenar başlığı “Yardımcı Kişilerden Dolayı 
Sorumluluk” olup, bizde de bu yönde anlaşılmalıdır. Bkz.: Şenocak, s. 54. 
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Bunların fiilinden mütevellit mes’uliyeti, evvelce iki taraf arasında yapılan bir 

mukavele tamamen veya kısmen bertaraf edebilir. 

Alacaklı, borçlunun hizmetinde ise veya mes’uliyet hükümet tarafından imtiyaz 

suretiyle verilen bir sanatın icrasından tevellüt ediyorsa, borçlu, mukavele ile ancak 

hafifi bir kusurdan mütevellit bir mes’uliyetten kendisini beri kılabilir. 

Görüldüğü üzere, kanun koyucu sorumsuzluk anlaşmalarını BK m. 99/f. 2’de olduğu 

gibi BK m. 100/f. 3’de de kusur derecesine göre sınırlandırmaktadır:  

 

      Tablo III: BK m. 100 

Yukarıda yer alan her iki tablo karşılaştırıldığında, kanun koyucunun BK m. 99’a 

nazaran BK m. 100’ü daha “özgürlükçü” bir yaklaşımla düzenlediği açıkça 

görülmektedir. Bu durumun temelinde, İsviçre Borçlar Kanunun hazırlandığı 

sıralarda (1881 öncesi) borçlunun başkalarının davranışlarından sorumlu olacağı 
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fikrinin yeni bir anlayış olması yatmaktadır63. Ancak İsviçre kanun koyucusu bu 

önemli hamleye rağmen, bu yeni sorumluluğu emredici olarak düzenlemekten 

çekinmiştir 64 . Aşağıda bu yaklaşım güncel ekonomik ihtiyaçlara artık cevap 

vermediği için eleştirilecektir. Ancak öncesinde BK m. 100 uyarınca yardımcı 

kişinin fiilinden borçlunun sorumluluğunun tabi olduğu şartlar ve yardımcı kişinin 

fiilinden sorumluluğu daraltan/kaldıran sorumsuzluk anlaşmalarının geçerlilik 

sınırları incelenecektir.  

(1) Yardımcı Kişinin (İfa Yardımcısının) Fiilinden Doğan 

Sorumluluğun Temel Unsurları 

Borcun ifasında yardımcı kişi kullanan borçlunun yardımcı kişinin fiilinden sorumlu 

tutulabilmesi BK m. 100/f.1 uyarınca şu temel şartlara bağlıdır: 

(a) Borcun İfasında veya Borç İlişkisinden Doğan Bir Hakkın 

Kullanılmasında Yardımcı Kişi Kullanılmış Olmalıdır 

 

BK m. 100 çerçevesinde hem borcun ifa edilmesinde hem de borç ilişkisinden doğan 

bir hakkın kullanılmasında yardımcı kişinin kullanılmasının yarattığı sorumluluk 

borçlunun üzerindedir.  Borçlunun bilgisi ve isteği ile borcun ifasına katılan herkes 

“yardımcı kişi/ifa yardımcısı” olarak kabul edilmektedir65. Bu bağlamda hem ifa 

yardımcıları hem de kullanma yardımcıları “yardımcı kişi” sayılırlar66. 

                                                 
63  Burckhardt, ZSR 22 (1903), s. 544/545. Ayrıca 19.yüzyılın sonunda yürürlüğe giren dönemin 
Alman BGB’si ile karşılaştırıldığında, BGB § 278 Abs. 2 çerçevesinde de yardımcı kişinin 
davranışından doğan sorumluluğun sorumsuzluk anlaşması ile –başkaca bir sınır öngörülmeksizin- 
tamamen bertaraf edilebilmesi esası kabul edilmişti. Buna karşın Art. 101 Abs. 3 OR ise daha o 
dönemde bu ana kurala iki önemli istisna getirmiştir.  Bkz.: Bölüm I, s. 72 vd. 
64 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 365. Ayrıca bkz.: Stockar, s. 24/25. 
65 Schwenzer, OR AT, N. 23.04; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3018; Serozan, BH Genel, § 20 N. 
7. Önemle vurgulanmalıdır ki, borçlunun bilgisi dahilinde ve onun isteğiyle üçüncü kişinin ifa 
sürecine katılması BK m. 100 açısından gerekli ve yeterlidir. Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 440; 
Eren, s. 1030; Oğuzman/Öz, s. 365; Şenocak, s. 151, ayrıca bkz.: s. 161; Larenz, Lehrbuch, s. 298; 
BGE 98 II 288, 293.  
66 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 436 ve 440; Şenocak, s. 127. 
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BK m. 100, sadece “borçlu ile beraber yaşayan veya borçlunun maiyetinde 

çalışanları” belirtmektedir, oysa yardımcı kişi kavramını bu iki ihtimalle sınırlamak 

doğru olmaz67. Hükmün İsviçre aslına bakıldığında, Art. 101 OR’de de yer alan bu 

sayımın sınırlayıcı olmadığı, aksine örnek bazında hükümde yer aldığı 

anlaşılmaktadır 68 . Bu bilgiler ışığında yapılması gereken, her somut olayın 

koşullarının değerlendirilmesi sonucunda üçüncü kişinin ifa yardımcısı olarak kabul 

görüp görmemeyeceğinin belirlenmesidir69 . Bu değerlendirmede temel kriter ise, 

borçlunun bilgisi ve isteği dahilinde üçüncü kişinin ifa sürecine katılmış olmasıdır70. 

Yoksa borçlu ile yardımcı kişi arasında bir sözleşmesel ilişkinin bulunup 

bulunmaması önem taşımaz 71 . Borçlunun hatır için kendisine yardım eden bir 

arkadaşı yardımcı kişi sayılabileceği gibi havaleyi gereçekleştiren bir banka da 

yardımcı kişi sayılabilir72. 

Yardımcı kişinin davranışının borçlunun sorumluluğuna yol açabilmesi için temel 

koşul, borçlu ile alacaklı arasında sözleşmeden ya da kanundan doğan bir borç 

                                                 
67 Oğuzman/Öz, s. 364/365.  
68 Ayrıca hükmün kanuna konuluş süreci incelendiğinde, kanun koyucunun “ifa yardımcısı” kavramını 
geniş ele almayı amaçladığı tespit edilebilir. Bkz.: Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 101; Weber-
Häusermann, s. 52. 
69 Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 3.  
70 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 436; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 892/893; Oğuzman/Öz, 
s. 364; Eren, s. 1030; Serozan, BH Genel, § 22 N. 3; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 40; Wiegand, 
Basler Komm., Art. 101 N. 7; von Tuhr/Escher, s. 123; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 162 f.; 
Schwenzer, N. 23.04; Ayrıca bkz.: BGE 99 II 48; 70 II 220. Ayrıca bkz.: "Borcun bizzat borçlu 
tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça, borçlu borcunu şahsen ifaya mecbur 
değildir. O halde uygun ifa olmak koşuluyla alacaklı; üçüncü kişinin (ifa yardımcısı veya ifa temsilcisi 
gibi) ifasına katlanacaktır..” Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 1998/6986, K. 1998/7576, T. 08/07/1998 - 
www.hukukturk.com.  
71  Wiegand, Basler Komm., Art 101 N. 5; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 197;  
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3028; Şenocak, s. 166.  
72 Serozan, BH Genel, § 22 N. 9. Ayrıca bkz.: Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 437/438; Eren, s. 
1033. Oysa eve tüp getiren tüpçü kiracının yardımcı kişisi değildir ve onun davranışlarından BK m. 
100 gereğince kiracıyı sorumlu tutmak mümkün bulunmamaktadır. Zira tüpçü ya da onu çalıştıran kişi 
kiracıya karşı kendi “şahsi” borcunu ifa etmektedir, yoksa kiracının kiraya verene karşı olan borcunu 
değil. Karş.: Y. 4. HD 30.3.1976 E. 1976/2799 K. 1976 (Karar Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s 
895 dn. 5’ten naklen alınmıştır). Bu şartlar altında kiraya veren evinin hasara uğraması nedeniyle 
tazminatı kusursuz kiracıdan değil, tüpçüye ve bu tüpçüyü çalıştıran kişiye karşı ileri sürmelidir. 
Kiracı bu zarardan ancak kusurlu ise sorumlu tutulabilir. Aynı yönde: 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 895 dn. 5.  
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ilişkisinin bulunmasıdır73. Hatta taraflar arasında sözleşme görüşmelerinin yapılıyor 

olması dahi yeterli kabul edilmektedir74.  

Öğretide baskın görüşe göre BK m. 100’ün uygulama alanı bulabilmesi için, borcun 

ifasında yardımcı kişi kullanılması başlı başına borca aykırılık oluşturmamalıdır. 

Eğer  yardımcı kişi kullanılması borca aykırı ise, borçlunun sorumluluğu zaten 

doğrudan BK m. 96’ya dayanacaktır ve borçlu ifa yardımcısının fiili nedeniyle 

sorumlu tutulamayacaktır 75 . Oysa izinsiz yardımcı kullanılmasında hem BK m. 

96’nın hem de BK m. 100’ün uygulanmasına BK m. 100 bir engel 

oluşturmamaktadır. Hükmün lafzı “velev kanuna muvafık surette76 tevdi” den söz 

ederek izinsiz yardımcı kişi kullanılmasını 77  dahi kapsamaktadır 78 . O nedenle 

yardımcı kişi kullanılmasının borca aykırı oluşu, baskın görüşün aksine BK m. 

100’ün uygulama alanı bulmasına engel değildir79. 

“Yardımcı kişi kimdir?” sorusunun cevaplanmasında, öncelikle şartları itibariyle 

benzerlik taşıyan BK m. 55 ve 100 arasındaki farkın ortaya konulması 

gerekmektedir80. Uygulanma koşulu itibariyle BK m. 100 ile BK m. 55 arasındaki en 

                                                 
73 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 435; Eren, s. 1032; Şenocak, s. 57. 
74 Schwenzer, OR AT, N. 23.07. Baskın görüşe göre, culpa in contrahendo oluşturabilecek durumlarda 
ya da temsil yetkisinin aşıldığı durumlarda, BK m. 100 ancak kıyasen uygulanabilir, doğrudan 
uygulanması ifa sürecine ilişkin getirilen bir düzenleme olması itibariyle mümkün görünmemektedir. 
Von Tuhr/Peter, s. 193, 318, 350, 404; Bucher, OR AT, s. 288; Gauch/Schluep/Schmid, N. 973; 
Koller, Erfüllungsgehilfen, N.300 dn. 261 (s.91). 
75 Von Tuhr/Peter, s. 90; von Tuhr/Escher, s. 122; Weber, Berner Komm., Art. 101, N. 86/ 87; 
Oğuzman/Öz, s. 368; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 892; Serozan, BH Genel, § 22 N. 2; 
Akman, s. 77; Erten, s. 222; Eren, s. 1035; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3017.  
76 Hükümde geçen bu önemli ifadenin İsviçre Borçlar Kanunu m. 101’de karşılığı olan “caiz suretle de 
olsa” şeklinde anlaşılması mehaza göre yorum kuralı çerçevesinde daha doğru olacaktır. Şenocak, s. 
54/55. 
77 Hükmün İsviçre aslı ile karşılaştırılması sonucunda, “wenn auch befugterweise” ifadesinin yanlış 
çevrildiği, anlatılmak istenenin “yetkili olsa bile” ifadesi olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, hükümde 
anlatılmak istenen, yardımcı kişi kullanılması borca uygun olsun ya da olmasın, borçlu bu kişilerin 
alacaklıya vermiş olduğu zararlardan sorumlu olacağıdır. Aynı yönde: Şenocak, s. 113. 
78 Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 227, ayrıca bkz.: N. 228 ff. 
79 Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 234; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 87; Şenocak, s. 113. 
80  “Borçlar Kanununun ... 55. maddesinde istihdam edenlerin mes'uliyeti hakkındaki hükümde 
müstahdem ve amelenin hizmetlerini ifa ederken diğer amele ve müstahdeme karşı değil, istihdam 
edenle bu hususta hukuki ve akti rabıtası olmayan 3. şahıslara karşı yaptıkları zarara ait olduğu ve 
Borçlar Kanununun yüzüncü maddesinin ihtiva eylediği ahkam ise istihdam edenin amelesi tarafından 
amellerini icra sırasındaki istihdam eyleyenin akdi bir rabıta ile bağlandığı diğer bir şahsa karşı ika 
ettikleri zarara şamil bulunduğu ve istihdam eden kimse ile mutazarrır arasında evvelce yapılmış bir 
mukavele ile bu mesuliyet kısmen veya tamamen bertaraf edilebileceği ve 55. madde mucibince 
istihdam eden mes'ulünbilmal bütün dikkat ve itinayı sarfettiği halde mesuliyetten kurtulacağı halde 
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önemli fark, BK m. 55’de adam çalıştıran ile müstahdemi arasında aranan tabiyet 

ilişkisinin, BK m. 100’de borçlu ile yardımcı kişisi arasında aranmamasıdır 81 . 

Nitekim ifa sürecinde yer alan bağımsız bir üçüncü kişi de yardımcı kişi olarak kabul 

edilmektedir82.  

Yargıtay ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin verdiği kararlarda “yardımcı kişi” 

kavramının geniş yorumlandığı anlaşılmaktadır. Buna göre belli başlı kararlar 

bazında öne çıkan “örnek” yardımcı kişiler aşağıdaki gibidir:  

- Avukatın yanında çalışan stajyer ya da iş arkadaşı83 

- Eser sözleşmesinde alt yüklenici (asıl) yüklenicinin ifa yardımcısı olarak 

kabul edilmektedir84.  

- İş sahibi tarafından ifa sürecine dahil edilen bir mimar, iş sahibinin 

yardımcı kişisidir85. 

- Hastanede çalışan teknik, idari ve tıbbi personel86 

- Kiracı alt kiracıdan BK m. 259/ f. 2 gereğince BK m. 100 çerçevesinde 

sorumludur87. Ayrıca kiracıya karşı kiraya veren de, alt kiraya verenin ifa 

yardımcısı olarak kabul edilmektedir88.  

                                                                                                                                          
100. maddeye temas eyleyen ahvalde bu ciheti isbatla mesuliyetten verasete kalamıyacağı cihetle 55. 
ve 100. maddelerin ihtiva eyledikleri hükümler ve mahiyetler arasında fark mevcut olduğundan ...” 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, E. 1938/14, K. 1939/27, T. 18/01/1939 - www.hukukturk.com . 
Ayrıca bkz.: Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 449-451; Oğuzman/Öz, s. 592/593; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 901 - 903; Serozan, BH Genel, § 22 N. 4 ve N. 9; Eren, s. 
1031/1032; Şenocak, s. 136 vd.; Weber, Berner Komm., Art. 101, N. 69 - 73; Schwenzer, N. 23.15 ff 
ve 23.02 ff.;  Weber-Häusermann, s. 64/65. 
81  Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 437; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 901/902; Eren, s. 
1031/1032; Serozan, BH Genel, § 22 N. 3 ve 4; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 42; Wiegand, 
Basler Komm., Art. 101 N. 7; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 198; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 
3028; Şenocak, s. 167. 
82 Schwenzer, N. 23.04. Ancak bir tabiyet ilişkisinin varlığı hükmün uygulanmasına da engel değildir. 
Nitekim Yargıtay, yanlış anlaşılmaya müsait bulunan bir ifade tarzı ile, borçlu ile yardımcı kişi 
arasındaki tabiyet ilişkisine dayanarak BK m. 100’ü uygulanacağını ifade etmektedir: “Adam 
çalıştıran en alt düzeydeki yardımcı kişilerin işin görülmesi sırasında başkalarına verdikleri zarardan 
sorumludur. ... Burada önemli olan, davacıya zarar veren kişinin davalıya bağımlılık ilişkisi içinde 
bulunup bulunmadığının tesbitidir. Eğer bu kişi garson veya komi veya bu kıyafetle otelde davacıya 
hizmet veren, verdiği bir kişi olduğu belirlenirse bu kişinin BK m. 100 anlamında davalının yardımcı 
kişisi olduğunun kabulü zorunlu olur.” Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 1994/10149, K. 1994/10482, 
T. 26/11/1994 - www.hukukturk.com. 
83 BGer 4P.317/2001, E. 5; 4C.244/205, E. 3. www.bger.ch.  
84 Schwenzer, OR AT, N. 23.04; BGE 116 II 305, 308; Larenz, Lehrbuch, s. 300. 
85 BGE 125 II 224, E. 6b; BGE 130 III 604.  
86 BGer 4C.279/2003, E. 4.2.1.  
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- Götürülecek borçlarda taşıyıcının alacaklıya vermiş olduğu zarardan, 

borçlu sorumlu olur89. Bu son durumda, bir görüşe göre taşıyıcının PTT 

olması bir farklılık meydana getirmez90.  

- Tüketicinin onarım talebi nedeniyle üreticinin “yetkili servis” 

görevlendirmesi, yetkili servisin “yardımcı kişi” olarak verdiği 

zararlardan üreticiyi sorumlu kılar. Yargıtay üretici ile tüketici arasında 

satım sonrası bakımı konu alan bir sözleşme kurulduğunu kabul ederek bu 

sonuca varmaktadır91. 

- Davalı satıcı onarımı yetkili servis istasyonları aracılığıyla yapıyorsa, 

aracın tamir için bırakıldığı bu yerler de yardımcı kişidir92. 

                                                                                                                                          
87 BGE 117 II 65. Alman hukukunda aynı yönde: Larenz, Lehrbuch, s. 301. 
88 BGE 119 II 337, 338; 123 III 127. 
89 Schwenzer, OR AT, N. 23.04; Şenocak, s. 116. Karş.: von Tuhr/Escher, s. 126; Wiegand, Basler 
Komm., Art. 101 N. 9. Gönderilecek borçlarda ise şeyin taşınması borcu borçluya ait olmadığından, 
taşıyıcı borçlunun yardımcı kişisi de sayılamaz. Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 9.  
90 Schwenzer, OR AT, 23.04. Borcun ifasının Devlet Demiryolları ya da PTT gibi bir monopole 
bırakılması halinde, borçlunun bu kuruluşların ifa sürecinde yarattığı borca aykırılıklar nedeniyle 
sorumlu olup olmayacağı tartışmalıdır. Bir görüş, ifa sürecine etki etme olanağı bulunmaması 
sebebiyle borçlunun sorumlu tutulamayacağını savunurken (bkz. von Tuhr/Escher, s. 126), diğer bir 
görüş ise ifa sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu kuruluşların borçluya karşı sorumlu 
olduğunu, borçlunun kendilerinden tazminat isteyebileceğini göz önünde bulundurmakta ve söz 
konusu riskin borçlu tarafından taşınmasının daha adil olacağını savunmaktadır (Bkz. Larenz, 
Lehrbuch des Schuldrechts, s. 299; Schwenzer, N. 23.04; Şenocak, s. 115/116).  Ayrıca bkz.: Serozan, 
BH Genel, § 22 N. 6; Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 438/439. 
91 “ ...davalı ile servis arasındaki ilişki incelendiğinde, davalı üretici firma ile tüketici arasında malın 
satın alınması ile o malın en iyi şekilde bakım ve onarımının yapılması konusunda bir sözleşmenin 
kurulmuş olduğu görülmektedir. Bu sözleşme ile malı satın alan veya tüketici dediğimiz kişinin, bu 
konudaki taleplerinin davalı tarafından değilde onun yetkili kıldığı servis eliyle yerine getirildiğini 
görmekteyiz. Böylece malı satın alan ve kullanan ile, üretici arasında bir bakım ve onarımın 
yapılması, kısaca gereken hizmetin sunulması konusunda bir sözleşmenin kuruldğunun kabulü 
gerekmektedir. Bu sözleşme ile üreticinin onarım ve cihazın daha iyi kullanılmasına ilişkin bulunan 
bazı yükümlülüklerin yetkili servis dediğimiz birimlere bırakıldığı görülmektedir...BK.nun 100. 
maddesinde sözü edilen  "yardımcı kişi" somut olayda "yetkili servis çalışanı" olarak kabul edilmeli 
veya en azından yetkili servis yardımcı kişi gibi nitelendirilmelidir. Anılan madde gözetildiğinde, 
davalının sorumlu tutulmaması için yetkili servisin yaptığı işi, bizzat kendisi yapmış olsa idi, zararın 
yinede meydana geleceğini kanıtlaması gerekir.” Kararın eleştirisi için bkz.: aşağıda dn. 122. Yargıtay 
4. Hukuk Dairesi, E. 2000/1199, K. 2000/3287, T. 10/04/2000 - www.hukukturk.com. Aynı yönde: 
“Deneme yanılma yoluyla aracı tamire çalışan servis elemanları istihdam edilmesinin sonuçlarının 
tüketiciye mal edilmesi düşünülemez. Öte; yandan ve asıl önemlisi, üretim hatasının varlığını, 
rahatlıkla tespit edebilecek nitelikte olması gereken bir yerde ifa yardımcısı durumunda olan 
servislerin tüketiciyi sonuç alınamayan tamirlerle oyalaması....” Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 
2006/14233, K. 2007/2558, T. 23/02/2007 - www.hukukturk.com. 
92 “18.2.2004 tarih ve 2004/4-29-83 Sayılı Hukuk Genel Kurulu Kararında da benimsendiği gibi, 
davalı satıcı onarımı yetkili servis istasyonları eliyle yapmaktadır…. üretim hatasının varlığını, 
rahatlıkla tespit edebilecek nitelikte olması gereken bir yerde ifa yardımcısı durumunda olan 
servislerin tüketiciyi sonuç alınamayan tamirlerle oyalaması ve arızanın belli aralıklarla tekrarlaması 
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- Doktorun muayenehanesinde çalıştırdığı hemşirenin yapmış olduğu iğne 

nedeniyle meydana gelen zarardan, hastaya karşı doktor BK m. 100 

çerçevesinde sorumlu olur93. 

- Eczacı, eczanesinde çalıştırdığı kalfa nedeniyle BK m. 100 çerçevesinde 

sorumlu olur94. 

- Seyahat acentası müşteriye karşı tur organizatörünün yardımcı kişisidir95.  

 “Kimler yardımcı kişi değildir?” sorusuna karşılık önemle işaret edilmesi gereken 

ilk nokta, tüzel kişinin organlarının BK m. 100/f.1 anlamında yardımcı kişi kabul 

edilmediğidir. Zira organın davranışı MK m. 50/f. 2 gereğince tüzel kişinin kendi 

davranışı sayılmaktadır. Bu durumda, organın borca aykırı davranışı sebebiyle tüzel 

kişi BK m. 99 gereğince doğrudan sorumlu olmakta 96  ve sorumluluğunun 

sınırlandırılması da BK m. 99’daki kurallara tabi olmaktadır97. Ancak yardımcı kişi 

                                                                                                                                          
karşısında davada zamanaşımı; varlığından da söz edilemez.” Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 
2006/14233, K. 2007/2558, T. 23/02/2007 - www.hukukturk.com.  
93  “Davalılardan doktor E. Ö. 'e ait muayenehanede diğer davalının hemşire olarak çalıştığı 
uyuşmazlık konusu değildir. B. kanunu 100 madde uyarınca bir borcun ifasını veya bir borçtan 
mütevellit bir hakkın kullanılmasını kendisi ile beraber yaşayan şahıslara veya maiyetinde çalışanlara 
ve de kanuna muvafık surette tevdi eden kimse bunların işlerini icra esnasında ika ettikleri zarardan 
dolayı diğer tarafa karşı mesuldür. Davalı doktor yardımcı kişinin fiilinden davacılara karşı 
sorumludur.” Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 2003/2333, K. 2003/6348, T. 22/05/2003 - 
www.hukukturk.com. Hekimin ifa yardımcısının davranışları nedeniyle sorumluluğuna ilişkin İsviçre 
Federal Mahkemesi kararları için bkz.: BGE 92 II 18; 116 II 519. 
94 “ ... BK.nun 100. maddesi gereğince eczacı kalfası eczacının denetimi altında bulunan yardımcı 
kişidir. Yardımcı kişinin eylemlerinden de davacı eczane sahibi sorumludur.” Yargıtay 13.  Hukuk 
Dairesi, E. 2003/6181, K. 2003/10932, T. 01/10/2003 - www.hukukturk.com.  
95 BGH, 10. Zivilsenat, Tarih: 24.5.2006, Karar No: X ZR 198/04, www.bundesgerichtshof.de . 
96 MK m. 50 gereğince tüzel kişi iradesini organları aracılığıyla açıklar. Organ kavramı, öncelikle 
tüzel kişinin yasa gereği oluşturmak zorunda olduğu organları ifade eder. Ancak bunun yanı sıra tüzel 
kişinin iradesinin oluşmasına katılan ya da dışarıya karşı böyle bir izlenim yaratarak tüzel kişi adına 
tekil bir fonksiyon ifa ettiği düşünülen temsilciler de organ olarak kabul edilir: BGE 122 III 227/228; 
121 III 179/180 E. 4; 117 II 571 ff.. Tekil fonksiyonun belirlenmesinde, söz konusu kişilerin tüzel 
kişinin idari yapısı içinde ifa ettiği görevlerin niteliği ve sahip oldukları karar yetkisinin niteliği ile 
kapsamı dikkate alınır. Bkz.: Lörtscher, s. 169. Bu bilgiler ışığında örneğin banka müdürleri (BGE 65 
II 6; 42 II 81; 68 II 295, 301) ve periyodik yayınlarda sorumlu müdürler (BGE 95 II 486; 72 II 66) 
organ olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Bilge Öztan, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde 
Organ kavramı ve Organın Fillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970, s. 28 vd.; Şenocak, s. 130 – 
132. Buna karşın yardımcı kişiler tüzel kişinin iradesinin oluşumuna etki etmez. Bu çerçevede bir 
kişinin organ mı, yoksa yardımcı kişi mi olduğunun belirlenmesi önemli olur. Zira organ ise BK m. 
99, yardımcı kişi ise BK m. 100 çerçevesinde sorumsuzluk anlaşmasının geçerlilik sınırları tespit 
edilecektir.  
97 Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 55; Hüseyin Hatemi, “Die Haftung juristischer Personen für ihre 
Organe”, in: Türkisch-Schweizerische Juristenwoche in Zürich und Bern, Die Verantwortlichkeit im 
Recht, Band I, Zürich/Bern 1980, s.263 – 273, 267;  Buol, N. 302; BGE 102 II 264. Doktrinde bazı 
yazarlar tüzel kişinin organları sebebiyle MK m. 50 (/EMK m. 48) gereğince sorumlu olduğunu ifade 
etmektedir. Bkz.: Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 127 vd. ile s. 449.  Bu ifade hukuki durumu tam 
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söz konusu ise, bu durumda borçlunun sorumluluğu BK m. 100 çerçevesinde tayin 

edilmekte ve sorumsuzluk anlaşmasının sınırları için de BK m. 100/f.2 ve 3 dikkate 

alınmaktadır98. 

Borçlunun yardımcı kişi olarak bir tüzel kişiyi ifa sürecine dahil etmesi halinde ise 

yardımcı kişi sıfatını tüzel kişi kazanacaktır99. 

İkinci nokta ise, satıcının veya yüklenicinin kendisine mal teslim eden kişilerden BK 

m. 100 çerçevesinde sorumlu olmadığıdır. Satıcıya mal teslim eden imalatçı ya da 

ara satıcının fiilleri, borçlunun ifa ile yükümlü olduğu edim borcunun konusuna 

doğrudan dahil değildir. Örneğin satıcı malı imal etmekle yükümlü değildir. Asli 

yükümlülüğü şeyi alıcıya teslim etmek ve mülkiyetini ona kazandırmaktır100. Bu 

nedenle sadece arka planda rol alan ve edime dolaylı katkıda bulunan “üçüncü 

kişiler” borçlunun yardımcısı sayılmazlar101. Ancak borçlu borcunu doğrudan üretici 

aracılığıyla ifa ediyorsa durum değişecektir. Zira borçlu borcunu üretici aracılığıyla 

ifa ediyorsa ve üretici teslimde gecikiyorsa, bu durumda üretici yardımcı kişi kabul 

edilecektir ve borçlu yardımcı kişinin davranışlarından sorumlu olacaktır. 

(b) Yardımcı Kişinin Fiilinden Doğan Sorumlulukta BK m. 

100/f.1 Öncelikli Olarak Dikkate Alınmalıdır 

BK m. 100’ün uygulama alanını daraltan önemli bir düzenleme vekalet sözleşmesini 

düzenleyen BK m. 391/f.2’dir. Bu nedenle, vekilin ifa sürecine dahil ettiği bir 

üçüncü kişinin ne zaman BK m. 391/f.2 anlamında alt vekil, ne zaman BK m. 100 

anlamında yardımcı kişi olarak kabul edileceği belirlenmelidir. 

                                                                                                                                          
anlamıyla karşılamamaktadır. Bilindiği üzere, MK m. 50 sorumluluk doğuran bir norm değildir. 
Hükümde hangi şartlar altında sorumluluğun doğduğu düzenlenmemektedir. MK m. 50 sadece tüzel 
kişinin iradesinin organlar aracılığıyla açıklandığını ve organların, hukuki işlemleri ve diğer bütün 
fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına soktuklarını ifade etmektedir. Buna göre, organın davranışı tüzel 
kişinin kendi davranışı olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede de organın davranışının tüzel kişi için 
ortaya çıkardığı sorumluluk BK m. 96 uyarınca belirlenecektir. Oysa yardımcı kişinin fiili BK m. 100 
çerçevesinde borçluya isnad edilecektir. Sorumsuzluk anlaşması bakımından ise, ilkinde BK m. 99, 
ikincisinde BK m. 100’ün koyduğu sınırlar uygulama alanı bulacaktır. Bkz.: Şenocak, s. 131/132. 
98 Lörtscher, s. 168; Şenocak, s. 130. 
99 Şenocak, s. 105. 
100 Şenocak, s. 122; Karş.: Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 189 ff. 
101 Serozan, BH Genel, § 22 N. 8. 
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BK m. 391/f. 1’e göre, vekil başkasını tevkile yetkili olmadığı halde, bir “alt vekil” 

görevlendirirse, bu kişinin davranışlarından sorumlu olur102. Anılan hüküm, aslında 

BK m. 100’ün özel bir görünüm biçimidir103. Hükmün ikinci fıkrası ise özel bir 

düzenleme olma özelliğini taşımaktadır ve BK m. 100 karşısında öncelikle 

uygulanmalıdır. Bu hükme göre, vekil başkasını tevkile yetkili ise, görevlendirdiği 

bu kişiyi (alt vekili) seçerken ve ona talimat verirken özen göstermelidir. Alt vekil 

vekaletin ifasında alacaklıya (müvekkile) zarar verirse, vekil alt vekili seçerken ve 

ona talimat verirken gerekli özeni gösterdiğini ispat ederek sorumluluktan 

kurtulabilmektedir104. Hükmün ortaya koyduğu bu ayrım nedeniyle her somut olayda 

vekilin ne zaman bir alt vekil görevlendirmeye yetkili olduğu dikkatle 

belirlenmelidir. Bunun için, öncelikle vekalet sözleşmesinin taraflarının açık ya da 

üstü örtülü irade beyanlarının yorumlanması yoluyla vekilin bir alt vekil 

görevlendirmeye yetkili veya yükümlü olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu 

konuda BK m. 390/f. 3 yol göstericidir. Eğer vekil başkasını tevkil etmek için 

yetkilendirilmemişse ya da durum ve koşullar ile adet vekili başkasını tevkile zorunlu 

kılmadıkça, vekil vekaleti kendisi ifa etmek zorundadır 105 . Başka bir ifade ile, 

vekaletin şahsen ifası zorunlu değilse (örneğin müvekkil açıkça vekaletin başkası 

tarafından ifasını yasaklamamış ise) ve özel hal ve şartlar vekili başkasını tevkile 

zorunlu kılmışsa, vekil bir alt vekil tayin edebilir. Örneğin, doğum esnasında yaşanan 

komplikasyon nedeniyle Kadın Doğum Uzmanı’nın bir Genel Cerrahı ameliyata 

çağırması halinde, durum ve koşullar vekilin kendi uzmanlık alanını aşan bir 

müdahale için bir alt vekil gerektirmektedir. Nitekim bu durumun tarafların farazi 

iradelerine de uygun düşeceği açıktır106.  

BK m. 391/f. 2 ve BK m. 100 arasındaki bu öncelik ilişkisi nedeniyle, vekilin ifa 

sürecine dahil ettiği kişinin bir yardımcı kişi mi, yoksa bir alt vekil mi olduğu 
                                                 
102 Eğer vekil zaten alt vekil kullanma serbestisine sahip değilse, alt vekil kullanmış olması başlı 
başına borca aykırılık oluşturur ve baskın görüş çerçevesinde vekilin sorumluluğu doğrudan BK m. 
96’ye dayanır, azınlık görüşe göre ise BK m. 96 ve 100 birbirine alternatif oluşturacak şekilde 
uygulama alanı bulabilir. 
103 Şenocak, s. 140. 
104 Tandoğan, Borçlar Özel, C. II, s. 465; Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 447/448; Eren, s. 1033; 
Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 395; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 26; Wiegand, Basler Komm., 
Art. 101 N. 9; Şenocak, s. 140. 
105 Bucher, OR AT, s. 352. 
106 Şenocak, s. 141. 
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mutlaka belirlenmelidir 107 . Alt vekil ile yardımcı kişi arasındaki farkın ortaya 

konulmasında İsviçre doktrininde ileri sürülen farklı görüşler bulunmaktadır 108 . 

Doktrindeki görüşler arasında Hofstetter tarafından geliştirilen görüş İsviçre Federal 

Mahkemesi nezdinde de kabul görmektedir. Buna göre, borçlu kendi yararına olarak 

–örneğin etkinlik alanını genişletmek için- ifayı bir üçüncü kişiye bırakıyorsa, bu kişi 

“yardımcı kişi” kabul edilecektir. Ancak alacaklının yararına olarak –örneğin aile 

hekiminin uzmanlık alanının dışında bir şikayetle gelen hastayı bir 

fizyoterapiste/beyin cerrahına tedavi ettirmesi- ifayı bir üçüncü kişiye bırakması 

anlamına gelir, o halde artık üçüncü kişi “alt vekil” kabul edilmelidir109.  

Vekalet sözleşmesi dışında borçlunun yerine başkasını ikame ettiği hallerde ise, bu 

kişiler yardımcı kişi sayılırlar ve borçlu da BK m. 100 uyarınca bunların 

davranışlarından sorumlu olur110.  

(c) Yardımcı Kişi Borca Aykırı Bir Davranışla Alacaklıya Zarar 

Vermiş Olmalıdır 

Borç ilişkisinden doğan bir yükümlülüğün ifasında kullanılan yardımcı kişi nedeniyle 

borçlunun sorumlu tutulabilmesi için, yardımcı kişinin “işlerini icra esnasında” 

alacaklıya zarar vermiş olması aranır111. Bu ifadeden kasıt borç ilişkisinden doğan 

edim yükümlülüğü ile yan yükümlülüklerin ifası ya da hakların kullanılması ile 

meydana gelen zarar arasında fonksiyonel bir bağlılığın bulunmasıdır112 . Özetle, 

                                                 
107 Doktrinde ileri sürülen farklı görüşler için bkz.: Şenocak, s. 141-151. 
108 Bu görüşler için bkz.: Fellmann, Berner Komm., Art. 398 N. 535 vd. ile Art. 399 N. 35 vd.; Weber, 
Berner Komm., Art. 101 N. 63; Bucher, OR AT, s. 352 dn. 93; Şenocak, s. 141-151. 
109 Hofstetter, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches Privatrecht, Band 
VII/2: Obligationenrecht – Besondere Vertragsverhältnisse, Basel 1979, s. 74 vd.; BGE 117 II 563; 
118 II 112. Türk Hukukunda aynı yönde: Serozan, BH Genel, § 22 N. 10; Şenocak, s. 145/146. 
110 Oğuzman/ Öz, s. 364; Eren, s. 1033/1034. 
111 Tandoğan,  Mesuliyet Hukuku, s. 442; von Tuhr/Escher, s. 126/127; Weber-Häusermann, s. 54; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 896; Oğuzman/Öz, s. 369;  Eren, s. 1036; Weber, Berner 
Komm., Art. 101 N. 111; Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 10; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 
3034 f.;  
112 Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 119; Weber-Häusermann, s. 54. 
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yardımcı kişinin davranışı, borç ilişkisinde ya edimin imkansızlaşmasına ya da kötü 

ifaya (veya geç ifaya) sebebiyet vermelidir113.  

Borçlunun borç ilişkisinden doğan yükümlülükleri belirlenerek sorumluluk alanı 

tespit edildikten sonra, bu alanın dışında yer alan davranışlardan BK m. 100 

çerçevesinde sorumluluğuna gidilemeyecektir. Örneğin borçlu edimini doğrudan 

doğruya üretici aracılığıyla ifa ediyorsa ve üretici alacaklıya geç ifada bulunuyorsa, 

bu durumda yardımcı kişi kabul edilen üreticinin fiilinden borçlu sorumlu olacaktır. 

Diğer bir ifade ile borç ilişkisinden doğan yükümlülükleri ile bağdaşmaması 

nedeniyle borçlu yardımcısının verdiği zararlardan sorumlu olacaktır. Her ne kadar 

BK m. 100’deki “bunların işlerini icra esnasında ika ettikleri zarar” şeklindeki ifade 

yeterli açıklıkta değilse de, borçlu yardımcının sadece borca aykırılık oluşturan 

davranışlarıyla verdiği zararlardan sorumlu olacaktır. 

Öğretide savunulan baskın görüşe göre yardımcının fiilinden borçlunun sorumlu 

olması için yardımcının zarar verici davranışı işinin icrası dolayısıyla ortaya çıkmış 

olmalıdır. Yoksa yardımcının işi vesilesiyle verdiği zararlardan borçlunun sorumlu 

olmayacağı kabul edilmektedir114.  Başka bir ifade ile, borca ilişkin atipik rizikoların 

borçlunun sorumluluk sahasına dahil edilmemesi gerektiği savunulmaktadır 115 . 

İsviçre Federal Mahkemesi eski kararlarında bu görüşü benimsemiştir116.  

Fonksiyonel bağlılığın belirlenmesinde ortaya çıkacak sonuç bir yorum meselesidir. 

Borçlunun edim borcuna dahil koruma yükümlülükleri dar yorumlanırsa, 

yardımcının işi vesilesiyle verdiği zararlardan borçlu sorumlu olmayacaktır. Ancak 

geniş yorumlanırsa sorumlu olacaktır117. Bu son görüş çerçevesinde yardımcı kişinin 

suç oluşturan ve kendisine verilen işle bağdaşmayan davranışları dahi, BK m. 100 

kapsamında değerlendirilebilecektir118. İşte taraftar toplayan yeni bir görüş, yardımcı 

                                                 
113 Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 114-116; Schwenzer, OR AT, N. 23.07. 
114 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 441/442; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 896; Oğzman/Öz, 
s. 369; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 123; Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 10; Larenz, 
Lehrbuch, s. 302. 
115 Serozan, BH Genel, § 22 N. 13;  
116 Kararlar için bkz.: Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 127. 
117 Portmann, s. 51 vd.; Honsell, Haftpflichtrecht, Zürich 2000, s. 125; Schwenzer, OR AT, N. 23.09. 
118 Nitekim Alman hukukunda verilen bir karar bu açıdan ilgi çekicidir: Karara konu olan olayda, 
bozulan su tesisatını tamir ettirmek üzere bir tamirci ile anlaşan iş sahibinin evinden, tamirat 
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kişinin ifa vesilesiyle verdiği zararları fonksiyonel bağlılık içinde değerlendirmeyen 

baskın görüşü eleştirmekte ve özellikle borç ilişkisinden doğduğu kabul edilen 

koruma yükümlülüklerini ihlal eden ifa yardımcılarının davranışlarının da BK m. 100 

çerçevesinde borçluya yüklenmesi gerektiğini ileri sürmektedir 119 . Hatta bu 

çerçevede yardımcı kişinin ifa vesilesiyle verdiği zararlardan da borçlunun sorumlu 

olması gerektiği 120 , zira ifa sürecine borçlu tarafından dahil edilmesi sayesinde 

alacaklının zarar görmesine zemin hazırlanmış olduğu ileri sürülmektedir121. İsviçre 

Federal Mahkemesi de yeni kararlarında bu görüşe yaklaşmaktadır122.  

İsviçre Federal Mahkemesi’nin kararlarına bakıldığında, Yüksek Mahkeme’nin 

fonksiyonel bağlılık kriterini aradığı, ancak bu kriteri oldukça geniş yorumladığı 

söylenebilir. Örneğin bir kararında “Yardımcının borçlunun yükümlülükleri ile 

bağdaşmayan her davranışı borçlunun Art. 101 OR gereğince sorumluluğunu 

doğuracaktır” diyerek sanatoryumda tedavi gören hasta ile duygusal ilişkiye giren 

psikiyatristin davranışı nedeniyle tedavinin sonuç vermemesi üzerine doğan 

zarardan, bakım ve tedavi sözleşmesinin borçlusu olan sanatoryumu sorumlu 

tutmuştur123.  Başka bir kararında ise, taşıma yükümlülüğünü kaptan pilot aracılığıyla 

ifa eden havayolu şirketini, kaptan pilotun uçağa yüklenen altın külçelerini çalması 

                                                                                                                                          
nedeniyle görevlendirilen tamircinin çırağı (yardımcı kişisi) değerli eşyalar çalmıştır. Alman Federal 
Mahkemesi çırağın işin ifası sürecinde bu eylemleri işleyebilecek zemine kavuştuğunu sebep 
göstererek, hırsızlık eylemlerinden doğan zarardan tamirciyi sorumlu tutmuştur. Bkz.: BGHZ 31, 358 
ff. Türk-İsviçre hukuku için aynı yönde: Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 240/241; Bucher, OR AT, s. 
353; Eren, s. 1037; çok açık olmamakla birlikte Schwenzer, OR AT, N. 23.09. Karşı görüş (Borçlunun 
sorumlu tutulamayacağı yönünde): Oğuzman/Öz, s. 369; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 272 ve 
özellikle N. 298. Eren’e göre, ifa vesilesiyle verilen zararlardan borçlunun sorumlu olmayacağı görüşü 
“eskimiş” ve “çağını doldurmuştur”. Yazara göre, “böyle bir görüş, borç ve sözleşme ilişkisine hala 
tek gözle bakan ve bu ilişkiyi yalnız edim yükümünden ibaret sayan, bu suretle de modern borç ilişkisi 
anlayışı dışında kalan, 19uncu yüzyıl sonu ile 20inci yüzyıl başındaki telakkiye sadık bir görüşten 
başka bir şey değildir.” Eren, s. 1037. Kanaatimce Alman Federal Mahkemesi kararına konu olan 
olayda esasen borç ilişkisinin bünyesinden doğan koruma yükümlülüklerin yardımcı kişi tarafından 
ihlal edilmesi söz konusudur. Koruma yükümlülükleri ile ilgili olarak bkz.: Bölüm III, s. 318 dn. 65. 
119 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 226 – 238, özellikle s. 237/238. Yazar görüşünü gerekçelendirirken 
baskın görüş tarafından ileri sürülen ifa vesilesiyle verilen zararların sorumluluğun kapsamında yer 
almadığı yönündeki düşünceyi hatalı bulmakta, özellikle kanunun kendisinin böyle bir kısıtlama 
yapmadığını da ayrıca vurgulamaktadır (s. 234).  
120 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 237/238; Eren, s. 1037. Aynı yönde Alman hukukunda: Medicus, 
Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 30 III 1d (s. 127); Heinrichs, Palandt, § 278 N. 19; Musielak N. 756.  
121 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 231/232, ayrıca bkz.: 240-243. Bu yönüyle tezde Bölüm II, s. 119, dn. 
117’de anılan Alman Federal Mahkemesi kararı ile bu görüş örtüşmektedir. 
122 Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 10. 
123 BGE 92 II 15. Ayrıca bkz.: Merz, Die privatrechtliche Rechtssprechung des Bundesgerichts im 
Jahre 1966 (Obligationenrecht), ZBJV 104, s. 63. 
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nedeniyle doğan zarardan sorumlu tutmuştur124. Her iki kararda yardımcı kişilerin 

aslında kendilerine bırakılan görev ve yetki sahalarının dışında, borcun ifası ile 

alakası olmayan davranışlar sergilediği söylenebilir. Ancak İsviçre Federal 

Mahkemesi bu kararlarda borç ilişkisinin vesile olduğu zarar verici davranış ile zarar 

arasında fonksiyonel bağlılığın var olduğu sonucuna varmıştır. Yüksek Mahkeme bu 

gibi durumlarda borçlunun sorumlu olmadığını kabul etmenin doğru olmadığını, aksi 

takdirde yardımcı kişinin borca aykırı davranışının ağırlığı karşısında borçlunun 

sorumluluğunun da kalkacağı sonucuna varılacağına işaret etmiştir. Bu çerçevede 

borçlunun yardımcı kişinin borca aykırı davranşları ve hatta açıkça borçlunun 

talimatlarına aykırı davranışları nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini ileri 

sürmüştür125.   

Önemle vurgulanmalıdır ki, borçlunun yardımcı kişinin fiilinden sorumluluğu 

belirlenirken borçlunun somut olaydaki borç ilişkisinden doğan yükümlülükleri 

belirleyici olacaktır. Örneğin, istisna akdinde BK m. 356/f. son uyarınca yüklenici 

gerekli araçları sağlamakla yükümlüdür. Ancak yüklenici, bu araçları üretmek 

zorunda değildir. Böylece üreticinin kusurlu davranışı da yardımcı kişinin fiili kabul 

edilip borçluya (örnekte yükleniciye) yüklenemeyecektir126.  

(d) Borçlu, Borcu Kendisi Yerine Getirseydi ve Zarar Verici 

Davranışta Bulunsaydı, Sorumlu Tutulabilecek Olmalıdır 

Hükmün öngördüğü sorumluluk rejiminde borçlu yardımcı kişinin davranışından 

“kendi davranışı” gibi sorumlu tutulmaktadır 127 . Buna göre, borçlu borca aykırı 

                                                 
124  BGE 85 II 267. Karara temel dayanak oluşturan Hava Taşımacılığı Tüzüğü 
(Lufttransportreglement) m. 10, Art. 101 OR ile paralel düzenlenmiştir. İsviçre öğretisinde Bucher, 
hırsızlık vakıası ile borcun ifası arasında bir fonksiyonel bağlılık görmemekte, ancak hırsızlığa yol 
açan uygun fırsatın borcun ifası sürecinde ortaya çıktığına işaret etmektedir. Nitekim borçlu ile 
alacaklı arasında güven ilişkisi olmasa, alacaklı bu denli değerli eşyalarını borçluya teslim etmekten 
kaçınacaktır ve hırsızlık vakıası için uygun ortam oluşmayacaktır. Bkz.: Bucher, OR AT, s. 353. 
125 BGE 92 II 20.  
126 Schwenzer, OR AT, N. 23.08. 
127 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 435 vd.; “BK.nun 100. maddesinde sözü 
edilen  "yardımcı kişi" somut olayda "yetkili servis çalışanı" olarak kabul edilmeli veya en azından 
yetkili servis yardımcı kişi gibi nitelendirilmelidir. Anılan madde gözetildiğinde, davalının sorumlu 
tutulmaması için yetkili servisin yaptığı işi, bizzat kendisi yapmış olsa idi, zararın yine de meydana 
geleceğini kanıtlaması gerekir.” Yargıtay 4.  Hukuk Dairesi, E. 2000/1199, K. 2000/3287, T. 
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davranışta bulunan yardımcı kişi gibi hareket etseydi ve zarar verici davranışta 

bulunsaydı, sorumlu tutulabilecekse borçlunun “farazi kusurunun 128 ” bulunduğu 

kabul edilecektir129. Dolayısıyla yardımcı kişinin davranışı, borcunun ifasında onu 

kullanan borçluya izafe edilmiş olacaktır130. 

Borçlunun gerçekten kusurunun olup olmaması ise sorumluluğun doğmasında hiç 

etkili olmayacaktır131. Bu bilgiler ışığında, borçlunun sorumluluktan kurtulmak adına 

BK m. 55’te olduğu gibi kurtuluş kanıtı getiremeyeceği açıktır132. Ayrıca yardımcı 

kişinin ayırt etme gücünün olmaması  halinde dahi borçlunun sorumluluktan yine 

kurtulamayacağı ortadadır.  

Borçlu kendisinden daha yetkin bir yardımcı kişi kullanmışsa ve yardımcı kişi 

yetkinliğine rağmen zarar vermişse, bu durumda borçlu BK m. 100 çerçevesinde 

sorumlu tutulamayacaktır. Diğer bir ifade ile, borcu borcunu kendi başına ifa etmiş 

                                                                                                                                          
10/04/2000 - www.hukukturk.com. Karardaki ifade eleştirilmelidir. Zira boçlunun kanıtlaması 
gereken şey “zararın yine de meydana geleceği” değildir, “kendisinin kusurlu sayılmayacağıdır”.  
128  Yardımcı kişinin yerine borçlu aynı zarar verici davranışta bulunmuş olsaydı, sorumlu 
tutulabilecek idiyse bu durumda borçlunun farazi kusurunun bulunduğu kabul edilir. Koller, 
Erfüllungsgehilfen, N. 303; Buol, s. 85; Schwenzer, AT, s. 147. BGE 92 II 19; 92 II 239; 120 II 337; 
BGE 130 II 591. Başka bir ifade ile, borçlunun göstermesi gereken özeni göstermeyen yardımcı kişi 
nedeniyle borçlu farazi olarak kusurlu sayılmaktadır. Eren, s. 1037.  
129 Türk-İsviçre doktrinindeki hakim görüş uyarınca, zararın doğmasında yardımcı kişinin kusurlu 
olması, borçlunun BK m. 100 uyarınca sorumluluğunun belirlenmesinde etkili değildir. Yardımcı kişi 
kusurlu da olsa kusursuz da olsa, borçlunun farazi kusurunun belirlenmesi ile birlikte borçlunun 
sorumluluğu doğacaktır. Oftinger, Haftpflichtrecht II, s. 112; Eren, s. 1037; 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3039 vd.; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 133 ff.; Wiegand, 
Basler Komm., Art. 101 N. 13 ff..; von Büren, I, s. 395; Schweizerisches Obligationenrecht, AT, s. 
395; Koller, Erfüllungsgehilfe, N. 302; Schwenzer, N. 23.10. “Böylece, yardımcı şahsın, borçlu 
taşıyana ait edimi ifada kusurlu olduğu açıktır. .... Ayrıca, yardımcı şahsın, işi yaparken alacaklıya 
verdiği zararda, kusurlu olması da koşul değildir. ... Aslında, BK.nun 100. maddesi hükmü uyarınca, 
yardımcı şahıs sıfatı taşıyan davalı bankanın kusursuzluğu saptansa bile, borçlu (asıl taşıyan) işi 
yardımcı şahıslara bırakmayarak, bizzat yapmış olsaydı, anılan zarardan kendisi kusurlu 
sayılabilecek durumdaysa, zarardan, borçlunun sorumlu tutulması zorunludur. Yargıtay 11.  Hukuk 
Dairesi, E. 1980/1, K. 1980/133, T. 17/01/1980 - www.hukukturk.com.; BGE 91 II 291, 296; 92 II 15, 
19; 92 II 234, 239.  Bazı yazarlara göre ise, yardımcı kişinin kusurunun yanı sıra ayrıca borçlunun 
farazi kusurunun da bulunması gerekmektedir. Von Tuhr/Escher,  s. 129. 
130 Haluk Nami Nomer, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul 1996, 
s. 79. 
131 Hatta bu sebeple birçok yazar, yardımcı kişinin fiilinden borçlunun sorumluluğunu bir çeşit sebep 
sorumluluğu (Kausalhaftung) olarak kabul etmektedir. Bkz.: Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3014; 
Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 40/41. 
132 Oğuzman/Öz, s. 371. 
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ve zarar verici davranışta bulunmuş olsaydı, kendisinin kusuru bulunamayacağından 

sorumlu da tutulamayacaktır133.  

Genel kural bu yönde olmakla birlikte, taraflar sözleşmede borcun bir uzman 

tarafından ifa edileceğini kararlaştırmışlarsa, uzmanın verdiği zararlardan BK m. 100 

çerçevesinde yine borçlu (uzman borçludan daha yetkin olsa bile) sorumlu 

olacaktır 134 . Ayrıca ifası uzmanlık gerektiren bir borcun borçlu tarafından aynı 

uzmanlık derecesi ile yerine getirileceği kabul edildiğinden, sorumluluğu da buna 

göre belirlenecektir135.  

(e) Yardımcı Kişinin Verdiği Zararlardan Borçlunun 

Sorumluluğunu Tamamen ya da Kısmen Sınırlandıran Bir 

Sorumsuzluk Anlaşması Bulunmamalıdır 

BK m. 100 uyarınca borçlu, yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluğunu, 

zararın doğmasından önce alacaklı ile yaptığı bir anlaşma ile tamamen veya kısmen 

bertaraf edebilir.  Eğer borçlunun sorumluluğu bu şekilde geçerli olarak daraltılmış 

ya da ortadan kaldırılmışsa, artık BK m. 100/f. 2 gereğince borçluyu sorumlu tutmak 

mümkün olmayacaktır.  

 

                                                 
133 Weber, Berner Komm., m. 101 N. 141/ s. 362; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 311; Schwenzer, s. 
147. Karşı görüş: Walter Ott, “Der Architekt als Hilfsperson des Bauherrn”, SJZ 1978, s. 285 – 290, 
290. Bu noktayı aydınlatmak üzere Koller tarafından verilen bir örneğe dikkat çekilmelidir. Yazara 
göre, grip şikayeti ile iç hastalıkları uzmanına başvuran bir hastayı, iç hastalıkları uzmanının 
asistanına muayene ettirmesi halinde doktorun asistanı yardımcı kişi kabul edilir. Asistanın yapmış 
olduğu grip iğnesi ise hastanın kalp yetmezliği sebebiyle ölmesine yol açarsa, bu durumda borçlunun 
farazi kusuru bulunmadığı kabul edilecektir. Zira grip şikayeti ile başvuran bir hastanın kalp 
yetmezliğini iç hastalıkları uzmanının öngörmesi kendisinden beklenemeyecektir ve bu nedenle de 
BK m. 100 çerçevesinde sorumluluğu bulunmayacaktır. Ancak kalp hastalıkları uzmanı olan asistanın 
kalp hastalığını öngörmesi gerekeceğinden, asistan verdiği zarardan sorumlu olacaktır. Örnek için 
bkz: Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 311; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3045. Karş.: Weber, Berner 
Komm.; Art. 101 N. 140. Benzer örnek için bkz.: Eren, s. 1039. Kanaatimce bu örnekte iç hastalıkları 
uzmanının edim borcuna hastanın tıbbi geçmişinin sorgulanması ve tedavinin bu çerçevede yapılması 
dahildir. O nedenle iç hastalıkları uzmanının doğrudan BK m. 99 çerçevesinde kusurlu olduğu açıktır. 
134 BGE 130 III 591; s. 605 vd.; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 307; Wiegand, Basler Komm, Art 101 
N.14; Bucher, OR AT, s. 351 dn. 89; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s 247 vd; OTT, SJZ 1978, s. 290. 
135 Örnekler için bkz: Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 142. 
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(2) Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumlulukta Sorumsuzluk 

Anlaşması 

(a) Genel Özellikleri 

BK m. 100/ f. 2’nin uygulama alanına dahil olan bir sorumsuzluk anlaşmasının 

dikkate alınabilmesi, somut olaydaki fiilin öncelikle yukarıda incelenen BK m. 100/f. 

1’in genel şartlarını karşılamasına bağlıdır. BK m. 100 uyarınca borçlu, yardımcı 

kişilerin fiilinden doğan sorumluluğunu, zararın doğmasından önce alacaklı ile 

yaptığı bir anlaşma ile tamamen veya kısmen bertaraf edebilmektedir. Bu durumda 

borçlunun sorumlu tutulması BK m. 100/f.2 çerçevesinde mümkün olmayacaktır. 

BK m. 100/f.3’de belirtilen iki istisna, yine BK m. 99/f.2’de olduğu gibi, borçlunun 

sorumluluğunu sınırlayan her türlü sorumsuzluk anlaşması için uygulama alanı 

bulacaktır. Bu anlamda örneğin kanunun BK m. 96’da öngördüğü genel sorumluluk 

rejiminden sapan her türlü anlaşma, BK m. 100’ün de sınırlarına tabi olacaktır. 

Örneğin yardımcı kişinin fiilinden borçlunun sorumluluğunda borçlunun farazi 

kusurunun alacaklı tarafından ispat edilmesi gerektiğini kararlaştıran bir sorumsuzluk 

anlaşması da BK m. 100/f.3’ün sınırlarına tabii olacaktır.  

Yukarıda ifade edildiği üzere, kanunda aksi yönde bir düzenlemenin olduğu hallerde 

BK m. 100 uygulanmayacak ve öncelikle özel hüküm uygulanacaktır. Örneğin, vekil 

BK m. 391 çerçevesinde alt vekil kullanmışsa, alt vekilin alacaklıya vermiş olduğu 

zararlardan vekilin sorumluluğu BK m. 100’e göre değil, BK m. 391’e göre 

belirlenecektir. Buna göre, vekilin sorumluluğu bakımından BK m. 100/f.3 değil, BK 

m. 391/f.2 uygulama alanı bulacaktır136. 

 

 

                                                 
136 Buol, N. 312. Ayrıca vekalet sözleşmelerinde sorumsuzluk anlaşması için bkz.: Bölüm II, s. 276 
vd. 
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(b)  BK m. 100/f. 2 uyarınca Sorumsuzluk Anlaşmasının 

Sınırları 

BK m. 100,  BK m. 99’dan farklı olarak, hem kast ve ağır ihmali hem de hafif ihmali 

konu alan sorumsuzluk anlaşmalarına imkan vermektedir. Nitekim BK m. 100/f. 2’de  

“Bunların fiilinden mütevellit mes’uliyeti, evvelce iki taraf arasında yapılan bir 

mukavele tamamen veya kısmen bertaraf edebilir” denilerek her türlü kusuru konu 

alan sorumsuzluk anlaşmalarını kanun koyucu kural olarak geçerli kabul 

etmektedir 137 . Bu nedenle borçlunun BK m. 99’da karşı karşıya kaldığı kusur 

derecesine göre geçerlilik sorunu, BK m. 100/f. 2 bakımından ortaya 

çıkmamaktadır138. Borçlunun başkasının davranışından doğan sorumluluğunun kendi 

kusuruna dayanmaması nedeniyle BK m. 100’ün sınırlarını kanun koyucu BK m. 

99’daki sınırlamalara kıyasla daha geniş olarak çizmiştir139. Bu düzenleme farkının 

temelinde borçlunun kendi kusurundan kaynaklanan sorumluluğunu ortadan 

kaldırmasının kusur prensibi ile bağdaşmaması bulunmaktadır140.  

BK m. 100/f. 2’nin sınırları aslında sadece kusur ölçütü açısından geniştir. Yoksa 

sözleşme özgürlüğüne getirilen genel sınırlamalar bu tür sorumsuzluk anlaşmaları 

bakımından da uygulanır. Başka bir ifade ile BK m. 100/ f.2 gereğince yardımcı 

                                                 
137 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 457/458; Oğuzman/Öz, s. 372; Eren, s. 1041;  Serozan, BH 
Genel, § 21 N. 8; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 163; Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 16;  
Schwenzer, OR AT, N. 24.05; Akman, s. 75; Erten, s. 220; Zirlick, s. 174; Buol, N. 304; Koller, 
Erfüllungsgehilfen, N. 352 vd. 
138  Bilindiği üzere borçlunun yardımcı kişinin fiilinden sorumluluğu, farazi bir kusur 
değerlendirmesine dayanmaktadır. Alacaklının zarara uğramasında gerçekten ne borçlunun ne de 
yardımcı kişinin kusuru aranır. Önemli olan, borcun kendisi tarafından yerine getirilmiş olması 
ihtimalinde borçlunun kusurlu sayılıp sayılamayacağıdır. Bu kapsamda BK m. 100/f. 3 sadece bu 
ihtimal için bir sınır çizmektedir. Bunun ötesinde borçlunun kendi fiilinden (yani yardımcı kişinin 
seçilmesinden, kullanılmasından, ona talimat verilmesinden ve onun gözetiminden) doğan 
sorumluluğunu da ancak BK m. 99 çerçevesinde bertaraf edilebilecektir. Bkz.: Bucher, OR AT, s. 351 
dn. 92. 
139 Lörtscher, s.166; Şenocak, s. 241.  
140 Ayrıca borçlu kendi kusurundan kaynaklanan tüm sorumluluğunu konu alabilen bir sorumsuzluk 
anlaşması yapabilseydi, bu durum dürüstlük kuralına ve ahlaka aykırı olurdu. Akman, s. 53. Erten, s. 
221. 
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kişinin fiilinden sorumluluğu geçerli bir şekilde bertaraf eden bir sorumsuzluk 

anlaşması, kural olarak BK m. 19/20 denetimi ile sınırlanabilir141.  

Borçlunun ifa sürecinde kullandığı yardımcı kişilerin davranışlarından sorumlu 

tutulmasının emredici bir düzenleme olarak kanunda yer almaması tarihi nedenlerle 

açıklanmaktadır. Buna göre, 1881’de İsviçre Borçlar Kanunu yürürlüğe girdiğinde 

borçlunun kullandığı yardımcı kişiden sorumlu olması, dönemin koşulları içinde 

önemli bir değişiklik olarak görülmüş ve kanun koyucu açıkça bu sorumluluğu 

emredici olarak öngörmeyi çok büyük bir adım olarak algılamıştır 142 .  Ancak 

günümüzde artık BK m. 100/f.2’de öngörülen sorumluluk rejiminin güncel ekonomik 

gerçeklere uygun olmadığı ifade edilmelidir. Özellikle işbölümünün çok yaygın 

olduğu sektörlerde ve borçlunun borcun ifasını birçok yardımcı kişi kullanarak bir 

organizasyon dahilinde yürüttüğü hallerde BK m. 100 rejimi, güncel ihtiyaçlara 

cevap vermekten uzaktır. Genel işlem şartlarının yaygın bir şekilde kullanıldığı 

alanlarda ise sorun daha yoğun bir adaletsizlik olarak hissedilmektedir143. Nitekim 

yardımcı kişinin ağır ihmali ile verdiği zararlardan borçlunun sorumlu olmamasının 

kararlaştırılabilmesi öğretide bir hukuk politikası sorunu olarak algılanmakta ve 

yoğun bir şekilde eleştirilmektedir144. Zira kanun koyucu BK m. 100/f.1’de bir eliyle 

verdiğini, BK m. 100/f.2’de geri almaktadır. Oysa borçlunun yardımcı kişilerin 

davranışlarından sorumlu olması çağın ekonomik ihtiyaçları karşısında kaçınılmaz 

bir gerekliliktir. 

                                                 
141 Unutulmamalıdır ki, borçlunun yardımcı kişilerden sorumluluğunu BK m. 100 çerçevesinde geçerli 
bir şekilde kaldıran bir sorumsuzluk anlaşması, somut olayda örneğin ağır ihmal ile zarar verilmiş 
olması nedeniyle ahlaka aykırı kabul edilemeyecektir. BK m. 19/20 kusur ölçütü dışındaki ölçütler 
açısından sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliğinin denetlenmesinde dikkate alınır. Ayrıca bkz.: 
Şenocak, s. 252. Karş.: Schraner, s. 76 vd. 
142 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 365. Ayrıca bkz.: Oesch, s. 75/76.  
143 Stockar, Zur Frage der richterlichen Korrektur bei Standardverträgen, Basel 1971, s. 52 ff.; Spiro, 
Erfüllungsgehilfen, s. 366; Lörtscher, s. 266/267;  
144 Sorumluluğun tamamen bertaraf edilmesini eleştiren yazarlar için bkz.: Oftinger / Stark, Band I, s.  
654 (Kapitel 12 N. 15); Stockar, § 2; Lörtscher, s. 266; Schraner, s. 68 vd.; Peter Forstmoser, Die 
rechtliche Behandlung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im schweizerischen und deutschen 
Recht, in: Recht und Wirtschaft heute, Festgabe Max Kummer, Bern 1980, s. 99 ff.; Oesch, s. 77/78; 
Akman, s.75/76; Şenocak, s. 242. 
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BK m. 100/f.2’nin yarattığı bu dengesizlik nedeniyle somut olayda bir organizasyon 

kusuru 145  varsa, borçlunun BK m. 100/f.2 uyarınca kararlaştırılan sorumsuzluk 

anlaşması etkili olmayacak, söz konusu sorumsuzluk anlaşması BK m. 99/f.1 

çerçevesinde değerlendirilecektir 146 . Örneğin, yangın söndürme tatbikatı 

yaptırılmamış işçilerin çıkan yangını kontrol altına almaları mümkün değildir. 

Borçlunun işletmesinde bir organizasyon kusuru bulunmaktadır. İşçiler çıkan 

yangına müdahale edemedikleri için alacaklının malları zarar görmüşse, borçlunun 

sorumsuzluk anlaşmasına dayanamayacağı ve kendisinin sorumlu olacağı sonucuna 

varılmaktadır 147 . Bir başka örnek, bir spor kulübünün kullandığı ve “ev sahibi 

bulunduğu” stadın güvenliğini sağlamak zorunda olması nedeniyle, spor 

karşılaşmaları sırasında yeterli güvenlik görevlisi bulunmaması üzerine meydana 

gelen taşkınlıklarda seyircilerin uğradığı zararlardan spor kulübünün sorumlu 

olmasıdır148. Yine, intihar rizikosu ile akıl hastanesine yatırılan bir hastanın bu tür 

vakıalar için ayrılmış hasta odalarının camlarında güvenlik kilidi olmaması ve 

hastane personelinin gerekli gözetim görevini yerine getirmemesi nedeniyle 

                                                 
145 BK m. 100/f.2’nin uygulama alanı bulabilmesi için, borçlunun işletmesinin organizasyonu kusurlu 
olmamalıdır. Organizasyon kusurundan ayrı değerlendirilen ve yardımcı kişilerin davranışlarını konu 
alan bir sorumsuzluk anlaşması, borçlu açısından sadece yardımcı kişilerin yarattığı personel 
rizikosunu kapsar: Kusursuz bir organizasyonda yardımcı kişilerin davranışlarıyla vermiş oldukları 
zararlar için sorumsuzluk anlaşması uygulanabilecektir. Bkz.: Akman, s. 77. Organizasyon 
sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Oliver Waespi, Organisationshaftung, Zwischen Risiko 
und Unsorgfalt, Bern 2005. 
146 Akman, s. 77; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 899/900.  
147 Akman, s. 77. Ayrıca bkz.: BGE 70 II 215 vd. 
148 Radikal, 2.08.2009. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararına konu olan olayda, 22 Kasım 2004 tarihinde 
oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı sırasında bıçaklanarak öldürülen C.A.’nın ailesi, Beşiktaş 
Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun "stadın güvenliğinden" sorumlu olduklarını öne 
sürerek, iki kuruluş aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştır. Daire kararında, 5149 sayılı 
Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a işaret ederek, yasanın 
"Spor Alanlarının Düzenlenmesi" başlıklı bölümünde, “spor alanlarında, sağlık ve güvenlikle ilgili her 
türlü düzenlemeyi yapma görevinin ev sahibi kulübe ait” olduğuna işaret ederek, iç güvenliği 
sağlamakla sorumlu ev sahibi spor kulübü Beşiktaş Spor Kulübü Derneği’nin meydana gelen ölüm 
olayından sorumlu olması gerektiğine işaret etmiştir. Kararda ayrıca, federasyonların, “statlarda 
gerekli önlemlerin aldırılması, denetlenmesi, bağlı olduğu uluslararası federasyonların talimatlarının 
uygulamaya konulması ve gerekli ek önemleri aldırması konusunda il veya ilçe spor güvenlik kurulu 
ile koordinasyonun sağlanmasından” yetkili ve sorumlu olduğu ifade edilmiş, kulüplerin 
bulundurmakta zorunlu oldukları özel güvenlik güçlerinin sayısı ve gözlem kameralarının 
yerleştirilmesinin spor güvenlik kurulunun, bilet satış ve güvenlik konularının da federasyonların 
talimatıyla belirleneceğine yönelik yasa hükümleri nedeniyle federasyonun “güvenliğin sağlanmasını 
kontrol ve denetleme görevi” bulunduğunu, bu görevi gereği gibi yerine getirmeyen Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun da ölüm olayından sorumlu olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar bu kararda 
sorumsuzluk anlaşması tartışma konusu olmamış ise, organizasyon sorumluluğunu hatırlatan önemli 
ifadeler yer almaktadır. Bu karara konu olan olaydan hareketle yukarıdaki örnek türetilmiştir.  
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hastalardan birinin camdan atlayarak ağır yaralanmasında hastanenin organizasyon 

kusuru bulunmaktadır149. Bu şartlar altında hastanenin yardımcı kişilerin ihmalinden 

doğan sorumluluğunu konu alan sorumsuzluk anlaşması uygulama alanı 

bulmayacaktır. 

Art 101 OR’nin güncel ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle bir başka çözüme 

Neuenschwander tarafından işaret edilmektedir. Yazara göre, Art. 100 OR ile 

getirilen ana sınırlar sınırlı sayıda olarak düzenlenmemiştir, bu sınırların dahilinde 

yapılan sorumsuzluk anlaşmaları sadece “kural olarak” geçersiz kabul 

edilemeyebilir, ancak somut olayın şartları kamu düzenine aykırılık, ahlaka aykırılık 

ve kişilik hakkına aykırılık kıstasları ile de geçersizlik yaptırımına yol açabilirler150. 

Yazara göre ayrıca, Art. 100/ Abs. 2 ve Art. 101/ Abs. 3 OR’de gözetilen istisnai 

durumların varlığı halinde yapılan sorumsuzluk anlaşmaları doğrudan geçersiz kabul 

edilebilecektir 151 .  Ancak İsviçre Federal Mahkemesi bu çözüme itibar 

etmemektedir 152 . Zira Art. 100 OR gereğince borçlunun kendi kast ya da ağır 

ihmalinden doğan sorumluluğunu konu alan anlaşmalar mutlak anlamda geçersiz 

kabul edilmesine karşın, yardımcı kişilerin kast ya da ağır ihmalli davranışlarından 

borçlunun sorumlu olmayacağı yönündeki bir anlaşmada, kamu düzenine, ahlaka ve 

objektif iyiniyet kuralına aykırılık bulunmamaktadır153. 

Bir diğer çözüm MK m. 50 (EMK m. 48) üzerinden türetilmeye çalışılmıştır. Buna 

göre organ kavramı genişletilerek BK m. 100/f.2  açıkçası “dolanılmaya” 

çalışılmıştır 154 . Bilindiği üzere, organların işlem ve eylemlerinden doğan 

                                                 
149 Verilen örnek İsviçre Federal Mahkemesi’nin 13.06.2000 tarihli ve 4C.53/2000 sayılı kararına 
temel oluşturan olay çerçevesinde türetilmiştir. Ancak karara konu olan somut olayda Federal 
Mahkeme, hastanenin bir organizasyon kusuru bulunmadığına karar vermiştir. Karar için bkz.: 
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.06.2000_4C.53/2000. Organizasyon kusuru için 
benzer kararlar için bkz.: BGE 120 Ib 411 E. 4b S. 414; BGE 112 Ib 322.  
150 Neuenschwander, s. 101. Ahlaka aykırılık açısından aynı yönde: Georg Gautschi, “Nichterfüllung, 
Haftungsgrund und Haftungsverzicht bei Arbeitsobligationen”,  Revolution der Technik, Evaluationen 
des Rechts, Festgabe Oftinger, s. 7 – 61, s.13. 
151 Neuenschwander, s. 101. Aynı yönde: Schraner, s. 76 – 79. Gautschi’ye göre hükümde anılan iki 
istisna sınırlı sayıda olarak düzenlenmemiştir, somut sorumsuzluk anlaşması pekala ahlaka aykırılık 
yaptırımı ile de geçersiz kılınabilir. Gautschi, Festgabe Oftinger, s.13. 
152 BGE 
153 Aynı yönde: Akman, s. 75; Eren, s. 221. 
154 BGE 102 II 256, Erwägung 5. Federal Mahkeme karara konu olan olayda yardımcı kişi olduğu 
iddia edilen bir şube müdürünü, her ne kadar asıl işletmeye bağlı bir şubeyi yönetmekte ise de, 
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sorumluluğa ilişkin anlaşmalar ancak BK m. 99’a konu olabilir ve kast ya da ağır 

ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz olur.  

İsviçre’de artık gündemden kalkan Widmer Tasarısı ise, yukarıda belirtilen 

gerekçelerle, Art. 101 ile Art. 100 OR arasındaki ikiliği ortadan kaldırmayı 

hedeflemişti. Sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin olarak yeni tasarı taslağının da 

Widmer Tasarısı’ndan ayrılan önemli yanları bulunmasına rağmen, İsviçre’deki yeni 

tasarı taslağı Widmer Tasarısı’nda da benimsenen sorumsuzluk anlaşması için “bir 

genel norm öngörme” anlayışını devam ettirmiştir155. Bu çerçevede Art. 100 OR ile 

101 arasında varolan ayrılık ortadan kaldırılmakta ve her iki hükmün uygulama 

alanında geçerli bir şekilde kast ve ağır ihmal için sorumsuzluk anlaşması yapılması 

engellenmektedir. 

Bir başka çözüm Alman hukukunda genel işlem şartlarına özel denetim yolunu açan 

(AGBG) kanununun yürürlüğe girmesinden önce, Alman İmparatorluk Mahkemesi 

ve sonraları Alman Federal Mahkemesi’nin içtihadı ile geliştirilmiştir156. Bu içtihada 

göre, borçlunun idare ya da temsil yetkisi vermiş olduğu çalışanları (leitende 

Angestellte) hukuken “yardımcı kişi” sayılmamış, bu kişilerin kast ya da ağır ihmalli 

davranışları borçlunun kendi davranışı gibi borçluya isnad edilmiştir 157 . Yüksek 

Mahkeme, idare ve temsil yetkisine sahip çalışanların, kendilerine borçlu tarafından 

verilen genel temsil yetkisi nedeniyle iş hayatında borçlunun yerine geçtiklerini ifade 

ederek, bu kişilerin yapmış oldukları hukuki işlemlerin borçlunun işlemleri ile 

eşdeğer olduğu sonucuna varmıştır. Çünkü bu kişiler işletmenin tamamında veya bir 

kısmında kendi takdir yetkilerine göre işletmeyi idare etme yetkisi ile 

donatılmışlardır158. Bu sayede, içtihada konu olan olaylarda yer alan ve borçlunun 

                                                                                                                                          
yardımcı kişi olarak kabul etmemiştir. Söz konusu kişinin şubeyi dışarıya karşı temsil etmekle birlikte, 
şubenin operasyonel işlerini kendi başına yönetmekte olduğunu ve tek başına imza yetkisi ile 
donatılmış olduğunu dikkate alan Yüksek Mahkeme, asıl işletmenin karar almasında etkili olması 
nedeniyle şube müdürünün organ statüsünde bulunduğu sonucuna varmıştır. Bu nedenle de somut 
olayda Art. 101 OR’nin uygulama alanı bulmayacağına karar vermiştir. Karş.: BGE 72 II 65/6, 81 II 
226, 87 II 187.  
155 Bölüm I, s. 75 vd. 
156 RGZ 102, 396 ff.; BGHZ 13, 98;  20, 164 ff.; 33, 216 ff.; 38, 183 ff. Bu içtihadın eleştirisi için 
bkz.: Volker Emmerich, Die Problematik der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, JuS 1972, s. 368. 
157 Karş.: Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 900; Akman s. 74 vd. 
158 BGH, NJW 1956, s. 1065 – 1067. 
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yardımcı kişilerden sorumluluğunu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmaları uygulama 

alanı bulmamıştır. Alman kanun koyucusu daha sonra bu meseleyi genel işlem 

şartları için 1976 yılından beri yürürlükte bulunan ve 2002’de BGB’ye entegre edilen 

özel hükümler çerçevesinde çözmüştür. Bu hükümler uyarınca artık genel işlem 

şartları içinde yardımcı kişinin kast ya da ağır ihmal ile verdiği zarardan sorumluluk 

bertaraf edilememektedir159.   

 

(c) BK m. 100/f. 3 uyarınca Sorumsuzluk Anlaşmasının 

Sınırları 

Kanun koyucu borçlunun yardımcı kişinin fiilinden sorumluluğunu her ne kadar 

büyük ölçüde bertaraf edilebilir kılmışsa da, BK m. 99’da belirtilen istisnalara paralel 

olarak, alacaklı borçlunun hizmetinde ise veya sorumluluk devletin verdiği imtiyazla 

yürütülen bir faaliyetten ileri geliyorsa BK m. 100/f.3 uyarınca borçlunun, yardımcı 

kişinin fiilinden sorumluluğunu ancak hafif ihmal için bertaraf edebileceğini hüküm 

altına almıştır. Açıkçası kanun koyucu, alacaklının borçlunun hizmetinde olmasını ya 

da sorumluluğun devletin verdiği imtiyaza dayanarak yürütülen bir faaliyetten 

doğmasını özel olarak dikkate alma ihtiyacını duymuştur.  

Bilindiği üzere BK m. 99 ve BK m. 100’de anılan her iki istisna içerik olarak her iki 

hükümde aynı özelliklere sahiptir. Ancak BK m. 100, BK m. 99’dan farklı olarak bu 

iki istisnaya farklı hukuki sonuçlar bağlamaktadır: Taraflar bu iki istisnai halde –

sadece hafif ihmal için de olsa- sorumsuzluk anlaşması yapabilmektedir. Ve yine BK 

m. 99’dan farklı olarak borçlunun bu tasarrufu, hakimin takdir yetkisine tabi değildir. 

BK m. 100/ f.3 çerçevesinde hafif ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmaları her 

                                                 
159  AGBG’nin yürürlüğe girmesinden sonra, kanunun uygulama alanında bulunan sözleşmelerde 
yardımcı kişilerin davranışlarından doğan sorumluluğun kast ve ağır ihmal için bertaraf edilmesi 
Alman hukukunda yasaklanmıştır. Örnek kararlar için bkz.: BGH NJW-RR 1989, 953, 955; BGH 
NJW-RR 1988, 1437, 1438. Borçlar Hukuku reformu ile büyük ölçüde aynen BGB’ye entegre edilen 
bu hükümler çerçevesinde hafif ihmal için geçerli sorumsuzluk anlaşması yapmak halen mümkün ise 
de, Alman Federal Mahkemesi burada da önemli kısıtlamaları içtihat yoluyla yapmaktadır. Bkz.: 
Bölüm I, s. 83 vd.; Bölüm II, s. 161 vd. 
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zaman geçerli olacakken160, BK m. 100/f. 3 çerçevesinde kast ve ağır ihmali konu 

alan sorumsuzluk anlaşmaları da her zaman geçersiz olacaktır.  

İsviçre Federal Mahkemesi ise BK m. 100/f.3’de öngörülen istisnaları, BK m. 

100/f.2’de öngörülen “yardımcı kişilerde sorumsuzluk anlaşması serbestisine” 

getirilmiş sınırlar olarak algılamakta ve buna dayanarak dar yorumlamaktadır161. 

Federal Mahkeme’nin bu içtihadı ise yoğun bir şekilde eleştirilmektedir162. 

Her iki istisnaya ilişkin değerlendirmeler iki hükmü de kapsayacak şekilde kusura 

ilişkin açıklamalardan sonra yapılacaktır. Ancak yeri gelmişken, BK m. 100/f.3’ün 

uygulamada adil olmayan sonuçlara sebep olduğunun ileri sürüldüğü ifade 

edilmelidir. Bu sonucun önlenmesi adına ya hükümde yer alan istisnaların 

olabildiğince geniş yorumlanması önerilmekte163 ya da ayrıca somut olaydaki ihlalin 

ağır ihmal ile oluştuğunun hakimin takdir yetkisi çerçevesinde daha kolaylıkla kabul 

edilmesini 164  savunmaktadırlar. Nitekim bu sayede yapılan sorumsuzluk 

anlaşmasının uygulanma imkanı da somut olayda bertaraf edilmiş olacaktır.  

c. BK m. 99 ve 100’ün Temel Unsurları ve Emredici 

Sınırlandırmanın Belirleyici Kavramı Olarak Kusur ve 

Kusurun Dereceleri 

BK m. 99/f. 1 ve BK m. 100/f. 3 sorumsuzluk anlaşmalarını dört temel unsur 

çerçevesinde sınırlamaktadır. Buna göre, sorumsuzluk anlaşması, belirli kusur 

dereceleri için zararın doğmasından önce tarafların anlaşması suretiyle sorumluluğun 

baştan bertaraf edilmesidir165. Sorumsuzluk anlaşmasına sınır çizen BK m. 99 ve 

100, sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliği sorununu somut olaydaki kusur derecesine 
                                                 
160 Buol, s. 87.  
161 BGE 71 II 239. 
162 Wiegand, Basler Komm., Art 101 N. 17; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 170. 
163 Nitekim bugün uygulamada da ilk istisnanın (“devletin verdiği imtiyazla yürütülen faaliyetlerin”) 
içinde uzmanlık gerektiren mesleklerin de yer aldığı, diğer istisnanın ( “alacaklının borçlunun 
hizmetinde olmasından”)  da sosyal ve ekonomik bir tabiyet ilkişkisinin varlığını yeterli gördüğü 
kabul edilmektedir. Bkz.: Eren, s. 224/225; ayrıca bkz.: Bölüm II, s. 161 vd.  
164  Özellikle iş görme edimlerinin temelinde yer alan özen borcunu tayin edilmesinde daha katı 
davranılması gerektiği savunulmaktadır. Bkz.: Wiegand, recht 1990, s. 136. 
165 Sorumsuzluk anlaşmasını belirleyen bu unsurlar için bkz.: Bölüm I, s. 27 vd. Kusurun dereceleri 
için ise bkz.: Bölüm II, s. 136 vd. 
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bağlamaktadır: BK m. 99 kast ve ağır ihmal için, bir diğer ifade ile ağır kusur166 

halleri için, sorumluluğun bertaraf edilemeyeceğini ve hafif ihmal için kural olarak 

bertaraf edilebileceğini öngörmektedir. BK m. 100/f. 2 ise yardımcı kişinin fiilinden 

borçlunun sorumluluğunun sınırlandırılmasında borçlunun kural olarak yardımcı 

kişinin her türlü kusurundan doğan sorumluluğunu bertaraf edebileceği, ancak BK m. 

100/f. 3’de öngörülen istisnaların varlığı halinde ancak hafif ihmalden doğan 

sorumluluğun bertaraf edilebileceğini düzenlemektedir. Sorumsuzluk anlaşmasının 

geçerliliği sorununun kusur derecesine bağlanmış olması nedeniyle bu alt başlık 

altında sözleşmeye aykırılıkta kusur unsuru ve kusurun sorumsuzluk anlaşması 

bakımından ortaya çıkardığı sonuçlar irdelenecektir. 

(1) Kusur Kavramı 

 

Gerekli özenin gösterilmemesi ya da bir arada yaşamanın gerektirdiği davranış 

kurallarına uygun davranılmaması halinde kişinin kusurlu olduğundan bahsedilir. 

Borçlar Hukukunda kusur hem haksız fiil sorumluluğunda hem de sözleşmeden 

doğan sorumlulukta sorumluluğu kuran önemli bir unsur olarak kabul edilir. 

(a) Kusurun Tanımı 

Borçlar Kanunu’nda kusur terimi tanımlanmış değildir. Ancak Borçlar Kanunu 

Tasarısı Taslağı’nın görüşe sunulan ilk metninde kusur terimi tanımlanmaktaydı. Bu 

tanıma göre, “Kusur, bir davranışın hukuk düzenince kınanacak biçimde kasten veya 

ihmal suretiyle gerçekleşmesidir167.” Bu hüküm eleştiriler üzerine Borçlar Kanunu 

Tasarısı’nda yer almamıştır.  

Kusur nedir sorusuna öğretide farklı tanımlarla cevap verilmektedir: Buna göre kusur 

özde kınanabilir bir “zihinsel” davranıştır168 . Başka bir ifade ile, aslında hukuk 

                                                 
166  Öğretide birçok yazar tarafından hem kastı hem de ağır ihmali kapsayacak şekilde 
kullanılmaktadır. Bkz.: Serozan, BH Genel, § 21 N. 2 (s. 273). Borçlar Kanunu Tasarısı’nda da bu 
ayrım benimsenmiştir. Bu konudaki tartışma için bkz.: Bölüm II, s. 138 vd. 
167 Borçlar Kanunu Tasarısı Taslağı m. 59. 
168 von Tuhr/Peter, s. 427; Oftinger/Stark, Band I, § 5 N. 13; Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 27; 
Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band II, s. 54 vd.  



 132

düzeninin hoşgörmediği, kınadığı bir davranış biçimidir 169  ya da gerekli özenin 

gösterilmemesi ya da birlikte yaşamanın gerektirdiği ilkelerin ihlal edilmesidir170. Bir 

başka tanıma göre ise, hukuka aykırı bir davranışta bulunan kimse hakkında 

yürütülen değer yargısıdır171. 

Öğretide verilen çeşitli tanımların dikkate alınması sonucunda kanaatimce kusurun, 

toplumsal yaşamın gerektirdiği bir arada yaşamanın ortaya çıkardığı uyumlu davranış 

zorunluluğunun ihlali olduğu sonucuna varılabilir. Bu uyumlu davranış zorunluluğu 

aslında makul kişilerin birbirlerine zarar vermeden yaşayabilmeleri için hukuk 

düzeninin öngördüğü asgari özen ve çaba yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğün ihlali 

ise kusur olarak adlandırılmaktadır.  

(b) Haksız Fiil Sorumluluğunda ve Sözleşmeden Doğan 

Sorumlulukta Kusur 

Kusur hem borca aykırılıktan hem de haksız fiilden doğan sorumlulukta temel bir 

ölçüttür 172 . Sorumsuzluk anlaşması bakımından tezde incelenecek sözleşmeden 

doğan sorumlulukta  “kusur”  kavramı, haksız fiiller için aranan kusur kavramından 

içerik olarak farklı değildir. Ancak haksız fiillerde kusur genel davranış 

yükümlülüğünün ihlali olarak karşımıza çıkarken borca aykırılıkta sözleşmeden 

doğan borcun ihlali olarak karşımıza çıkar173.  

Haksız fiil sorumluluğunda kusur, hukuk düzeninin yüklediği mükellefiyetlerin 

kasten ya da ihmalle fail tarafından ihlal edilmesidir. Başka bir ifade ile, fail ya 
                                                 
169  Eren, BH Genel, s. 529. Tandoğan’a göre ise kusur, “bir hareket tarzının hukuk nizamının 
muahezesini ihtiva eden bir tavsifidir”. Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 45. 
170 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 27.  
171 Haluk Nami Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2007, s. 69.  
172  Unutulmamalıdır ki, BK m. 98/f.2’nin açık atfı nedeniyle haksız fiil sorumluluğunun tayin 
edilmesinde dikkate alınan kurallar (BK m. 41 vd.) kıyasen sözleşmesel sorumlulukta da uygulama 
alanı bulur. 
173 “Davacı ile davalı arasında eser sözleşmesi mevcuttur. Davalı yüklenici eseri yaparken çalıştırdığı 
işçi kaza sonucu vefat etmiştir...Eldeki dava yanlar arasındaki eser sözeşmesine dayanılarak 
açıldığından yanların olaydaki kusuru eser sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmeli (vba) ve 
sözleşmedeki (meydana gelecek kazalardan yüklenicinin sorumlu olacağına dair madde) BK. 99. 
maddesi uyarınca değerlendirilerek davacının bulunacak kusuru hafif kusur olarak kabul edildiği 
takdirde ödenenlerin tümüne, aksi takdirde kusur oranında indirilmiş miktarına faiz yürütülecek 
şekilde alacağın tahsiline şeklinde hüküm tesis olunmalıdır.” Yargıtay 15.  Hukuk Dairesi, E. 
2004/2687, K. 2004/3049, T. 01/06/2004 - www.hukukturk.com.  
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hukuka aykırı sonuca bilerek ve isteyerek (kast ile) yönelmekte ya da hukuka aykırı 

sonucu istememekle beraber, bu sonucu önlemek için durum ve koşulların 

gerektirdiği özeni göstermemektedir (ihmal)174.   

Sözleşmeden doğan sorumlulukta ise kusur, sözleşmenin yüklediği mükellefiyetlerin 

kasten ya da ihmalle borçlu tarafından ihlal edilmesidir175. Daha somut bir tanıma 

göre ise, borçlu borca aykırı sonucu tasavvur ederek veya bu sonucu göze alarak 

hareket ederse kast nedeniyle ya da borca aykırı sonucu önlemek için gerekli özeni 

göstermezse ihmal nedeniyle sorumludur176. O halde sözleşmeden doğan bir borç 

olan özen borcuna aykırılıkta da kusurlu veya kusursuz olunabilir. 

Kanun koyucu kusur kavramını tanımlamaktan kaçınmakla 177  beraber, borçlunun 

kusuruna önemli sonuçlar bağlamıştır: BK m. 98 uyarınca borçlu her türlü 

kusurundan (omnis culpa) sorumludur178. Ayrıca BK m. 99/f. 1 gereğince borçlunun 

kusuru ister “kast179”  isterse “ağır kusur180” oluştursun, borçlu her halde bundan 

sorumlu olacaktır181; kendisi sadece “hafif ihmal” için kural olarak sorumsuzluk 

anlaşması yapabilecektir.  

(c) Kusurun Objektif ve Sübjektif Yüzü 

Doktrinde kusur kavramı iki açıdan incelenmektedir. Buna göre kusurun objektif ve 

sübjektif olmak üzere iki önemli yüzü bulunmaktadır182. Sözleşme uyarınca yerine 

getirilmesi beklenen davranış yükümlülüğünden sapan her davranış ya da haksız fiil 

normları uyarınca herkesin yükümlü bulunduğu objektif davranış yükümlülüğünden 

                                                 
174 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 45 ve 48; Oğuzman/Öz, s. 526; Eren, s. 535 vd. 
175 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 415;  von Tuhr/Escher, s. 114 dn. 5. Alacaklının sözleşmeden 
yana en haklı beklentisi, borçlunun sözleşmeden doğan temel borcunu sözleşmeye uygun ifa etmesi ve 
ediminin ifasını zorlaştıracak her davranıştan borçlunun kaçınmasıdır. 
176 Tandoğan, s. 415/416; Oğuzman/Öz, s. 355; Eren, BH Genel, s. 1018. 
177 Bkz.: Bölüm II, s. 131 vd. 
178 Kusurun varlığı temyiz kudreti bulunması ön koşuluna bağlıdır. Oğuzman/Öz, s. 355.  
179 Hükümde kast yerine, yanlış tercüme sonucu hile olarak anılmıştır. 
180 Hükümde ağır ihmali karşılamak üzere kullanılmıştır. 
181 Von Tuhr/Escher, s. 114; von Tuhr/Peter, s. 427. 
182 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 31. Anılan ayrımın karışıklık yarattığını, kusurun hem ayırtım 
gücünü hem de gerekli özenin gösterilmemesini içine alacak şekilde tarif edilmesi gerektiği yönünde: 
Grieder, Thomas, Vertragswidrigkeit und objektvierte Fahrlässigkeit, Zürich/Basel/Genf 2002, s. 70. 
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sapan her davranış kusurun objektif yüzünü oluşturmaktadır183. Kusurun sübjektif 

yüzünü ise, toplumsal değer yargılarına ters düşen borçlunun ya da failin kişisel 

davranışı oluşturur. Bu davranış, borçlunun ya da failin kınanmasını beraberinde 

getirir ve ayırt etme gücünün araştırılmasında esas alınır. Başka bir ifade ile, bir 

kişinin zarar verici davranışının sonuçlarını algılama yetisine sahip olması kusurun 

sübjektif yüzüdür184.  

Nitekim Yargıtay’a göre de, “Kusur, objektif ve sübjektif olmak üzere iki yönlüdür. 

Kusurun sübjektif yönü; kusur ehliyetidir. Objektif yönü ise; hukuk düzeninin, somut 

olay için normatif nitelikte emredici bir davranış kuralları getirmesi halinde, bu 

kuralların kusurun belirlenmesinde, ölçü alınmasıdır. Belirli davranış kuralları 

getirilmemiş olması durumunda da özenin gösterilip gösterilmediğinin objektif 

ölçüye göre; yani ' kusurun objektifleştirilmesi ile belirlenmesidir. Karayolları Trafik 

Kanununda ve Tüzüğünde, karayolundan yararlanan motorlu araç sürücüleri, 

yayalar ve hayvan güdücülerin hal ve hareketleri belli kurallara bağlanmıştır. Bu 

kurallar kusurun belirlenmesinde önemli bir unsur olup, bunlara aykırı davranış, 

sorumluluk hukuku açısından kusurlu davranış olarak kabul edilir....Yukarıda da 

açıklandığı gibi, trafik kurallarının büyük çoğunluğu, karayolundan yararlanan 

sürücü ve yayalara belli durumlarda kesin alarak belirlenmiş (objektif nitelikte bir 

hareket tarzı emreder. Bu kurallar karşısında kişinin bir takdir ve değerlendirme 

hakkı yoktur. Ne emredilmişse ona uymak zorunluluğu vardır; özenin ölçüsü kuralın 

kendisidir185.” 

(d) Kusurun Objektifleştirilmesi 

Hakim görüş, kusuru objektifleştirmektedir ve “örnek model davranıştan” sapma 

meydana geldiği ölçüde borçlunun ya da failin kusurunu tayin etmektedir. Anılan 

model davranış objektif öğretinin odak noktasında yer alır. Bu görüş doktrinde örnek 

                                                 
183 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 32; Schwenzer, OR AT, N. 22.03; Gauch/Schluep/Emmenegger, 
N. 2963. 
184 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 33; Schwenzer, OR AT, N 22.03; Gauch/Schluep/Emmenegger, 
N. 2963; Eren, s. 533.  
185  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2003/11-756, K. 2003/743, T. 10/12/2003 - 
www.hukukturk.com.  
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(model) davranış teorisi186 olarak nitelendirilmektedir. Belirlenecek özen ölçütünü 

objektifleştiren yazarlar, borçlunun iş çevresinden ortalama bir borçlunun aynı 

durum ve şartlar altında göstereceği kabul edilen özene atıf yapmakta ve böylece 

özen ölçütünün içini doldurmaktadır. Burada borçlunun iş (ticari faaliyet, meslek) 

çevresi esas alınarak objektif bir özen ölçütü öngörülmektedir187. 

Kusurun objektifleştirilmesi, aslında Oğuzman/Öz’ün ifade ettiği gibi, kusur 

kavramının kendisi ile bağdaşmaz, kusur olmadan kusura dayanan sorumluluk 

kavramı ile karşı karşıya kalınır 188 . Bu nedenle, kusurun sübjektifleştirilmesi 

eğiliminde olan yazarlara göre, “görünen (objektif) özen” ile “içsel (sübjektif) özen” 

arasında bir ayrım yapılmalı ve içsel özen kusurun belirlenmesinde dikkate 

alınmalıdır189. Hatta bu sayede, borca aykırılık ile kusur unsurlarının aynı ölçütle 

tespit edilmiş olmasından da kaçınılmış olunacağı ileri sürülmektedir190. Bu son 

görüşe katılmamakla birlikte, taraftarlarının haklı olarak belirttiği gibi kusurun 

objektifleştirilmesi ile kusurun tespitinde göz önünde bulundurulan 

                                                 
186 Oftinger/Stark, Band I, § 5 N. 80 vd.; Erwin Deutsch, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt, 2. 
Auflage, Köln 1995, s. 94; aynı yazar, Haftungsrecht, s. 275. 
187 Wiegand, Basler Komm., Art. 99 N. 9. Brehm yaratılan bu model insanı “bonus pater familias” 
olarak nitelendirmektedir: Brehm, Berner Komm., Art. 41 – 61, Bd. 6, Abt. 1, Teilbd. 3, Unterteilbd. 
1, Bern 2006, Art. 41 N. 184. Brehm’e göre bu model aslında “fail ile yaş, cinsiyet, fiziksel güç 
itibariyle aynı özelliklerde olan,  failin kendi meslek grubuna dahil olan ve somut olaydaki şartlar 
çerçevesinde özenli davranacağı kabul edilen failin bir robot resmidir.” Ancak Brehm’in esas aldığı 
bu referans kişinin aynı zamanda bir süpermen olduğu görüşüne (N. 183) katılmak mümkün değildir, 
çünkü yaratılan model süpermen gibi insanüstü güçlere sahip değildir. Tam aksine aynı koşullarda 
aynı çevrede aynı özelliklerde ortalama bir bireyin makul davranışı esas alınmaktadır. 
188  Oğuzman/Öz, s. 531; Fellmann, ZSR 1987 I, s. 365; Ayrıntılı bilgi için bkz.: Eren, Borçlar 
Hukuku, C. II, s. 111. 
189  Ernst von Caemmerer, “Wandlungen des Deliktsrechts”, in: Festschrift zum hundertjährigen 
Bestehen des Deutschen Juristentages 1960, s. 49 ff., s. 132 dn. 345. Buna göre, dışardan bakıldığında 
gösterilmesi gerekli davranışa uygun hareket objektif özeni, bu davranışın bilincinde olup kişinin 
kendi davranışını içsel olarak buna ayarlaması sübjektif özeni ifade eder. Kavramlar için bkz.: 
Christoph Oswald, Analyse der Sorgfaltspflichtverletzung im vertraglichen wie im ausservertraglichen 
Bereich, Zürich 1988, s. 55 vd. Bu kavramların eleştirisi için bkz.: Larenz, Lehrbuch, s. 291. 
190 Fellmann, ZSR 1987 I, 339, 351 ff.; Schönenberger, HAVE 2004, 3, 9. Karş.: Ulrich Huber, 
Zivilrechtliche Fahrlässigkeit, Festschrift für Ernst Rudolf Huber zum 70. Geburtstag, Göttingen 
1973, s. 253 – 285, 265, 282/283. İş görme edimlerinde borca aykırılığın belirlenmesinde özen 
borcunun ihlali, hem borca aykırılık unsuru hem de kusur unsuru bakımından birer ölçüt olarak 
belirmektedir. İşgörme edimlerinde her iki unsur arasındaki ayrım öğretide net olarak ortaya 
konulamamaktadır. Nitekim BK m. 321/f.2’e hem borca aykırılık unsurunun belirlenmesinde, hem de 
kusurun belirlenmesinde sıkça atıf yapılmaktadır. Bu konuda ayrıca bkz.: Grieder, s. 177 vd.; Oswald,  
s. 104 vd.  
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“kınanabilirlik 191 ” ölçütü örselenmektedir 192 . Ancak buna rağmen zararın 

karşılanması hedefine objektif ölçütlerle adil bir şekilde ulaşıldığı gerçeği göz ardı 

edilmemelidir193.  

Kusurun objektifleştirilmesinin haklılığı, hukuk sistemimizde sözleşmeler hukukuna 

hakim olan güven prensibi ile de açıklanabilir: Her kim bir sözleşme bağına girerse, 

hakim özen anlayışına uygun olarak da borcunu ifa etmelidir, alacaklı da hakim özen 

anlayışına uygun olarak alacağını elde etmelidir194. Bu durum pacta sunt servanda 

ilkesinin de gereğidir195. Oysa borçlunun sadece sübjektif durumunun –içsel özen- 

adı altında dikkate alınması, güven prensibini temel alan hukuk sistemimizle de 

bağdaşmayacaktır196. 

(2) Kusurun Derecelendirilmesi ve Sorumsuzluk Anlaşması 

(a) Kusurun Dereceleri 

Kusurun “kast – ağır ihmal – hafif ihmal” şeklinde derecelendirilmesi, Borçlar 

Hukukunda önemli bir işleve sahiptir. Öncelikle tazminat miktarının hakim 

tarafından belirlenmesinde somut olaydaki kusur derecesi birincil öneme sahiptir. 

Çünkü hakim BK m. 43/f. 1’ e dayanarak tazminat miktarını kusurun ağırlığına göre 

takdir etmektedir. Aynı kural BK m. 98/ f.2’deki atıf nedeniyle sözleşmesel 

                                                 
191 Sorumluluk hukukunun temel amacının zararın giderilmesi olduğu bugün baskın görüş tarafından 
savunulmaktadır. Buna göre, sorumluluk hukuku zarar vereni cezalandırma amacını ya da ekonomik 
sıkıntıya son verilmesi amacını taşımaz. Bkz.: Oftinger/Stark, Haftpflichtrecht, Band I, § 1, N. 15 Fn. 
31; Rey, Haftpflichtrecht, N. 12; Eren, s. 466; Oğuzman/Öz, s. 573. Azınlık görüşe göre ise, olası 
zararların sigortalanması nedeniyle zararın giderilmesi amacından artık uzaklaşılmakta ve zararın 
önlenmesi amacı ön plana çıkmaktadır. Bkz.: Schwenzer, OR AT, N. 49.04; Fellmann, SJZ 1995, s. 
51, s. 44 ff.  Açıkçası bu son görüş, sorumluluk doğuran zararlara -bazen zararın önlenmesi için bütün 
önlemler alınmış olsa bile- yine de tazminat sonucunun bağlandığını görmezden gelmektedir. Aynı 
yönde: Oftinger/Stark, Haftpflichtrecht, Band I, § 1, N. 15. Haksız fiil sorumluluğunun amacı 
konusunda yapılan tartışmalar için ayrıca bkz.: Eren, s. 466 vd.; Atamer, GİŞ, s. 98; Sanlı, s. 152 vd. 
192 Widmer, ZBJV 1974,  s. 295.  
193 Oftinger, Haftpflichtrecht, s. 145; Werro, ZSR 1997 I, 343, 371 ff.; Werro, recht 2003, 12, 14; 
Roberto, Haftplichtrecht, N. 222.  
194 Schwenzer, OR AT, N. 22.20. 
195 Huber, s. 260. 
196 Karş. Widmer Tasarısı Art. 48 kusuru sübjektifleştirmek istemiştir. Hükmün birinci fıkrasına göre 
ihmal, borçlunun kişisel ilişkilerine ve hal ve icaba göre göstermesi gereken özenin ihlal edilmesidir. 
İkinci fıkrada ise gerekli özenin, borçlunun yaşı, eğitimi, bilgi düzeyi ve başka özellikleri dikkate 
alınarak belirleneceği düzenlenmiştir. Widmer Tasarısı’nın öğretide en çok eleştiri alan hükümlerden 
birisi olmuştur bu düzenleme. 
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sorumlulukta da uygulama alanı bulmaktadır. Bazı sözleşme türlerinde ise, borçlu 

sadece kast ve ağır ihmal halinde kanun gereği sorumlu tutulmaktadır197. Örneğin 

bağışlama sözleşmesinin ifasında bağışlayanın hafif ihmal ile vermiş olduğu zarardan 

bağışlayan sorumlu olmayacaktır. Kusurun derecesinin asli öneme sahip olduğu bir 

başka alan, burada incelenen sorumsuzluk anlaşmalarının geçerliliği sorunudur (BK 

m. 99 ve 100). Zira kanunda sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliğinin kusur 

dereceleri ile sınırlanması, kusur prensibi, pacta sunt servanda ile güven prensibi gibi 

temel borçlar hukuku ilkelerinin taraf iradesi ile dolanılmasının önüne geçilmesi 

amacını taşır198. Bu çerçevede kişinin kusuru ile ortaya çıkardığı zarardan sorumlu 

olması, aslında kamu düzenini de korumaktadır. Bu nedenle kanun koyucunun 

kusurun ağırlığına göre sorumsuzluk anlaşmasına imkan tanıması ya da hiç 

tanımaması, kural olarak yerinde bir hukuk politikası tercihidir199.  

Öğretide kusura ilişkin yapılan önemli bir ayrım, ağır kusur – hafif kusur ayrımıdır. 

Buna göre, kast ve ağır ihmal “ağır kusur”, hafif ihmal ise “hafif kusur” olarak da 

nitelendirilmektedir 200 . Bu ayrımın İsviçre hukukundaki adeta muadili olarak 

görülebilecek karşılığı ise “schweres Verschulden” ve “leichtes Verschulden” 

ayrımıdır201.   

                                                 
197 Örneğin BK m. 195; BK m. 243; BK m. 230 gereğince borçlu hafif ihmali ile verdiği zararlardan 
kanun gereği sorumlu tutulmamaktadır. 
198 Oser/Schönenberger, Art. 100 N. 1; Schmid, Die Folgen der Nichterfüllung, s. 316. Yazar ayrıca 
bu tercihin temelinde adil bir dengeyi sağlama amacının da bulunduğuna işaret etmektedir. 
199 Ancak tacirler arasındaki kurulan ve temelinde sosyo-ekonomik bir bağımlılık ilişkisi bulunmayan 
sözleşme ilişkilerinde, ağır ihmalden doğan sorumluluğun bertaraf edilememesi eleştirilmelidir. 
Tartışma için bkz.: Bölüm II, s. 154. 
200 Türk hukukunda ağır kusur – hafif kusur ayrımını benimseyen yazarlar: Hüseyin Hatemi, Borçlar 
Hukuku Genel Bölüm, Fasiküller, İstanbul 2002, § 26 N. 191; aynı yazar, Borçlar Hukuku Genel 
Bölüm, 2. Cilt, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, İstanbul 1998, § 7 N. 16 (s. 70/71); Serozan, BH 
Genel, § 21 N. 2 (s. 273); Oğuzman/Öz, s. 372. Her ne kadar Oğuzman/Öz, s. 372’de ağır kusuru 
“kast ve ağır ihmali” kapsayacak şekilde kullanmaktaysa da, aynı eserde s. 356’da sadece “ağır 
ihmali” karşılayacak şekilde kullanmaktadır. 
201 Buol, N. 244; Brehm, Berner Kommentar, Art. 41 N. 191; Gauch, Die Vertragshaftung der Banken 
und ihre AVB, s. 198 dn. 9; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2969; Schnyder, Basler Komm., Art. 43 
N. 9.  Alman hukukunda da bu ayrımı kullanan yazarlar bulunmaktadır. “Schweres Verschulden” için 
bkz: Kieninger, Münchener Komm., § 309 Nr. 7 N. 2. 
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Eren bu ayrıma karşı çıkmakta ve Larenz’i referans göstererek kusurun sadece kast 

ve ihmal olarak ikiye ayrıldığını vurgulamakta ve “kusurun ağırı, hafifi veya ortası 

yoktur” düşüncesini ileri sürmektedir202. 

Bu tartışılan ayrımdan farklı olarak Tandoğan sorumsuzluk anlaşmasının geçerlilik 

sınırlarını değerlendirirken kusurun “kast” derecesini tek başına kategorize etmekte, 

ağır ihmal derecesine karşılık ise “ağır kusur” terimini ve hafif ihmal karşılığında da 

“hafif kusur” terimini tercih etmektedir203. Ancak buna rağmen, ağır ihmal ve kastın 

“ağır kusur” kavramı altında da değerlendirilebileceğine ayrıca işaret etmektedir204.  

Yargıtay’ın da Tandoğan ile aynı tercihi paylaştığı sonucunu kararlarında sık geçen 

şu ifadelerden çıkarmak mümkündür205:  “Kusur kast ve ihmal olmak üzere ikiye 

ayrılır...Öğretide ve yargısal uygulamada yerleşik şekliyle sadece kusurun "ihmal 

türü" kusur sözcüğü ile ifade edilmekte, "kast türü" ise yine "kast" olarak 

anılmaktadır.” 

(b) Özel Olarak:  Borçlar Kanunu Tasarısı’nda Kusurun 
Dereceleri 
  

Öğretide ve uygulamadaki bu terminoloji kargaşası karşısında Borçlar Kanunu 

Tasarısı’nda ağır kusur teriminin kast ve ağır ihmal hallerini birlikte karşılayacak 

şekilde ve hafif kusur teriminin hafif ihmal terimini karşılayacak şekilde kullanılması 

yönünde bir tercihte bulunulmuştur 206 . Öğretide bu tercihin yerinde olmadığı, 

hukukumuzda kusur teriminin üst başlık oluşturduğu ve bu başlığın altında yapılan 

ayrımın “kast - ağır ihmal - hafif ihmal” şeklinde yerleşik bulunduğu Tasarıya 

yöneltilen önemli eleştiriler arasında yer almaktadır207.  

 
                                                 
202 Eren, s. 540 dn. 301; Larenz, Lehrbuch, s. 279, 291.  
203 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 455/456. 
204 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s.54 ve 455/456. 
205  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2003/11-756, K. 2003/743, T. 10/12/2003 - 
www.hukukturk.com. 
206  Bkz. Borçlar Kanunu Tasarısı m. 51, 52, 115 ve 116, 222. Tasarı incelendiğinde kusurun 
derecelerini nitelendirmek üzere “ihmal” terimininden tamamen uzaklaşılmış olduğu ve yerine  
“kusur” terimin konulduğu görülmektedir. Ayrıca bkz.: BKT Madde Gerekçeleri, m. 114. 
207 Yeşim M. Atamer, Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme ve 
Teklifler, Hukuki Perspektifler Dergisi, 2006, s. 8-37, s. 10 ve 31. 
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Öğretide benimsenen bu üçlü ayrım kullanıldığında anlaşılabilirlik bağlamında hiç 

bir sorun bulunmamaktadır. Hatta bu konuda bir anlam birliğinin varolduğu da 

söylenebilir. Hiç kuşkusuz anılan ayrımın savunulmasında bu çok önemli bir 

gerekçedir. Bir diğer gerekçe, kanaatimce, kast ve ağır ihmal arasındaki irade 

farkının tazminat miktarının belirlenmesinde taşıdığı önem nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. Hakimin tazminat miktarını kast halinde indirememesi, ağır ihmal 

halinde durum ve koşullar bunu gerektiriyorsa istisnaen indirebilmesi208 bu ayrımın 

kanun metninde de korunması için  güçlü bir gerekçe oluşturmaktadır.  

 

Dikkat çekilmesi gereken önemli bir diğer nokta, kusurun derecelerine ilişkin yapılan 

bu tartışmanın çok önemli bir “temel kavram” tartışması olduğudur. Yürürlüğe 

girmek üzere hazırlanan bir tasarı metninde ise, temel kavramlara yönelik terminoloji 

değişikliklerinin öğreti ve uygulamada oluşan bir terminoloji birliği zemininde 

yapılması tercih edilmelidir. Tasarının getirdiği yeniliklerden biri olarak kabul edilen 

bu terminolojik tercihin yarattığı kolaylık ve anlaşılabilirlik kanaatimce yadsınamaz, 

ancak bu konudaki hukuk geleneğinin de göz ardı edilmemesi ve kanun metnindeki 

bu tercihin güçlü bir gerekçeye bağlanması gerekmektedir. Bugün için asıl karışıklık 

öğreti ve uygulamada varolan terminoloji ayrılığından doğmaktadır. Bunun Tasarı ile 

birlikte aşılabilecek olması kaçırılmaması gereken değerli bir fırsattır.  

 

(c) Kast (Dolus) ve Sorumsuzluk Anlaşması  

Borca aykırı sonucu bilinçli bir şekilde isteyerek ya da göze alarak hareket eden 

borçlunun borca aykırı davranışı kasıtlıdır209. Borca aykırı sonucun doğmasına kast 

derecesindeki kusuru ile sebep olan borçlu verdiği zarardan sorumludur. Bu temel 

ilke Roma Hukukunda “dolus semper praestatur 210” ile ifade edilmiş olup, bundan 

failin kastla verdiği zararları mutlaka tazmin etmesi gerektiği anlaşılır 211 .  Kast 

                                                 
208 Schnyder, Basler Komm., Art. 43 N. 9; Brehm, Berner Komm., Art. 43 N. 73 - 75.  
209 Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 415; Oğuzman/Öz, s. 528; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
493; Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 60; Brehm, Berner Komm., Art. 41 N. 192. 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2964; Lörtscher, s. 157; Larenz, Lehrbuch, s. 279. 
210 Dig. 50, 17, 23.   
211 Ackermann, s. 58; Lörtscher, s. 157. 
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doktrinde “doğrudan kast” (Absicht) ve “dolaylı kast” (einfacher Vorsatz) olmak 

üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir212: 

   - Doğrudan kast: Borca aykırı sonucu bilinçli bir şekilde 

isteyerek borca aykırı davranışta bulunan ve zarara neden olan borçlunun kusuru 

“doğrudan kast” düzeyindedir213. Borçlu bilinçli olarak borcuna aykırı davranmakta 

ve zarara neden olmaktadır. Doktrinde savunulan bir görüş “doğrudan kast” 

kavramını ikiye ayırarak derecelendirmektedir. Buna göre, borçlu borca aykırı 

sonucu hedefleyerek ortaya çıkarıyorsa “nitelikli doğrudan kast” (Absicht), ancak 

borca aykırı sonucu hedeflememekle beraber başka bir sonucu elde etmek adına 

ortaya çıkarıyorsa “basit doğrudan kast” hali karşımıza çıkmaktadır 214 . Keller 

nitelikli doğrudan kast için “sırf kötülük olsun diye bir arabaya zarar vermeyi”, basit 

doğrudan kast içinse “arabanın içinde bulunan değerli eşyaları almak için arabanın 

camını kırmayı” örnek göstermektedir215. 

   - Dolaylı kast: Zararı bilinçli bir şekilde göze alarak borca 

aykırı davranışta bulunan borçlunun kusuru “dolaylı kast” (dolus eventualis) 

düzeyindedir 216 . Borçlu davranışının borca aykırı olduğunu bilmekte ve ortaya 

çıkabilecek zararı bilinçli olarak göze almaktadır. Örneğin, ünlü bir sanatçının ismini 

kullanarak bir alan adını internette kullanan failin bu davranışı sanatçının kişilik 

hakkını ihlal edecektir. Her ne kadar fail, hukuka aykırı davranmak amacıyla hareket 

etmemişse de, fail bu sonucu göze almıştır. Failin kusuru dolaylı kast 

düzeyindedir217. 

Sorumsuzluk anlaşması açısından kast düzeyinde gerçekleşen kusurun alt derecesinin 

bir önemi bulunmamaktadır. İster doğrudan kast isterse de dolaylı kast olsun, kastın 

her düzeyi için yapılan sorumsuzluk anlaşmasının kaderi aynıdır. Kast sonucu doğan 

                                                 
212 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 58. 
213 Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2966; Weber, Berner Komm, Art. 99 N. 57. 
214 Oftinger/Stark II/1, § 16 N 23; Brehm, Berner Komm. Art. 41 N. 192 vd.; Keller, Haftpflicht im 
Privatrecht, Bern 1993, s. 100, Rey, N. 836. Karş.: Zirlick, s. 169.  
215 Keller, s. 100. 
216 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 61; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2967; Brehm, Berner 
Komm., Art. 41 N. 195. 
217 BGer 4C.141/2002, 7.November 2002 (DJ Bobo Kararı), Erwägung 5.1. 
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zarardan borçlunun sorumlu olmayacağının sorumsuzluk anlaşması ile 

kararlaştırılması (BK m. 99 gereğince) mümkün değildir218. Örneğin, kira konusu 

taşınmazda kullanım sebebiyle meydana gelen değer azalmalarından kiracının 

sorumlu olmayacağı yönündeki sorumsuzluk anlaşması kasten verilen zararlar 

bakımından hükümsüz kabul edilecektir219.  

Kasta ilişkin bu sınırlamanın ardında yatan temel neden, alacaklının haklı 

beklentilerinin korunmasıdır. Borçlu borcunu ifa etmediği takdirde, birçok somut 

olayda ifanın kararlaştırılan zamandan sonra elde edilmesi anlam taşımamaktadır. Bu 

durumda alacaklının hiç değilse elde edemediği menfaatinin tatmin edilmesi 

önemlidir 220 . Oysa alacaklının bu imkanını sorumsuzluk anlaşması ile ortadan 

kaldırmak, aslında alacaklıyı tamamen borçlunun inisyatifine tabi kılmak anlamına 

gelir221. Bu durumun kabul edilmesi halinde, sözleşme bağına girilmiş olmasının bir 

anlamı kalmamaktadır222. Kast nedeniyle sorumluluğun emredici olmasının altında 

yatan en önemli neden, tarafların sözleşme bağına duydukları bu güvenin 

                                                 
218 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 455; Oğuzman/Öz, s. 359; Eren, s. 1044;  Serozan, BH Genel, § 
21 N. 2 (s. 273); Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 92; Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 4;   
Schwenzer, OR AT, N. 24.04; Akman, s. 53; Erten, s. 209; Lörtscher, s. 157; Zirlick, s. 171; Buol, N. 
244; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 336. Kastı konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının geçerli 
olmayacağı kuralı Alman hukukunda da benimsenmiştir. Heinrichs, Palandt, § 276 N. 35; Larenz, 
Lehrbuch, s. 281. 
219 Ackermann, s. 58. 
220 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 336. 
221 Sorumsuzluk anlaşması yerine borçlu alacaklı ile anlaşarak, istediği zaman borcunu ifa edeceğini 
alacaklıya sözleşmede kabul ettirebilir. Bu kayıt kural olarak geçerlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, 
haksız şart denetimi çerçevesinde bu tür kayıtlar bile ayıklanabilmektedir. 
222  Kasten verilen zararlardan sorumlu olunmayacağı ya da borçlunun hiç bir surette sorumlu 
olmayacağı şeklindeki sözleşme kayıtları sözleşme ile hukuken bağlanma iradesinin eksikliğine de 
işaret edebilir. Bu durumda aslında sözleşme kurma iradesinin olmayışı sözleşmenin kurulmamış 
sayılmasına yol açabilir. Ancak buradaki temel sorun, geçerli bir sözleşmede yer alan geçersiz 
sorumsuzluk anlaşması ile hukuken bağlanma iradesinin eksikliği yüzünden “geçersiz” bir 
sözleşmenin birbirinden nasıl ayrılacağıdır. Kanaatimce bu gibi durumlarda sözleşmenin kurulması 
aşamasında tarafların irade beyanları ve sözleşmenin kurulmasına yol açan hal ve şartlar güven ilkesi 
ışığında değerlendirme konusu olmalıdır. Sözleşme kurma iradesi yoksa, sözleşme de “yoktur”. 
Sözleşme kurma iradesi varsa, sözleşme sorumsuzluk anlaşması nedeniyle (şartları varsa) artık sadece 
“Kısmi hükümsüzlük ya da tümel hükümsüzlük” yaptırımına uğrayabilir. Bu tespitin yanı sıra, 
sözleşme geçerli olarak kurulmuşsa hakimin mutlaka tarafların menfaat durumunu da 
değerlendirmeye tabi tutması gerekir. Borçlunun sorumlu olmamasından hem alacaklının hem de 
borçlunun sözleşme ile sağladığı menfaat araştırılmalıdır. Bu kapsamda,  
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korunmasıdır. Bu çerçevede hem pacta sunt servanda ilkesi hem de kamu düzeni 

korunmuş olur223. 

Kanun koyucu bu katı kuralı, BK m. 100’de ifa yardımcılarının vereceği zarar 

bakımından yumuşatmıştır. Buna göre ifa yardımcısının kasıtlı olarak vereceği 

zararlardan borçlunun sorumlu olmayacağının kararlaştırılması kural olarak 

mümkündür. Ancak BK m. 99’da anılan istisnaların paralelinde ifa yardımcısının 

kast sonucu verdiği zararlardan borçlunun sorumlu olmayacağının kararlaştırılmış 

olması halinde, BK m. 100/f. 3 çerçevesinde bu tür sorumsuzluk anlaşmaları yine 

hükümsüz olacaktır. 

 

(d) İhmal (Culpa) ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Bir kimsenin borca aykırı sonucu istememesine rağmen, bu sonucun oluşmaması için 

iradesini yeter derecede kullanmadığı durumlarda ihmali söz konusu olur. Başka bir 

ifade ile somut olayın gerektirdiği özenin gösterilmemesi halinde borçlunun ihmali 

var kabul edilir224. Borçlunun ifada bulunurken göstermesi gereken özen, kanundan, 

dürüstlük kuralından ve sözleşmeden doğan özen borcu çerçevesinde somut olayın 

gerekleri doğrultusunda belirlenecektir 225 . Somut olayın gereklerinin 

değerlendirilmesinde ise objektif kriterler dikkate alınacaktır 226 , failin sübjektif 

durumu önem taşımayacaktır 227 . Örneğin, ihlalin önlenmesi için aynı meslek 

                                                 
223 Erten, s. 86/87; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 336. 
224 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 415/416; Oğuzman/Öz, s. 355; Eren, s. 537;  Weber, Berner 
Komm., Art. 99 N. 64; Wiegand, Basler Komm., Art. 99 N. 48;  Schwenzer, OR AT, N. 22.14; 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2968; Larenz, Lehrbuch, s. 282. 
225 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 28; Eren, s. 537. 
226  Objektif kriterler denildiğinde, yer ve zaman, yaş (BGE 66 II 120) ve cinsiyet (fiziksel güç 
bakımından), meslek (BGE 84 II 299; BGE 67 II 22/23), sözleşme tipi, işin niteliği (BGE 56 II 373), 
ani tehlike (BGE 83 IV 84), aşırı kalabalıktaki genel itişme gibi haller kusur ölçütünün 
belirlenmesinde dikkate alınacaktır. 
227  Failin/borçlunun sübjektif durumunu yansıtan korku, sıkıntı, dikkat dağınıklığı (BGE 88 II 
448/453), kızgınlık, öfke, yorgunluk (BGE 58 II 29/33), düşüncesizlik, bilgisizlik, kişisel yetersizlik 
gibi anlık durumlar dikkate alınmayacaktır. Bu bağlamda örneğin, cerrahın ameliyatı yaparken yorgun 
olması nedeniyle yanlış organı çıkarması ya da hastanın vücudunda ameliyat malzemesi unutması 
dikkate alınmayacaktır. Ayrıca bkz.: Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 52; Oğuzman, s. 136; Weber, 
Berner Komm. Art. 99 N. 100; Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich 2000, s. 66. Ancak 
ihmalin bu şekilde objektifleştirilmesinin sınırı failin ayırt etme gücü oluşturacaktır. Eğer kanunda 
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çevresine mensup kişilerce alınacak önlemleri almaması borçlunun ihmalinin 

kabulüne yol açacaktır 228. Nitekim somut olayda ihmalin olup olmadığı sorusuna 

ancak borçlunun göstermesi gereken özen ölçüsünün belirlenmesi yoluyla cevap 

bulunabilecektir229. 

İhmal kavramını objektifleştiren görüş gösterilmesi gereken özenin derecesini 

objektif kriterlere bağlamaktadır: Buna göre borçlunun yerindeki makul bir insanın 

ahlaki, entelektüel, fiziksel özellikleri ile mesleki ve teknik yetkinliği 230  ile 

borçlunun dahil olduğu meslek grubunun davranış kuralları 231  somut olayda 

aranılacak özenin ölçüsünü belirleyecektir. Bu objektif kriterlerin yanı sıra failin yaşı 

ve cinsiyeti de referans vazifesi görecek ölçütün belirlenmesinde dikkate 

alınacaktır232. Bu çerçevede borçludan ortalama bir özen ve dikkat beklenecektir. 

Başka bir ifade ile borçludan beklenen ahlaki, entelektüel, fiziksel ve teknik 

yetkinlikler aynı yaş ve cinste bulunan aynı meslek çevresine mensup ortalama 

kişinin ortalama davranışı esas alınarak referans oluşturacaktır233 . Örneğin, tıbbi 

ürünler satan bir borçludan beklenen mesleki ve teknik yetkinlik aynı iş kolunda 

bulunan satıcıların gösterdiği ortalama yetkinlik çerçevesinde belirlenecektir.  

                                                                                                                                          
sınırlı sayıda sayılan hallerden biri ayırt etme gücünü yok etmişse kusurdan da bahsedilemeyeceği 
açıktır. Stark, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zürich 1988, s. 106 N. 487. İhmalin 
belirlenmesinde izlenen bu yöntem çerçevesinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun sürücünün 
sübjektif durumuna dayanarak ileri sürdüğü şu görüşüne katılmak mümkün görünmemektedir: 
“Kırmızı ışıkta geçmek bir dalgınlık sonucu olabileceği gibi, bir zamanlama hatasından da 
kaynaklanabilir. Dolayısıyla, sırf kırmızı ışıkta geçtiği için herhangi bir olayda asli kusurlu kabul 
edilmesi gereken bir sürücü, buna rağmen, o olayın kendi özel yapısı içerisinde ağır kusurlu kabul 
edilmeyebilir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2003/11-756, K. 2003/743, T. 10/12/2003 - 
www.hukukturk.com. Karş.: BGH NJW 92, 2418. 
228 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 28. 
229  “Gerekli özenin gösterilmesi” ölçütüne Borçlar Kanunu’nun çeşitli maddelerinde işaret 
edilmektedir. Bkz.: Bkz.: BK m. 55/f. 1; m. 56/f.1; BK m. 495/f.1, BK m. 503/f.2.  
230 Von Tuhr/Escher, s. 115; Oftinger/ Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, § 5, N. 106. 
Bu ölçütleri benimseyen İsviçre Federal Mahkemesi kararları için bkz.: BGE 54 II 403; 57 II 480; 62 
II 317; 64 II 241; 88 II 435; 93 II 352; 95 II 340, 578, 637; 96 II 176; 105 II 211 f.; 107 II 167; 108 II 
424; 111 Ib 197.  
231 BGE 90 II 229; 67 II 23; 62 II 276; 56 II 373 
232 Oftinger, Haftpflichtrecht, I, s. 146/147. 
233 Larenz, Lehrbuch, s. 285/286. 
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Bu bilgilerin ışığında özetle objektif bir davranış modeli referans olarak alınacaktır 

ve ondan sapan her davranış ihmal düzeyinde kusurlu kabul edilecektir234. Başka bir 

ifade ile kişi objektif davranış modeline uygun davranmamışsa yani yapması 

gerekeni yapmamış ise kusurlu kabul edilecektir235. 

Aranılan özen ölçüsünün somutlaştırılmasında makul seviyede dikkatin ötesinde 

kanun ya da sözleşme gereği beklenen davranış da önem taşıyacaktır. Örneğin, BK 

m. 321 f. 2’de işçiye düşen özen borcunun içeriği gösterilmektedir. Buna göre işçiye 

düşen özen borcunun kapsamı akde göre belirlenecektir. BK m. 321/ f. 2’ye göre 

işçinin kanunun öngördüğü bu davranış modelinden sapan davranışları kusurlu kabul 

edilecektir. Nitekim sözleşme ilişkisi içinde bulunan tarafların yarattığı güven ortamı 

makul şekilde ifanın gerçekleşeceği konusunda haklı bir beklenti yaratır. Bu haklı 

beklentilerin dışında davranılmış olması, alacaklının beklemekte haklı olduğu özenin 

borçlu tarafından yerine getirilmediğini ve bu sebeple borçlunun kusurlu olduğunu 

gösterir236.  

İhmal, “ağır ihmal” ya da “hafif ihmal” olarak ikiye ayrılır237. Bu ayrımın temelinde 

zararın ortaya çıkmasında etkin olan davranışın önlenebilirlik olasılığının yüksekliği 

                                                 
234  Oftinger/Stark I, § 5 N. 40, 63 vd., 80 vd.; Brehm, Art. 41 N. 183 vd.; 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2989; Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 31 ff.; Larenz, Lehrbuch, s. 
285. 
235  Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2989; Thomas Grieder, Vertragswidrigkeit und objektive 
Fahrlässigkeit, Zürich/Basel/Genf 2002, s. 103 vd. 
236 BGE 70 II 221; 91 II 294; 91 II 297; 92 II 234. 
237 Yüksek Mahkeme BGE 100 II 332/338 sayılı kararında da kanun koyucunun benimsediği ağır 
ihmal – hafif ihmal ayrımının uygulamada farklı ihmal çeşitlerinin kabul edilmesine engel 
oluşturmadığına karar vermiştir. Aynı yönde: BGE 4C.103/2005 v. 1.6.2005; Oftinger/ Stark, 
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, § 5, N. 105. Nitekim ağır ihmal –hafif ihmal şeklinde kanun 
koyucu tarafından öngörülen ayrım İsviçre uygulamasında 1974 yılından bu yana yerini ağır ihmal – 
orta ihmal – hafif ihmal şeklinde üçlü bir ayrıma bırakmıştır. “Orta ihmal” aslında ne ağır ihmal ne de 
hafif ihmal oluşturan bir ihmal çeşididir. Anton Schnyder/ Wolfgang Portmann/ Markus Müller-Chen, 
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zürich Basel Genf 2008, N. 220; Brehm, SJZ 1967, 87-89; 
Brehm, Berner Komm., Art. 41 N. 205;  Oftinger, Haftpflichtrecht, s. 153 d.n. 95. Orta ihmal 
kavramının hafif ihmal kavramına dahil olduğu yönünde: Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2970; 
Hans-Peter Egli, Der besondere Haftungsmassstab von Art. 321e OR, in: Peter Jung (Hrsgb.), 
Aktuelle Entwicklungen im Haftungsrecht, Zürich/Basel/Genf 2007, s. 45 – 84, s. 53 N. 26-27. 
Öğretide orta düzeyde ihmal kavramı eleştiririlmektedir, zira sorumsuzluk anlaşması bakımından 
kanun koyucunun ortaya koyduğu ölçütler kast – ağır ihmal – hafif ihmal şeklindedir. Kanunda yer 
almayan bir kavram olan “orta düzeyde ihmal” kavramının İsviçre uygulamasında ve öğretisinde 
epeyce benimsenmiş olması, aslında sorumsuzluk anlaşmalarında önemli bir geçerlilik sorununu 
ortaya çıkarma tehlikesini beraberinde taşımaktadır: Orta düzeyde ihmalin kanunen öngörülen ihmal 
türlerinden hangisine dahil sayılacağı tartışmalı hale gelmektedir. Aynı yönde: Lörtscher, s. 156 d.n. 
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yer alır. Somut olayda zarara yol açan özen borcunun ihlalinden kaçınılması ne kadar 

kolaysa, ihmalin ağırlığı da o kadar kolay kabul edilecektir238. Diğer bir ifade ile, 

hukuka aykırı sonucu önleme noktasında zarara yol açan kişinin davranışı ihmalin 

ağır ya da hafif oluşunda belirleyicidir. 

İhmalin “ağır” ya da “hafif” oluşu hukuken önem taşır. Bazı sözleşme tiplerinde 

kanun gereği hafif ihmal sorumluluk doğurmaz239, diğer bütün sözleşme tiplerinde 

ise –eğer sorumsuzluk anlaşması yapılmamışsa- hafif ihmal dahi sorumluluk 

doğurur. Ayrımın bir diğer önemi tazminat miktarının tayin edilmesinde kendini 

gösterir. Hakim takdir yetkisini kullanarak tazminat miktarını hesaplarken BK m. 

43/f. 1 uyarınca kusurun ağırlık derecesine göre tazminat miktarını belirler. Hatta BK 

m. 98/f. 1 gereğince hakim hafif ihmali sorumluluğu sınırlandırmak için dikkate 

alabilir. Ayrıca tazminatın hesaplanmasında borçlunun ağır ihmali BK m. 44 

gereğince indirim nedeni olmaz, hafif ihmali ise olabilir240.  

Borçlunun ağır ihmali olarak görülen kınanan davranışı ile “hafif ihmal” olarak 

nitelendirilen kınanan davranışının net bir şekilde birbirinden ayrılması zordur. 

Ancak yukarıdaki bilgiler ışığında somut olayda bir o kadar da önemlidir.  

i. Ağır İhmal (Culpa Lata) ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Öğreti ve uygulamada genel olarak benimsendiği üzere ağır ihmal, hukuka aykırı 

sonucu meydana getiren fiil işlenirken böyle bir fiili işleyen herkesin göstereceği 

                                                                                                                                          
97. Karşı Görüş: Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2970. İsviçre Federal Mahkemesi ise, kusur ve 
ihmal kavramları açısından yeni bir tür yaratılmadığı, sadece hafif ihmal içinde derece farklılıklarının 
olabileceğine işaret etmektedir: BGE 100 II 338. Karş.: Eren, s. 541. Yazar “orta ihmal” türünü ağır 
ihmal ile hafif ihmal arasında bir ihmal türü olarak nitelendirmektedir. Yargıtay da bazı kararlarında 
orta ihmali ayrı bir ihmal türü olarak anmakta ve ihmalin dereceleri ile ilgili olarak şu önemli 
değerlendirmeleri yapmaktadır: “Kusur, hukuki açıdan ağır, hafif ve orta olmak üzere bir ayrıma tabi 
tutularak derecelendirilmektedir. Kusurun derecelendirilmesinde ölçü, nitelik olmaktan çok niceliktir. 
Birinden diğerine geçiş, çoğu zaman takdir ve değerlendirmeye dayalıdır.” Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu, E. 2003/11-756, K. 2003/743, T. 10/12/2003 - www.hukukturk.com. 
238 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 416; Wiegand, Basler Komm., Art. 99 N. 48; Ackermann, s. 60; 
Schwenzer, OR AT, N. 22.22; BGE 53 II 427. Farklı bir yaklaşım için bkz.: Grieder, s. 73. 
239 Bkz.: yukarıda Bölüm II, dn. 197. 
240 BGE 53 II 430, 59 II 370, 80 III 61, 82 II 31, 87 II 375, 89 I 496 f.. 



 146

dikkat ve özenin gösterilmemesi olarak tanımlanmaktadır 241 . İşte herkesin 

göstereceği özenin somut olayda borçlu tarafından gösterilmemiş olması, borçlunun 

yükümlülükleri ile bağdaşmayacak ve onun ağır ihmali ile zarara sebep olduğu kabul 

edilecektir.  

Yargıtay X bankasının ATM cihazlarındaki kart yuvalarını kötüniyetli üçüncü 

kişilerin müdahalelerine açık bırakarak, bu cihazlara telefon düzeneği 

yerleştirilmesini engelleyecek tedbirleri almamış olmasında X Bankası’nı “asli 

kusurlu” kabul etmiştir 242 . Başka bir kararında da, internet üzerinden şifrelerin 

çalınarak çok kısa bir sürede aynı hesaptan çok sayıda havale yapılmasını 

engelleyecek bir sistemi kurmamış olmasından dolayı bankayı “kusurlu” kabul 

etmiştir 243 . Başka bir kararında da, provizyonlu ödeme kuralları çerçevesinde 

                                                 
241 Oğuzman/Öz, s. 355 ve s. 528; Tekinay/Akman /Burcuoğlu/Altop, s. 495; Tandoğan, Mesuliyet 
Hukuku, s. 415; Eren, s. 535;  Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 57; Wiegand, Basler Komm., Art. 99 
N. 6;  Schwenzer, OR AT, N. 22.22; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2973; Larenz, Lehrbuch, s. 291. 
BGE 54 II 401, 403; 88 II  435; BGE 111 II 89, 90:  “Yerleşik içtihada göre aynı durumda bulunan 
makul bir kişinin uyması gereken temel kurallara aykırılık, ağır ihmal oluşturur. (Selon la 
jurisprudence, constitue une faute grave la violation de règles élémentaires qui devraient s'imposer à 
tout homme prudent dans la même situation (ATF 108 II 424 et les arrêts cités).” Yargıtay’a göre ise, 
“Ağır kusur, yargısal kararlarda "aynı durum ve koşullar altında her mantıklı insanın göstereceği en 
ilkel (basit) dikkat ve özenin gösterilmemesi" şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir anlatımla ağır 
kusurda; hal ve şartların yüklediği özen gösterme ve tedbir alma ödevlerine veya bir hareket tarzı 
emreden kurallara "tam bir aldırmazlık" söz konusudur. Ağır kusur, bağışlanması kesinlikle olanaksız 
olan irade eksikliği esasına dayanır.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2003/11-756, K. 2003/743, 
T. 10/12/2003 - www.hukukturk.com. (Yargıtay ağır kusur terimini bu kararında ağır ihmal terimi 
karşılığında kullanmaktadır.) 
242 “...davacı, davalı bankadan aldığı kredi kartını ATM cihazında kullanırken kartın sıkıştığını, o 
sırada yanında bulunan kişinin uyarı ve telkinleri doğrultusunda ATM cihazında tesis edilmiş telefonu 
kullanarak kredi kartını iptal etmeye kalkıştığını, ancak, kartının ve bilgilerinin kötüniyetli kişi 
tarafından elde edilerek kullanıldığını, olayda davalı bankanın kusurlu olduğunu ileri sürerek eldeki 
davayı açmıştır. Davalı, maddi olayın oluşu yönünden bir itiraz ve açıklamada bulunmamış, ancak, 
kusurun kart bilgilerini üçüncü kişilere veren davacıda olduğunu savunmuştur. Şu hale göre, ATM 
cihazlarındaki kart yuvalarını kötüniyetli üçüncü kişilerin kolayca müdahalelerine imkan tanıyacak 
şekilde bırakan ve yine, ATM cihazlarına kötüniyetli üçüncü kişilerin telefon düzeneği 
yerleştirmelerini engelleyecek ve bu konuda yeterli denetim tedbirlerini almayan davalı bankanın 
olayda asli kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Ne var ki, kart sahibi olan davacı da, gerek davalı 
banka ile imzaladığı sözleşmenin 10. maddesi ve gerekse, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu'nun 12. maddesi hükmü gereğince, kendisine tevdi edilen kartı ve bilgilerini özenle 
ve güvenli bir şekilde korumak ve iradesi dışında kartın veya bilgilerin kaybolması veya çalınması 
durumunda kart çıkaran bankayı derhal haberdar etmek zorundadır. Kartı ATM cihazına sıkışan 
davacı daha güvenli yollardan kart çıkaran bankayı haberdar etmek yerine kötüniyetli kişilerin 
talimatı ile hareket edip kart ve bilgilerinin onların eline geçmesine sebebiyet verdiğine göre, olayda 
davacının da müterafik kusurlu olduğunun kabulü zorunludur.”Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 
2008/12361, K. 2009/2549, T. 27/02/2009 - www.hukukturk.com.  
243 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne göre “Dairemizce yapılan inceleme sonucu, davacı hesaplarından  
( 15 ) dakika içinde ( 16 ) ayrı işlemle para havalesi yapıldığı, bilgisayar korsanlığı yöntemiyle 
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hesaptan ödemede bulunurken gösterilmesi gereken özenin gösterilmemesi sebebiyle 

bankayı “kusurlu” kabul etmiştir 244. Her üç örnek bankanın ağır ihmal ile zararın 

meydana gelmesine sebebiyet verdiğini göstermektedir, ancak bu kararlarda Yargıtay 

kusurun derecesi konusunda bu yönde bir nitelendirme yapmamıştır.  

Ağır ihmale ayrıca avukatın temyiz dilekçesini süresi geçtikten sonra mahkeme 

kalemine vermesi245, bankanın mudinin hesabından yüksek meblağlı bir ödemeyi 

özel bir yazıya dayanarak yapması 246 , mudiye ait bankadaki imza ile sahte 

vekaletnamede yer alan imzanın birbirinden farklı olduğu açıkça görülmesine 

rağmen bankanın mudinin hesabından üçüncü kişiye ödemede bulunması247 ya da 

banka çalışanının ihmali ile çalıntı çeke dayanarak ödeme yapması248, haksız fiil 

                                                                                                                                          
işlemler yapılmasını önleme yolunda ek güvenlik tedbiri almayan davalının kusurlu ve sorumlu....” 
olduğu kabul edilmiştir. Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 2006/11943, K. 2006/12226, T. 24/11/2006 - 
www.hukukturk.com.  
244 “. .... Ancak, tacir sıfatını haiz ve bir güven kurumu olan bankanın da mudilerinden topladığı para 
ve diğer menkul değerleri saklama, işletme, iade ve ödemede gerekli dikkat ve özeni göstermekle 
sorumludur. Bu olaya ilişkin olarak davalı banka bünyesinde yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 
raporda, D. Şubesinde görev yapan provizyonlu ödemelerden sorumlu yetkilinin davacının hesabıyla 
ilgili olarak K. Şubesinden gönderilen provizyonlu ödemelere mahsus haberleşme notundaki müşteri 
imzası ile M. nın hesap kartonundaki imzanın birbirini tutmadığını fark ettiği, telefonla K. Şubesi 'ni 
aradığı ancak hattın sürekli meşgul olması nedeniyle kimseyle görüşemediği daha fazla geç kalmamak 
için provizyon notunu K. Şubesi 'ne faksladığı, faks yazısına imza tutmuyor şeklinde bir uyarıyı 
düşmediği, imzalar arasında açık şekilde farklılık olduğu belirtilmiş olmasına göre, davacıya ait 
hesaptaki tüm paranın başka şubeden, vadesi dolmadan çekilmek istendiği bu olayda davalı bankanın 
provizyon karşılığı ödeme kuralları konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermediği anlaşılmış 
olmakla, oluşan zararda ağırlıklı olarak kusurlu olduğunun kabulü gerekir.” Yargıtay 11.  Hukuk 
Dairesi, E. 2004/4651, K. 2005/1349, T. 17/02/2005 - www.hukukturk.com.  
245  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2007/13-751, K. 2007/756, T. 24/10/2007 - 
www.hukukturk.com: Örnek bu karara dayanarak türetilmiştir. Ancak kararda Yargıtay temyiz 
dilekçesi süresinde verilmiş olsaydı bile, sonuçta değişiklik meydana gelmeyeceği için davalının 
zarara uğramadığı gerekçesiyle avukatı sorumlu tutmamıştır.  
246  “Davacının 2.5.1989 tarihli ödeme talimatı miktar olarak büyük bir rakam ihtiva ettiğinden 
davacıyı bizzat görmeden ve bir noter işlemine dayanmayan özel bir yazıya güvenerek ödeme yaptığı 
için davalı bankanın kusurlu olduğu kabul edilmelidir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1994/178, 
K. 1994/398, T. 15/06/1994 - www.hukukturk.com.  
247 Davalı banka şubesinde bulunan davacılara ait müşterek hesaptan bir avukatın sahte veraset ilamı 
ve vekaletnamelerle para çektiği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kural olarak banka 
kendisine verilen mevduatı saklamak ve hak sahibine ödemekle yükümlüdür. Bankaya para çekilirken 
müşterek hesap sahibi davacı L. T.'dan alınma sahte vekaletname de sunulmuştur. Bu vekaletnamede 
L. T.'a ait olduğu belirtilen imza ile banka hesap kartında yer alan imzanın farklı olduğu 
görülmektedir. Banka çalışanın vekaletnamedeki imza ile hesap kartındaki imzayı karşılaştırması 
halinde imzanın farklı olduğunu tespit edebileceğinden, bu durumun davalı bankanın özen borcuna 
etkisi üzerinde durulup varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir. Yargıtay 19.  
Hukuk Dairesi, E. 2007/10503, K. 2008/4055, T. 17/04/2008 - www.hukukturk.com.  
248  İbraz edilen çekin ancak bankaya bildirilen iki imzayı taşıması halinde banka tarafından 
ödenmesinin şart koşulmuş olmasına rağmen banka çalışanının ihmali neticesinde tek imza taşıyan 
çalıntı çekin ödenmesinde Yargıtay, bankayı ağır kusurlu kabul etmektedir: “Bu kurallar dikkate 
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sorumluluğunda kırmızı ışıkta geçilmesi 249  gibi kusurlu davranışlar da örnek 

gösterilebilir.  

Sorumsuzluk anlaşması yoluyla borçlunun ağır ihmali ile verdiği zararlardan sorumlu 

olmayacağının kararlaştırılması mümkün değildir250. Örneğin Yargıtay 13. Hukuk 

Dairesi’nin bir kararına konu olan olayda davacının konakladığı otelde kendisi gece 

uyurken, anahtar uydurulmak suretiyle odasına girilmiş ve kendisine ait değerli 

eşyalar çalınmıştır. Yargıtay davalı otelin düzenlediği konaklama belgesinde 

öngörülen sorumsuzluk anlaşmasının geçersizliğine karar verirken, oda anahtarının 

                                                                                                                                          
alındığında somut olayda, davacının davalıya gönderdiği ihtara rağmen tek imza ile çekin 
ödenmesinde, davalı bankanın kusurunun asli kusur olduğu dikkate alınarak, .... hüküm tesisi 
gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir.” Bkz: Y. 11. HD., E. 1999/5785, K. 
1999/7835, T. 14.10.1999, www.kazanci.com.tr . 
249 Buna karşın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararında kırmızı ışıkta geçilmiş olmasını ağır 
ihmal olarak değerlendirilmemesi eleştirilmelidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2003/11-756, K. 
2003/743, T. 10/12/2003 - www.hukukturk.com. Yine başka bir kararında da, “sigortalı aracın taşıt 
giremez mahalde (U) dönüşü yapılıp, karşı yönden gelen aracın seyir şeridine tecavüz edilip  kaza 
oluşması  şeklinde oluştuğu kabul edilen olayda, bu oluşum şekli içinde davalı sürücünün tam kusurlu 
olduğu, ancak yukarıda değinilen nitelikte ağır kusurlu olmadığının” kabul edilmesine katılmak 
mümkün görünmemektedir. Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 2003/011975, K. 2003/11020, T. 
17/11/2003 - www.hukukturk.com. Aynı şekilde, “Davalı sürücü, bilirkişi raporuna göre yolun 
kenarında park halinde bulunan araca çarparak trafik kazasına sebebiyet vermiştir. Bu hal kasıt veya 
ağır kusur olarak değerlendirilemez.” yönündeki  karara katılmak mümkün değildir. Karar için bkz.: 
Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 2000/2961, K. 2000/4140, T. 11/05/2000 - www.hukukturk.com. 
Yargıtayın bu kararlarına konu olan olaylarda, davacı sigorta şirketlerinin ağır ihmal ile zarara sebep 
olan sigortalıya rücu etmek istemeleri yatmaktadır. Yargıtay bu gibi durumlarda sigorta şirketlerinin 
sigortalıya rücu etmesi halinde sigorta yapılmasının anlamsız olacağını ileri sürmektedir. Ancak 
sigorta şirketinin rücu etmesi hakkaniyete uygun görülmüyorsa, teknik olarak ağır ihmal kavramının 
faile ilişkin sübjektif unsurlar ile zorlanması doğru değildir. Bunun yerine sigorta poliçesinde yer alan 
ve ağır ihmal halinde rücu imkanı veren klozlar, genel işlem şartlarının yargısal denetimi ile 
ayıklanabilir. Yargıtay’ın çeşitli kararlarında işaret ettiği işin doğası gereği sigorta sözleşmesinin bu 
tür kazaları da kapsaması gerektiği (“yoksa sigorta sözleşmesinin akdedilmesi anlamsız kalır”) 
düşüncesi haklıdır. Müşterinin de sigorta sözleşmesi yaparken bu amacı göz önünde tuttuğu, işin 
doğası gereği sigorta sözleşmesine dahil olması gereken bir riskin kapsam dışı tutulmasında 
müşterinin dikkatinin özellikle sözleşmeyi kurmadan önce buna çekilmiş olması aranmalıdır.  Ancak 
bu düşüncenin temel dayanak noktası kusur kavramının genişletilmesi olmamalıdır. Doğru adres genel 
işlem şartlarının yargısal denetimidir. Örneğin İsviçre Federal Mahkemesi 1993 yılında verdiği bir 
kararında (BGE 119 II 443), aynı özelliği taşıyan sigorta genel işlem şartında yer alan bir sorumsuzluk 
klozunu “beklenmezlik engeli” sayesinde devre dışı kılmıştır.  Ayrıca bkz.: Bölüm II, s. 226, dn. 570. 
250 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 455; Oğuzman/Öz, s. 359; Eren, s. 1044;  Serozan, BH Genel, § 
21 N. 2 (s. 273); Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 94; Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 4;  
Schwenzer, OR AT, N. 24.04; Akman, s. 53; Erten, s. 209; Zirlick, s. 171; Buol, N. 244; Spiro, 
Erfüllungsgehilfen, s. 340. Alman Hukukunda BGB § 276 çerçevesinde (Türk-İsviçre hukukunda 
farklı olarak) bireysel sözleşmelerde ağır ihmali konu alan sorumsuzluk klozlarına geçerli olarak yer 
verilebilmekte, ancak genel işlem şartlarında bu tür sorumsuzluk klozları BGB § 309 Nr. 7 gereğince 
geçersiz kabul edilmektedir. Bkz.: Heinrichs, Palandt, § 276 N. 35; § 309 N. 43; Larenz, Lehrbuch, s. 
281, 304.  
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davacı ve davalı otel yönetimi dışında ayrıca başka bir kişide bulunmasını otel 

yönetimin ağır ihmali olarak değerlendirmiştir251.  

BK m. 99’un değerlendirildiği bir başka Yargıtay kararı, Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu’nun 1981 tarihli bir kararıdır. Karara konu olan olayda iki yabancı şirketten 

önemli miktarda selefon bobini alım işini Tekel Genel Müdürlüğü bir yüklenici 

şirkete ihale etmiştir. Ancak Tekel Genel Müdürlüğü’nün kararlaştırılan ifa tarihine 

kadar “Sayıştay’da sözleşmelerin tescilinin gecikmesi nedeniyle” yükleniciye 

ödemede bulunamaması252 üzerine yüklenici haklı nedenle sözleşmeyi feshetmiş ve 

uğradığı zararın tazminini dava etmiştir. Sayıştay’ın tescilde gecikmesi nedeniyle 

borçlu idarenin ifa sürecinde meydana gelen gecikmede ağır ihmalinin 

bulunmadığını ifade eden 11. Hukuk Dairesinin kararını onayan Yargıtay Hukuk 

Genel Kurulu sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasını geçerli kabul 

etmiştir253. Gerçekten borçlunun objektif olarak ifa sürecinde kendisinden beklenen 

                                                 
251 Kararda yapılan sorumsuzluk anlaşmasının ağır ihmal halinde geçersizliğine şu cümlelerle işaret 
edilmektedir: “Davacının davalıya ait otelde konakladığı gece uyurken, kapalı kapıya anahtar 
uydurulmak suretiyle odaya girilip, para ve kıymetli eşyalarının çalındığı, davacının imzasını içeren 
konaklama belgesinde, odalarda bırakılan para ve değerli eşyaların kaybından otel ve idaresinin 
sorumlu olmayacağı, emniyet kasalarının misafirler için resepsiyonda ücretsiz olarak tahsis 
edildiğinin belirtildiği toplanan delillerden anlaşıldığı gibi bu hususlar tarafların da kabulündedir. 
Davalı, konaklama belgesinde sorumluluktan beraet şartı olduğu için sorumlu olmadığını 
savunmuştur. BK.nun 99. maddesi "Hile veya beraetını tazammun edecek her şart batıldır" 
düzenlemesini düzenlenmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere davacının odasına uyurken anahtar 
uydurulmak suretiyle hırsızlık yapılmasında anahtarın konaklayan ve otel idaresi dışında hiç kimsede 
bulunmaması gerektiğinden davalın ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle konaklama 
belgesindeki değerli eşya ve paranın kaybından davalının sorumlu olmayacağına ilişkin hüküm hukuki 
sonuç doğurmaz.”  Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 2005/5257, K. 2005/12386, T. 15/07/2005 - 
www.hukukturk.com.  
252 Yüklenicinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesine rağmen, Tekel Genel Müdürlüğü 
sözleşmede “30.11.1973’e kadar opsiyonlu” şeklinde öngörülen ifa tarihinden ancak bir gün önce 
akreditif açmış, döviz transferini ifa tarihinden 5 gün sonra yapmış ve bunu 14 gün sonra da şirkete 
bildirmiştir. 
253 Yargıtay ifada geciken davalı idarenin gecikmede ağır ihmalinin bulunmadığını ve bu nedenle 
sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının geçerli olacağını şu cümlelerle ifade etmektedir:   
“ ....İdare mukavele ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmezse, müteahhit yalnızca 
teminat için ihtiyar eylediği masrafı talep etmeğe hak kazanır.”(Sorumsuzluk anlaşması) ya da 
(sorumluluğun sınırlandırılması anlaşması) olarak isimlendirilen bu tür anlaşmalar, tarafları bağlar. 
... Davalı idarenin sorumluluğunu sınırlayan anlaşmanın B.K.nun 99. maddesi karşısında geçerli olup 
olmadığı sorununa gelince; B.K.nun 99. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre "hile veya ağır kusur 
halinde duçar olacağı mesuliyetten, borçlunun iptidaen beraetini tazammün edecek her şart batıldır. 
Sorumluluk sınırını daraltan anlaşmanın geçersiz sayılabilmesi için, davalı idarenin olayda ağır 
kusur ya da hilesinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Oysa idare, verilen teklifleri inceleyerek 
13.10.1973 gününde işi davacıya ihale etmiş, kesin teminatın 17.10.1973 günü yatırılmasından sonra 
sözleşmeler 3.11.1973 ve 7.11.1973 günlerinde imzalamış, Yasa gereği Sayıştay'a tescil için 
gönderilen sözleşmeler ancak 28.11.1973 günü davalı idareye iade edilmiş ve ertesi günü 29.11.1973 
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adımları atması, ifa sürecinde yaşanan gecikmelerde ihmalinin olmamasını 

beraberinde getirmektedir. Bu  nedenle somut olaydaki sorumsuzluk anlaşmasının 

etki doğurması kaçınılmazdır. 

Kanun koyucu ağır ihmal halinde sorumsuzluk anlaşmasının yapılamayacağı 

kuralını, BK m. 100’de yardımcı kişilerin vereceği zarar bakımından yumuşatmıştır. 

Buna göre yardımcı kişinin ağır ihmali ile vereceği zararlardan borçlunun sorumlu 

olmayacağının kararlaştırılması kural olarak mümkündür254. Ancak BK m. 99’da 

anılan istisnalar dahilinde ifa yardımcısının ağır ihmal sonucu verdiği zararlardan 

borçlunun sorumlu olmayacağının kararlaştırılmış olması halinde, bu tür 

sorumsuzluk anlaşmaları dahi BK m. 100/f.3’ün şartları çerçevesinde hükümsüz 

kabul edilecektir. Nitekim ibraz edilen çekin altında yer alan imzayı incelemeden 

banka çalışanının çekte yazılı meblağı ödemesi, bankanın ağır ihmal olarak kabul 

edilir255 ve yapılan sorumsuzluk anlaşmasını hükümsüz kılar. Ya da mesleği gereği 

bilgi sahibi olması beklenen konularda bir uzmanın yanlış bilgi vermesi ağır ihmal 

olarak kabul edilir ve uzmanı çalıştıranın sorumsuzluk anlaşmasına dayanmasını 

engeller.  

                                                                                                                                          
de idarece akreditif açılmıştır. Bu durumda, idareye düşen yükümlülüğün zamanında ve gereği gibi 
yerine getirilmediğini söylemek olanağı yoktur. Bir miktar selofon kağıdı alımına ilişkin olayda 
B.K.nun 99. maddesinin 2. fıkrasının uygulama olanağı da mevcut değildir. Bu nedenle Hukuk Genel 
Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi 
Usul ve Yasaya aykırıdır.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1979/11-1476, K. 1979/121, T. 
04/03/1981 -  www.hukukturk.com.  
254 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 457/458; Oğuzman/Öz, s. 372; Eren, s. 1041;  Serozan, BH 
Genel, § 21 N. 8; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 163; Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 16;  
Schwenzer, OR AT, N. 24.05; Akman, s. 75; Erten, s. 220; Zirlick, s. 174; Buol, N. 304. 
255  “Banka benim çalıştırdığım kişi gözü ile imzaları karşılaştırdı, sahte imza asıl imzaya çok 
benziyordu onun için kendisi yanılmıştır diyerek sorumluluktan kurtulamaz. Banka, tabiki bir grofoloji 
uzmanını istihdam etmiyecektir ancak çekildiği tarih itibariyle dahi yüksek meblağ içeren bir paranın 
talimat ile istenmesi halinde dışardan bir uzmanın yardımına pekala başvurabileceği gibi, mudiye 
telefon, faks vs. ile durumu duyurmak suretiyle basiretli bir tacir gibi sahteciliği önleyici tedbirlere 
başvurabilirdi. Bu en basit tedbirlere başvurmaması Bankanın objektif özen görevini açıkça kötüye 
kullandığını kanıtlayan deliller olarak görülmelidir.” Yargıtay HGK, E. 1994/11-178, K. 1994/398, T. 
15/06/1994 - www.hukukturk.com. Benzer bir karar için bkz.: Akman, s. 55. Buna karşılık benzer 
özellikler taşıyan ve İsviçre’de 1920 yılında verilmiş bir yerel mahkeme kararında aksi sonuca 
varılmış, bankanın ağır ihmali bulunmadığı ve davacının çek defterini saklamakta gerekli özeni 
göstermediğine karar verilmiştir. Karar için bkz.: SJZ (Schweizerische Juristenzeitung) 1921/1922, 
Heft 7, s. 108 – 109. İçtihat farkı 1920’lerin koşulları içinde egemen olan anlayışı yansıtması 
bakımından kayda değerdir. 
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Borçlunun herkesin göstereceği özeni göstermesi kolaydır, o nedenle bu özeni 

göstermediği için ağır ihmalinden sorumlu olması ve bunu sorumsuzluk anlaşması ile 

sınırlayamaması  hakkaniyete de uygundur. Zira ağır ihmalinden doğan 

sorumluluğunun ortadan kaldırılması karşısında alacaklı daha büyük risklerle karşı 

karşıya kalacaktır256. Bu değerlendirme sonucunda kanun koyucunun BK m. 99 ile 

öngördüğü emredici düzenin, tarafların hak ve yükümlülükleri arasında da kural 

olarak adil bir denge kurduğu söylenebilir. Ancak her sözleşme ilişkisinde bu adil 

sonucun doğup doğmayacağı tartışılmalıdır. Özellikle iki tarafının tacir olduğu ve 

temelde bir güç dengesizliği üzerine oturmayan sözleşme ilişkilerinde tarafların ağır 

ihmalden doğan sorumluluğu bertaraf edememeleri eleştirilmelidir. Özellikle olası 

riskleri sigorta ettirebiliyorsa alacaklı, borçlunun ağır ihmalden doğan 

sorumluluğunu ortadan kaldıran bir sorumsuzluk anlaşmasına taraf olması ile ticaret 

hayatında çeşitli avantajlar sağlanabilir257. Oysa BK m. 99 bu ihtimale kapı dahi 

aralamamaktadır. Buna karşılık güç dengesizliklerinin hakim olduğu sözleşme 

ilişkilerinde bu emredici düzen mutlak anlamda korunmalıdır.  

ii. Hafif İhmal (Culpa Levis) ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Yukarıda ifade edildiği üzere borçlunun, kendisi ile aynı meslek/ uzmanlık çevresine 

dahil kimselerin göstereceği özeni göstermemesi sebebiyle zarara yol açması, 

borçlunun ihmalinin bulunduğunu gösterir. İhmalin hafif ihmal düzeyinde kaldığının 

kabul edilmesinde ise temel ölçüt, dikkatli ve tedbirli bir kimsenin göstereceği dikkat 

ve özenin gösterilmemesidir258. Ya da kısaca, Tandoğan’ın ifade ettiği üzere, “hafif 

ihmal ağır olmayan her ihmaldir” 259.  

                                                 
256 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 341. 
257 Aynı yönde değerlendirmeler için bkz.: BGH, 12. Zivilsenat, Tarih: 17. 12. 1998, Karar No.: VII 
ZR 243/97; (www.lexetius.com/1998,53 [2001/8/431]’dan naklen). Karşı Görüş için bkz: Spiro, 
Erfüllungsgehilfen, s. 341. Olası zararın sigortalanmış olmasının sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliği 
üzerindeki etkisi için bkz.: Alexander Bruns, Haftungsbeschränkung und Mindesthaftung, Tübingen 
2003, s. 257 vd. 
258 Oğuzman/Öz, s. 355 ve s. 529; Tekinay/Akman /Burcuoğlu/Altop, s. 496; Tandoğan, Mesuliyet 
Hukuku, s. 415 atfıyla s. 55; Eren, s. 541;  Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 75; Wiegand, Basler 
Komm., Art. 99 N. 6;  Schwenzer, OR AT, N. 22.22; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2971; Larenz, 
Lehrbuch, s. 291. 
259 Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 55. Aynı yönde: Oftinger, s. 152; Ackermann, s. 59; Lörtscher s. 
156 N. 97; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 340 N. 8; aynı yönde: BGE 100 II 332, 338: “Çocukların 
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Değerlendirmede referans alınan objektif özen ölçüsünden meydana gelen sapma 

ağır ihmale nazaran hafif ihmalde çok daha azdır. Hafif ihmalli davranışlar dikkatli 

ve tedbirli bir kimsenin aslında yapmayacağı, ancak zaman zaman dikkatsizlik 

nedeniyle meydana gelebilen kusurlu davranışlardır. Örneğin, zaman baskısı altında, 

anlık dikkat eksikliği ya da önemsiz (küçük) yanlış değerlendirmeler nedeniyle 

meydana gelen ihmalli davranışlar hafif ihmalli davranışlardır260. 

BK m. 99 gereğince borçlu kendi kusuru ile verdiği zararlar nedeniyle sadece hafif 

ihmalden doğan sorumluluğunu bertaraf edebilmektedir. BK m. 99/f.3’de gösterilen 

istisnaların varlığı halinde ise, hakim hafif ihmal için yapılan bu sorumsuzluk 

anlaşmasını dahi geçersiz kabul etme yetkisini haizdir. BK m. 100 çerçevesinde ise 

borçlu, yardımcılarının kusuru bakımından 261  hafif ihmalle yol açılan zararlar 

nedeniyle sorumluluğunu tamamen bertaraf edebilmektedir.  

Kanun koyucunun ihmalin derecelerine bağlı olarak ortaya koyduğu bu hukuki sonuç 

farkı, her bir somut olayda önemli tartışmaları beraberinde getirecektir. Özellikle ağır 

ihmal ile hafif ihmal arasındaki geçişi sağlayan sınırda kalan kusurlu davranışların, 

hangi yaptırıma bağlanacağı tartışma konusu olacaktır. Zira ağır ihmal ile hafif 

ihmali kesin çizgilerle birbirinden ayıracak ve her bir somut olay için genel kural 

düzeyinde dikkate alınabilecek bir ölçütün ortaya konulması imkansızdır. Bunun 

ardında yatan temel neden, somut olaydaki kusurlu davranışın referans alınan gerekli 

özen ölçüsünden ne derece saptığının bir değerlendirme ile saptanacak olmasıdır. İşte 

hakim ihmal söz konusu olduğunda her somut olayda önemli bir değerlendirme 

                                                                                                                                          
kusurunun hafif olmadığı, bir başka deyişle ağır olduğu dikkate alınacak olursa… (en estimant que la 
faute des enfants n'était pas légère, autrement dit en considérant qu'elle était grave…”.  
260 BGE 99 II 176, s. 181: “Borçlunun özensiz davranışı, anlık bir dikkatsizlik ya da işlerinin yarattığı 
baskı nedeniyle oluşan önemsiz bir yanlış değerlendirme sonucu meydana gelmemiştir. Borçlunun 
yapmış olduğu spekülasyonları düşünebilecek, tekrar değerlendirebilecek ve olası zararların 
kapsamını hesaplayabilecek yeterli zamanı vardı. Hatta tecrübeli bir işadamı olarak bu yetkinliğe de 
sahipti.”  
261 Öğretide Koller ve  Buol, başkasının davranışından doğan sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk 
anlaşması yapılabileceğini öngören Art. 101 OR açısından, borçlunun farazi kusurunun mu, yoksa 
yardımcı kişinin kusurunun mu esas alınacağının açıkça düzenlenmediğine işaret etmektedirler. Bizde 
de hüküm her iki yoruma izin verir nitelikte kaleme alınmıştır. Ancak BK m. 100’de düzenlenen 
sorumluluk açısından bu ayrımın pratik bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle genel kabul gören 
düşünce doğrultusunda, hükümde yardımcı kişinin kusurunu konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının 
sınırlandığı ifade edilmelidir. Bu yönde: Oğuzman/Öz, s. 372. Karş.: Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 
370; Buol, N. 308. 
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sorunu (Wertungsfrage) ile karşı karşıya bulunmaktadır262. Ancak dikkat edilirse 

burada hakime aslında geniş bir müdahale alanı tanınmaktadır263 . Bu çerçevede 

taraflar arasında güç dengesizliklerinin varlığı halinde, hakim aradığı özen ölçütünü 

belirlerken ağır ihmalden yana daha geniş, hafif ihmalden yana ise daha dar bir bakış 

açısı benimseyebilir264. Ayrıca BK m. 100/f.2’nin ortaya çıkardığı adaletsizliklere 

karşı tavır alınmasında da, hakimin bu müdahalesinin önemine tekrar işaret 

edilmelidir 265.  

(3) Sorumsuzluk Anlaşmasının Geçerliliğinin Kusur Derecelerine 

Bağlanmasında Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

(a) Sorumsuzluk Anlaşmasının Geçerliliğinin Kusur Derecelerine 

Bağlanmasında Bazı Sorunlar 

Kast ve ağır ihmal için sorumluluğun bertaraf edilememesinin en önemli gerekçesi 

ahde vefa (pacta sunt servanda) 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. BK m. 98’de kaynağını bulan kusur prensibi ile borçlunun “her türlü 

kusurundan” sorumlu olması bu anlayışın yansımasıdır.  

                                                 
262  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2003/11-756, K. 2003/743, T. 10/12/2003 - 
www.hukukturk.com: “Kusurun derecelendirilmesinde ölçü, nitelik olmaktan çok niceliktir. Birinden 
diğerine geçiş, çoğu zaman takdir ve değerlendirmeye dayalıdır.” Ayrıca bkz.: Larenz, Methodenlehre 
der Rechtswissenschaft, 5. Auflage, s. 297 (Studienausgabe s. 187); aynı yazar, Lehrbuch, s. 292; 
BGE 103 Ia 502 f. Erw. 7; 123 III 112 Erw. 3a; Oftinger/Stark, Bd. I, s. 214/215, s. 704. Dikkat 
edilirse burada MK m. 4 çerçevesinde hakimin hakkaniyete göre karar verdiği ve takdir yetkisini 
kullandığı bir durum söz konusu değildir, hakim bir hukuki terim olarak “kusur/ağır ihmal/hafif 
ihmal” gibi terimlerin somut olayda içeriğini MK m. 1/f.2 çerçevesinde doldurmaktadır. Bu ise bir 
yorum sorunudur. Aynı yönde: Oğuzman/Barlas, Medeni Hukuk, s. 70; Oftinger/Stark, Bd. I, s. 704. 
263 Weber, Berner Komm., Art. 99 N. 98. 
264 Ancak bu değerlendirme dahi açıkça hafif ihmal oluşturan davranışların, örneğin culpa levissima 
düzeyindeki davranışların ağır ihmal olarak değerlendirilmesine yol açmamalıdır. 
265 Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 166. 
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Kast sonucu doğan sorumluluğun bertaraf edilememesi, yine sözleşme ile kurulan 

haklı güvenin temelinde yer alan sadakat yükümü ile açıklanabilir. Nitekim Roma 

Hukukunda da “dolus semper praestetur266” ile kabul gördüğü bilinen ilke uyarınca 

fail kasten verdiği zararı mutlaka karşılamalıdır 267 . Aynı doğrultuda, borçlu da 

borcuna sadık kalarak onu gereği gibi ifa etmelidir. Borçlunun sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerini kasten yerine getirmemesi, onun bu sadakat yükümü ile bağdaşmaz 

ve yaptırıma bağlanır.  

Ağır ihmal sonucu doğan sorumluluğun da sorumsuzluk anlaşması yoluyla bertaraf 

edilmesi mümkün değildir. İki kusur çeşidinin aynı yaptırıma bağlanması yukarıda 

anılan gerekçeler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Her ne kadar kast sonucu 

ortaya çıkan davranış ile ağır ihmal sonucu ortaya çıkan davranış arasında önemli bir 

irade eksikliği farkı268 olsa da, iki kusur çeşidinin zaman zaman somut olayda iç içe 

geçmesi mümkündür269. Kanun koyucunun her iki kusur çeşidi için aynı yaptırımı 

tercih etmiş olması, bu tip olaylarda hukuki sonucu belirlemede kolaylık sağlar. 

Ancak bunun ötesinde kanun koyucunun BK m. 99 ile öngördüğü emredici düzenin 

ağır ihmal yönünden her sözleşme ilişkisinde tarafların hak ve yükümlülükleri 

arasında adil bir denge kurup kurmadığı tartışmalıdır. Özellikle her sözleşme 

ilişkisinde ağır ihmalden yana sorumsuzluk anlaşması yapılamayacak oluşu –

yukarıda ifade edildiği üzere- mutlaka sorgulanmalıdır. Örneğin, borçlu olası riskleri 

sigorta ettiriyorsa ya da çok uygun bir fiyat verebiliyorsa borçlunun ağır ihmalden 

doğan sorumluluğunu ortadan kaldıran bir sorumsuzluk anlaşmasına alacaklının taraf 

olması ile birlikte alacaklı da ticaret hayatında çeşitli avantajlar sağlayabilir. BK m. 

99’un güç dengesizliklerinin zemin oluşturmadığı sözleşmeler yönünden bu ihtimale 

kapı dahi aralamaması, ticaret hayatı yönünden haklı bir gerekçeden yoksundur. 

Ancak güç dengesizliklerinin hakim olduğu sözleşme ilişkilerinde bu emredici 

düzenin mutlak anlamda korunması gereği açıktır. 

                                                 
266 Dig. 50, 17, 23.   
267 Ackermann, s. 58; Lörtscher, s. 159. 
268 Spiro, Erfüllungsgehilfe, s. 341. 
269 Nitekim Yargıtay’a göre de “Ağır kusur kavramı bir özel hukuk kavramı olup, kasıt olmamakla 
birlikte kasıta yakın bir kusurun mevcudiyetini ifade eder. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 
2003/011975, K. 2003/11020, T. 17/11/2003 - www.hukukturk.com. (Kararın bütünü dikkate 
alındığında Yargıtay’ın bu kararında ağır kusur terimini ağır ihmal anlamında kullandığı 
anlaşılmaktadır.) 
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Borçlunun kendi hafif ihmali sonucunda doğan sorumluluğunun bertaraf edilmesi ise 

mümkündür. Bu durumda somut olayda zarara yol açan olgunun hafif ihmal ile mi, 

yoksa ağır ihmal ile mi meydana geldiğinin belirlenmesi önemli olacaktır. Zira hafif 

ihmali konu alan sorumsuzluk şartı geçerli kabul edilecekken, ağır ihmal bakımından 

aynı şeyi söylemek mümkün olmayacaktır. İki ihmal derecesi arasındaki bu yaptırım 

farkı, yukarıda işaret edildiği üzere, ağır ihmal ile hafif ihmal arasındaki çizginin net 

belirlenmesini bir o kadar önemli kılar. Aynı sonuca yardımcı kişinin fiilinden doğan 

sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmalarında BK m. 100/f.3 temelinde de 

varılabilir. Hükümde öngörülen istisnaların somut olayda varlığı, ağır ihmal halinde 

yapılan sorumsuzluk anlaşmasını geçersiz kılacakken, hafif ihmal halinde ise geçerli 

kılacaktır.  

Bu rejimin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla öğretide önerilen bir çözüm, BK 

m. 99 ve 100’de yer alan istisnaların geniş yorumlanması yoluyla olası 

adaletsizliklerin önünü almaktır270. Bu istisnalar aşağıda ayrı bir alt başlık altında 

inceleme konusu oluşturacaktır. Ancak burada söz konusu durumların aslında sadece 

“istisnai durumlarda” uygulama alanı bulduğu vurgulanmalıdır. Oysa olması 

gereken, güçsüzün BK m. 99 ve 100 anlamında sadece istisnaen korunması değil, 

güç dengesizliklerinin temel oluşturduğu haksız sorumsuzluk anlaşmalarına karşı 

genel kural düzeyinde bir çözümün BK m. 99 ve 100’ün yanı sıra 

benimsenebilmesidir271.  

BK m. 99 ile BK m. 100/f.2 ve 100/f.3’e bir bütün olarak bakıldığında, kanun 

koyucunun sorumsuzluk anlaşmasını sınırlandırırken ele aldığı tek geçersizlik 

ölçütün “kusur” ölçütü olduğu göze çarpmaktadır. Bu yaklaşım nedeniyle 

sorumsuzluk anlaşmalarının geçersizliği sorunu denildiğinde, acaba sadece kusur 

ölçütü mü dikkate alınacaktır sorusu akla gelebilir. Başka bir ifade ile, kanun koyucu 

bu yaklaşımla birlikte başka denetim normlarını dışlamakta mıdır? Hiç kuşkusuz bu 

soruya olumsuz cevap vermek gerekecektir272. Nitekim BK m. 99 ya da BK m. 100 

çerçevesinde geçerli kabul edilen bir sorumsuzluk anlaşması, şartları oluşmuşsa, 

                                                 
270 Bkz.: Bölüm II, s. 162 vd. 
271 Benzer değerlendirmeler için bkz.: Schraner, s. 73. 
272 Oesch, s. 52; Lörtscher, s. 167. 
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pekala BK m. 19/20 sınırları dahilinde geçersiz olabileceği gibi,  MK m. 2 

çerçevesinde hakkın kötüye kullanılması yasağı ile yaptırıma uğrayabilir273. Her iki 

hükmün lafzı da bu yönde bir yoruma engel değildir. Nitekim aksi yönde bir sonuç 

arzu edilseydi, kanun koyucu “expressis verbis” buna hükümde yer verebilirdi274. 

BK m. 100’de öngörülen sorumsuzluk anlaşması rejimi de ayrıca eleştirilmelidir. 

Özellikle yardımcı kişinin davranışından doğan sorumluluğun tamamen bertaraf 

edilebiliyor oluşu günümüzde işbölümü esasına dayanan ekonomik hayata hiç uygun 

değildir275. Bunun ötesinde, güç dengesizliklerin varlığına rağmen yardımcı kişinin 

hafif ihmalinden doğan sorumluluğunun sınırsızca bertaraf edilebiliyor oluşu burada 

tekrar eleştirilmelidir276.  

Burada hakimin yasanın açık hükmünün ötesine geçerek, BK m. 99 ve BK m. 100’e 

rağmen somut sorumsuzluk anlaşmasını her türlü kusur için geçersiz saymasının 

mümkün olup olmayacağı sorusu yine de sorulmalıdır. Kanunun lafzının buna bir 

engel oluşturmadığı sonucuna yukarıda varılmıştı. 

 (b) Alman Hukukunda Hafif İhmalden Doğan Sorumluluğu 

Sınırlandıran Sorumsuzluk Anlaşmalarına Uygulanan Sınırlar 

  i. Genel Olarak 

Yukarıda tartışılan meseleyi Alman Federal Mahkemesi tarafından hafif ihmalden 

doğan sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmaları için geliştirilen ve önce 

AGBG § 9 Ab. 2 Nr. 2 ile277, sonra Borçlar Hukuku reformu ile BGB § 307 Abs. 2 

Nr. 2 ile 278  kanunda yer bulan bir çözüm çerçevesinde ele almak mümkün 

                                                 
273 Bkz.: Bölüm II, s. 97 vd., 238 vd. 
274 Aynı yönde: Lörtscher,  
275 Gautschi, Festgabe Oftinger, s. 12; Oftinger/Stark, § 12 N. 15; Buol, N. 316. 
276 Bölüm II, s.152 vd. 
277 Hükmün geçmişte sahip olduğu uygulama alanı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Kamm, s. 393 vd.; 
Wolf/Horn/Lindacher, AGB-Gesetz Kommentar, München 1999, § 11 Nr. 7, N. 28 – 33. 
278 Hükmün uygulama alanı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Kieninger, Münchner Komm., 5. Auflage 
2007, § 307 N. 26 - 29; 65 ff. 
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görünmektedir279. Buna göre, sözleşmenin doğasından kaynaklanan esaslı hak ve 

yükümlülüklerin (bunlara Alman hukukunda “Kardinalpflichten” ya da “wesentliche 

Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben” denilmekte) 

ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye sokuyorsa yapılan sorumsuzluk 

anlaşmaları haksız şart olarak nitelendirilmekte ve geçersiz kabul edilebilmektedir280. 

Alman Federal Mahkemesi tarafından geliştirilen bu önemli sınırlandırma, aslında 

BGB § 276 ile 309 Nr. 7 gereğince geçersiz sayılmayan genel işlem şartları içinde 

düzenlenen hafif ihmalden doğan sorumluluğu konu alan sorumsuzluk 

anlaşmalarının da geçersizliği sonucunu doğurabilmektedir 281 . Dikkat çekilmesi 

gereken önemli bir ayrım, hafif ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmalarında eğer 

sorumluluk tamamen bertaraf ediliyorsa öngörülen sınırlar daha katı, ancak sadece 

söz konusu sorumluluk sınırlanıyorsa (örneğin miktar ya da belirli zarar kalemleri 

için bir sınırlandırma yapılıyorsa) öngörülen sınırlar daha esnek 

değerlendirilmektedir282. Başka bir ifade ile, Alman hukukunda hafif ihmalden doğan 

sorumluluk esaslı hak ve yükümlülüklerin ihlali halinde bertaraf edilememekte283, 

                                                 
279  Anılan hüküm genel işlem şartlarında içerik denetimi çerçevesinde işletilen bir denetim 
mekanizması sağlamaktadır. Bu ek denetim yasada hakimin takdiri sonucunda yasaklanabilecek (BGB 
§ 308) veya açıkça yasaklanan (BGB § 309) klozlardan olmayan ve bu nedenle ilk bakışta geçerli 
görülen klozlar için geliştirilmiştir. Sorumsuzluk klozları açısından BGB § 309 Nr. 7a gereğince 
kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları geçersizdir. Bunun dışında yer alan 
zararlarda ise, sorumluluğu bertaraf eden klozlar BGB § 309 Nr. 7b çerçevesinde değerlendirilmelidir. 
Buna göre kast ve ağır ihmal için sorumsuzluk anlaşması yapılamaz. Hafif ihmal için ise doğrudan 
aksi yönde sonuca varmak her zaman mümkün değildir. Zira BGB § 307’ye göre genel işlem 
şartlarında yer alan bir kloz, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler dengesinde dürüstlük kuralına 
aykırı bir dengesizlik yaratıyorsa, söz konusu kloz haksız şart olarak kabul edilir. Hakim yaptığı bu 
değerlendirmede şüpheye düşüyorsa, BGB § 307 Abs. 2 ona yol gösterici olmaktadır. Nitekim bu 
hüküm çerçevesinde Alman Federal Mahkemesi hafif ihmali konu alan sorumsuzluk klozlarını 
denetlemektedir. Bkz.: Klaus Meier, Haftungsfreizeichnungsklauseln, Gert Brüggemeier (Hrsg.), 
Liber Amicorum Eike Schmidt zum 65. Geburtstag am 26.11.2004, Heidelberg 2005, s. 223 – 238, s. 
225; Michael Coester, Staudinger Komm., Eckpfeiler des Zivilrechts, Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, s. 165.   
280 Alman Federal Mahkemesi’nin yorumunda esas aldığı ve BGB § 307 Abs. 2 Nr. 2’de yer alan 
düzenlemeye göre, sözleşmenin doğasından kaynaklanan esaslı hak ve yükümlülüklerin 
sınırlandırılması sözleşmenin amacını tehlikeye sokuyorsa, somut klozun karşı sözleşenin hukuki 
durumunu haksız surette ağırlaştırdığı kabul edilir. Hafif ihmalden doğan sorumluluğu konu alan 
sorumsuzluk anlaşmalarını bu sınırlandırma ile geçersiz sayan kararlar için bkz.: BGHZ 49, 356; 89, 
363, 367; 93, 48; BGH, NJW 2002, 673, 674; BGH, NJW 1993, 335. 
281 BGHZ 71, 226, 228; BGH NJW 1984, 1250 f.; NJW 1985, 1165 f.; NJW-RR 1986, 271, 272; 
NJW-RR 1988, 559; NJW 1994, 1060, 1063; BGH, NJW 2002, 673; BGH, 8. Zivilsenat, Tarih:  
20.07.2005, Karar No.: VIII ZR 121/04, , www.bundesgerichtshof.de. (Ayrıca bkz.: Kappus, NJW 
2006, s. 15 ff.). 
282 Wolf/Horn/Lindacher, § 11 Nr. 8 N. 17. 
283 Wolf/Horn/Lindacher, § 11 Nr. 7 N. 28 – 33. 
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sözleşmeden doğabilecek tipik ve öngörülebilir zararlar için sorumluluk 

sınırlandırılamamakta, ancak sözleşme ilişkisi çerçevesinde meydana gelen atipik 

zararlardan doğan sorumluluk sınırlandırılabilmektedir284. Miktar sınırlamalarını esas 

alan sorumsuzluk anlaşmaları ise, sözleşme ilişkisi çerçevesinde meydana gelen tipik 

zararlar karşılanabildiği ölçüde geçerli kabul edilmektedir285. 

Sözleşmenin doğasından kaynaklanan esaslı hak ve yükümlülükler 

(Kardinalpflichten) ile anlaşılması gerekenin, başka bir ifade ile bu terimin altında 

yatan sınırlandırmanın sınırlarının ne olduğu Alman hukukunda muğlaktır286.  

Yüksek Mahkeme yakın tarihli bir kararında, somut olaydaki genel işlem şartları 

içinde “Kardinalpflichten” olarak anılan “sözleşmenin doğasından kaynaklanan 

esaslı hak ve yükümlülüklerin” sorumsuzluk klozunun dışında bırakılmış olacağını 

düzenleyen bir klozu yeterli bulmamıştır.  Mahkeme bu hak ve yükümlülükleri soyut 

bir şekilde tanımlayacak bir ifadenin kullanılmasını zorunlu koşmaktadır. Buna göre, 

“sözleşmenin dikkatli ve özenli bir şekilde okunması sonucunda sözleşmeden doğan 

esaslı hak ve yükümlülükler ile ne anlatılmak istendiği” anlaşılabilir olmalıdır287. 

Ancak esaslı hak ve yükümlülüklerin ne olduğu aslında hiç belirgin değildir. Bu 

konuda Alman Federal Mahkemesi’nin birden fazla ölçütü bulunmaktadır. Öne çıkan 

temel ölçüt, edim-karşı edim ilişkisinden doğan asli edim yükümlülüğü ölçütüdür. 

Buna göre, edim – karşı edim ilişkisine dahil asli edim yükümlülükleri “esaslı” kabul 

edilmektedir288. Yüksek Mahkeme bunun yanı sıra somut olaydaki yükümlülüğün ya 

sözleşmenin amacına ulaşması için yerine getirilmesi zorunlu olan yükümlülüklerden 

olduğunu ya da müşterinin korunmasında temel öneme sahip yükümlülüklerden 

                                                 
284  Wolf/Horn/Lindacher, § 11 Nr. 7 N. 31. Bkz.: P. Wolfgang Tettinger, Zu den 
Freizeichnungsmöglichkeiten des Verkäufers einer mangelhaften Sache, AcP, Bd. 205 (2005), S. 1- 
35.  
285 BGHZ 49, 356; 89, 363; BGH, NJW 2002, 673, 674; NJW-RR 2006, 267. Ayrıca bkz.: Meier, 
Haftungsfreizeichnungsklauseln, s. 231; Wolf/Horn/Lindacher, § 11 Nr. 8 N. 17 – 18. 
286 Ayrınıtlı bilgi için bkz.: Kieninger, Münchner Komm., 5. Auflage 2007, § 307 N. 28 - 29; 65 ff.; 
Abels/Lieb (Hrsg.), AGB und Vertragsgestaltung nach der Schuldrechtsreform, 2005; Friedrich Graf 
von Westphalen, Nach der Schuldrechtsreform: Neue Grenzen für Haftungsfreizeichnungs- und 
Haftungsbegrenzungsklauseln, BB 2002, s. 209; Meier, Haftungsfreizeichnungsklauseln, s. 227 – 229. 
287 BGH, 8. Zivilsenat, Tarih: 20.7.2005, Karar No.: VIII ZR 121/04, NJW-RR 2005, s. 1496, s. 1505. 
Aksi takdirde § 307 Abs. 1’de yer alan “Transparenzgebot” denilen “genel işlem şartlarının anlaşılır 
bir dille kaleme alınması gerektiği” kuralı ihlal edilmiş olacaktır. Ayrınıtlı bilgi için bkz.: Heinrichs, 
Palandt, § 307 N. 16 – 25. 
288 BGH NJW 1994, 1060, 1063; BGH, NJW 2002, 673, 675; BGH NJW 2005, 1774. 
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olduğunu ileri sürerek, bazı yan edim yükümlülüklerini de esaslı hak ve yükümlülük 

olarak nitelendirmektedir289.   

Alman Federal Mahkemesi’ne göre, sözleşmenin içeriği, doğası ve amacı 

çerçevesinde müşterinin sahip olması gereken hakların boşa döndürülmesine ve 

genel işlem şartı kullanan tarafın müşteriye karşı yükümlendiği edim borcunun içinin 

boşaltılmasına engel olunmalıdır290.  Nitekim anılan esaslı hak ve yükümlülükler 

sayesinde sözleşmenin amacına uygun surette ifa edilmesi sağlanmakta ve müşterinin 

söz konusu hak ve yükümlülüklerin ifasına duyduğu haklı güven de korunmaktadır291. 

Yüksek Mahkeme bu içtihadı ile bireysel sözleşme görüşmelerinde edim borcuna 

dahil olduğu kabul edilen hak ve yükümlülüklerin, sonradan genel işlem şartı 

kullanan borçlu tarafından bir sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilmesine engel 

olmak istemektedir292. Mahkemenin bu içtihadı ve anılan hükümler hem tüketici 

genel işlem şartlarında hem de girişimci genel işlem şartlarında uygulama alanı 

bulmaktadır293. 

  ii.  Alman Federal Mahkemesi Kararlarından Uygulama 

Örnekleri 

Yüksek Mahkeme’nin kararlarında “sözleşmenin doğasından kaynaklanan esaslı hak 

ve yükümlülük” olarak nitelendirdiği durumlar aşağıdaki gibidir:  

- Kuru temizlemeciye bırakılan kıyafetlerin gereği gibi temizleneceğine 

güvenen müşterinin bu haklı güveni kuru temizleme genel işlem 

şartlarında öngörülen hafif ihmalden sorumsuzluk kaydı ile boşa 

çıkarılamaz. Kuru temizlemeye verilen kıyafetlerin zarar görmeden 

temizlenmesi esaslı bir yükümlülüktür294.  

                                                 
289 BGH, NJW 1985, 914, 916; 1988, 1785, 1786. Ayrıca bkz.: Kappus, NJW 2006, s. 15 f. 
290 BGHZ 89, 363, 367; BGHZ 103, 316, 324.  
291 BGH, NJW 1985, 3016, 3018; NJW-RR 1993, 560, 561; NJW 2002, 673, 674. 
292 Kieninger, Münchener Komm., § 307 N. 26. Yazar bireysel sözleşmenin önceliği ilkesinin bu 
sayede korunduğuna işaret etmektedir.  
293 Meier, Haftungsfreizeichnungsklauseln, s. 226; Kieninger, Münchner Komm., § 307 N. 70 – 75. 
294 NJW-RR 1991, s. 227. 
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- Araba yıkama tesisinde yıkanan arabaların yıkama sırasında kaportasına 

verilen zararlar ile bu nedenle ortaya çıkan dolaylı zararlardan borçlunun 

sorumlu olmayacağı kaydı kabul edilemez. Arabanın zarar görmeden 

yıkanması esaslı bir yükümlülüktür. Nitekim müşteri arabasını yıkama 

tesisine teslim ederken arabayı zarar görmeden geri alacağına haklı olarak 

güven duymaktadır295.  

- Hassas bilgisayarları korumak üzere klima tesisatı kurma konusunda 

uzman olunduğunun müşteriye söylenmesi, genel işlem şartı kullanan 

tarafın bu konudaki yetkinliğini özel olarak taahhüt ettiği anlamına gelir 

ve kurulum hatası nedeniyle meydana gelen dolaylı zararlardan 

sorumluluğunu genel işlem şartlarında bertaraf eden klozları hükümsüz 

kılar296. 

- Gıda malzemelerini soğuk depoda saklamak üzere teslim alan bir işyeri, 

kullandğı soğutucularda saklanan gıda malzemelerinin bozulmasına karşı 

gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bu anılan işyerinin sözleşmeden doğan 

esaslı yükümlülüğüdür297.  

- Müşterinin ismini taşıyan taşıma biletlerinin kaybı halinde borçlunun 

bileti tekrar düzenleme yükümlülüğünü bertaraf etmesi mümkün değildir. 

Otobüs şirketinin müşterisini taşıması esaslı bir yükümlülüktür298.  

- Fabrika çıkışlı (0 km) yeni bir arabanın trafiğe çıkmak için gerekli 

güvenliği sağladığını satıcı alıcıya aracı teslim etmeden kontrol 

ettirmelidir299.  

- İstisna akdinde eserin ayıpsız teslimi esaslı hak ve yükümlülüktür. Ayıp 

halinde tazminat yükümlülüğünü bertaraf eden sorumsuzluk 

anlaşmalarına izin verilmesi, mütteahhidin eser sözleşmesinden doğan 

yükümlülüklerini ihmal etmesine kapı aralayabilir ve sözleşmenin 

amacına ulaşmasını tehlikeye sokar300. 

                                                 
295 BGH NJW 2005, s. 422, 424. 
296 BGH NJW-RR 1986, s. 271. 
297 BGHZ 89, s. 363. 
298 BGH NJW 2005, 1774. 
299 BGH, NJW 1969, 1708. 
300 BGH, NJW 1993, 335; NJW-RR 1996, 783, 788. 
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- Sözleşmenin doğasından ya da dürüstlük kuralından doğan edim ve 

koruma yükümlülükleri sözleşmenin amacı çerçevesinde esaslı kabul 

edilebilmektedir. Bu tür yükümlülüklerin ihlalinden doğan sorumluluğun 

bir sorumsuzluk anlaşmasına konu olması, sözleşmede olması gereken 

adil risk dağılımını bozabilir. Oysa bir sözleşmenin amacına ulaşması 

tarafların sözleşmeye ilişkin tipik beklentilerinin karşılanmasına bağlıdır. 

Örneğin bir avukatın yapmış olduğu vekalet sözleşmesinde müvekkile 

karşı hafif ihmalden sorumlu olmayacağı yönünde bir kayıt, sözleşmenin 

amacına ulaşmasını tehlikeye sokar301. 

Bütün bu kararlarda Yüksek Mahkeme somut olaylardaki hafif ihmalden doğan 

sorumluluğu konu alan sorumsuzluk anlaşmalarını geçersiz saymıştır302. Görüldüğü 

üzere, Alman Federal Mahkemesi’nin içtihadı çerçevesinde artık sadece çok dar bir 

alanda, başka bir ifade ile esaslı olmayan yan edim yükümlülüklerin ihlali halinde 

genel işlem şartlarında yer alan bir sorumsuzluk anlaşması geçerli olabilmektedir303.  

Genel işlem şartlarında kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmaları için geliştirilen bu 

içtihat Alman öğretisinde baskın görüş tarafından desteklenmektedir304. Azınlıkta 

kalan bir görüşe göre ise, sözleşmesel ilişkide bazı yükümlülüklerin sözleşmenin 

bütünü içinde öne çıkması ve bu nedenle önemli olması, hafif ihmalle bu 

yükümlülüklerin ihlalini konu alan tümel bir “sorumsuzluk anlaşması yasağını” haklı 

kılmamaktadır. Aksine miktar itibariyle sorumluluğu sınırlandıran sorumsuzluk 

anlaşmalarında geçerlilik sınırının daha yüksek miktarlara bağlanması gerektiği ileri 

sürülmektedir305.  

                                                 
301 Bunte, NJW 1981, 2657, 2659. Karş. Bölüm II, s. 276 vd. 
302 Başka kararlar için bkz.: Heinrichs, Palandt, § 307 N. 36. 
303  Heinrichs, Palandt, § 307 N. 35. Yazar bu muğlak kriterleri eleştirmektedir. Ayrıca Federal 
Mahkemenin başka bir kararında (BGH NJW 84, 914) yan edim yükümlülüklerin ihlalinden doğan 
zararı konu alan bir sorumsuzluk anlaşmasını da geçersiz saydığını belirterek bu durumun yarattığı 
belirsizliği ortaya koymaktadır. Yazar, haklı olarak bir sorumsuzluk anlaşmasının bu şartlar altında 
geçerli olup olmayacağının öngörülemez (“unkalkulierbar”) oluşunu eleştirmektedir. 
304 Heinrichs, Palandt, § 307; Meier, Haftungsfreizeichnungsklauseln, s. 238; Kieninger, Münchner 
Komm., § 307 N. 65. Karş.: Coester, Staudinger, § 307 N. 
305 Bruns, s. 244. 
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 (c) Alman Federal Mahkemesi’nin İçtihadı BK m. 99 ve 

100’ün Aksaklıklarının Giderilmesinde Yol Gösterici Olabilir mi? 

Alman Federal Mahkemesi tarafından geliştirilen ve yukarıda yer verilen içtihat ve 

yasal düzenlemeler Türk-İsviçre hukuku yönünden BK m. 99 ve 100’ün yarattığı 

adaletsizliklerin giderilmesinde yol gösterici olabilir. Zira bu içtihadın ortaya 

koyduğu ilkeler gereğince geçerli görülen bir sorumsuzluk anlaşması dahi, bu ilkeler 

ışığında somutlaştırılan haksız şart denetimi çerçevesinde geçersiz kabul 

edilebilecektir. Nitekim hukukumuzda da tüketici sözleşmelerine yönelik olarak 

öngörülen haksız şart denetimine ilişkin TKHK m. 6’da yer alan düzenlemeden, tüm 

genel işlem şartlarında haksız şart denetimi çerçevesinde kıyasen yararlanılması 

mümkündür. Bu çerçevede Alman Federal Mahkemesi’nin ortaya koyduğu ve 

yukarıda yer verilen haksız şart denetimini somutlaştıran ilkeler, BK m. 99 ve 100’ün 

ortaya koyduğu adaletsizliklerin giderilmesinde yol gösterici olabilir. 

a. BK m. 99/f. 2 ve BK m. 100/f.3’de Öngörülen İstisnalar ile Özel 

Olarak Bu İstisnaların Banka ve Sigorta Şirketlerinin Yaptığı 

Sorumsuzluk Anlaşmalarına Uygulanabilirliği  

 (1) BK m. 99/f. 2 ve BK m. 100/f.3’de Öngörülen İstisnalar 

BK m. 99 çerçevesinde hafif ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmalarında hakime, 

sorumsuzluk anlaşmasını belirli hallerde hükümsüz kılma olanağı verilmektedir. 

Buna göre, alacaklı borçlunun hizmetinde ise veya sorumluluk kamusal imtiyaza tabi 

bir faaliyetin yürütülmesinden ileri gelmişse, hakim takdir yetkisini kullanarak 

sorumsuzluk anlaşmasının hükümsüz olduğu sonucuna varabilmektedir. BK m. 

100/f.3’de ise hakim, başkasının davranışından doğan sorumluluğu bertaraf eden 

sorumsuzluk anlaşmaları bakımından (BK m. 99’da da anılan) aynı istisnaları 

gözeterek yapılan sorumsuzluk anlaşmasını kast ve ağır ihmal için geçersiz 

sayabilmektedir. Bu hüküm hafif ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının 

yapılmasını ise sınırlamamaktadır. Başka bir ifade ile, hafif ihmalde BK m. 99’da 
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olduğu gibi hakime sorumsuzluk anlaşmasının geçersizliğin belirlenmesinde bir 

takdir yetkisi tanınmamaktadır.  

Her iki hükümde yer alan istisnaların temelinde bir “bağımlılık ilişkisi” yatmaktadır. 

Kanun koyucu bu bağımlılık ilişkisi sebebiyle “güçsüzü korumak” istemektedir306. 

Ancak sözleşme özgürlüğüne doğrudan müdahale etmek yerine, BK m. 99/f.2’de 

hakime sosyal adaleti sağlama görevini yüklemektedir. Hakim MK m. 4’e uygun 

surette takdir yetkisini kullanarak, somut olayda sorumsuzluk anlaşmasının geçerli 

olup olmadığına karar verebilecektir. Sorumsuzluk anlaşmasının geçersizliğinin 

belirlenmesinde bu takdir yetkisi BK m. 100/f.3’de ise hakime tanınmamıştır307. 

Hakim yardımcı kişinin davranışından borçluyu sorumluluktan kurtaran sorumsuzluk 

anlaşmalarını bu hüküm çerçevesinde kast ve ağır ihmal için geçersiz, hafif ihmal 

için geçerli kabul etmelidir. 

BK m. 99 ve BK m. 100’de öngörülen her iki istisnanın geniş yorumlanması 

gerektiği öğretide savunulmaktadır 308 . Yargıtay’da anılan istisnaları geniş 

yorumlamaktadır309. Ancak İsviçre Federal Mahkemesi BK m. 100/f.3’de öngörülen 

istisnaları, BK m. 100/f.2’de öngörülen “yardımcı kişilerde sorumsuzluk anlaşması 

serbestisine” getirilmiş sınırlar olarak algılamakta ve buna dayanarak dar 

                                                 
306  Schnyder von Wartensee, s. 42; Tandoğan, s. 456; von Tuhr/Escher, C. II, s. 119; 
Oser/Schönenberger, Art. 100 N. 1, Georg Gautschi, “Nichterfüllung, Haftungsgrund und 
Haftungsverzicht bei Arbeitsobligationen”, in: Revolution der Technik Evolutionen des Rechts - 
Festgabe für Karl Oftinger, Zürich 1969, s. 7 ff., s. 12; Lörtscher, s. 160; Erten, s. 225; Spiro, 
Erfüllungsgehilfen, s. 350; Buol, N. 26; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 101 (s. 306); Wiegand, 
Basler Komm., Art. 100 N. 9. 
307  Bu farklılığın altında kanun koyucunun yardımcı kişinin davranışından doğan sorumluluğu 
borçluya yüklerken çekingen davranmış olması yatmaktadır. BK m. 99 ve 100 karşılaştırıldığında her 
iki hüküm uygulama şartları bu tavrı doğrular niteliktedir. Bu yaklaşım farkının altında yatan gerekçe 
için bkz.: Bölüm II, s. 124 vd.  
308 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 107 ff.; 116 ff.; Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 17; 
Serozan, BH Genel, § 21 N. 3. 
309 “Doktrinde de değinildiği üzere, anılan maddedeki istisnai durumların değerlendirilmesi sırasında 
sorumsuzluk anlaşmasının temelinde genellikle sosyo-ekonomik dengesizliğin yattığı bu yasal 
sınırlamaların bu gerçeğin ışığı altında değerlendirilmesi gerektiği, sorumluluk anlaşmasının 
uygulama ve geçerlik alanının sınırlayan görüş ve çözümler, diğer hukuki esaslara aykırı düşmedikçe 
hoşgörü ile karşılanması ve genellikle kabul edilmesi gerektiği kabul edilmektedir. (Bkz.Tekinay B. 
Hukuku, Cilt 2. 5. Bas. sh. 1173 vd.)” Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 1996/6699, K. 1996/9192, T. 
25/12/1996 - www.hukukturk.com.  
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yorumlamaktadır 310 . Federal Mahkeme’nin bu içtihadı ise yoğun bir şekilde 

eleştirilmektedir311.  

Hukukta istisnaların genişletilmemesi (singularia non sunt exenda) gerektiği 

savunulmasına 312  karşın, istisnalar bakımından doktrinde kabul gören önemli bir 

görüşe313 işaret edilmelidir: “Öylesine açıkça istisnai özel kurallar söz konusu olur ki 

bunlar hiçbir biçimde ima edilmiş olmadıkları halde pekala genel kural düzeyinde 

yürürlük gücüyle donatılabilirler314”. Hatta illa istisnalar dar yorumlanmalıdır diye 

peşinen bir kuralın kabul edilmesi doğru değildir. Yasada öngörülen normları yasaya 

konuluş amaçları çerçevesinde yorumlayarak normun uygulama alanı tayin 

edilmelidir 315 . O nedenle istisnai nitelik taşıyan düzenlemeler mutlaka dar 

yorumlanır denemez. BK m. 99/f.2’de ve BK m. 100/f.3’de öngörülen istisnalar 

bakımından da aynı şeyi söylemek mümkündür. Hükümlerin yorumlanmasında 

dikkate aldığımız “sistematiğe göre yorum” kuralını BK m. 99/f. 2 ve 100/f.3’deki 

istisnalar bakımından işletmek gerekir. Buna göre, kanunun öngördüğü istisnalar 

yorumlanırken, hükmün taşıdığı anlam hukuk kurallarının bütünlüğü düşünülerek 

ortaya çıkarılmalıdır. Elde edilen anlam için ise daha en başta peşinen “istisnalar 

bakımından daraltıcı yorum esastır” demekten kaçınılmalıdır. Bu nedenle aşağıda 

                                                 
310 BGE 71 II 239; 91 I 223, 233. İsviçre Federal Mahkemesi birbiriyle sözleşme ilişkisine girmiş iki 
demiryolu işletmesinin aralarında bir bağımlılık ilişkisinin bulunmadığını görmezden geldiği bu 
kararlarında, her iki tarafın birer imtiyazlı işletme olması nedeniyle birbiriyle yaptıkları sorumsuzluk 
anlaşmalarının sadece Art. 100 Abs. 1 OR ve Art. 101 Abs. 2 OR’de düzenlenen genel sınırlara tabi 
olacağına karar vermiştir. Başka bir ifade ile, her iki maddede öngörülen istisnaların uygulama alanı 
bulmayacağı sonucuna varmıştır. Yüksek Mahkeme’nin her iki kararında vardığı bu sonuç doğru 
olmakla birlikte, mahkemenin hem gerekçesine (bkz.: Bölüm II, s. 180, dn. 373) hem de Art. 100 Abs. 
2 OR ve Art. 101 Abs. 3 OR’de düzenlenen istisnaların dar yorumlanması gerektiğine ilişkin görüşüne 
katılmak mümkün görünmemektedir. Federal Mahkeme’ye göre, kanunda öngörülen istisnanın hukuki 
sebebi imtiyaz sahibinin tekel niteliğindeki durumu nedeniyle kendisi ile sözleşme yapmak zorunda 
kalan şahsı korumaktır. Ancak zarara uğrayanın da sırf başka bir imtiyaz sahibi olması, onun hükmün 
uygulama alanı dışında bırakılmasına gerekçe olamaz. Zira bu gibi bir durumun varlığı dahi, karşı 
sözleşenin daha güçlü olması nedeniyle sorumsuzluk anlaşmasının müzakere edilmeksizin kabul 
edilmiş olması ihtimalini bertaraf etmemektedir. Aynı yönde: Stockar, s. 27/28; Akman, s. 68/69; 
Erten, s. 259/260. Karş.: Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 111. 
311 Wiegand, Basler Komm., Art 101 N. 17; Weber, Berner Komm., Art. 101 N. 17. 
312 BGE 71 II 239; BGE 91 I 233; BGH, NJW 1989, 460.  
313 Meier-Hayoz, Berner Komm., Einleitungsartikel des schweizerischen Zivilgesetzbuches, Zürich 
1979, Art. 1 N. 191; Spiro, s. 352. Karş.: Rona Serozan, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 1997, s. 83; 
Palandt/Heinrichs, Einleitung, N. 53.  
314 Serozan, MH Giriş (1997), s. 83. 
315 Heinrichs, Palandt, Einleitung, N. 53. 
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incelenecek her iki istisna için genişletici yorum yapılması gerektiği göz önünde 

bulundurulmalıdır316. 

(a) Alacaklı Borçlunun Hizmetinde İken Yapılan Sorumsuzluk 

Anlaşmaları 

i. Alacaklının Borçlunun Hizmetinde Olmasının Anlamı 

ve Kapsamı 

Alacaklı borçlunun hizmetinde ise ve taraflar arasında borçlunun hafif ihmalini konu 

alan bir sorumsuzluk anlaşması yapılmış ise, hakim bu anlaşmayı etkisiz 

kılabilecektir. Yine alacaklı borçlunun hizmetinde ise ve taraflar arasında borçlunun 

yardımcı kişilerin davranışlarından doğan sorumluluğunu bertaraf eden bir 

sorumsuzluk anlaşması yapılmış ise, bu sorumsuzluk anlaşması, kast ve ağır ihmal 

için geçersiz olacaktır. Her iki düzenlemenin amacı bir yandan ekonomik açıdan 

kişiliğin korunması, diğer yandan sosyal ve ekonomik yönden güçlü olan borçlunun 

sahip olduğu bu özel konumunu hakkaniyete aykırı sorumsuzluk şartları ile 

güçlendirerek kötüye kullanmasının önüne geçmektir317. Unutulmamalıdır ki hizmet 

ilişkileri dikkate alındığında, taraflar arasındaki güç dengesinde borçlu, alacaklıya 

nazaran çoğu zaman daha avantajlı konumdadır ve sorumsuzluk anlaşmalarının 

hükümsüz kabul edilmesi, ekonomik açıdan güçsüz olan alacaklıyı korumakla 

kalmayıp, sosyal adaletin sağlanmasına da hizmet etmektedir.  

 - Hizmet İlişkisi: 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında “alacaklının borçlunun hizmetinde olması” 

şartını içeren hükmün yorumlanmasında söze bağlı kalarak mutlak anlamda “hizmet 

akdini” aramak doğru olmayacaktır, hükmün amacına göre yorum yapılmalıdır. 

Anılan istisnanın, BK m. 99/f.2’nin ruhuyla (özüyle) kontrol edildiğinde lafzından 

(sözünden) daha geniş bir uygulama alanına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
                                                 
316 Karş.: Ahmet Battal, Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, 
Ankara 2001, s. 158 vd. 
317 Ackermann, s. 66/67; Schnyder von Wartensee, s. 42; Schraner, s. 70/71; von Tuhr/Escher, s. 119; 
Akman, s. 57/58; Erten, s. 225; Kamm, s. 125; Şenocak, s. 244/245; Zirlick, s. 179. 
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değerlendirmede hükmün amacının zayıfın güçlüye karşı korunması olduğu 

unutulmamalı ve amaca göre yorum yapılmalıdır. 

“Alacaklının borçlunun hizmetinde olması” koşulu lafzen dikkate alındığında, BK m. 

313’e göre kurulan bir hizmet akdi ya da İş Kanunu m. 8’e göre kurulan bir iş 

akdinin varlığı halinde hüküm öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Ancak hükmün 

uygulama alanını bu yorum ile sınırlamak doğru değildir. Aksine hükmün koruma 

amacına uygun bir yorum kabul edilerek BK m. 313 anlamında süreli bağımlılık 

ilişkisi yaratan bir “hizmet akdi” mutlak surette aranmamalı318, tam zamanlı olduğu 

kadar yarı zamanlı iş sözleşmelerinde dahi anılan istisnanın uygulanması mümkün 

görülmelidir 319 . Nitekim alacaklının borçlunun “hizmetinde” olması şartı, Türk-

İsviçre Hukukunda dar yorumlanmamaktadır320. 

Sorumsuzluk anlaşmasının geçerlililiğinin belirlenmesinde alacaklının borçlunun 

hizmetinde bulunması koşulu, özellikle BK m. 332 ve İş Kanunu m. 77 çerçevesinde 

işçi sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülükleri açısından 

değerlendirilmelidir.  

Borçlar Kanunu’na tabi hizmet sözleşmelerinde BK m. 332 uyarınca “İş sahibi, 

akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden 

istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyle maruz kaldığı tehlikelere karşı 

icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi birlikte 

ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur.” Bu hüküm BK m. 

99/f.2 ile birlikte değerlendirildiğinde, alacaklının öncelikle sağlıksız koşullarda 

çalışıyor olması, başka bir ifade ile borçlunun BK m. 332’den kaynaklanan koruma 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, borçlunun sorumluluğunu sınırlandıran 

sözleşme klozları hafif ihmal halinde dahi geçersiz kabul edilebilecektir321. İşverenin 

                                                 
318  Weber, Berner Komm, m. 100 N. 108, s. 307; Schnyder von Wartensee, s. 42; Spiro, 
Erfüllungsgehilfen, s. 351; Lörtscher s. 161, Buol, s. 68; Karş.: von Tuhr/Escher, s. 119. 
319 Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 371; Schwenzer, N. 24.06 (Yazara göre anılan istisna sadece “iş 
ilişkilerinde” uygulanır.); Erten, s. 231.  
320 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 110; Alnıak, s. 344; Akman, s. 62; Kamm, s. 126; Buol, N. 
252; Serozan, BH Genel, § 21 N. 3; Erten, s. 231. 
321 Aynı yönde: Akman, s. 60/61.  
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ifa yardımcıları nedeniyle sorumluluğunu bertaraf eden sözleşme klozları ise BK m. 

100/f.3’ün sınırları çerçevesinde geçersiz olacaktır322.  

İş Kanunu’na tabi hizmet sözleşmelerinde ise, AKMAN eski İş Kanunu m. 73’ün 

emredici ve zorlayıcı ifadesine işaret ederek İş Kanunu’na tabi iş sözleşmelerinde 

sorumsuzluk anlaşması yapılamayacağı sonucuna varmaktadır 323 . Bu yorumun 

vardığı sonucun güncel hukuki durum karşısında da hiç kuşkusuz korunması 

gerektiği kanaatindeyim. Zira eski İş Kanunu m. 73’ün iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda öngördüğü işverene ait yükümlülükler, 4857 sayılı Yeni İş Kanunu m. 77 

ile daha açık ve net olarak ifade edilmiştir. Bu hükme göre “İşverenler işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve 

gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan 

her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.” Hükmün emredici ifadesi karşısında İş 

Kanunu’na tabi iş sözleşmelerinde yer verilen ve işverenin işçi sağlığı ve güvenliği 

konusundaki yükümlülüklerini sınırlandıran anlaşmalar hiç kuşkusuz geçersiz 

olacaktır. Ancak bu yükümlülüklerin ihlalinden doğan sorumluluğu konu alan 

sorumsuzluk anlaşmaları için İş K. m. 77 sınır oluşturup oluşturamayacağı ayrıca 

tartışılmalıdır.  

Akman’a göre bu tür sorumsuzluk anlaşmaları hakimin takdirine dahi gerek 

kalmaksızın geçersiz kabul edilmelidir324. Dolayısıyla yazara göre eski İş K. m. 73, 

İş Kanunu’na tabi iş sözleşmelerinde yer alan ve işçinin aleyhinde olan sorumsuzluk 

anlaşmaları için sınır oluşturmaktadır. Kanaatimce bu görüşün ardında yatan gerekçe, 

hem anılan hükmün öncelikle emredici karakteridir325, hem de işçi yararına yorum 

yöntemi çerçevesinde kapsamının belirlenmesidir. İş Kanunu m. 77 çerçevesinde de 

aynı yorum yöntemine başvurulabilir. Nitekim İş hukukunda, iş hukuku mevzuatına 

ait açık olmayan kuralların yorumlanmasında işçi lehine yorum yöntemine 

                                                 
322 Şenocak, s. 246. 
323 Akman, s. 61. 
324 Akman s. 61. 
325  İş hukukunda işçiyi korumaya yönelik emredici hükümlere aykırı sözleşmeler sadece işçilerin 
lehine olmak üzere taraf anlaşmasına konu olabilir. Bkz.: Süzek, s. 29. 
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başvurulması yaygın kabul görmektedir326. Bu çerçevede, hükmün amacına göre 

yorumlanması ve sorumsuzluk anlaşması ile işverenenin iş sağlığı ve güvenliğini 

sağlama yükümlülüğünün ihlali halinde sorumluluğunu sınırlandıran sorumsuzluk 

anlaşmaları geçersiz kabul edilmelidir. Nitekim BK m. 99/f.2’de yer alan 

“alacaklının borçlunun hizmetinde olması” halinin özel bir güç dengesizliği olarak 

kanun koyucu tarafından dikkate alınmış olması, bu yorumu destekler niteliktedir. 

Ancak halihazırda bu görüş reddedilse bile, başka bir ifade ile aksi yönde bir taraf 

anlaşmasının mümkün olduğu sonucuna varılacak olursa bile, BK m. 99/f.2’nin 

öngördüğü yargısal takdir ile bu yöndeki taraf anlaşmasının da her zaman geçersiz 

kılınabilecği unutulmamalıdır.   

Kanaatimce bu tartışmaya verilecek cevap anılan hükümlerin Anayasa ışığında 

yorumu yoluyla ortaya çıkarılmalıdır 327 . Bu çerçevede yukarıdaki ilk görüşü 

destekleyecek en önemli gerekçe Anayasa’da dayanak bulan çalışma yaşamına 

ilişkin birçok ilke ve kurallardır328. İşçinin korunması öncelikle AY m. 2 uyarınca 

sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Ayrıca AY m. 49/f.2 uyarınca “Devlet, 

çalışanlarının hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için 

çalışanları ve işsizleri korumak çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli 

ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri 

alır”.    

Bu bilgilerin ışığında hukukumuza yerleşik işçinin korunması anlayışı, işçi yararına 

yorum ilkesine temel sağlar ve güçsüzün güçlüye karşı korunması anlayışının en 

belirgin göstergesidir.  

                                                 
326 “Kanun koyucuya İş Kanunlarını kabul ettiren tarihi sebepler ve bunlar arasında iktisadi durumca 
zaif olan işçiyi iktisadi durumu daha kuvvetli olan işverene karşı özel şekilde koruyacak içtimai 
muvazeneyi ve cemiyetin sükununu sağlama hedefi ve hukuk hükümlerinin tefsirinde lafzın gayenin 
ışığı altında manalandırılmasının gerektiği göz önünde tutulunca, iş hukukuna ait hükümlerin 
tefsirinde tereddüt halinde işçinin lehine olan hal şeklinin kabul edilmesi, iş hukukunun ana 
kaidelerinden olduğu neticesine varılır. Zaten mahkemelerin iş hukuku tatbikatında bu esas 
benimsenmiş bulunmaktadır.”  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, E. 1957/15, K. 1958/5, T. 
27/05/1958 - www.hukukturk.com.  Ayrıca bkz.: Sarper Süzek, İş Hukuku (Genel Esaslar – Bireysel 
İş Hukuku), İstanbul 2008, s. 21 ve orada dn. 19’da anılan Yargıtay Kararları. 
327 Süzek, s. 29. 
328  



 169

 - Sosyal ve Ekonomik Bağımlılık İlişkisi: 

Türk-İsviçre hukukunda baskın görüşe göre “alacaklının borçlunun hizmetinde 

olması” koşulunun yorumlanmasında daha da ileriye gidilmeli ve yine hükmün 

koruma amacına uygun bir yorum benimsenerek anılan istisna taraflar arasında 

sosyal ve ekonomik bağımlılık yaratan her türlü sözleşme ilişkisi için kıyasen 

uygulanmalıdır329. Örneğin BK m. 99/f.2, istisna akdinde ya da vekalet akdinde de 

uygulama alanı bulabilmelidir 330 . Nitekim işçinin zayıf durumunun kötüye 

kullanılmasının önüne geçilirken, aynı haklı gerekçelerle çocuğun anne babasına, 

öğrencinin öğretmenine331, eşlerin birirbirlerine ve küçüğün yasal danışmanına karşı 

korunması ihtiyacı da ortadadır332. Bu durumda, BK m. 99/f.2’de geçen “alacaklının 

borçlunun hizmetinde” bulunması kavramı yorumlanırken, hükmün lafzı ile ruhu bir 

bütün olarak dikkate alınmalı ve “sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisi” gösteren 

tüm sözleşme ilişkilerinde BK m. 99/f. 2 ya da BK m. 100/f.3 kıyasen 

uygulanmalıdır333.  

Taraflar arasında sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisinin bulunup bulunmadığı 

araştırılırken, özellikle alacaklının borçluya “bağımlı” olup olmadığına, borçludan 
                                                 
329 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 110; Akman, s. 62; Kamm, s. 126; Buol, N. 252. Karşı Görüş: 
Schnyder von Wartensee, s. 42; von Tuhr/Escher, s. 119; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
883/884; Lörtscher, s. 161; Erten, s. 230. Yazarlar bu istisnanın uygulanabilmesi için ekonomik ve 
sosyal bağlılık içeren bir hizmet ilişkisini aramaktadır. Hizmet ilişkisinin aranması gerektiği 
görüşüne katılamamakla birlikte, aranan sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisini Erten’in ifadesiyle 
tanımlamak doğru görünmektedir: “Yani kuvvetli durumda olan borçlunun feragat eden alacaklı 
üzerinde, kendi haklarına dayanarak sahip olduğu kudret ve yetkinin yanında, bir de manevi bir 
nüfuza sahip bulunması gereklidir.”  Erten, s. 230. Sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisini en geniş 
şekliyle yorumlayan Spiro, hastane, sanatoryum veya huzur evi gibi kurumların hastalarına/konukları 
ile, avukatın müvekkili ile, doktorun hastası ile yaptığı sorumsuzluk anlaşmalarında ve vasinin 
ehliyetsiz ile yaptığı sorumsuzluk anlaşmalarında BK m. 99’da öngörülen bu istisnanın (alacaklının 
borçlunun hizmetinde olması istisnasının) uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Spiro, 
Erfüllungsgehilfen, s. 352. Yazarın bu tasnifine katılmak Türk-İsviçre hukuku açısından kısmen 
mümkün görünmemektedir. Zira genel kabul gördüğü üzere avukatların, doktorların ve hastanelerin 
yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorumsuzluk anlaşmaları söz konusu faaliyet “devletin verdiği izinle 
yürütülen bir faaliyet” olması nedeniyle aynı hükümde düzenlenen diğer istisnadan 
yararlandırılmaktadır. Bkz.: Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 100 N.5. 
330 Oesch, s. 64; Kamm, s. 126; Buol, N. 252. 
331 Akman, s. 62. Yazara göre, bir amirin bir memur ile yaptığı sorumsuzluk anlaşması ile bir subayın 
bir askerle yaptığı sorumsuzluk anlaşması da aynı sınıra tabi kılınmalıdır. Aynı yönde: Şenocak, s. 
245. 
332 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 352.  
333 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 110; Akman, s. 62; Kamm, s. 126; Buol, N. 252. Karşı Görüş: 
Schnyder von Wartensee, s. 42; von Tuhr/Escher, s. 119; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
883/884; Lörtscher, s. 161; Erten, s. 230.  
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talimat alıp almadığına bakılmalıdır 334 . Alacaklının bu “bağımlılığı” karşısında 

borçlunun da ona talimat verme veya üzerinde nüfuz icra edebilme imkanı 

bulunmalıdır335.  

ii. Alacaklının Borçlunun Hizmetinde Olmasının 

Arandığı Zaman Aralığı 

Kanun koyucu hafif ihmal için sorumsuzluk anlaşmasına olanak tanırken, alacaklının 

borçlunun “hizmetinde olması” halinde yapılan sorumsuzluk anlaşmalarına şüpheyle 

yaklaşmaktadır. Nitekim alacaklının borçlunun hizmetinde olması şartı, hükmün açık 

lafzı karşısında öncelikle sorumsuzluk anlaşmasının yapıldığı sırada aranmalıdır. 

Aynı şekilde hizmet sözleşmesinin kurulduğu sırada ya da sırf borçlunun yanında 

çalışabilmek için sorumsuzluk şartının kabul edilmesi hallerinde de BK m. 99 ve 

100’de yer alan “alacaklının borçlunun hizmetinde” olması şartının gerçekleştiği 

kabul edilmelidir 336 . Diğer bir ifadeyle hakim, sözleşme ilişkisi devam ederken 

yapılan sorumsuzluk anlaşmaları ile sözleşmenin yapılması aşamasında taraflarca 

kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmalarını da, hükmün koruma amacına uygun olarak 

BK m. 99 çerçevesinde takdiri sonucunda hükümsüz kabul edebilecektir337.   

Alacaklı ile borçlu arasındaki hizmet ilişkisi sona ererken yapılan sorumsuzluk 

anlaşmalarının da bu hükmün uygulama alanına dahil olup olmayacağı noktasında 

İsviçre hukukunda görüş ayrılığı bulunmaktadır. Azınlıkta kalan bir görüşe göre, 

kanunun açık lafzı karşısında “hizmet ilişkisi” sona ererken yapılan sorumsuzluk 

anlaşmaları geçerli olmalıdır ve BK m. 99’a tabi tutulmamalıdır338. Türk hukukunda 

benimsenen ve İsviçre hukukunda ağırlıklı olarak kabul gören diğer görüşe göre ise, 

kanunun ruhuna uygun olan yorum esas alınmalıdır. Buna göre hizmet ilişkisi sona 

                                                 
334 Kamm, s. 125 ff.; Lörtscher, s. 161, Oesch, s. 64, Erten, s. 230. 
335  Kamm, s. 127; Buol, N. 253. Erten’e göre asıl dikkat edilmesi gereken husus, alacaklının 
sorumsuzluk anlaşmasına rıza gösterirken borçluya karşı özgür iradesini açıklayabilecek bir durumuda 
bulunup bulunmadığıdır. Erten, s. 231. 
336 Alnıak, s. 343; Akman, s. 58/59; Oesch, s. 65/66; Kamm, s. 127.  
337  Akman, s. 59; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 884; Weber-Häuserman, s. 65; Spiro, 
Erfüllungsgehilfen, s. 351 dn. 7; Şenocak, s. 245/246; BGE 96 II 52, 56. Karşı görüş: Ackermann, s. 
67; Lörtscher, s. 161; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 372; Erten, s. 229. Bkz.: BGE 96 II 52, 56 
Erwägung 2b.  
338 von Tuhr/Escher, C. II, s. 119 d.n. 38; Lörtscher, s. 161; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 372. 
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ererken yapılan sorumsuzluk anlaşmaları BK m. 99’un kapsamına dahil kabul 

edilmelidir339. Zira alacaklının durumu hizmet ilişkisi başlarken, devam ederken ve 

sona ererken borçluya nazaran elverişsizdir, hükmün bu görüşe uygun şekilde 

uygulanmasına kanaatimce bir engel bulunmamaktadır340.  

iii. Özel Olarak: Alacaklının Borçlunun Hizmetinde 

Olması Koşulunun Gerçekleşmesinde Başka Ek 

Koşullar Aranmalı mıdır? 

Bazı yazarlar “alacaklının borçlunun hizmetinde” bulunması şeklindeki fiili durumun 

varlığını sorumsuzluk anlaşmasının geçersiz sayılmasında tek başına yeterli 

bulmamaktadır. Bu şartın gerçekleştiğinin kabul edilebilmesi için ayrıca borçlunun 

sorumsuzluk anlaşmasını yaparken alacaklı üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanmış 

olmasının (başka bir ifade ile borçlunun güçlü konumunun sorumsuzluk 

anlaşmasının alacaklı tarafından kabul edilmesine sebep oluşturmasının) arandığı 

ileri sürülmektedir341. Yazarlar bu ek kriterin bağımsız bir ölçüt olmadığı, ancak BK 

m. 99/f.2 ve BK m. 100/f.3 çerçevesinde gündeme gelen kusur ölçütü ile birlikte etki 

ettiğini ileri sürmektedirler. Bu görüşü her iki hüküm açısından ayrı 

değerlendirmekte yarar bulunmaktadır. 

BK m. 99’da hafif ihmali konu alan bir sorumsuzluk anlaşması alacaklının borçlunun 

hizmetinde olması nedeniyle doğrudan hükümsüzlük yaptırımına bağlanmamıştır. Bu 

ihtimalde hakimin sorumsuzluk anlaşmasının yapıldığı durum ve şartları 

değerlendirerek sorumsuzluk anlaşmasını geçersiz sayma yönünde takdir yetkisi 

                                                 
339 Weber, Berner Komm, Art. 100 N. 109, s. 307; Ackermann, s. 67; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 351 
d.n. 7.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 884. 
340 Spiro’ya göre, bu yorum hükmün koruma amacına uygun düşmektedir. Zira her iki ihtimal hizmet 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerle ilgilidir. Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 351 dn. 7. Yazarın bu 
gerekçesini genişletmek gerekir. Kanaatimce hizmet sözleşmesinden doğan yükümlülüklerle ilgili 
olmayan sorumsuzluk anlaşmaları da hükmün koruma amacı dahilinde değerlendirilmeli hizmet 
ilişkisi sona ererken de yapılan sorumsuzluk anlaşmaları hükmün uygulama alanına dahil edilmelidir. 
341 Ackermann, s. 67; Lörtscher, s. 160; Kamm, s. 125; Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 9. Açık 
olmamakla birlikte aynı yönde:  Akman, s. 62; Buol, N. 261; Şenocak, s. 245. Karş: Weber, Berner 
Komm., Art. 100 N. 105; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 252. Yazarlar, bu ek kriteri aramamakta ve 
hükmün uygulanmasında borçlunun güçlü konumunu kötüye kullanabilecek durumda bulunmasını 
(başka bir ifade ile borçlunun durumunun bu potansiyeli objektif olarak barındırmasını) yeterli 
görmektedir. 
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bulunmaktadır. Hakim takdir yetkisini kullanırken borçlunun nüfuzunu kötüye 

kullanıp kullanmadığını yaptığı değerlendirmede dikkate alacaktır. Borçlunun 

nüfuzunu kötüye kullanmamış olması halinde hakim takdir yetkisine istinaden 

sorumsuzluk anlaşmasını geçerli kabul edebilir. Ancak güçlü başka gerekçelerle aksi 

yönde bir sonuca da varabilir. Bu olgunun kanun koyucu tarafından hükümde aranan 

koşulların varlığına işaret eden bir karine olarak kabul edildiği ileri sürülebilir, yoksa 

BK m. 99’da mutlak anlamda arandığı söylenemez.  

BK m. 100/f.3 için bu sonuca varmak dahi mümkün olmayacaktır. Bu hükümde 

hakim için kast ve ağır ihmal için sorumsuzluk anlaşmasını geçersiz sayma, hafif 

ihmal için ise geçerli sayma yönünde bir buyruk öngörülmüştür. Bu nedenle ayrıca 

“nüfuzun kötüye kullanılması” olgusunun aranması, BK m. 100 içinde yer almayan 

“takdiri butlan” yaptırımına kapı aralamak olur. Kanun koyucunun öngörmediği bir 

koşulu hükme dahil etmek ise mümkün bulunmamaktadır.  

Yukarıdaki bu değerlendirme ışığında hem BK m. 99 hem de BK m. 100 

çerçevesinde “nüfuzun kötüye kullanıldığı” kriterinin “alacaklının borçlunun 

hizmetinde bulunması” koşulu dahilinde mutlak anlamda arandığı ileri sürülemez. 

Borçlunun alacaklı üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanabileceğine ilişkin uygun bir 

zeminin olması, sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisinin varlığının belirlenmesinde 

sadece kolaylık sağlayabilir. 

 (b) Kanun ya da Yetkili Makam Tarafından Verilen 

İzinle Yürütülen Bir Faaliyetten Doğan Sorumluluğu 

Konu Alan Sorumsuzluk Anlaşmaları 

BK m. 99/ f. 2’de düzenlendiği üzere, “hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen 

bir sanatın icrasından” sorumluluk doğmuşsa hakim, bu imtiyazlı faaliyete ilişkin 

hafif ihmal için evvelce yapılan sorumsuzluk anlaşmalarını etkisiz kılabilecektir. BK 

m. 100/f.3 gereğince ise, borçlunun başkasının davranışından doğan sorumluluğunu 

bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmasının konusu “hükümet tarafından imtiyaz 

suretiyle verilen bir sanatın icrasına” özgü bulunmakta ise, sadece hafif ihmal için 
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sorumluluk bertaraf edilebilecektir342. İsviçre hukukunda da aynı istisna Art. 100 ve 

101 OR’de “idarenin verdiği imtiyazla yürütülen bir ticari faaliyet” şeklinde yer 

almaktadır343.  

Türk-İsviçre hukukunda “imtiyazlı sanat/ticari faaliyet” kavramının genişletici bir 

yoruma tabi tutularak “kanun ya da yetkili makam tarafından verilen izinle yürütülen 

bir faaliyet” olarak anlaşılması gerektiği ileri sürülmektedir 344 . Bu çalışmada 

benimsendiği üzere, hiç kuşkusuz bu tanımın içinde ilk sırada girişimcinin idare ile 

akdettiği imtiyaz sözleşmelerine dayanarak yürüttükleri faaliyetler yer alır. İkinci 

sırada ise, yürütülmesi idari bir izinle ya da resmi bir ruhsat almayı gerektiren 

meslekler ve faaliyetler yer alır. Üçüncü sırada ise, kamu hukuku tüzel kişilerin 

işlettikleri işletmelerin faaliyetleri yer alır. Sayılan bu faaliyetlerin BK m. 99 ve 

100’e göre hangi ölçüde sorumsuzluk anlaşmalarına sınır oluşturacağı bu alt başlık 

altında incelenecektir: 

(1) İdare (devlet) ile bir girişimci (işletme) arasında yapılan imtiyaz 

sözleşmesi gereğince bir kamu hizmetinin yürürütülmesi görevi bir işletmeye 

verilir345. Elektrik, su ve doğalgaz işletmeleri, taşımacılık alanında faaliyet 

gösteren işletmeler, alkollü içkiler ve sigara üretip satan işletmeler, baraj 

inşaatı işletmeleri, posta, radyo, telefon ve internet hizmeti gibi bir kamu 

hizmetini sunan işletmelerin yürüttükleri faaliyet hiç kuşkusuz “imtiyazlı 

sanat/ticari faaliyet” olarak kabul edilmektedir 346 . İmtiyaz sözleşmesinin 

                                                 
342 Stockar, s. 28; Akman, s. 69; Erten, s. 259/260; Şenocak, s. 248 dn. 80.  
343  Hükmün bu şekilde kaleme alınmış olması, kanun koyucunun o dönemde tekel konumunda 
bulunan devletin verdiği imtiyazla çalışan işletmeleri düşünmüş olmasından ileri gelmektedir. Bkz.: 
von Tuhr/Escher, s. 119. 
344 “Yasadaki sanatın icrası hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilme hali gerek uygulamada, 
gerekse doktrinde geniş bir biçimde yorumlanmaktadır.Yani maddedeki imtiyaz hali sadece idare 
hukuku anlamında bir imtiyaz sözleşmesi olarak dar bir biçimde yorumlanmamaktadır.Bu görüşlere 
göre, icrası resmi bir ruhsat veya izne bağlı olan meslek faaliyeti yürütenlerin yararına yapılan 
sorumsuzluk anlaşmaları da bu kapsamda kabul edilerek yargıcın takdiri ile batıl sayılması gerekir. 
Zira, bu durumdaki meslek sahibi, hükümetçe verilen bir imtiyaza sahip kişi kadar güçlü ve 
üstündür.” Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 1996/6699, K. 1996/9192, T. 25/12/1996 - 
www.hukukturk.com; ayrıca bkz.: Erten, s. 240.    
345  “İmtiyaz sözleşmeleri, kamu hizmetinin, kar ve zararı kendisinde kalmak üzere, hizmetten 
yararlananlardan bir bedel alarak bir özel kişi tarafından gördürülmesini hedefleyen sözleşmelerdir”. 
Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara 2003, s. 172 (naklen). 
346  Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 114. Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 1996/6699, K. 
1996/9192, T. 25/12/1996 (Karşı Oy Yazısı’ndan naklen) - www.hukukturk.com: “Dairemiz yerleşik 
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sağladığı ayrıcalıklı konum işletmeye çoğu zaman piyasada tekel olma 

özelliğini kazandırmaktadır, ancak BK m. 99 ve 100’de anılan istisnanın 

uygulanmasında söz konusu kamu hizmetini yürüten işletmenin piyasada 

tekel olması mutlak anlamda aranmaz347.   

Baskın görüş bu yönde olmakla birlikte azınlıkta kalan bir görüşe göre ise, 

hükmün temelinde yatan tekel unsuru göz ardı edilmemelidir348. Bu görüş 

sahiplerine göre imtiyazlı işletmelerin yaptıkları sorumsuzluk anlaşmalarının 

sınırlanmasında temel gerekçe, ne yürüttükleri faaliyetlerin resmi denetim 

altında olması ne de o faaliyetleri icra edenlerin bilgisine toplumda güven 

duyulmasıdır. Asıl gerekçe, resmi izin ile beraber yürütülen bu faaliyetlerin 

serbest rekabeti tamamen ya da kısmen sınırlayıp sınırlamadığı noktasında 

toplanmaktadır 349 . İmtiyazlı işletmelerin yürüttüğü faaliyetlerin alıcısı 

pozisyonunda olan alacaklının, bu tür işletmelerin tek taraflı dikte edeceği 

şartları genellikle kabul etmekten başka çaresi kalmamaktadır. Zira söz 

konusu işletme resmi ya da fiili tekel özelliğini taşıyorsa, alacaklının güçsüz 

pozisyonu daha da belirgin olmaktadır. Yazarlar fiili tekel durumunun 

yarattığı güç dengesizliği nedeniyle “imtiyazlı sanat” kavramını 

genişletmemekte, bunun yerine sözleşmenin kurulduğu şartları dikkate alarak 

                                                                                                                                          
uygulamalarında Banka, PTT, TCDD yolları gibi sahip olduğu imtiyaz nedeniyle, idarenin KAMU 
GÜCÜNE dayanan yetkilerine dayanarak yapılan sözleşmelerde idarenin hafif kusurundan dahi 
sorumlu olmayacağını içeren sözleşmelerin bu hükmünün geçersiz olduğunu benimsemiştir.” Yapılan 
imtiyaz sözleşmesi nedeniyle BK m. 99’daki sınırların uygulanması gerektiği yönünde bir Yargıtay 
kararı için bkz.: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 1995/8312, K. 1995/9482, T. 22/12/1995 - 
www.hukukturk.com : “Anılan sözleşme maddesi aynen; "Çekimin veya yayının veya her ikisinin 
herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde Miss Tourism International Güzellik Yarışması 
Organizasyonu Komitesi, KURUM (.....) aleyhine dava açamayacağı gibi herhangi bir tazminat 
talebinde de bulunamaz" hükmünü içermektedir. Bu hükümden maksadın, davalı ..... Kurumu 
tarafından herhangi bir sebeple yayının gerçekleştirilmemesi halinde kendisine hiç bir sorumluluk 
düşmeyeceğini sağlamak olduğu açık bulunmaktadır. O halde, bu hükmün hukuki niteliği itibariyle bir 
sorumsuzluk anlaşması amaçlı olarak sözleşmeye konulmuş bulunduğu açıktır. Bu durum karşısında 
mahkemece, anılan sözleşme hükmünün geçerliliği davalı kurumun sıfatı ve sözleşmenin imtiyaz 
süretiyle verilen bir sanatın icrasıyla ilgisinin değerlendirilmesi sonucu BK.nun 99. maddesi 
hükmü çerçevesinde saptanması gerekirken (vba), bu hükmün dikkate alınmadan ... davanın reddine 
karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi, ... davacı vekilinin bu yöne ilişen karar düzeltme isteminin 
kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.” 
347 Stockar, s. 31, 32, Akman, s. 63. 
348 Ackermann, S. 69; Feyzioğlu, Borçlar Genel, s. 180; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 353/354; von 
Tuhr/Escher, s. 119; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 118. 
349 Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 353/354. 
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“ahlaka aykırılık” yoluyla “güçsüzün” kabul ettiği sorumsuzluk anlaşmasının 

geçersiz sayılması gerektiğini savunmaktadırlar350. 

(2) Yürütülmesi idari bir izinle ya da resmi bir ruhsat almayı gerektiren 

meslekler ve faaliyetler denildiğinde, noterler, avukatlar, doktorlar, 

veterinerler, sigortacılık351, taksi şoförlüğü, bankacılık, otelcilik, taşımacılık 

gibi faaliyetler anlaşılır. Bu meslekleri ya da faaliyetleri yürütenler de 

hizmetlerini tıpkı imtiyazlı işletmeler gibi kamuya sunarlar 352 . Art. 100 

OR’de sadece “imtiyaza dayanan ticari faaliyetlerin” anılmış olması ve BK 

m. 99’da da “imtiyaz suretiyle verilen bir sanatın icrası” denilmiş olması 

nedeniyle, Türk-İsviçre hukukunda ayrıca resmi izin ya da ruhsata tabi 

mesleklerin hükmün uygulama alanına dahil olup olmadığı tartışmalıdır.  

Baskın görüş, bir faaliyetin kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu 

sağlığını ilgilendirmesine dayanarak imtiyaza tabi işletmeler ile idareden izin 

alınarak yürütülen tüm faaliyetleri (ve buna bağlı bulunan meslekleri) 

hükmün uygulama alanına sokmak eğilimindedir 353 . “İmtiyazlı sanat” 

kavramına ilişkin bu genişletici yorum sonucunda avukatlar354, doktorlar, diş 

hekimleri, veterinerler, eczacılar, restoran işletmecileri ve hatta taksi şoförleri 

ve yedieminler bu gruba dahil edilmektedir 355 . Bu yorumun gerekçesine 

                                                 
350 Tekel durumunun yarattığı güç dengesizliğini irdeleyen farklı bir yaklaşım için bkz.: Schraner, s. 
54/55; Lörtscher, s. 206.  
351  “O halde, yukarıdaki gerek genel ilke açıklamaları, gerekse olaya özgü açıklamalar dikkate 
alındığında davalı sigorta şirketinin davacı acentesine karşı BK 'nın 99/2. maddesinde öngörülen 
imtiyazlı bir kuruluş niteliğinde olduğunun ve sözleşmenin kuruluş aşamasında taraflar arasında 
acente aleyhine sosyo-ekonomik bir dengesizliğin mevcudiyetine dayalı bozma ilamında yer alan 
kabulde yasaya aykırı bir cihet görülmediğinden, davalı sigorta vekilinin isabetli bulunmayan tüm 
karar düzeltme itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.” Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 
1996/6699, K. 1996/9192, T. 25/12/1996 - www.hukukturk.com.  
352 Ackermann, s. 68; Akman, s. 65. 
353 Ackermann, s. 69; Schnyder von Wartensee, s. 42/43; Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 
100 N. 5; Stockar, s. 25 ve 31; Alnıak, s. 345; Schraner, s. 71 dn. 48; Akman, s. 65; Lörtscher, s. 162; 
Erten, s. 240, 243 - 246; Oesch, s. 67; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 374, 377; Kamm, s. 128 vd.; 
Schwenzer, Beschränkung, s. 113 vd.; Schmid, FS Rey, s. 312 vd.; Serozan, BH Genel, § 21 N. 3; 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3091. 
354 Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 377; Bkz: ZBJV 1969, 372; ZR 1971 Nr. 88. 
355 Ackermann, s. 69/70; Stockar, s. 25 vd., özellikle s. 31; Alnıak, s. 345; Akman, s. 65; Koller, 
Erfüllungsgehilfen, N. 374, 377; Kamm, s. 128 vd.;  Weber, Berner Komm, N. 116; Schwenzer, 
Beschränkung, s. 113 vd. Bu görüş hükmün kanuna konuluş sürecindeki yaklaşım ile de 
örtüşmektedir. Bu konuda bilgi için bkz.: Stockar, s. 31. 
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bakıldığında, yazarlar, ruhsata ya da izne tabi olan faaliyetlerde toplumun o 

faaliyete (mesleğe) bakışında duyduğu “güveni” ve özellikle borçlunun “o 

işin erbabı” olduğuna duyulan inancı göstermektedir356. Söz konusu faaliyetin 

izne ya da ruhsata tabi olması toplum içinde güven duygusu yaratmakla 

beraber, bu tür faaliyetleri yürüten borçluların yapmış oldukları sorumsuzluk 

anlaşmalarına geçersizlik sonucunun bağlanabilmesinin tek nedeni bundan 

ibaret değildir. Kanun koyucu ruhsata ya da izne tabi faaliyetler bakımından 

sorumsuzluk anlaşmalarını sınırlarken güçsüzün korunmasını hedeflemiştir. 

Bu tür faaliyetleri yürütenlere toplumda duyulan güvenin yanı sıra, o 

faaliyetin gerektirdiği bilgiden yoksun güçsüzün korunması da ön plandadır. 

Kanun koyucunun koruyucu yaklaşımının önemli bir görünümü BK m. 

99/f.2’de anılan sınırlamaların resmi izin ya da ruhsatla faaliyet yürütenlerin 

yaptığı sorumsuzluk anlaşmalarında da etkin olmasıdır.  

Azınlıkta kalan görüş, resmi izin ya da ruhsatla yürütülen tüm faaliyetlerin 

“imtiyazlı sanat/ticari faaliyet” kavramına dahil edilmesine karşı çıkmaktadır 
357. Bu görüş sahipleri, hükmün temelinde yatan “tekel olma durumunun” 

resmi izinle ya da ruhsatla yürütülen faaliyetlerde bulunmadığını, sırf ruhsat 

ya da resmi denetimin bulunmasından dolayı da peşinen sorumsuzluk 

anlaşmasının sınırlanamayacağını savunmaktadır. Oysa bu görüşe göre, 

“imtiyazlı sanat/ticari faaliyet” kavramının yorumlanmasında tekel olma 

faktörü bir kenara bırakılmamalı ve kavram özüne aykırı bir şekilde 

genişletilmemelidir 358 . Buol’a göre ise, “imtiyazlı sanat/ticari faaliyet” 

kavramının yorumlanmasında tekel olma kriterinin yanı sıra, verilen resmi 

                                                 
356 Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 100 N. 5; Stockar, s. 38; Akman, s. 66/67; Erten, 
244/245; Lörtscher, s. 162; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 377; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
885. 
357 Feyzioğlu, Borçlar Genel, s. 180; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 353; von Tuhr/Escher, s. 119; Buol, 
N. 297; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 118; Wiegand, Basler Komm., Art. 10. Wiegand serbest 
meslekler açısından baskın görüşün yaklaşımını eleştirmekte ve ayrıca yaşanan özelleştirmeler 
karşısında baskın görüşün gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 
358 Weber, Berner Komm., Art.  100 N. 118/119; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 353, ayrıca bkz. dn. 14. 
Yazarlara göre resmi izinle yürütülen faaliyetin alıcısı ruhsat sahibinden bu hizmeti almaya zorunlu 
ise, yapılan sorumsuzluk anlaşmalarının sınırlanması için BK m. 99’da düzenlenen diğer istisnanın 
genişletici yorumu yoluyla çözüm üretilmelidir. Buna göre “alacaklının borçlunun hizmetinde olması” 
istisnasının temelinde yatan taraflar arasındaki güç dengesizliği kriteri resmi izinle ya da ruhsatla 
yapılan faaliyetleri de kapsamaktadır. Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 352.  
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izin ya da ruhsat nedeniyle toplum içinde güven duyulması kriteri de mutlak 

anlamda birlikte aranmalıdır359. Yazara göre ancak bu şartlar altında, resmi 

izin ya da ruhsat yoluyla yürütülen faaliyetlerde yapılan sorumsuzluk 

anlaşmaları Art. 100/f.2 OR’nin sınırlarına tabi olacaktır.   

Hükmün uygulama alanını genişletmeye çalışan bir diğer görüş ayrıca, resmi 

izin ya da ruhsata dayanarak yürütülmeyen ancak fiili tekel oluşturan ve genel 

işlem şartı kullanan işletmelerin ticari faaliyetlerini de hükmün uygulama 

alanına dahil etmek eğilimindedir. Bu görüşe göre sorumsuzluk anlaşması 

genel işlem şartları içinde yer alıyorsa, BK m. 99/f.son kıyasen uygulanarak 

yapılan sorumsuzluk anlaşması geçersiz sayılmalıdır. Bu görüşü savunan 

yazara göre, genel işlem şartları kanun koyucunun BK m. 99/f.son’da yer 

verdiği istisnaların temelinde yatan sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisine 

benzer özellikler taşıyan bir ilişki temelinde kararlaştırılmaktadır. Ayrıca 

yedek hukuk kurallarından büyük ölçüde ayrılan ve kanunun öngördüğü 

“adil” sorumluluk rejimini değiştiren sorumsuzluk klozları, karşı sözleşenin 

hukuki durumunu kötüleştirir ve hakkaniyete uymaz. Bu durumda her iki 

tarafın menfaatlerini adil bir şekilde dengeleyen bir sözleşme içeriğinden 

bahsetmek ise mümkün değildir. Tam tersine alacaklının açıkça borçlunun 

iradesine tabi kılındığı görülmektedir. Bu şartlar altında, fiili tekel durumu 

nedeniyle dayatılan sorumsuzluk anlaşmasını geçerli saymak ise hakkaniyete 

uygun değildir. Bu nedenle BK m. 99 kıyasen uygulanarak, fiili tekel ilişkisi 

sonucu kabul edilen genel işlem şartlarında yer alan sorumsuzluk klozlarına 

da sınır getirilmelidir 360.  Bu görüşe karşılık, İsviçre Federal Mahkemesi fiili 

                                                 
359 Buol, N. 297. Yazar baskın görüşü de lege ferenda doğru bulmakta, ancak hükmün kanuna konuluş 
amacını dikkate alarak “tekel olma” ve “toplumda güven duyulması” kriterlerini birlikte kullanarak 
“imtiyazlı ticari faaliyet” kavramını amacı aşacak ölçüde dar yorumlamaktadır. Bu yaklaşımı 
savunmak üzere ileri sürdüğü temel gerekçe ise, taraflar arasındaki her türlü güç dengesizliğini 
dikkate almayan hükmün lafzıdır. Oysa hükmün temel amaçlarından birisi, varolan güç dengesizlikleri 
nedeniyle ekonomik kişiliğini (“wirtschaftliche Persönlichkeit”) koruyamayan güçsüzü korumaktır. 
Bkz.: Schnyder von Wartensee, s. 42/43. Kanun koyucunun bu yaklaşımı, hükümde düzenlenen her 
iki istisna için ortak payda oluşturmaktadır. Buol’un görüşünü eleştiren başka bir yaklaşım için bkz.: 
Atamer, GİŞ, s. 250/251, dn. 65. 
360 Stockar, s. 35 vd., özellikle s. 42 ; Erten, s. 247; Karşı görüş: Lörtscher, s. 189 vd; Koller, 
Erfüllungsgehilfen, N. 376 ve 377.  
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tekel oluşturan faaliyetler arasında sayılabilecek “taşıyıcılık361” faaliyetinin 

çerçevesinde yapılan sorumsuzluk anlaşmalarını Art. 100 Abs. 2/ Art. 101 

Abs. 3 OR sınırlamalarına dahil etmemiştir362.  

 

Hükmün uygulama alanını genişletmeye çalışan son bir görüş, somut olayda 

fiili tekel ilişkisini aramaksızın sorumsuzluk klozunun sırf genel işlem 

şartlarında yer alması halinde, bu durumun kamu düzenini ihlal ettiği savı 

çerçevesinde hükmün kıyasen uygulanmasını önermektedir 363 . Bu görüşe 

katılmak gerçekten mümkün değildir. Genel işlem şartlarında sorumsuzluk 

anlaşmasına yer verilmiş olması hakim açısından temeldeki güç 

dengesizliğine yönelik bir işaret olması dışında, başlı başına geçersizliği 

gerektiren bir durum oluşturmaz. Zira genel işlem şartlarının kullanılması 

olgusu tek başına ne ahlaka aykırı364 ne de kamu düzenine aykırı bir durum 

oluşturur. Ancak somut olayda genel işlem şartları yoluyla sorumluluğun 

bertaraf edilmiş olması belirli koşullar altında kamu düzeninin ihlali olarak 

görülebilir 365 . Ancak burada tercih edilmesi gereken çözüm genel işlem 

şartlarının içerik denetimi yoluyla haksız şartlardan arındırılmasıdır. Bunun 

için ise Stockar’ın önerdiği gibi Art. 100 OR (BK m. 99)’da anılan “devletin 

verdiği imtiyazla yürütülen faaliyetlere” ilişkin getirilen istisna kıyasen 

çözüm üretmeye elverişli değildir. Kaldı ki, bugün artık buna gerek de 

bulunmamaktadır. Zira Türk hukukunda TKHK m. 6 sayesinde tüketici 

sözleşmelerinde mesele kanun koyucunun müdahalesi ile çözüme 

kavuşmuştur. Tacirler arasındaki genel işlem şartlarında ise BK m. 19’da 

belirtilen “kamu düzeni” kavramının sözleşme özgürlüğüne sınır oluşturduğu 

kabul edilerek, bu kavram TKHK m. 6’nın kıyasen uygulanması sonucunda 

somutlaştırılarak çözüm üretilebilir366.  

                                                 
361  “Binnenschiff-Frachtführer” karşılığında kullanılan bu terim ile kast edilen iç sularda taşıma 
borcunu üstlenen taşıyıcılardır. 
362 BGE 94 II 197, 207, Erwägung 13-15. 
363 Bkz.: Stockar, s. 52. 
364 Atamer, GİŞ, s. 160. Ayrıca bkz.: Bölüm II, s. 228 vd. 
365 Bu ek koşullar ve kamu düzeninin sözleşme özgürlüğüne getirilen bir sınır olarak somutlaştırılması 
hakkında bilgi için bkz.: Atamer, GİŞ, s. 187 vd., özellikle s. 191, 194, 203 vd. Aynı yönde: Weber, 
Berner Komm., Art. 100 N. 129 vd.; Lörtscher, s. 190; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 382.  
366 Bölüm II, 213 vd.; s. 225 vd. 
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Yargıtay hem imtiyaza tabi işletmeler hem de idari izin ya da ruhsatla yürütülen 

faaliyetleri (meslekleri) “imtiyazlı sanat/ticari faaliyet” olarak hükmün uygulama 

alanına dahil etmektedir367 .  İsviçre Federal Mahkemesi ise anılan istisnayı dar 

yorumlamak gerektiğine karar vermekle beraber 368 , aşağıda inceleneceği üzere, 

bankacılık hizmetlerini Yargıtay gibi “imtiyazlı sanat/ticari faaliyet” olarak 

değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, bankacılık hizmetlerinin yürütülmesi ile 

ilgili olarak bankanın müşterisi ile yaptığı sorumsuzluk anlaşmalarını Art. 100 Abs. 2 

ve Art. 101 Abs. 3 OR’ye dayanarak sınırlamaktadır369. 

 (3) Kamu hukuku tüzel kişilerince işletilen işletmelerin söz konusu istisnanın 

uygulama alanına dahil olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte, anılan istisnanın bu 

işletmeler bakımından da uygulanması gerekir. Hükmün tarihsel yorumuna bakılacak 

olursa, hükmün amacı tekel durumunun yarattığı güç dengesizliği karşısında 

güçsüzün korunmasıdır370 . Bu durumda kamu hukuku tüzel kişilerinin yürüttüğü 

faaliyetlerde öngörülen sorumsuzluk anlaşmalarının da evleviyetle BK m. 99/f.2 ve 

100/f.3’e tabi olması haklı olacaktır371. Bu tür faaliyetlere Milli Piyango İdaresi’nin 

sunduğu hizmetler örnek gösterilebilir372.  

                                                 
367 Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 1996/6699, K. 1996/9192, T. 25/12/1996 (Karşı Oy Yazısı’ndan 
naklen) - www.hukukturk.com : “Diğer taraftan söz konusu fıkrada yalnız imtiyazlı işletmelerden söz 
edilmekle beraber, icrası resmi bir ruhsat veya izine bağlı olan meslek ve faaliyetleri yürüten 
borçlunun yararına yapılan hafif ihmalden sorumsuzluk anlaşmalarının da yargıcın takdiri ile batıl 
sayılabileceği kabul edilmektedir.” Başka kararlar için bkz.: Y. 11. Hukuk Dairesi, E. 1989/1886, K. 
1989/2586, T. 30.4.1989, Uygur, Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu, C. 3, Ankara 2003, s. 3216 
vd.; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 1995/8312, K. 1995/9482, T. 22/12/1995 - www.hukukturk.com.  
368 BGE 71 II 239; 91 I 233.  
369 BGer 4C.158/2006 (10.11.2006); 4C.413/2005 (24.04.2006); 4C.81/2002 (1.07.2002); BGE 132 III 
449, Erwägung 2 (s. 452); BGE 112 II 450, s. 455. İsviçre Federal Mahkemesi’nin bu yöndeki 
içtihadını geliştirdiği sürecin incelendiği bir çalışma için bkz.: Matthias Schwaibold, “Ausgewählte 
AGB der Banken”, in: Carl Baudenbacher/Dagmar Coester Waltjen/Theodor Bühler/Bernd 
Stauder/Matthias Schwaibold (Hrsgb), WIV Stichworte Nr. 2 zum Privatrecht: AGB – Eine 
Zwischenbilanz, St. Gallen/Berlin 1991, s. 223 – 252. 
370 Hükmün kanuna konuluş süreci hakkında bilgi için bkz.: Stockar, s. 19 vd.; Weber, Berner Komm., 
Art. 100 N. 112. 
371 Aynı yönde: Akman, s. 67/68; Erten, s. 256; Weber, Berner Komm., Art. 100, N. 118; Oğuzman/ 
Öz, s. 361; Y. 11. HD, 30.4.1985 T., E. 1886, K. 2586 sayılı karar (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
s. 884 dn. 16’dan naklen). Karşı Görüş: Tandoğan, s. 457; Feyzioğlu, Borçlar Genel, s. 187; Alnıak, s. 
345. 
372 Milli Piyango İdaresi, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, 320 Sayılı KHK ile 
saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Sayıştayın denetimine tabi olmayan 
Milli Piyango İdaresi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ve TBMM'nin denetimine tabidir.  
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BK m. 99 ve 100 açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, geçerliliği 

tartışılan sorumsuzluk anlaşmasının izin ya da imtiyaz konusu faaliyetin 

yürürütülmesine özgü olması gereğidir. Eğer sorumluluk anılan faaliyetin 

yürütülmesinden doğmamış ise, kanunun açık lafzı karşısında sorumsuzluk 

anlaşmasının BK m. 99/f.2 ya da BK m. 100/f.3’e göre sınırlanması da mümkün 

olmayacaktır373. 

(2) Özel Olarak: Bankaların Yaptığı Sorumsuzluk 

Anlaşmasına BK m. 99/f.2 ile BK m. 100/f.3’ün 

Uygulanabilirliği    

(a) Banka Sorumsuzluk Anlaşmalarının Geçerliliği  

Sorunu  

Türk Hukukunda bankaların kuruluşları ile yürüttükleri faaliyetler özel kanunlarla 

düzenlenmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 374  bankaların kuruluşuna ve 

faaliyetine ilişkin önemli sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca Bankacılık Düzenleme 

                                                 
373 Stockar, s. 27/28; Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 457; Akman, s. 68; Lörtscher, s. 163; Oesch, s. 
67/68; Erten, s. 257/258; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 885; Weber, Berner Komm., Art. 100 
N. 111. Ayrıca karş.: BGE 71 II 239; 91 II 223, 233. Federal Mahkeme kararına konu olan olayda 
yapılan sorumsuzluk anlaşmalarına Yüksek Mahkeme “devletin verdiği imtiyaz ile yürütülen 
faaliyetin icrasından doğan sorumluluğu” sınırlandıran BK m. 100/f.3’ü uygulamamıştır. Vardığı 
sonuç doğru olmakla birlikte (bkz.: Bölüm II, s. 164, dn. 310), gerekçesine katılmak mümkün 
görünmemektedir. Olayda devletin verdiği imtiyazın konusu olan faaliyet alanına özgü bulunmayan 
“aynı istasyonun kullanılmasına” dair iki demiryolu şirketi arasında bir sözleşme bulunmaktadır. Buna 
ek olarak taraflar arasında imtiyazın konusu olan yolcu ve yük taşımacılığına ilişkin bir sözleşme de 
yapılmamıştır. Sorumsuzluk anlaşmasına getirilen sınırların uygulanması ise söz konusu sorumsuzluk 
anlaşmasının konusunun imtiyazın faaliyet alanına özgü olmasını gerektirmektedir Bu nedenle her iki 
kararda aslında anılan istisna daha en başta bu sebeple uygulama alanı bulmayacağı ifade edilmeliydi. 
Aynı yönde: Stockar, s. 28; Akman, s. 69; Erten, s. 259/260; Şenocak, s. 248 dn. 80. Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu da 1981 tarihli bir kararında, Tekel Genel Müdürlüğü’nün selefon kağıdı alımına ilişkin 
yaptığı sözleşmede, kanaatimce yukarıda anılan gerekçe ile, taraflar arasında kararlaştırılan 
sorumsuzluk anlaşmasına BK m. 99/f.2’nin uygulanamayacağına karar vermiştir: “İdare mukavele ve 
şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmezse, müteahhit yalnızca teminat için ihtiyar 
eylediği masrafı talep etmeğe hak kazanır.” (Sorumsuzluk anlaşması) ya da (sorumluluğun 
sınırlandırılması anlaşması) olarak isimlendirilen bu tür anlaşmalar, tarafları bağlar. ... Davalı 
idarenin sorumluluğunu sınırlayan anlaşmanın B.K.nun 99. maddesi karşısında geçerli olup olmadığı 
sorununa gelince;.......Bir miktar selofon kağıdı alımına ilişkin olayda B.K.nun 99. maddesinin 2. 
fıkrasının uygulama olanağı da mevcut değildir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1979/11-1476, K. 
1979/121, T. 04/03/1981 -  www.hukukturk.com.  
374 RG Tarih: 01.11. 2005 Sayı: 25983 mük. Bu kanunun 168. maddesi çerçevesinde 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu (RG Tarih: 23.06.1999 Sayı: 23734) ilga edilmiştir. 



 181

ve Denetleme Kurumu bankaların kuruluşu ve faaliyetlerinde önemli gözetim ve 

denetim yetkilerini haizdir375. Öngörülen bu sistem dahilinde bankaların faaliyetlerini 

devletin verdiği resmi izinle sürdürdükleri ortadadır. Bu sebeple bankaların da BK m. 

99/f. 2’de öngörülen istisnaya tabi olduğu kabul edilmelidir376. Nitekim Yargıtay’ın 

da yerleşik içtihadı da bu yöndedir:  

“Türkiye'de bankalar hükümetçe imtiyaz suretiyle verilen bir işi yapan 

müesseselerdir BK.99/2 maddesine tabi kuruluşlardır. Kural olarak BK. 100/2 ve 3 

maddeleri uyarınca akdi sorumlulukta, sorumsuzluk sözleşmesi yapmak mümkün ise 

de BK.nun 99/1 maddesi gereğince ağır kusur halinde baştan sorumluluktan 

kurtulma şartı geçersiz olup, sorumluluktan kurtulma şartının ancak hafif kusur 

halinde geçerli olduğu benimsenmiş ve aynı maddenin 2 fıkrası, hükümet tarafından 

imtiyaz suretiyle verilmiş bir sanatı icra eden kuruluşlar yönünden hafif kusur 

halinde dahi sorumluluktan kurtulma şartının mutlak olarak kabul edilemeyeceği 

benimsenmiştir.”377 

                                                 
375  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Kanunu m. 6 uyarınca bankanın 
kurulmasına karar verebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun karar organı olan 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ise, bankaların faaliyete geçmesine (Bankacılık K. m. 
10), kuruluş izninin iptaline (Bankacılık K. m. 11), yurtiçinde şube açmasına (Bankacılık K. m. 13) ve 
sınır ötesi faaliyetlerine (Bankacılık K. m. 14) karar verebilir. Görüldüğü üzere, Türk bankacılık 
uygulamasında bankacılık işlemleri BDDK’nın denetimi ve gözetimi altındadır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları (Banka Hukuku), İstanbul 2009, N. 
12.01 vd.; Seza Reisoğlu, Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara 2007, s. 197 vd., 248 vd., 260 vd., 271 vd. 
376 Aynı yönde: Haluk Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C. II, s. 433; Erten, s. 240; İbrahim Kaplan, 
“Bankanın Hukuki Sorumluluğu”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan (1925 – 1988), 
Ankara 1990, s. 449 – 460, s. 454; aynı yazar, BATİDER 1991, s. 76; Battal, Bankaların Hukuki 
Sorumluluğu, s. 57; Tekinalp, Banka Hukuku, N. 36-87; Mustafa Çeker, “İnternet Bankacılığı 
İşlemlerindeki Usulsüzlüklerden Bankaların Sorumluluğu, (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararı 
Münasebetiyle)”, Adana Barosu Dergisi, Yıl: 1, S.1 (Ocak-Mart 2007), s. 27 - 42, dn. 23 ile ilgili metin. 
Ayrıca bkz.: Onur Yalçın, Banka Genel Kredi Sözleşmelerindeki Genel İşlem Şartlarının Geçerliliği, 
Ankara 2006, s. 141 dn. 122.  
377 Y. HGK., E. 1995/11-425, K. 1995/616, T. 14.6.1995; aynı yönde: Y. 11. HD., E. 1999/5785, K. 
1999/7835, T. 14.10.1999; www.kazanci.com.tr.; “Özet olarak denilebilirki; birer itimat kurumları 
olan bankalar, aldıkları mevduatları sahtecilere karşı özenle korumak zorundadırlar. Bu konuda 
objektif özen borcunun gereği olarak hafif kusurlarından dahi sorumludurlar.” Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi, E. 1998/8627, K. 1999/468, T. 04/02/1999, www.hukukturk.com; “Yasalarda emredici 
hüküm olarak nitelendirilen kurallar tarafların serbest iradeleri ile değiştirilmesi olanaksızdır, 
(BK.nun 19 ve 20. maddeleri). Kaldı ki, para üzerinde işlem gören ve tacir olmaları itibarıyla tedbirli 
bir iş adamı gibi hareket etmek durumunda olan bankaların kasıt ve ağır kusurları halinde sorumlu 
olmıyacaklarına dair müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerde koyulan kayıtlar geçirsiz olduğu gibi, 
kendi uğraşılarında özenle davranmaları beklenen  bu gibi ticaret ortaklarının hafif kusurlarından 
doğacak sorumluluktan kurtulmalarını önceden belirliyen hükümlerin dahi BK.nun 99. maddesi 
gereğince geçirsiz sayılması icap eder, çünkü banka işlemleri özel kanunları ile düzenlenmiş ve 
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İsviçre öğretisinde bankaların Art. 100/f. 2 OR’nin uygulama alanına dahil sayılıp 

sayılmadığı tartışmalıdır378. Baskın olarak kabul gören bir görüşe göre, bankalar da 

idari bir izinle faaliyetlerini sürdürmektedir ve bu nedenle Art. 100/f.2 OR’ye tabi 

olmalıdırlar379. İsviçre Federal Mahkemesi de yerleşik içtihadına göre bankaları Art. 

100 Abs. 2 anlamında imtiyazlı işletme olarak kabul etmektedir380. Öğretide azınlık 

oluşturan başka bir görüşe göre ise, bankalar imtiyazlı işletme olarak kabul 

edilemezler381. Bu görüşe göre, Art. 100 Abs. 2 OR sadece idari anlamda imtiyazlı 

bir ticari faaliyet yürüten ve özellikle tekel konumundan yararlanan işletmeler 

bakımından uygulama alanı bulabilir382. Ancak bu görüş İsviçre Federal Mahkemesi 

nezdinde yakın tarihte de itibar görmemiştir383.  

Bankaların hakimin takdiri sonucu hafif kusurlarından dahi sorumluluklarını 

hukukumuzda sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edemeyecek oluşları önemli 

sonuçları beraberinde getirmektedir. Ancak buna rağmen uygulamada kullanılan 

banka genel işlem şartlarında bankanın sorumluluğunu sınırlandırmayı amaçlayan 

klozlara sıklıkla yer verilmektedir384. 

                                                                                                                                          
kuruluşları bakanlar kurulunun iznine bağlı tutulmuştur. Gördükleri işler ise, yasal anlamıyla 
imtiyazlıdır. Bu itibarla davalı bankanın cirantası ile yaptığı sözleşmeye dayanarak ihbardan 
kaçınmasını haklı görmek yasasını anılan maddelerine aykırı düşer.” Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi, E. 
1977/866, K. 1977/1033, T. 08/03/1977 - www.hukukturk.com. Ayrıca bkz.: Tandoğan, Özel Borç 
İlişkileri, C. II, s. 433 dn. 100’de atıfta bulunulan eserler ve mahkeme kararları; Kaplan,  Bankanın 
Hukuki Sorumluluğu, s. 454.  
378 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 120, s. 310. Perrin, SemJud 1973, s. 212-218; Chapuis, ZBJV 
1992, s. 151/152. 
379 Gauch, Die Vertragshaftung der Banken und ihre AVB, s. 205; Forstmoser, AGB, s. 11 vd; 
Stockar, s. 25; Lörtscher, s. 162; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 374; Bucher, recht 1984, s. 98 vd.; 
Kamm, s. 129; Ida Hardegger, Über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken: Rechtliche 
behnadlung, unter besonderer Berücksichtigung ausgewählter Klauseln, Bern 1991, s. 92 vd.  
380 BGE 4C.158/2006 T. 10.11.2006; BGE 4C.81/2002 T. 1.07.2002; BGE 132 III 449, E. 2 s. 452; 
BGE 112 II 450, s. 455: İsviçre Federal Mahkemesi, her ne kadar bu kararında BGE 109 II 116 sayılı 
kararındaki değerlendirmelere atıf yapmakta ise de, anılan kararda bankaların imtiyazlı işletme olup 
olmadığı konusunda kesin görüş bildirmemektedir. Federal Mahkeme BGE 112 II 450 sayılı kararı ile 
bankaları imtiyazlı işletme olarak kabul etmiştir. Karş.: Akman, s. 62; Thalmann, Die Sorgfaltspflicht 
der Bank im Privatrecht, ZSR 113 (1994), s. 115 ff., s. 141. 
381 Kleiner, Girovertrag - Der Auftrag an die Bank zur Besorgung des Zahlungsverkehrs, Zürich 1960, 
s. 15; Thalmann, ZSR 1994 II, s. 115, 141 vd.; Buol, N. 297. 
382 Schönle, FG Descheneaux, s. 395; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 353 vd.; Bär, Die privatrechtliche 
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1982, ZBJV 1984, s. 533; Weber, SAG, 1984, s. 154 
vd.; Weber, ST 1987, s. 389 vd.; Schweizer, s. 51 vd.  
383 BGE 4C 158/2006 (10.11.2006), E. 2.2. 
384 “Bu tür kayıtlar esas itibariyle, iskonto ve iştira edilmek üzere verilen çek veya bonoların banka 
nzedinde iken kaybolması halinde veya tahsile verilen senetlerde süresinde protesto ihtarı 
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(a) Banka Genel İşlem Şartlarında Yer Alan Risk 

Dağılımı Klozlarının Geçerliliği Sorunu 

i. Sorunun Ortaya Konulması 

Sözlemesel risk dağılımının belirlenmesi sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince 

tarafların iradesine tabidir. Bu çerçevede bankalar örneğin “Müşteri, kendi nam ve 

hesabına Banka ile internet üzerinden yapılacak iş ve işlemler bakımından,...kod ve 

şifreleri müşteri ve/veya yetkilendirdiği kişiler tarafından kullanılarak hatayla, 

kasıtla, kötü amaçla, hafif veya ağır kusurla yapılacak işlemler ile diğer tüm 

işlemlerin bütün sorumluluğunun müşteriye ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder.” şeklinde klozlar kaleme alarak, hukuken taşıdıkları riskleri uygulamada 

müşteriye devretmektedirler385.  

Bankaların müşterileriyle kurduğu ve paranın saklanmasını konu alan sözleşmelerde 

yer alan ve üçüncü kişilerin haksız müdahaleleri sonucunda meydana gelen zararları 

kimin taşıyacağını belirleyen risk dağılımı klozları ile sorumsuzluk klozları 

uygulamada mahkemelerce BK m. 99 temelinde birlikte değerlendirilmektedir. 

Örneğin, hesaptan müşterinin dışında yetkili olmayan bir kişinin para çekmesi veya 

banka hesap bilgilerinin gizlice ele geçirilmesi veya çalınması, daha sonra sahte 

kimlikle hesaptan para çekilmesi386 ya da sahte bir talimatla müşterinin hesabından 

başka bir hesaba havale yapılması gibi durumlarda bankanın zararını müşteriye 

yansıtan sözleşme klozları ile cüzdanın kaybı halinde bankaya geç haber verilmesi 
                                                                                                                                          
gönderilmemesinden doğabilecek zararların bankaya yüklenemeyeceği, ..., ihracat finansmanı 
amacıyla açılan akreditiflerde muhabir bankanın seçiminden veya ihracat bedelinin ödenmemesinden 
sorumlu olunmayacağı veyahut da kredi kullanan tarafın bankaya temlik ettiği senetlerin süresinde 
tahsile konmamasından bankanın sorumlu tutulamayacağına ilişkin düzenlemeler şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır.” Yalçın, s.140/141’den (naklen). 
385 Elektronik bankacılıkta banka kullandığı sistemin güvenliğini de sağlaması gerekir. Bankanın özen 
borcuna dahil bu hususun yerine getirilmemesinin bankanın sorumluluğunu gerektirecektir. Bkz.: 
Sabih Arkan, Bankacılıkta Kullanılan Yeni Elektronik Sistemlerle İlgili Hukuki Sorunlar, Ankara 
2001, s.17 vd.; Wolfgang Wiegand, “Elektronische Abwicklung von sonstigen Bankgeschäften”, in: 
Wiegand (Hrsgb), E-banking – Die einzelnen Rechtsgeschäfte, Der Berner Bankrechtstag 2002, Bern 
2003, s. 193 - 142, 140/141; Yeşim M. Atamer, “İnternet Bankacılığının Üçüncü Kişiler Tarafından 
Hukuka Aykırı Kullanımı Nedeniyle Doğan Zararı Kim Taşır?”, Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları 
Sempozyumu (8 Haziran 2007), Ankara 2007, s. 15 – 36, s. 35.  
386 Yargıtay, hesap cüzdanlarının yetkili olmayan hamillerine yapılan ödemelerden bankanın sorumlu 
olmayacağını bildiren cüzdanın kapak sayfasında yer alan kayıtları geçerli saymamaktadır. Bkz.: 
YKD 1988, Cilt 14, Sayı 9, s. 1242.  



 184

durumunda yapılacak hatalı ödemelerden bankanın sorumlu tutulamayacağı387 gibi 

sözleşme klozları bankanın kendi kusurundan ve/veya personelinin ağır ihmalinden 

doğan sorumluluğunu bertaraf edemeyecek olması nedeniyle uygulamada geçersiz 

kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, elektronik bankacılık sisteminin işletilmesinde 

de bankanın her türlü kusurundan Yargıtay bankayı sorumlu tutmaktadır388.  

Görüldüğü üzere, uygulamada konuya ilişkin verilen bütün kararların ortak 

paydasını, bankanın BK m. 99/f. 2’nin açık lafzı karşısında sorumluluğunu bertaraf 

edemiyecek olması oluşturmaktadır.   

Bankaların BK m. 99/f.2 gereğince hakimin takdiri ile hafif kusurdan dahi 

sorumluluklarını bertaraf edemeyecek oluşları, risk dağılımı klozlarının geçerliliği 

açısından öğretide de önemli bir gerekçe olarak anılmaktadır 389 . Hatta öğretide 

Hardegger’in sorumsuzluk anlaşmaları ile risk dağılımı klozlarını eşanlamlı terimler 

olarak kullandığı görülmektedir 390 . Oysa risk dağılım klozları ile sorumsuzluk 

anlaşmaları birbirinden farklı hukuki temellere dayanmaktadır. 

İstanbul 9. Ticaret Mahkemesi’nin bu konuya ilişkin olarak 13.10.2003 tarihli ve 

2001/1278 E. 2003/1196 K. sayılı kararı391 dikkat çekicidir: “Davalı bankanın davacı 

                                                 
387 “Kural olarak BK.nun 100/2 ve 3. maddeleri uyarınca akdi sorumlulukta, sorumsuzluk sözleşmesi 
yapmak mümkün ise de, BK.nun 99/1. maddesi gereğince ağır kusur halinde baştan (iptidaen) 
sorumluluktan kurtulma şartı geçersiz olup, sorumluluktan kurtulma şartının ancak hafif kusur 
halinde geçerli olduğu benimsenmiş ve aynı maddenin 2. fıkrası, Hükümet tarafından imtiyaz suretiyle 
verilmiş bir sanatı icra eden kuruluşlar yönünden hafif kusur halinde dahi sorumluluktan kurtulma 
şartının mutlak olarak kabul edilemeyeceği kararlaştırılmıştır. O halde mahkemenin kabulünün aksine 
taraflar arasındaki taahhütnamenin 14. maddesinin, bankanın sorumluluğunun ortadan kaldırdığı 
biçiminde yorumlanamıyacağı açık bir gerçektir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1994/11-178, K. 
1994/398, T. 15/06/1994 - www.hukukturk.com.  
388 Y. 11. HD, E. 2006/11943, K. 2006/12226, T. 24.11.2006, www.hukukturk.com. Alman Federal 
Mahkemesi de elektronik bankacılıkta sistem arızaları nedeniyle oluşan zararlardan bankanın ağır 
ihmali halinde sorumlu olmayacağına ilişkin klozları haksız şart denetimi yoluyla geçersiz kabul 
etmektedir. Bkz.: BGH, 11. Zivilsenat, Tarih: 12.12.2000, Karar No: XI ZR 138/00, 
www.bundesgerichtshof.de . 
389 Wiegand, “Elektronische Abwicklung von sonstigen Bankgeschäften”, s. 136. Yazar, risk dağılım 
klozlarının geçerli olup olmadığının belirlenmesinde Art. 100 OR’yi bir denetim normu olarak dikkat 
almaktadır. Türk Hukukunda bu görüş için bkz.: İbrahim Kaplan, Banka Standart Sözleşmeleri ve 
Banka Genel İşlem Şartları, BATİDER 1991, C. XVI, Sayı: 2, s. 51 – 89, s. 74 vd., özellikle s. 77; 
Mustafa Çeker, Hukuki Yönüyle Banka Mevduatı, Adana 2004, s. 280 vd., özellikle s. 282. 
390 Hardegger, s. 83 dn. 5. 
391 İstanbul 9. Ticaret Mahkemesi’nin 13.10.2003 tarihli ve 2001/1278E. 2003/1196 K. sayılı kararı, 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 22.12.2005 tarihli ve 2004/14837 E. 2005/12705 K. sayılı kararıyla 
onanmıştır.  
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ile yaptığı sözleşmeye sorumsuzluk kaydı koyarak elektronik bankacılık işlemlerinden 

doğacak zararlardan sorumlu olmayacağı yönündeki kayıt MK madde 2 ve BK 

madde 99 uyarınca hükümsüzdür. Bankanın elektronik bankacılık sözleşmesinde asli 

borcu elektronik bankacılık işlemlerinin güvenle yapılabilmesini sağlamaktır. 

Bankanın bu borcu süreklilik arz ettiği gibi onun borcunu yerine getirmesinde ihmale 

düşmesi halinde sorumlu tutulmayacağına yönelik sözleşme kayıtları da tekel 

niteliğinde faaliyet yürüten bankalar açısından hükümsüz sayılmalıdır” Görüldüğü 

üzere, BK m. 99/f.2 gerekçesi mahkemelerce risk dağılımı klozlarının 

sınırlanmasında etkin bir denetim normu olarak dikkate alınmaktadır. İsviçre Federal 

Mahkemesi de, Art. 100 OR’nin emredici sınırlarını kıyasen dikkate alarak bu tür 

sözleşme klozlarını geçersiz saymaktadır392.  

Risk dağılım klozları, sorumsuzluk anlaşmalarında olduğu gibi, alacaklının hukuki 

durumunu borçluya nazaran güçsüzleştirmektedir. Ancak kanaatimce BK m. 99’da 

öngörülen sınırların istisnasız tüm risk dağılım klozlarına uygulama imkanı 

bulmasına hukuken olanak yoktur. Risk dağılım klozları, üçüncü kişilerin yarattığı 

tehlikeli durumların ortaya çıkarabileceği muhtemel zararı kimin üstleneceğini konu 

almaktadır. Banka genel işlem şartlarında görülen risk dağılım klozları da, üçüncü 

kişilerin yaratmış olduğu tehlikelerin banka malvarlığında ortaya çıkardığı zararları 

müşteriye yansıtma amacını taşımaktadır393. Sorumsuzluk anlaşmaları ise, borçlunun 

sorumlu olduğu ifa engellerinde borçlunun sorumluluğunu sınırlama amacını güder.  

Ayrıca her bir risk dağılım klozunun hukuken bir sorumsuzluk anlaşmasına karşılık 

geldiği kabul edilemez. BK m. 99’un risk dağılım klozlarında kıyasen sınır 

oluşturabilmesi ancak somut olayın şartları dahilinde detaylı bir değerlendirme 

neticesinde istisnaen varılabilecek bir sonuçtur. Her somut olay için risk dağılım 

klozlarının BK m. 99 ile sınırlanmış olduğu kabul edilemez. Ortaya konulan bu 

                                                 
392 BGE 132 III 449, s. 452 (Erwägung 2); BGE 112 II 454. Ayrıca bkz.: Gauch, Vertragshaftung der 
Banken und ihre AVB, s. 206/207. 
393 Eugen Bucher, “Wer haftet wem? Zum Problem der Tragung des Risikos betrügerisch veranlasster 
Bankvergütungen” (Urteilsanmerkung), recht 1984, s. 97 – 104, s. 98, 99 ve 100; Eugen Bucher, “Wie 
lange noch Belastung des Kunden mit den Fälschungsrisiken im Bankenverkehr?, Ein weiteres Mal 
Bemerkungen zu den AGB der Banken”, recht 1997, s. 41 – 56, s. 43/44; Atamer, İnternet 
Bankacılığı, s. 20 ve 29. 
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düşünceyi izah etmek üzere, söz konusu sorun aşağıdaki başlık altında etraflıca 

incelenecektir.  

   ii. Sorunun Hukuken Değerlendirilmesi 

Yukarıda işaret edildiği üzere, sözleşmesel risk dağılımına ilişkin klozlar, bankanın 

malvarlığında meydana gelen zararı müşteriye yansıtma amacını taşıyan klozlardır.  

Sorumsuzluk anlaşmaları ise, bankanın sorumlu olduğu ifa engellerinde 

sorumluluğunu müşteriye karşı sınırlandırma amacını taşımaktadır. 

Bankanın sorumlu olduğu ifa engellerinde BK m. 99 ve 100 uygulama alanına 

sahiptir, hiç kuşkusuz bu kapsamda bankacılık sözleşmelerinde yer verilen 

sorumsuzluk anlaşmalarına BK m. 99 ve 100’ün katı sınırları uygulama alanı 

bulmalıdır 394 . Örneğin, kiralık kasa sözleşmelerinde bankanın kiralık kasayı 

koruyamaması neticesinde müşterinin malvarlığının zarara uğraması halinde, banka 

genel işlem şartlarında öngörülen sorumsuzluk anlaşmalarının BK m. 99 ve 100 ile 

sınırlanması gerekmektedir395. 

Ancak üçüncü kişilerin haksız müdahaleleri sonucunda banka malvarlığında 

meydana gelen zararın giderilmesini konu alan taleplere karşı ileri sürülen risk 

dağılım klozlarının denetlenmesinde BK m. 99 ve 100’ün ne doğrudan ne de kıyasen 

uygulanması fiilen mümkündür. Zira her iki hüküm borçlu bankanın müşteriyi zarara 

uğratması nedeniyle doğan hukuki sorumluluğunu temel almaktadır. Oysa banka 

hesabına yapılan haksız müdahaleler sonucunda hukuken banka zarara uğramakta, 

müşterinin bankaya karşı alacak hakkı aynen devam etmektedir. Başka bir ifade ile, 

müşterinin bankaya ödünç verdiği paranın çalınması, banka kusursuz da olsa, onu 

aynı meblağı müşterisine ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Bu nedenle üçüncü 

kişilerin haksız müdahaleleri sonucunda meydana gelen zararlarda bankanın 

müşteriye karşı bir hukuki sorumluluğu doğmazken ve müşterinin alacak hakkı 

                                                 
394 Ayrıca bkz.: Bucher, recht 1984, s. 100 dn. 7. 
395 Şener Akyol, Banka Sözleşmeleri, Ord. Prof. Dr. Kemaleddin Birsen’e Armağan, İstanbul 2000, s. 
154/155.  
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aynen devam ediyorken BK m. 99’un fiilen uygulama alanı bulmasına imkan 

yoktur396.  

Öğretide bu sonuca aşağıda gerekçeler temelinde varılmaktadır:  

- Paranın muhafazasına ilişkin banka sözleşmeleri, genellikle usulsüz tevdi 

sözleşmesi niteliğindedir. Müşteri banka ile vadesiz bir mevduat sözleşmesi kurduğu 

durumlarda parasını güvenli bir yerde muhafaza etme amacını güder. Bu hukuki 

ilişkinin temel dayanğı ise BK m. 472’de düzenlenen usulsüz tevdi sözleşmesidir397. 

Vadeli mevduat sözleşmelerinde ise müşteri aynı zamanda faiz alma amacını güder. 

Bu hukuki ilişkide ise BK m. 306’da düzenlenen karz akdine ilişkin hüküm öne 

çıkar398 . Ancak bankanın bir hesaba bağlı olarak sunduğu başkaca hizmetler de 

vekalet sözleşmesine ilişkin BK m. 386 çerçevesinde bir değerlendirmeyi de zorunlu 

kılmaktadır 399 . Banka mevduat sözleşmelerinin bütün bu unsurları içinde 

barındırması nedeniyle kendine özgü (sui generis) bir sözleşme olarak 

nitelendirilmesi, niteliğine uygun düştüğü ölçüde de usulsüz tevdi, karz ve vekalete 

ilişkin Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir400. 

- Banka paranın muhafazasına yönelik bu tür sözleşmelerde kendisine teslim edilen 

para üzerinde mülkiyet hakkı, müşteri ise teslim ettiği para karşılığında bankaya 

                                                 
396 Bucher, recht 1984, s. 99. 
397 Thomas Koller, Basler Komm., Art. 481 N. 4. 
398 “Bankalar kendilerine yatırılan paralan mudilere istendiğinde veya belli bir vadede aynı veya misli 
olarak iade etmekle yükümlüdürler. Bu tanımlamaya göre mevduat ödünç (karz) ile usulsüz tevdi 
sözleşmelerinin niteliklerini taşıyan kendine özgü bir sözleşmedir. Bunun sonucu olarak mevduatın 
niteliğine uygun düştüğü oranda karz (ödünç) veya usulsüz tevdi hükümlerinin kıyasen uygulanması 
gerekir. BK.nun 306 ve 307. maddeleri uyarınca ödünç alan, akdin sonunda ödünç verilen parayı iade 
ve eğer kararlaştırılmışsa faizi ile iadeye mecburdur. Aynı Yasanın 372/1. madde uyarınca usulsüz 
tevdide paranın nef 'i ve hasarı mutlak şekilde müstevdaa (saklayana) geçtiği için ayrıca açıklamaya 
gerek kalmadan saklayan bu parayı kendi yararına kullanabilir. Ancak mudi' nin istediği zamanda 
iade ile yükümlüdür.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1994/11-178, K. 1994/398, T. 15/06/1994 - 
www.hukukturk.com. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 
C. I/2, Ankara 1985, s. 329 vd.;  
399 Walter Fellmann, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht Bd. VI, 
2. Abteilung, 4. Teilband, Der einfache Auftrag, Art. 398 N. 430 vd. 
400 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C. I/2, s. 329; Reisoğlu, s. 117 vd.; Çeker, s. 25; Atamer, İnternet 
Bankacılığı, s. 16. 
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karşı bir alacak hakkı elde etmektedir401. Sahtekarlıkla bir kişinin hesabından para 

çekilmesi halinde banka malvarlığı zarara uğramaktadır. Müşterinin bankaya karşı 

olan alacak hakkı ise devam etmektedir 402.  

- Bankanın müşterisine sunduğu çeşitli hizmetler sebebiyle vekalet sözleşmesinin ön 

planda olması halinde çözüm yukarıdaki sonuçtan çok farklı olmayacaktır. Zira 

bankanın yetkisiz surette üçüncü kişilere ödemede bulunması halinde BK m. 394/f.2 

çerçevesinde hareket edilemeyecektir. Üçüncü kişilerce hesap bilgileri ele geçirilerek 

yapılan işlemler müşterinin “gerçek talimatı” olmaksızın yapılmış olması nedeniyle, 

“vekaletin icrası sonucunu” doğurmamaktadır403. Bu nedenle banka uğradığı zararın 

tazminini müşteriden BK m. 394/f.2’ye dayanarak isteyemeyecektir. Banka 

“müşteriden gelmeyen gerçek dışı bir talimat” sonucunda üçüncü kişilere ödemede 

bulunurken kendi malvarlığından ödemede bulunmaktadır 404 . Sonuç olarak, bu 

durumda da bankanın malvarlığı zarara uğramakta ve müşterinin bankadan olan 

alacağı aynen devam etmektedir. O alacağını ifa davası aracılığıyla talep 

edilebilecektir. 

   iii. Sonuç  

Yukarıda tüm açıklığı ile yer verilen hukuki durum karşısında, bankanın üçüncü 

kişilerin haksız müdahaleleri neticesinde doğan zarar için müşteriye karşı 

yöneltebileceği taleplerde BK m. 99’un uygulama alanı bulması fiilen mümkün 

değildir 405 . Banka kusurlu da olsa, kusursuz da olsa bir kişinin hesabından 

sahtekarlıkla para çekilmesi halinde banka malvarlığı zarara uğramaktadır. Hukuken 

bankanın söz konusu haksız müdahale sebebiyle müşteriye karşı BK m. 99 ile 
                                                 
401  Th. Koller, Basler Komm, Art. 481 N. 4; Atamer, İnternet Bankacılığı, s. 17. Bankacılık 
sözleşmeleri açısından karz ya da usulsüz tevdi sözleşmesinin konusu mislen iade borcu doğuran para 
ya da misli eşya oluşturmaktadır.  
402 Reisoğlu, s. 852; Atamer, İnternet Bankacılığı, s. 17. 
403 Sabine Kilgus, Haftung für Unterschriftenfälschung im Bankverkehr und die Zulässigkeit ihrer 
Wegbedingung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen, Zürich 1988, s. 138 vd, özellikle s. 144; (Bu 
görüş için ayrıca bkz.: “Gautschi, Berner Komm., Art. 398 N. 36c” (Kilgus, s. 144’den naklen); 
Atamer, İnternet Bankacılığı, s. 18. 
404 Bucher, recht 1984, s. 99; Kilgus, s. 144; Atamer, İnternet Bankacılığı, s. 18. 
405 Banka uğradığı zarar sebebiyle haksız müdahalede bulunan üçüncü kişiye karşı haksız fiil talebinde 
bulunabilecek, müşterinin kendisine yönelttiği ifa talebi karşısında da zararını (bankanın zarara 
uğramasında müşterinin kişisel kusurunun bulunması halinde), müşterinin kusuru oranında müşteriye 
olan mevduat borcu ile takas edebilecektir.  
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sınırlanabilecek bir hukuki sorumluluğu doğmamaktadır. Zira müşterinin bankaya 

karşı alacak hakkı aynen devam etmektedir. Bu nedenle BK m. 99’un fiilen 

uygulama alanı bulmasına da imkan yoktur406.  

Bu durumda bankanın elindeki ilk imkan, hesap bilgilerini koruyamayan, örneğin 

bilgisayarına virüs bulaştıran ve bu sebeple banka hesabının boşaltılmasına zemin 

hazırlayan, bir başka ifade ile bankaya karşı olan özen yükümlülüğünü ihlal eden 

müşteriye karşı akdin müspet ihlali sebebiyle uğradığı zararın giderilmesi için talepte 

bulunmaktır. Müşterinin yukarıda anılan alacak hakkına istinaden ileri süreceği ifa 

talebine karşılık bankanın da bu tazminat talebini müşteriye yöneltme imkanı 

bulunmaktadır407. 

Bankanın elindeki ikinci imkan ise, uygulamada sıkça görülen ve geçerliliği 

tartışılması gereken, sözleşmesel risk dağılımı klozları ile bankanın üzerindeki riskin 

müşteriye genel işlem şartları yoluyla aktarılmasıdır408. Hiç kuşkusuz bu imkanın 

banka tarafından kullanılması, genel işlem şartlarının içerik denetimi yoluyla 

denetlenmesini gerektirmektedir409. Bu çerçevede örneğin dolandırıcılık ya da sistem 

arızaları nedeniyle bankanın uğradığı zararların müşteri tarafından karşılanacağını 

düzenleyen risk dağılım klozları, açıkçası BK m. 19/20 çerçevesinde uygulanacak 

içerik denetimi 410  ile geçersiz kabul edilebilecektir. Bunun yanı sıra, müşterinin 

sözleşmeden doğan özen gösterme hususundaki davranış yükümlülüğünü 

somutlaştıran, ona orantısız ek yükümlülükler getiren ve bunların ihlali halinde 

bankanın uğrayacağı zararı tamamıyla müşteriye aktaran klozlar da içerik denetimi 

ile ayıklanabilecektir411.   

                                                 
406 Bucher, recht 1984, s. 99.  
407 Atamer, İnternet Bankacılığı, s. 21.  
408 Atamer, İnternet Bankacılığı, s. 29. Ayrıca bkz.: Bucher, recht 1997, s. 45 vd.;  
409 Ayrıca bkz.: Bucher, recht 1997, s. 49 vd.; Atamer, İnternet Bankacılığı, s. 29 vd. 
410 Genel işlem şartları ve içerik denetimi konusundaki açıklamalar için bkz.: Bölüm II, s. 216 vd. 
411 Atamer, İnternet Bankacılığı, s. 30/31. Genel işlem şartları yoluyla müşteriye getirilen davranış 
yükümlülükler, müşteri tarafından “yerine getirilebilir” olmalıdır. Ayrıca söz konusu davranış 
yükümlülüğününün ihlali ile orantılı bir zararın genel işlem şartları yoluyla müşteriye yansıtılmış 
olması gerekmektedir. Aksi yönde bir sözleşme klozu, hem bankanın ve müşterinin birbirlerine karşı 
olan hak ve yükümlülükleri açısından müşteri aleyhine önemli bir dengesizlik, hem de banka 
müşterisinin dürüstlük kuralına aykırı surette ölçüsüz mağduriyetini beraberinde getirecektir. Ayrıca 
bkz.: Bölüm II, s. 221 vd. 
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(3) Özel Olarak: Sigortaların Yaptığı Sorumsuzluk 

Anlaşmalarına BK m. 99/f.2 ile BK m. 100/f.3 ’ün 

Uygulanabilirliği 

Sigortacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olarak 14.6.2007 tarihinde yürürlüğe 

giren Sigortacılık Kanunu 412  önemli hükümler içermektedir 413 . Bu kanun 

çerçevesinde bir sigorta şirketinin kurulması, faaliyete başlaması ve faaliyetini 

yürütmesi sıkı bir şekilde idarenin oluruna ve denetimine tabidir414. Bu nedenle BK 

m. 99/f. 2’ye göre imtiyaz sözleşmesi ile yürütülen faaliyetler denildiğinde, bu 

istisnaya dahil saydığımız resmi izinle yürütülen faaliyetlerin arasında sigorta 

şirketlerini de anmak gerekmektedir 415 . Nitekim Yargıtay’ın da yerleşik içtihadı 

gereğince, sigorta şirketlerinin yapmış oldukları sorumsuzluk anlaşmalarında BK m. 

99/f.2 çerçevesinde hafif ihmalden dahi sorumluluklarını bertaraf etmelerine imkan 

verilmemektedir416. 

                                                 
412 RG. Tarih: 14.6.2007 Sayı: 26652. Bu yeni kanunun 45. maddesine göre, 7397 sayılı Sigorta 
Murakebe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunun yürürlükte olduğu dönemde de, sigorta 
şirketleri BK m. 99/f.2 çerçevesinde sorumluluklarını bertaraf edemiyorlardı. Bkz.: Yargıtay 11.  
Hukuk Dairesi, E. 1996/6699, K. 1996/9192, T. 25/12/1996 - www.hukukturk.com.  
413  Sigortacılık Kanunu’nun birinci maddesi: “(1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının 
geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve 
sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek 
üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve 
usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden 
doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları 
düzenlemektir. 
   (2) Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.” 
414  Bkz.: Sigortacılık Kanunu m. 5 ve 28. Sigorta şirketleri faaliyete başlayabilmek için Hazine 
Müsteşarlığı’ndan ruhsat almak zorundadırlar (m.5). Ayrıca faaliyetlerinin yürütülmesinde her türlü 
sigortacılık işlemlerinde Sigorta Denetleme Kurulu önemli denetim yetkilerine sahiptir (m. 28).  
415 Akman, s. 67; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C. II, s. 433.  
416  “Taraflar arasındaki acentalık sözleşmesinde, sözleşmenin gerek acente ve gerek şirket tarafından 
feshi halinde acentenin portföy mülkiyeti ve diğer her ne nam altında olursa olsun bir tazminat talep 
edemeyeceği düzenlenmiş olup bu hükümün BK'nın 99. Maddesinde yer alan sorumsuzluk şartı olarak 
değerlendirilmesi gerekir. BK'nın 99/2. Maddesinde hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir 
sanatın icrasından tevellüt eden hallerde sözleşmeye konulan sorumluluktan kurtulma şartının geçerli 
olmayacağı düzenlenmiştir. Maddedeki imtiyaz hali sadece idare hukuku anlamında bir imtiyaz 
sözleşmesi olarak dar bir biçimde yorumlanmamaktadır. İcrası resmi bir ruhsat veya izne bağlı olan 
meslek faaliyeti yürütenlerin yararına yapılan sorumsuzluk anlaşmalarının yargıcın takdiri ile batıl 
sayılması gerekir. Zira, bu durumdaki meslek sahibi, hükümetçe verilen bir imtiyaza sahip kişi kadar 
güçlü ve üstündür. Sözleşmeye kendi yararına sorumsuzluk şartı koyan sigorta şirketinin 7397 sayılı 
sigorta murakabe kanununa göre sigortacılık faaliyetine başlaması bakanlığın iznine tabi olup 
faaliyete geçebilmek için de ayrıca ruhsat gerekmektedir. Bu durumda kurulması ve faaliyete 
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e. Kişilik Hakkına Aykırılık (MK m. 23) 

Kişinin insan olması nedeniyle yaşamı, bedeni, ruh bütünlüğü, şerefi, haysiyeti ve 

özgürlükleri ile ismi ve resmi gibi değerleri hukuken kişilik hakkı çerçevesinde 

korunmaktadır. Bu değerleri koruyan temel düzenlemeler MK m. 23 ve 24’tür. 

Medeni Kanunu’nun 23 maddesi kişilik hakkını kişinin rızası ile taraf olduğu hukuki 

işlemlere karşı korumaktadır 417 . MK m. 24 ise, kişilik hakkını kişinin rızası 

olmaksızın maruz kaldığı hukuki işlem dışı saldırılara karşı korumaktadır. 

 

MK m. 23’ün emredici bir hüküm olması, kişilik hakkına, kişilik hakkına konu olan 

değerlere aykırı olan bir sözleşmeyi emredici kanun hükümlerine aykırılık sebebiyle 

hükümsüz kılacaktır 418. Hükmün kişilik hakkı ihlalleri ile bağlantılı olarak kurulan 

sözleşmeleri sınırlayan temel normu MK m. 23’ün ikinci fıkrasıdır419. Bu nedenle bu 

                                                                                                                                          
başlaması sıkı bir şekilde idarenin oluruna tabi olan sigorta şirketleri de bk'nın 99/2. Maddesinde 
sayılan imtiyazlı kuruluşlardan sayılmalıdır. Olayda, davalı sigorta şirketi davacı acentesine karşı 
bk'nın 99/2. Maddesinde öngörülen imtiyazlı bir kuruluş niteliğinde olduğundan ve sözleşmenin 
kuruluş aşamasında taraflar arasında acente aleyhine sosyo-ekonomik bir dengesizlik bulunduğundan 
ttk'nın 134/2. Maddesi uyarınca hakkaniyete uygun bir portföy tazminatının uzman bilirkişiler 
aracılığı ile saptanması gerekir.” Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 1996/6699, K. 1996/9192, T. 
25/12/1996 - www.hukukturk.com. Bu kararı etraflıca inceleyen bir makale için bkz.: Ünal Tekinalp, 
“Türk Hukukunda Acentanın Portföy Akçesi Talebi”, Ali Bozer Armağanı, Ankara 1998, s. 1-17. 
417 Buna karşılık öğretide savunulan hükmün kişiyi kendisine karşı koruduğuna ilişkin görüşün kabul 
edilmesi mümkün görünmemektedir. Zira MK m. 23’ün kapsamına giren hallerde kişi rızasıyla bir 
hukuki işlemin tarafı olmaktadır ve bu hukuki işlem kişilik hakkının ihlaline yol açmaktadır. Bu 
şartlar altında MK m. 23 aslında kişiliği hukuki işlem yoluyla yapılan saldırılara karşı korumaktadır. 
MK m. 24 ise, kişiliği hukuki işlem dışı saldırılara karşı korur. Bkz.: Haluk Tandoğan, Şahsiyetin Akit 
Dışı İhlallere Karşı Korunmasının İşleyiş Tarzı ve Basın Yoluyla Olan İhlallere Karşı Özel Hayatın 
Korunması, AÜHFD 1963, C. XX, Sayı 1 - 4, s. 1 - 36,  s. 5; Dural/Öğüz, Türk Özel Hukuku, Cilt II, 
Kişiler Hukuku, İstanbul 2004, s. 135; Eren, s. 289; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 52. 
418 Doktrinde ifade edildiği üzere bu hükmün (MK m. 23’ün) ilk fıkrası nadiren uygulama alanı 
bulmaktadır: Gauch/Schluep/Schmid, N. 658; Selâhattin Sulhi Tekinay, Medeni Hukukun Genel 
Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, 6. bası, İstanbul 1992, s. 253; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 53. 
419  Kramer, Art. 19-20 OR, N. 128, 186 ve 208 vd.; von Tuhr/Peter, s. 251; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 389/390, 398; Eren, s. 289; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 8 dn. 
18, N. 57 ve N. 58; Atamer, GİŞ, s. 149/150. Buna karşın kişilik hakkına aykırılık olgusu İsviçre 
öğretisinde hakim görüş taraftarlarınca tamamen ahlaka aykırılık kavramı içinde eritilmektedir. Pratik 
sonuçlar açısından bir farklılık bulunmamasına rağmen yapılan bu sistematik tercih için bkz.: 
Oser/Schönenberger,  Art. 20 OR N 32; Peter Gauch, Modifizierte Teilnichtigkeit Anmerkungen zu 
BGH 107 II 216 ff., recht 1983, s. 95 - 100, s. 96; Gauch/Schluep/Schmid, N. 656; Huguenin Jacobs, 
Basler Komm, Art. 19/20 N. 13; Schwenzer, N. 32.04. Buna karşın kişilik hakkının ihlali olgusunu 
bağımsız bir sözleşme sınırı ve buna bağlanacak yaptırımı da MK m. 23’ün kişiliği koruma amacından 
türeten azınlıkta kalan bir görüş için bkz.: Bucher, OR AT, s. 239 – 241, s. 265 – 269. Bu görüş 
çeşitliliğinin oluşmasına BK m. 19 ve 20’de sayılan sözleşme sınırlarının farklı açılardan tasnif 
edilmesi imkanının bulunması yol açmıştır. Tezde kişilik hakkına aykırılık olgusunun MK m. 23’ün 
emredici bir hüküm olması nedeniyle “emredici hükümlere aykırılık” ana başlığı altında incelenmesi 
tercih edilmiştir. Her ne kadar kişilik hakkına aykırlık çoğu zaman ahlaka aykırlık ve hatta kamu 
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alt başlıkta yapılan açıklamalar ikinci fıkra ile ilgili olacaktır420. Bu hükme göre, 

“Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak 

sınırlayamaz.” 

 

Kişilik hakkının ihlali yoluyla sözleşmenin emredici hükümlere aykırı kabul edilmesi 

iki farklı şekilde gerçekleşebilir: İlki sözleşmenin konusunun kişilik hakkını ihlal 

etmesi, ikincisi ise konusu MK m. 23’e uygun bulunan bir sözleşmenin aşırı 

derecede bağlılık yaratması yoluyla MK m. 23’e aykırı olmasıdır421. Aşağıda önce 

her iki durum kısaca ele alınacak ve ardından özel olarak kişivarlığı zararlarını konu 

alan sorumsuzluk anlaşmaları incelenecektir.  

 

 

 

                                                                                                                                          
düzenine aykırlık sonucunu da beraberinde getirse de, bu sonuca her bir somut olay açısından her 
zaman ulaşmak imkan dahilinde bulunmamaktadır. Zira kamu düzeni ile ahlak kavramlarının 
toplumsal yaşamı korumayı amaç edinmelerine karşın, kişilik hakkını koruyan MK m. 23 kişinin 
korunmasını hedef almaktadır. Bu nedenle kişilik haklarına ilişkin hükümlerin tümüyle ahlaki 
değerleri de koruduğunu söylemek mümkün olmayacaktır. (Aynı yönde: Hatemi, Hukuka ve Ahlaka 
Aykırlık, s. 54.) Örneğin, dini inanç gereği hayat boyu evlenmeme sözleşmesi yapan bir kişi dini 
nedenlerle bu sözleşmeyi yaptığından toplumda eleştirilmese de, hukuken kişilik hakkını ihlal etmiş 
olduğu göz ardı edilemeyecektir. Aynı örnek için bkz.: Bucher, OR AT, s. 240. Yukarıda anılan bu 
gerekçelerle tezde MK m. 23’ün emredici hükümler ana başlığı altında değerlendirilmesi tercih 
edilmiştir.  
420 Türk hukukunda bu hükmün uygulama alanı oldukça sınırlayıcı bir şekilde yorumlanmaktadır. 
Hükmün sadece özgürlükleri konu aldığı, özgürlüklerin dışında kalan kişilik değerleri (örneğin beden 
bütünlüğü, özel hayat gibi değerler) için ise BK m. 19/f.2’nin uygulanması gerektiği ifade 
edilmektedir. Bu görüş MK m. 23/f. 2 hükmüne BK m. 19/f.2’yi tamamlayıcı olma vasfını 
yakıştırmaktadır. Bkz.: Mustafa Dural/ Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, 
İstanbul 2004, s. 135; Tekinay, Medeni Hukukun Genel Esasları, s. 255/256; M. Kemal 
Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay, Kişiler Hukuku, İstanbul 2002, s. 131. Türk hukukunda bu görüş, 
İMK m. 27/f.2’yi yorumlayan hakim İsviçre öğretisinin etkisinde kalınarak eleştirilmektedir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 54. Yazara göre MK m. 23/f.2 istisnasız tüm kişilik 
değerlerini içerecek şekilde yorumlanmalıdır. Hüküm kişilik değerleri hakkında karar verme 
özgürlüğünden vazgeçilmesini veya bu konuda ahlaka aykırı sayılabilecek ölçüde aşırı bağlılık altına 
girilmesini yasaklayan bir hüküm olma vasfını taşımaktadır. Aynı yönde görüş bildiren yazarlar için 
bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 54 dn. 132. 
421  Örneğin bu hüküm kapsamında cendere sözleşmesi (Kneblungsvertrag) olarak adlandırılan 
sözleşmeler yoluyla kişiliğin aşırı derecede sınırlanmasına kanun koyucu engel olmaktadır. Ayrıca bu 
hükümden çok sınırlı düzeyde de olsa tüzel kişiler de yararlanabilmektedir. Tüzel kişiler ticari işlem 
özgürlüklerinde (wirtschaftliche Dispositionsfreiheit) aşırı derecede kısıtlanıyorlarsa, MK m. 23/f.2 
pekala uygulama alanı bulabilmektedir. Kramer, Art. 19-20 OR, N 126; BGE 114 II 159, 162, 164; 
106 II 369, 378 vd. 
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(1) Sorumsuzluk Anlaşmasının Konusunun MK m. 23’e 

Aykırı Olması 

Bireysel özgürlük, kişiliğin gizli alanı, aile, evlilik, din, vücut tamlığı veya ruhsal 

tamlık gibi konularda ve özellikle kişinin hukuki işlem hürriyetine dahil olmaması 

gereken konularda yapılan sözleşmeler kişilik hakkını ihlal eder. Örneğin, para 

karşılığı boşanma taahüdü 422 , din değiştirme taahhüdü 423 , birlikte seyahat etme 

taahhüdü, derneğe üye olma/kalma taahhüdü, taşıyıcı annelik gibi taahhütlerde, daha 

en başta MK m. 23/f.2 ihlal edilmiş olur424. Bunun dışında, hukuken korunması 

gereken daha üstün (daha üstün özel yarar gibi) menfaatler yoksa, sözleşenin vücut 

tamlığına ilişkin olabilecek her türlü müdahale de MK m. 23/f.2’ye aykırı kabul 

edilecektir425. Sorumsuzluk anlaşmaları özelinde ise, kişinin cismani zarara uğraması 

halinde herhangi bir tazminat talep etmeyeceği şeklindeki ya da talep edebileceği 

tazminat miktarını sınırlayan anlaşmaların da MK m. 23/f.2 hükmünü ihlal edip 

etmeyeceği ise tartışılmalıdır. Bu noktada özellikle üzerinde durulması gereken 

husus, ölüm ya da yaralanma nedeniyle doğan kişivarlığı zararının 426  bir 

sorumsuzluk anlaşması ile baştan bertaraf edilip edilemeyeceği meselesidir. Ancak 

bu konuyu etraflıca ayrı bir alt başlık altında427 aşağıda incelemeden önce, MK m. 

23’ten doğan ve bir diğer sınırlama olan “hukuki işlemin aşırı bağlılık yaratması” 

nedeniyle sözleşme özgürlüğüne sınır çizilmesi hali incelenecektir.   

 

 

                                                 
422 BGE 51 II 118, s. 120.  
423 Oğuzman/Öz, s. 74. 
424 Böyle bir müdahale dn. 392’de anılan görüş çerçevesinde ahlaka aykırılık nedeniyle yaptırıma 
uğramaktadır. Bkz.: Schwenzer, OR AT, N. 32.22; Kramer, Art. 19 – 20, N. 212 vd.; Bucher, Art. 27 
ZGB N. 114 vd.; Dural/Öğüz, s. 137. Ancak ister MK m. 23 doğrudan sözleşme sınırı olarak görülsün,  
ister ahlak kavramı içinde eritilsin, yapılan sözleşmenin kişilik hakkı ihlali sebebiyle emredici 
hükümlere aykırı olmasının temelinde, MK m. 23’ün özünde yer alan ahlaka aykırılık düşüncesinin de 
etkili olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Aynı yönde değerlendirmeler için bkz.: 
Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 58. 
425 Dural/Öğüz, s. 136.  
426 Bu başlık altında özellikle iş gücü kaybı, tedavi masrafları ve cenaze masraflarına ilişkin taleplerle 
destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talepleri düşünülmelidir. Bkz.: Oftinger, 
Haftpflichtrecht I, s. 185 vd.; özellikle s. 191; Brehm, Berner Komm., Art. 41 N. 76. 
427 Bkz.: Bölüm II 5 c)  
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(2) Sorumsuzluk Anlaşmasının Aşırı Bağlılık Yaratması 

Yoluyla MK m. 23’e Aykırı Olması 

 

Bazen sorumsuzluk anlaşmaları konu itibariyle MK m. 23’e uygun olmakla birlikte, 

yarattıkları bağlılığın aşırılığı sebebiyle MK m. 23’ü ihlal ettiği kabul edilir. Ya 

yapılan sözleşmenin süresi ve yarattığı yoğun sınırlandırma428 ya da karşı edim ile 

borçlunun edimi arasındaki aşırı orantısızlık429 sebebiyle bu tür anlaşmaların kişilik 

hakkını ihlal ettiği kabul edilir430. Özellikle bir tarafın diğer tarafa nazaran ekonomik 

varlığını tehlikeye atması, yapılan sorumsuzluk anlaşmasını MK m. 23’e aykırı 

kılabilir431. Ancak “ekonomik varlığın tehlikeye atılması” ölçütü her somut olayda 

bütün veriler dikkate alınarak incelenmelidir, yoksa doğrudan geçersizlik yaptırımına 

uğramamalıdır. Zira MK m. 23 kişinin ekonomik gücünü aşarak sözleşme bağına 

                                                 
428 Kişinin tahhüt ettiği edimin kendi özgürlüğüne ne kadar yoğunlukta zarar verdiği burada belirleyici 
olmaktadır. Örneğin Yargıtay kişinin avukatıyla yapmış olduğu sözleşmede avukata fahiş bir vekalet 
ücretinin ödeneceğinin taahüt edilmesi halini, kişinin ekonomik özgürlüğünün aşırı surette ihlali 
sayarak söz konusu sözleşmeyi ahlaka aykırı kabul etmiştir. Bkz: “Avukatlık Kanunu'nun 163. ve 164. 
maddeleri hükmü gereğince, avukatlık ücreti avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılır ve 
bu ücretin belli bir miktarı kapsaması gereklidir. Olayımızda da ücret maktu olarak kararlaştırılmış 
olmakla kural olarak sözleşme geçerlidir. Kanunun koyduğu kural bu olmakla birlikte ücret 
sözleşmesinin yapıldığı tarihe göre de Borçlar Kanunu'nun 19. maddesine aykırı düşmemelidir. 
Sözleşmenin yapıldığı tarihte tarafların amaçladıkları çıkarların dengede olduğu kabul edilmelidir. 
Sözleşme ile bir taraf için sağlanan hak ve menfaati denk düşmeyen fahiş MK m.2'deki hak ve 
menfaatin karşı tarafa sağlanmış olması iyiniyet kurallarına, hak ve nefasete, ahlak kurallarına aykırı 
düşer.” Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 1996/10, K. 1996/80, T. 16/01/1996 - www.hukukturk.com. 
(Ayrıca bkz.: Ateş, s. 252 vd.; Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 2008/13013, K. 2008/15799, T. 
29/12/2008 - www.hukukturk.com) Bir diğer örnek “sonsuz sözleşme” ilişkileridir. 
Gauch/Schluep/Schmid, N. 664. Buna göre, borçlunun taahhüt ettiği edimin süresi somut olayın 
şartları içinde kişilik hakkının ihlali olarak görülebilir. Öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, 
özgürlüğün ihlali ne kadar yoğunsa aslında sözleşmenin de o kadar kısa olması gerekmektedir, aksi 
takdirde “ahlaka aykırılık” oluşmuş olacaktır. Bkz.: Ateş, s. 244 dn. 698. Ancak kişilik hakkı ihlali 
oluşturan süreyle ilgili sözleşme klozları için böyle bir genellemenin yapılmasının yerinde olmayacağı 
ifade edilmelidir. Zira çok kısa süreli bir sözleşme dahi beraberinde getirdiği yoğun sınırlama 
nedeniyle kişilik hakkını ihlal edebilir. İsviçre Federal Mahkemesi, borçlunun alacaklının iradesine 
tabi kılınmasını, ekonomik özgürlüğünün ortadan kaldırılmasını ya da kendisinin kabul ettiği 
sınırlama ile ekonomik varlığının temellerinin tehlikede olmasını, sözleşmenin yoğun sınırlandırma 
yaratması olarak nitelendirmekte ve bu durumu ahlaka aykırı olarak tavsif etmektedir. BGE 114 II 
159; 111 II 320, s. 327; 104 II 6, s. 8; 102 II 211, s. 218 vd. 
429 BGE 114 II 161 vd.; 93 II 300; Huegenin-Jacobs, Basler Komm., Art. 19/20 OR, N. 45. 
430 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Bucher, Art. 27 ZGB, N. 267 vd. 
431 Lörtscher, s. 220; Buol, N. 337 vd.; Zirlick, s. 235. Borçlunun sorumlu tutulabileceği risklerin 
tamamının ya da bir kısımının belirsiz bir şekilde sorumsuzluk anlaşmasına konu edilmesi alacaklının 
taşıyacağı riski öngörülemez kılabilir. Örneğin, alacaklı ile borçlu arasında gelecekte kurulacak her 
türlü sözleşme ilişkisinde doğabilecek sorumluluğun bertaraf edilmesi, kişilik haklarına aykırılık 
nedeniyle yaptırıma uğrar. 
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girmesini yasaklamamaktadır 432 . Bu nedenle, “ekonomik varlığının tehlikeye 

atılması” ölçütünün yanı sıra başka unsurlar da, örneğin somut olayda sözleşmenin 

yarattığı rizikonun sigortalanmış olması ya da rizikonun öngörülebilir oluşu ile karşı 

edimin kapsamı gibi başka veriler de bu değerlendirmede dikkate alınmalıdır.  

 

(3) Özel Olarak Kişivarlığı Zararlarını Konu Alan 

Sorumsuzluk Anlaşmaları 

MK m. 23’e aykırı surette vücut bütünlüğünün ihlal edilmesini konu alan taraf 

anlaşmaları BK m. 20/f.1 çerçevesinde kesin hükümsüzdür 433 . Oysa BK m. 99 

gereğince hafif ihmal nedeniyle meydana gelen zararlar açısından sorumluluğun 

bertaraf edilmesi kural olarak mümkündür. BK m. 99’un ortaya koyduğu bu konu 

serbestisinin MK m. 23 ve BK m. 20 çerçevesinde sınırlandırılmış sayılıp 

sayılamayacağı, başka bir ifade ile vücut bütünlüğünün ihlali sonucunda meydana 

gelen zararlardan doğan sorumluluğun anlaşma ile kısmen ya da tamamen 

kaldırılmasını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının geçerli olup olmayacağı sorunu 

tartışılmalıdır. Öğretide kişivarlığı zararlarına 434  ilişkin olarak bu sorun İsviçre 

hukukunda olduğu gibi Türk hukukunda etraflıca tartışma konusu olmamıştır435.  Bu 

                                                 
432 BGE 95 II 55, s. 57 vd. İsviçre Federal Mahkemesi bu kararında kişinin ekonomik imkanlarının 
ötesinde borç altına girmesine İMK m. 27’nin engel olmadığını, ancak MK m. 27/f. 2 hükmün 
kişiliğin ahlaka aykırı surette sınırlanmasına izin vermediğini vurgulamıştır. Ayrıca borçlunun 
imkanlarının ötesinde borç altına girmesi halinde ise, öncelikle icra-iflas hukuku çerçevesinde kendisi 
ve ailesinin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere hukuk düzeninin önlem aldığını ifade etmiştir. 
Gabin-ahlaka aykırlık tartışmasına ilişkin olarak bkz.: Bölüm II, s. 237, dn. 628. 
433 Oğuzman/Öz, s. 74; Eren, s. 292. 
434 Kişivarlığı zararları ölüm ve yaralanma neticesinde ortaya çıkan zararlardır. Zarara ilişkin olarak 
Borçlar Hukukunda kabul gören temel bir ayrıma göre zarar, kişivarlığı zararları (Personenschaden ya 
da Körperschaden), eşya zararları (Sachschaden – örneğin, tamirat giderleri, eşyanın telef olması 
halinde yenisinin alınmasında yapılan masraf ile yenisi alınana ya da tamir edilene kadar kullanım 
kaybından doğan zarar, tamiratın yol açtığı değer kaybı, vs.) ve diğer malvarlığı zararları (sonstiger 
Schaden ya da reiner Vermögensschaden karşılığında saf malvarlığı zararı) olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Bu ayrım hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Brehm, Berner Komm., Art. 41 N. 75 vd.; 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 2879 ve 2880. Saf malvarlığı zararları kendi içinde homojen bir 
zarar türünü oluşturmamaktadır. Bu zarar türü ilk iki zarar türüne dahil edilemeyen zararlar için bir 
nevi “torba” işlevi görmektedir. O nedenle bu tür zararlar aslında çeşitli grup başlıkları altında 
tanımlanabilmektedir. Örneğin manevi hakların ihlali sonucu oluşan zararlar ile haksız rekabet sonucu 
oluşan zararlar gibi zararlar bu kavramın içinde değerlendirilmektedir. Franco Lorandi, Haftung für 
reinen Vermögensschaden, recht 1990, s. 19-26, s. 20. 
435  Serozan, BH Genel, § 21 N. 4: Yazar BK m. 20/f.1 çerçevesinde bu tür sorumsuzluk 
anlaşmalarının geçersiz sayılabileceğine ayrıntıya girmeksizin işaret etmektedir. Akman, s. 114: Yazar 
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nedenle aşağıda önce tüm ayrıntıları ile İsviçre hukukunda yaşanan tartışma, sonra 

karşılaştırma yapma gayesiyle bazı Batı Avrupa ülkelerindeki güncel hukuki durum 

aktarılacaktır. Son olarak ise, Türk hukukunda yapılan tartışmalar ve özellikle bu tür 

zararlardan doğan sorumluluğun bertaraf edilmesini yasaklayan genel bir yasağın 

hukuk düzenimize içkin bulunup bulunmadığı değerlendirme konusu olacaktır.  

(a) İsviçre Hukukunda Sorunun Ele Alınışı 

İsviçre hukukunda azınlıkta kalan görüşe göre kişivarlığı zararlarını konu alan  

sorumsuzluk anlaşmaları geçerlidir436. Zira sorumsuzluk anlaşmasının kendisi vücut 

bütünlüğünün ihlalini konu almadığı gibi, ihlal öncesinde ihale izin veriliyor olması 

anlamını da taşımamaktadır. Sorumsuzluk anlaşması sadece ihlal neticesinde doğan 

maddi zararlardan borçluyu kurtarmayı hedeflemektedir437. Bu görüşe göre zararın 

kişivarlığı ya da malvarlığı zararı olması sorumsuzluk anlaşmalarında geçerlilik 

bakımından tamamen önemsizdir. Zira ihlal edilen hak mülkiyet hakkı olabileceği 

gibi kişilik hakkı da olabilir, ancak ihlal neticesinde doğan tazminat talebi her zaman 

bir alacak hakkıdır438. Bu çerçevede sorumsuzluk anlaşması ile yalnızca bu alacak 

hakkı üzerinde tasarrufta bulunulmaktadır439. Bu dogmatik yaklaşım ayrıca Art. 27 

                                                                                                                                          
kişivarlığı zararlarında kişinin tasarruf yetkisine sahip olmaması nedeniyle bu tür zararları kapsayan 
bir sorumsuzluk anlaşmasının MK m. 23/f.2 ve BK m. 19/f.2 geçerlililik tanınamayacağını ileri 
sürmektedir. Şenocak, s. 253 vd.: Yazar İsviçre hukukunda da ileri sürülen iki temel gerekçe 
çerçevesinde bu tür sorumsuzluk anlaşmalarını ahlaka aykırı saymaktadır. Yazarın görüşleri aşağıda 
Türk hukukuna ilişkin bu soruna dair yapılan açıklamalar çerçevesinde etraflıca ele alınmaktadır. 
Hüseyin Hatemi, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Fasiküller, İstanbul 2002, § 26 N. 188 – 189 (s. 212): 
Yazar, sözleşme dışı sorumluluk alanında (akdi sorumluluk ile yarışma olsa bile) yapılan sorumsuzluk 
anlaşmasının geçersiz olduğunu ileri sürmektedir. Atamer, GİŞ, s. 150: Yazar vücut bütünlüğünün 
ihlali ve ölüm zararlarında herhangi bir tazminat talebinde bulunulamayacağına ilişkin genel işlem 
şartlarının kişilik hakkını ihlal ettiğini ve bunun MK m. 23 çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine 
işaret etmektedir. Karabağ Bulut, s. 865/866: Yazar, ayrıntıya girmeksizin Şenocak ile büyük ölçüde 
aynı yönde görüş bildirmektedir.  
436  Soruna ilişkin ayrıntılı bir tartışmaya girmeksizin kişivarlığı zararlarına ilişkin yapılan 
sorumsuzluk anlaşmalarının geçerli olacağı görüşünde olan yazarlar: von Tuhr/Siegwart, s. 392 N. 25; 
von Büren, OR AT I, s. 407 N. 214; Oftinger, Haftpflichtrecht I, s. 465 dn. 8. Bu görüşte olan 
Neuenschwander ise, borçlunun alacaklının kişivarlığı değerlerini koruma hususunda daha özenli 
davranmasının gerekmediği, bu nedenle de yapılan sorumsuzluk anlaşmasının vücut bütünlüğüne 
etkide bulunmadığını ifade etmektedir. Yazar sorumsuzluk anlaşması yoluyla MK m. 23/f.2 ile 
korunan kişivarlığı değerlerinin sınırlandırılmadığını savunmaktadır: Neuenschwander, s. 102. 
437 Spiro, Haftung für Erfüllungsgehilfen, s. 349. 
438  Kişivarlığı değerleri zarar görene verilecek tazminatın hesaplanmasında kişinin vücut 
bütünlüğünün zarar görmesi sonucunda uğradığı ekonomik kayıplar esas alınmaktadır. Bkz.: Brehm, 
Berner Komm., Art. 41 N. 76. 
439 Honsell, FS Schlechtriem, s. 759. Karş.: Oesch, s. 121; Lörtscher, s. 222; Kamm, s. 194; Zirlick, s. 
269.  
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ZGB’nin (MK m. 23’ün) açık lafzının da kişivarlığı zararlarında sorumsuzluk 

anlaşmasına engel olmadığını ileri sürmektedir440.  

İsviçre hukukunda hakim görüş ise, ölüm ya da yaralanma nedeniyle vücut 

bütünlüğünün ihlali halinde doğan zararları konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının 

Art. 27 ZGB ve Art. 20/Abs. 1 OR (BK m. 20/f.1)  gereğince batıl olduğunu ileri 

sürmektedir 441 . Bu görüş anılan hükümlerin emredici karakterinde bir dayanak 

noktası görmektedir. Buna göre söz konusu hükümler sözleşme özgürlüğüne kesin ve 

katı sınırlar çizmektedir. Kişilik hakkının korunması da bu kesin sınırlar dahilinde 

değerlendirilmelidir. Kişilik hakkını konu alan değerler bütünü tarafların serbestçe 

tasarrufta bulunabilecekleri bir alan değildir. Hayat, vücut ve sağlık değerlerinin 

çerçevesinde fiziksel ve psikolojik bütünlük mutlak surette korunmaktadır. Bu 

nedenle bu değerlerin sözleşme ile sınırlanması hukuken mümkün 

bulunmamaktadır 442 . Her ne kadar sorumsuzluk anlaşması zararın giderilmesini, 

dolayısıyla maddi tazminatı konu alsa da, kişivarlığının ihlali neticesinde tanınan 

tazminat talebi aslında “feragat edilemez kişilik hakkının” ihlal sonrası güncel 

görünümüdür 443 . İhlal neticesinde oluşan kişivarlığı zararına karşılık eldeki tek 

“kaim değer” tazminattır ve bu noktada tazminat talebi kişivarlığının korunmasında 

özel bir önem kazanmaktadır. Tazminatın önceden sınırlandırılmasını kabul eden her 

yaklaşım, aslında “feragat edilemez kişivarlığı değerlerinin” korunmamasına yol 

açmaktadır. Zira oluşan zararın hukuki açıdan başka bir yolla telafi edilmesi artık 

                                                 
440 Azınlıkta kalan bu görüşü destekler nitelikte, çok eski tarihli olmakla birlikte, bir İsviçre Federal 
Mahkemesi kararı bulunmaktadır. Bkz.: BGE 71 II 236 vd. Yüksek Mahkeme daha da eski tarihli bir 
kararında sadece soruna işaret etmiş, ancak cevabını açık bırakmıştır. Bkz.: BGE 60 II 341, 345.  
441 Oser/Schönenberger, Vorbemerkung Art. 41 N. 19; Neuenschwander, s. 102; Pierre Tercier, De la 
distinction entre dommage corporel, dommage matériel et autres dommages, in: Festschrift Assista 
1968 – 1978, Geneve 1979, s. 247 – 267, s. 265 vd.; Oesch, s. 126 vd.; Lörtscher, s. 222/223; Kamm, 
s. 196/197; Buol, N. 336; Schwenzer, N. 24.14; Gauch, Werkvertrag, N. 2573; Koller, 
Erfüllungsgehilfen, N. 368; Fellmann, Berner Komm., Art. 398 N. 523; Kramer, Berner Komm., Art. 
19 – 20, N. 212; Zirlick, s. 276 vd.; Schmid, FS Rey, 316 vd.; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3094. 
Gilles Petitpierre, “A propos conventions exclusives de la responsabilité”, in:  A. Dufour/ I. Rens/ R. 
Meyer- Pritzl/ B. Winiger, Pacte, Convention, Contrat, Mélanges en l’honneur du Professor Bruno 
Schmidlin, s. 347 - 358,  349. 
442  Oftinger, s. 362; Tercier, FS Assista, s. 267; Ingeborg Schwenzer, Die Freizeichnung des 
Verkäufers von der Sachmängelhaftung im amerikanischen und deutschen Recht (Freizeichnung), 
Frankfurt a.M. 1979, s. 160; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 367; Buol, N. 336; Kamm, s. 196 vd; 
Lörtscher, s. 222/223; Oser/ Schönenberger, Art. 58 N. 17. Schwenzer, N. 23.14; Gauch, ZSR 1997 I, 
s. 326; Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 4. 
443 Kamm, s. 196. 
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imkan dahilinde bulunmamaktadır 444 . İşte vücut bütünlüğünün ihlali halinde 

sorumluluğu önceden bertaraf edici sorumsuzluk anlaşmaları bu nedenle de geçersiz 

kabul edilmelidir. Sorumsuzluk anlaşmaları kişivarlığı değerlerinin korunmasında 

sadece dolaylı olarak olumsuz etkide bulunsa bile, yine de Art. 27 ZGB’yi ihlal ettiği 

gözden kaçırılmamalıdır. Zira vücut bütünlüğünü tehlikeye sokan taahhütler dahi 

Art. 27 ZGB çerçevesinde geçersiz kabul edilirken445, hükmün aynı zamanda olası 

tehlikelere karşı kişivarlığını koruduğu da hatırlanmalıdır 446 . Buna ek olarak, 

sorumsuzluk anlaşmalarının temelinde yatan ekonomik çıkarlar Art. 27 ZGB 

çerçevesinde korunan kişivarlığı değerleri karşısında üstün tutulamaz447. Zira vücut 

bütünlüğü sözleşme serbestisi karşısında korunması gereken daha yüksek bir 

değerdir, taraflar bedensel bütünlüğün ihlal edilmesine rıza gösteremeyeceği gibi, 

aynı şekilde bedensel bütünlüğün ihlali neticesinde ortaya çıkan zararın tazmininin 

sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilmesi de düşünülememelidir448. Lörtscher bu 

görüşte olmakla birlikte, tezinde andığı449 iki istisna ile bu görüşü kabul eden diğer 

yazarlardan farklılaşmaktadır. Yazara göre, somut olayda alacaklının ekonomik 

durumunun elverişli olması ya da riskin sigortalanmış olması ve borçlunun 

sorumsuzluk anlaşmasına rağmen özenle borcunu ifa edeceği kabul edilebilecekse, 

yapılan sorumsuzluk anlaşması geçerli kabul edilmelidir. Yazarın andığı bir diğer 

istisna ise, sorumsuzluk anlaşmasının yapılamayacak oluşu nedeniyle satıcı kamu 

yararı taşıyan bir ürünü piyasaya süremeyecekse, bu durumda da sorumsuzluk 

anlaşmasının geçerli olduğu kabul edilmelidir. Ancak kanaatimce her iki istisna 

genel kuralı bertaraf edecek gerekçelerden yoksundur. Lörtscher’in andığı ikinci 

istisna İsviçre öğretisinde de gerçekçi bulunmamaktadır. Zira bu gibi durumlarda 

satıcının ürünün ortaya çıkarabileceği zararları sigortalama imkanı bulunduğu gibi, 

ayrıca bu mali külfeti fiyatlara yansıtma imkanı da bulunmaktadır450.  

                                                 
444 Kamm, s. 196. 
445 Lörtscher, s. 222. 
446  Lörtscher, s. 222. 
447 Lörtscher, s. 223. 
448 Oftinger, s. 362; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 367; Buol, N. 336; Kamm, s. 196 vd; Lörtscher, s. 
222/223; Oser/ Schönenberger, Art. 58, N. 17. Schwenzer, N 23. 14; Gauch, ZSR 1997 I, s. 326. 
HAVE 2002, s. 228.  
449 Bkz.: Lörtscher, s. 224. 
450 Aynı yönde: Kamm, s. 196 dn. 1; Karş.: Schwenzer, Freizeichnung, s. 160. 
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Kaldı ki, kişivarlığı zararlarının önlenmesinin malvarlığı zararları karşısında bu 

şekilde üstün tutulması, özel hukuk sistemine hakim değerler ile de örtüşmektedir451. 

Bu çerçevede ayrıca Art. 20 OR ile Art. 27 ZGB’nin uygulama alanı 

düşünüldüğünde, kişi varlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının 

ahlaka aykırılık nedeniyle de batıl kabul edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır452. Son 

olarak, vücut bütünlüğünün ihlali nedeniyle doğan zararları konu alan sorumsuzluk 

anlaşmalarının geçerli kabul edilmesi halinde, borçlunun özensiz ifaya davet edilmiş 

olacağı ileri sürülmektedir453.  

Hakim görüşe dahil bulunan bazı yazarlar bu görüşü bir adım ileriye taşımakta ve  

“kişivarlığı zararlarını kapsayan sorumsuzluk anlaşması yapma yasağını” hukuk 

düzeninin genel ilkelerinden biri olarak algılamaktadırlar454. Bu görüşü desteklemek 

üzere ise, İsviçre hukukunda paket tur seyahatlarini düzenlemek üzere çıkarılan 

Paket Tur Yasası’nda (Pauschalreisegesetz’de) yer alan 16. maddeyi bu genel 

normun tezahürü olarak takdim etmektedirler 455 . Anılan hükme göre, paket tur 

sözleşmelerinde yer alan ve kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları 

batıldır. 

Baskın görüşe dahil bazı yazarlar kişivarlığı zararları için varılan bu sonucu İsviçre 

hukukunda benimsenen “kişivarlığı zararı - eşya zararı – diğer malvarlığı zararı” 

ayrımını esas alan sorumsuzluk anlaşmalarında da işletmektedir456. Yazarlar diğer 

malvarlığı zararları ile eşya zararlarından doğan sorumluluğun sınırlanmasında 

açıkça farklı bir ölçüt benimsemekte ve eşya zararlarının sorumsuzluk anlaşmasına 

daha sınırlı düzeyde konu olması gerektiğini savunmaktadırlar457. Hatta daha da 

ileriye giderek özel kullanıma özgülenmiş mülkiyetin de modern yasa koyucular 

                                                 
451 Schwenzer, Freizeichnung, s. 160; Oesch, s. 126 vd.; Buol N. 336. 
452 Schnyder von Wartensee, s. 69 vd.; Oesch, s. 170; Lörtscher, s. 221/222; Gauch, Werkvertrag, N. 
2573; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 368; Fellmann, Berner Komm., Art. 398 N. 523; Kramer, Berner 
Komm., Art. 19 – 20, N. 212; Kamm, s. 196, Buol, N. 336; Schwenzer, N. 23.14; aynı yazar, 
Beschränkung, s. 119; Huguenin, Basler Komm., Art. 27 ZGB N. 2; aynı yazar, Basler Komm., Art. 
19-20 OR N. 44; Schmid, FS Rey, s. 316; aynı yazar, Die Folgen der Nichterfüllung, s. 318; 
Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3094.  Türk hukukunda aynı yönde: Şenocak, s. 253/254. 
453 Lörtscher, s. 223; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 368. 
454 Schmid, FS Rey, s. 316/317; Alman hukukunda aynı yönde: Wolf, NJW 1980, s. 2440. 
455 Schmid, FS Rey, s. 316/317. Karşı Görüş: Zirlick, s. 276. 
456 Bu ayrım için bkz.: Bölüm II, s. 195, dn. 434. 
457 Buol, N. 575. 
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tarafından tıpkı kişivarlığı zararları gibi değerlendirildiğine işaret edilmekte ve eşya 

zararlarının sorumsuzluk anlaşmasına (kural olarak) konu olmaması gerektiği ileri 

sürülmektedir458. 

Her ne kadar baskın görüşe göre kişivarlığı zararları sorumsuzluk anlaşmasına konu 

olamayacaksa da, İsviçre Federal Mahkemesi bu görüşü şimdiye kadar açıkça kabul 

etmemiştir. Ancak buna rağmen vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan taleplerden 

önceden (zararın doğumundan önce) vazgeçmenin aslında söz konusu müdahaleye 

dolaylı olarak rıza göstermek anlamını taşıdığını 1933 yılında verdiği bir kararda 

Yüksek Mahkeme belirtmekle birlikte459, şimdiye kadar bu görüşünü derinleştirecek 

adımları atmamıştır460.  

Bu noktada İsviçre hukukunda son olarak Zirlick tarafından savunulan bir görüşe 

işaret etmekte fayda bulunmaktadır. Yazara göre somut olayda kişivarlığı 

değerlerinin maruz kaldığı ihlalin ağırlığı, zararın hafif ihmalden doğması ve 

sorumsuzluk anlaşması ile tazminat taleplerinin baştan bertaraf edilmiş olması 

halinde önemli bir dayanak noktasıdır. Yazara göre kişivarlığı zararlarında Art. 47 ve 

49 OR çerçevesinde manevi tazminatın belirlenmesinde dikkate alınan “hususi 

haller” gözetilerek söz konusu ihlalin ağırlığı/yoğunluğu (Intensität der Verletzung) 

ölçüt olarak dikkate alınmalıdır 461 . Bu çerçevede ölüm ya da ağır yaralanmalar 

halinde somut olayda kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının Art. 27 ZGB’yi ihlal 

edeceği, ancak basit bir yaralanma söz konusu ise sorumsuzluk anlaşmasının geçerli 

sayılacağını yazar savunmaktadır462.   

                                                 
458 Schwenzer, Beschränkung und Modifikation der vertraglichen Haftung, s. 120.  
459 Semjud 56/1934, 1, Erwägung 2b. 
460 BGE 60 II 341, 344/345, Erwägung 3. Federal Mahkeme bu kararda anılan meseleye değinmekle 
beraber, tartışmayı açık bırakmayı tercih etmiştir.  
461 Buna karşın bizde BK m. 49 hükmünde 3444 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, kişilik hakkı 
ihlallerinin manevi tazminata konu olmasının “ihlalin ağır olması” unsurundan arındırıldığı 
hatırlatılmalıdır. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 664. İsviçre hukuku için bkz.: Brehm, Art. 49 
N. 19. 
462 Zirlick, s. 280. Aynı yönde: Hochstrasser, s. 41. Bu görüşe yönelik ileri sürülen hukuk güvenliğinin 
dikkate alınmadığı, başka bir ifade ile bir sorumsuzluk anlaşmasının ne zaman geçerli ve ne zaman 
geçersiz olacağının bilinemeyeceği eleştirisi yazarın kendisi tarafından haklı gerekçelerle 
reddedilmektedir. Buna göre, haksız surette “kimseye zarar verme” genel buyruğunun sorumsuzluk 
anlaşmasına rağmen genel geçer olduğunu ileri sürmektedir. Bkz.: Zirlick, s. 281. 
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İsviçre hukukunda konuya ilişkin yapılan bu önemli tartışma karşısında hukuk 

güvenliğini sağlamak adına Art. 100 OR’nin kişivarlığı zararları yönünden revize 

edilmesi de önerilmiştir463. Hatta bugün artık gündemden kalkmış olmasına rağmen 

Widmer Tasarısı da, aynı ratio legis çerçevesinde sebep sorumluluğu ile tehlike 

sorumluluklarını da kapsayacak şekilde kişivarlığı zararlarını konu alan bir 

sorumsuzluk anlaşması yasağına yer vermiştir464. 

(b) Kişivarlığı Zararlarını Konu Alan Sorumsuzluk 

Anlaşmalarına Başka Ülkelerdeki Yaklaşımlar   

Karşılaştırma yapmak gayesiyle başka ülkelerdeki hukuk düzenleri incelendiğinde, 

bu konunun genel olarak çok tartışmalı olduğu öncelikle göze çarpmaktadır. Alman 

hukukunda § 309 Nr. 7 BGB çerçevesinde tüketici sözleşmelerinde “hayat, beden ve 

sağlık” zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz sayılmaktadır. Ancak 

bu özel düzenleme dışında, kişivarlığı zararlarında sorumsuzluk anlaşmasını 

yasaklayan genel bir düzenleme bulunmamaktadır 465 . Alman hukukunda vücut 

bütünlüğünün ihlali zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları § 276 BGB ile § 

138 BGB sınırları dahilinde bireysel sözleşmelerde geçerli kabul edilmekte466, ancak 

tüketici genel işlem şartlarına (§ 310 BGB’nin yollamasıyla bireysel tüketicilerin 

bireysel sözleşmelerine de) özgü olarak düzenlenmiş bulunan § 309 Nr.7’de anılan 

türde sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz sayılmaktadır 467 . Federal Mahkeme 

uygulaması da bu yönde olmakla birlikte, tüketici genel işlem şartlarına özgü olarak 

                                                 
463 Oesch, s. 128. Yazara göre, anılan hüküm aşağıdaki şekilde revizyona uğramalıdır: “Kast ya da 
ağır ihmalden doğan sorumluluğu ya da kusurla sebebiyet verilen kişivarlığı zararlarını konu alan ve 
önceden yapılan anlaşmalar hükümsüzdür.” (Oesch, s. 128 naklen). Bu öneriye kurursuz sorumluluk 
hallerinde yapılan sorumsuzluk anlaşmalarının kapsam dışı bırakıldığı eleştirisi yöneltilmektedir. 
Bkz.: Zirlick, s. 276/277. 
464  Widmer/ Wessner, Erläutender Bericht, s. 257. Raporda söz konusu düzenleme ile hukuk 
düzeninde kabul gören genel normların “sadece kodifiye edildiği” ifadesi dikkat çekmektedir. Rapor 
için bkz.: Bölüm I, s. 76, dn. 304. 
465 Bu tür anlaşmaların Alman hukukunda ahlaka aykırı sayılamayacağı görüşü için bkz.: Raimund 
Hübinger, in: Günther Schlegelmilch (Hrsgb.), Geigel Haftpflichtprozess, München 2008, s. 340 N. 5. 
466 Baskın görüş: Hager, Staudinger, Vorbemerkung zu §§ 823 ff. N. 41; Schmidt-Salzer, N. 3.371; 
Lange/Schiemann, § 10 XVI 1; Löwisch, Staudinger, § 276 BGB N. 104; Medicus, N. 928 vd. 
Azınlıkta kalan görüş için bkz.: Deutsch, Haftungsrecht, N. 619; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, 
§ 31 III, s. 554; Wolf, NJW 1980, s. 2433 vd., 2437. Ayrıca bkz.: OLG Stuttgart, NJW 1979, 2355, 
2356; Deutsch, Medizinrecht, 3. Aufl. 1997, N. 76. 
467 Hübinger, Geigel Haftpflichtprozess, s. 344 N. 19. 
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düzenlenmiş bulunan § 309 Nr.7’de yer alan özel hükmü, müteşebbis genel işlem 

şartlarına da kıyasen uygulamaktadır. Federal Mahkeme bu sonuca § 307’de 

düzenlenen içerik denetimi çerçevesinde anılan genel işlem şartının “haksız şart” 

oluşturacağı gerekçesiyle varmaktadır468. Sonuç olarak, Alman hukukunda çok sınırlı 

bir alanda vücut bütünlüğü zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları geçerli 

olarak yapılabilmektedir 469 . Buna karşılık, Avusturya Yüksek Mahkemesi’nin 

yerleşik içtihadı çerçevesinde kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk 

anlaşmaları ahlaka aykırılık nedeniyle geçersiz kabul edilmektedir470. Fransa’da ise 

meselenin tartışmalı olduğu ifade edilmelidir. Fransız öğretisinde bir yandan 

kişivarlığı zararlarında sorumsuzluk anlaşmalarının geçerli olacağı savunulurken, 

diğer yandan da söz konusu kişivarlığı değerleri üzerinde tarafların tasarruf 

serbestisine sahip olmadığı ve bu nedenle sorumsuzluk anlaşmasına konu 

olamayacağı ileri sürülmektedir471. Bu son görüşü destekleyen bir Fransız Yüksek 

Mahkemesi kararının ise şimdiye kadar verilmediği ifade edilmektedir472. İtalya’da 

ise kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları kamu düzenini ihlal 

ettikleri gerekçesiyle geçersiz sayılmaktadır 473 . Aynı gerekçe ile İspanya’da da 

kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz kabul 

edilebilmektedir 474 . Son olarak, Amerikan (ABD) hukukunda da kişivarlığı 

zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının yapılamayacağı ifade 

edilmektedir475. 

 

 

 

                                                 
468 BGH, 8. Zivilsenat, Tarih: 19.09.2007, Karar No.: VIII ZR 141/06, www.bundesgerichtshof.de.  
Ayrıca bkz.: yukarıda Bölüm I 
469 Karş.: Saarland OLG, Urt. v. 12. 8. 1998 – 1 U 431/97–93 (LG Saarbrücken), MedR 1998, Heft 12, 
s. 556. 
470 Bkz.: Bölüm I dn. 344. 
471 Schraner, s. 76 dn. 79; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 349 dn. 33; Oesch, s. 124 f. 
472 Bruns, s. 119 dn. 33. 
473 Bruns, s. 121. 
474 Bruns, s. 122. 
475 Schwenzer, Freizeichnung, s. 84. Ayrıca bkz.: Bruns, s. 75 vd. 



 203

 (c) Kişivarlığı Zararlarını Konu Alan Sorumsuzluk 

Anlaşmalarına Uluslararası Yaklaşımlar   

Uluslararası arenaya bakıldığında benzer bir anlayış göze çarpmaktadır. Örneğin 

Avrupa Birliği’nde yürürlüğe konulan bazı yönergeler çerçevesinde de kişivarlığı 

zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarına sınırlar çizilmektedir476.  

Yönergelerde sorumsuzluk klozlarına ilişkin öngörülen sınırlamalar ortak bir payda 

altında toplanacak olursa, kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarına 

AB yasa koyucusunun mesafe ile yaklaştığı sonucuna ulaşılabilir. Dikkat çeken bir 

husus AB yönergelerinde yer verilen bu sınırlamaları iç hukuka aktaran tüm 

ülkelerde söz konusu sınırlamaların yasal düzen içinde tüketici hakları çerçevesinde 

özel hüküm niteliği taşımasıdır. Başka bir ifade ile çoğu hukuk düzeni, bizde olduğu 

gibi, sorumsuzluk anlaşması rejimini genel hükümler çerçevesinde düzenlemekte ve 

özel olarak kişivarlığı zararları ile malvarlığı zararları arasında kural olarak bir ayrım 

yapmamaktadır. Ancak tartışma konusu ayrım birçok AB ülkesinde, yukarıda yer 

verilen AB yönergeleri ile tüketici hakları kapsamında önceleri adeta istisna 

düzeyinde hukuk düzenlerine dahil olmuştur 477 . Ancak AB ülkelerinde yapılan 

düzenlemelerin uygulama alanının kapsamı bu ayrımın daha geniş boyutlarda 

                                                 
476 Örneğin 5 Nisan 1993 tarihli “Tüketici Sözleşmelerinde Kötüye Kullanılabilir Hükümler Hakkında 
AT Yönergesi” (Bkz.: Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts (ATRG 
No. L95, 21.4.93, p. 29) ile sözleşme şartlarını tüketicinin müzakere etme şansının olmadığı hallerde,  
dürüstlük kuralına aykırı olarak tüketici aleyhine sözleşmesel hak ve borçların dağılımında önemli ve 
haksız bir orantısızlık olup olmadığına bakılması gerektiğine işaret edilmektedir. Yönergenin ekinde 
bu değerlendirmeye ışık tutmak amacıyla üye ülkelerin batıl kabul edebileceği sözleşme klozlarının 
uzun bir listesi verilmiştir. Listede (a) bendi altında tüketicinin ölümüne ya da yaralanmasına yapma 
veya yapmama şeklinde bir fiili sonucu sebebiyet veren girişimcinin, tüketicinin uğramış olduğu bu 
tür bedensel zararlardan sorumluluğunu baştan bertaraf edemeyeceği hüküm altına alınmıştır.  Bir 
diğer yönerge paket tur seyahatlarini düzenleyen 90/344/AET sayılı ve 13.6.1990 tarihli Paket Gezi, 
Paket Tatil ve Paket Turlara İlişkin Konsey Yönergesi’dir. Bu yönergenin 5. maddesinin ikinci 
fıkrasının dördüncü bendine göre paket tur düzenleyicisinin yapacağı ve bedensel zararları konu alan 
sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz olur. Yönerge için bkz.: ATRG 1990, L 158/59. Bir başka önemli 
sınırlama ise “İmalatçının Sorumluluğunu” düzenleyen Hatalı Ürünlere İlişkin Yükümlülükler 
hakkındaki Üye Ülke Yasa, Yönetmelik ve İdari Hükümlerin Birbiriyle Uyumlu Hale Getririlmesine 
İlişkin 25 Temmuz 1985 tarihli ve 85/374 sayılı yönergenin 12. maddesinde düzenlenen genel 
sorumsuzluk anlaşması yasağından çıkmaktadır. Yönerge için bkz.: ATRG L 210/29 ve ATRG L 
141/20.  
477 Ayrıca bkz.: Bölüm IV, s. 363 vd. 
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yerleşeceği ve örneğin Avusturya, İtalya ve İspanya uygulamasında olduğu gibi 

genel kural düzeyinde kabul göreceği beklentisini uyandırmaktadır478.  

AB yasa koyucusunun bu yaklaşımı Draft Common Frame of Reference 

çalışmalarında da yansımasını bulmuştur479. DCFR içinde sorumsuzluk anlaşmasını 

doğrudan düzenleyen hüküm Art. III. – 3:105’dir. Bu hüküm ile birçok ulusal 

hukukta benimsenen kast ve ağır ihmal ölçütü esas alınarak, kişivarlığı zararlarından 

doğan sorumluluğun kast ve ağır ihmal halinde bertaraf edilemeyeceği 

düzenlenmektedir. Hafif ihmal halinde ise sorumsuzluk anlaşmasını geçersiz kılma 

imkanına yer verilmiştir. Zira DCFR’de öngörülen haksız şart denetimi bireysel 

sözleşmelerdeki sorumsuzluk klozlarına da yaygınlaştırılmıştır. Bu çerçevede hafif 

ihmal ile verilen kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının haksız 

şart denetimi ile sınırlandırıldığı sonucuna varılabilir. Nitekim 1993 tarihli AB 

Haksız Şartlar Yönergesi’nin muhtemel haksız şart olarak nitelendirdiği örnek haksız 

şart konularının DCFR içinde yer alması bu sonuca götürmektedir. Buna göre 

tüketicinin ölümü ya da cismani zarara uğraması nedeniyle doğan sorumluluğu 

bertaraf eden klozlar, hafif ihmali konu alsalar bile muhtemel haksız şart olarak 

denetime tabi tutulabilecek ve geçersiz kabul edilebileceklerdir480. 

 

 (d) Türk Hukukunda Kişivarlığı Zararlarında Sorumsuzluk 

Anlaşması   

Türk Borçlar Hukukunda sorumsuzluk anlaşmaları için öngörülen rejimde kişivarlığı 

zararlarından doğan sorumluluğu bertaraf etmeyi açıkça yasaklayan bir hüküm 

bulunmamaktadır. Her ne kadar yukarıda anılan AB yönergeleri esas alınarak Paket 

Tur Yönetmeliği ve Haksız Şartlar Yönetmeliği ile tüketici hakları kapsamında 

                                                 
478 Bu yaklaşım ile birlikte, yaratılmak istenen AB Sorumluluk Hukuku çerçevesinde kişinin yaşam ve 
beden bütünlüğü üzerindeki haklarının AB hukukunda birincil derecede korunan hukuki değerler 
oluşturduğu tespiti haklılık kazanmaktadır. Bkz.: Kiendl, ZfRV 1994, s. 140. 
479 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Bölüm IV, s. 370 vd. 
480 Ayrıca bkz.: Bölüm IV, s. 376 vd. 
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kişivarlığı zararlarına ilişkin olarak bazı sınırlamalar yapılmak istenmişse de 481 , 

maalesef her iki yönetmelik aslında çevirideki aksaklık sebebiyle bu konuda amacı 

aşan birer müdahale örneği oluşturmaktadır. Zira Paket Tur Yönetmeliği’nde sadece 

ölüm ve kişivarlığı zararları için bir sınırlanma öngörülmesi gerekirken, hatalı bir 

çeviri sonucu hem malvarlığı hem de kişivarlığı zararları açısından sorumsuzluk 

anlaşmasının yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır 482 . Haksız Şartlar 

Yönetmeliği’nin ekinde yer alan haksız şart listesinde de yine çok daha talihsiz bir 

çeviri sonucu, kişivarlığı zararları yerine maddi zararları konu alan sorumsuzluk 

anlaşmalarının “haksız şart” oluşturabileceği ifade edilmiştir. Oysa kaynak oluşturan 

yönergede “hayat ve cismani zararları” konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının birer 

haksız şart örneği oluşturabileceği düzenlenmektedir 483 . Bu nedenle bu 

yönetmeliklerin yorumlanmasında öncelikle kaynak yönergelerin dikkate alınması 

kaçınılmaz olacaktır.  

Bu özel düzenlemelerin ötesinde büyük ölçüde İsviçre hukuku ile benzeşen 

sorumsuzluk anlaşması rejimi nedeniyle Türk hukukunda da, MK m. 23 ve BK m. 20 

temelinde yukarıda İsviçre hukukuna ilişkin olarak anılan görüşler doğrultusunda 

aynı değerlendirmeler yapılabilir.  

Tartışmayı açarken ifade edildiği üzere, Türk hukukunda da MK m. 23’e aykırı 

surette vücut bütünlüğünün ihlal edilmesini konu alan taraf anlaşmaları BK m. 20/f.1 

gereğince kesin hükümsüzdür. Vücut bütünlüğünün ihlali sonucunda meydana gelen 

zararlardan doğan sorumluluğun anlaşma ile kısmen ya da tamamen kaldırılmasını 

konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının geçerli olup olmayacağı sorunu ise, BK m. 99 

çerçevesinde sadece hafif ihmal nedeniyle meydana gelen zararlar açısından 

                                                 
481  Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar hakkında Yönetmelik, RG Tarih: 13.6.2003 Sayı: 
25137; Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik, RG Tarih: 
13.6.2003 Sayı: 25137. 
482  Yönetmeliğin 10. maddesine göre, “Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede 
tüketicinin bu yönetmelikte yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya seyahat 
acentasının bu yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan ya da ortadan kaldıran kayıtlar 
geçersizdir”. Görüldüğü üzere yönerge Türk hukukuna aktarılırken amacı aşan bir sınırlandırma 
yapılmıştır. Öğretide bu yöndeki eleştiriler ve revizyon önerileri için bkz.: Yeşim M. Atamer, Paket 
Tur Sözleşmelerine İlişkin TKHK m. 6/C’nin Revizyonuna İlişkin Teklifler, Uğur Alacakaptan’a 
Armağan, İstanbul 2006, s. 87 – 102, s. 101 dn. 49.  
483 Bkz.: Bölüm II, dn. 476. 



 206

tartışılmalıdır. Ancak buna rağmen öğretide kişivarlığı zararlarına ilişkin olarak bu 

sorun İsviçre hukukunda olduğu gibi Türk hukukunda geniş ölçüde tartışma konusu 

olmamıştır484.  

Şenocak, yukarıda etraflıca yer verilen İsviçre öğretisinde ifade edildiği üzere 

sorumsuzluk anlaşması ile kişivarlığı değerlerinden vazgeçilmediğini, sadece bu 

hakların ihlali halinde tazminat alacağı üzerinde tasarrufta bulunulduğunu kabul 

etmekle birlikte, bu tür anlaşmaların dahi vücut bütünlüğünün ihlali tehlikesini 

doğurmaları gerekçesiyle geçersiz olduklarını savunmaktadır. Bu bağlamda MK m. 

23’ün sadece güncel saldırılara karşı değil, aynı zamanda olası tehditlere karşı da 

kişiliği koruma amacını taşıdığını vurgulamaktadır. Buna ek olarak, sorumsuzluk 

anlaşması ile borçlunun özensiz davranmaya davet edildiğini, dolayısıyla alacaklının 

vücut bütünlüğünün tehlike altına girdiğine işaret etmektedir485. Yazar bu nedenle 

kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının ahlaka aykırılık 

gerekçesiyle kesin olarak yapılamayacağı sonucuna varmaktadır486.  

Aynı sonuca farklı bir gerekçeyle Akman da varmaktadır. Yazara göre kişivarlığı 

zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları prensip olarak geçersizdir. Zira bir 

kimsenin yaşam ya da vücut bütünlüğü gibi kişivarlığı değerlerini ihlal eden 

sonuçları öngören hukuki işlemler BK m. 19/f. 2 ve MK m. 23/f. 2 çerçevesinde 

geçersiz kabul edilmektedir487.  

Anılan bu gerekçe ile Hatemi de aynı sonuca varmaktadır. Yazara göre, volenti non 

fit iniura488 kuralı kişivarlığı alanında işlemez489. Yazarın temel dayanak noktası 

kişivarlığı değerlerini konu alan rızanın hukuk düzenince tasarruf yetkisi kapsamında 

                                                 
484 Hatta kişivarlığı zararlarında sorumsuzluk anlaşmaları yönünden böyle bir ayrıma Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler eserlerinde genellikle işaret dahi edilmediği ifade edilmelidir. Buna karşın bkz.: 
Hüseyin Hatemi, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Fasiküller, § 26 N. 188 – 189 (s. 212); ayrıca bkz.: 
Bölüm II, dn. 410. 
485 Şenocak, s. 254. Aynı yönde:  Karabağ Bulut, Sorumsuzluk Anlaşması, s. 866. 
486  Şenocak, s. 254. Ahlaka aykırılığı anmamakla birlikte, BK m. 20 gereğince kesin hükümsüz 
olduğu görüşünde: Karabağ Bulut, Sorumsuzluk Anlaşması, s. 866. 
487 Akman, s. 114/115. 
488 “Rıza gösterdiysen şikayet edemezsin” ilkesi kaynağını Roma hukukundan almaktadır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.: Ansgar Ohly, Volenti non fit iniuria – Die Einwilligung im Privatrecht, Tübingen 
2002, s. 25/26, s. 63 vd.   
489 Hatemi, Kişiler Hukuku Dersleri, s. 103/104. 
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değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir490. Buna göre, hukuk düzeni izin 

vermediği halde hukuka aykırı eyleme rıza gösterilmişse, hukuka aykırılık ortadan 

kalkmaz, sadece tazminattan indirime gidilebilir. Artık BK m. 44’de yer alan 

müterafik kusur olgusu gündeme gelir 491 . Yazara göre malvarlığı zararının 

oluşmasına mağdurun rıza göstermesi, mağdur fiil ehliyetine ve tasarruf yetkisine 

sahip ise, hukuka uygunluk nedeni oluşturur. Ancak kişinin ehliyeti ya da tasarruf 

yetkisi yoksa başkasına da zarar verme yetkisini tanıyamaz. İşte, kişivarlığı alanında 

kanunun rızayı hukuka uygunluk sebebi kıldığı açık bir kural varolmadığı sürece MK 

m. 23/f. 2 ve BK m. 19/f.2 ile BK m. 20 karşısında rıza sadece indirim nedeni 

oluşturabilir492. Başka bir ifade ile kişivarlığı değerlerine yönelik müdahalelere rıza 

hukuka uygunluk nedeni olarak değerlendirilemez. Bu alanda öncelikle MK m. 23/f. 

2 ve BK m. 19/f.2 ile BK m. 20 uygulanır.  

Yazar bu görüşünü hafif ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmalarını da kapsayacak 

şekilde genişletmektedir. Buna göre sözleşme dışı sorumluluk alanına giren 

durumlarda akdi sorumluluk ile yarışma söz konusu olsa bile yapılan sorumsuzluk 

anlaşması geçerli sayılamaz 493.  Ancak tek başına akdi sorumluluğun söz konusu 

olduğu hallerde malvarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmaları geçerli 

olur. Bu değerlendirmenin sonucunda yazar cismani zarar dışındaki kişivarlığı 

değerlerinin ihlali halinde MK m. 23/f. 2 ve BK m. 19/f.2 ile BK m. 20 çerçevesinde 

rızanın hukuka uygunluk nedeni oluşturabileceği sonucuna varmaktadır494.  

Hatemi özetle, kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının kural 

olarak MK m. 23/f.2’ye aykırı kabul edilmesini savunmaktadır. Bu çerçevede sadece 

akdi zararlarda sorumsuzluk anlaşması sorumluluğu BK m. 99 gereğince bertaraf 

edebilecek, ancak (yarışma halinde dahi) haksız fiilden doğan talepleri hiç bir surette 

bertaraf etmesi mümkün olmayacaktır495. 

                                                 
490 Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, § 3 N. 51 - 56. 
491 Hatemi, Kişiler Hukuku Dersleri, s. 103 - 105; aynı yazar, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, § 3 
N. 52; aynı yazar, Borçlar Kanunu Tasarısı, Güncel Hukuk, Şubat 2009/2-62, s. 12 – 15, s. 15.  
492 Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, § 3 N. 54. 
493 Hatemi, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Fasiküller, § 26 N. 188 – 189 (s. 212). 
494 Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, § 3 N. 52. 
495 Hatemi, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Fasiküller, § 26 N. 189 (s. 212). 
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Son olarak, Borçlar Kanunu Tasarısı’nın bu tartışmalı konuya ilişkin bir düzenleme 

içermediği ifade edilmelidir. Serozan bu durumu ve tasarıda sorumsuzluk 

anlaşmasına ilişkin öngörülen genel hükmü eleştirmektedir496. Tasarıdaki hükmün 

yerine kanunda yer almasını önerdiği hüküm uyarınca, “sözleşmenin niteliğine ve işin 

özelliğine yabancı sorumsuzluk anlaşmaları hükümsüzdür”. Yazar önerdiği bu 

hüküm ile birlikte cismani zararlara ilişkin sorumsuzluk anlaşmalarının da baştan 

hükümsüzlüğe mahkum edilmiş olacağını savunmaktadır497. 

(e) Değerlendirme 

Türk hukukunda dile getirilen temel gerekçe sorumsuzluk anlaşmasının vücut 

bütünlüğünün ihlali tehlikesini doğurduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu 

düşünceden sıkça türetilen sonuç sorumsuzluk anlaşmasının borçluyu daha özensiz 

davranmaya iteceğidir 498 . Oysa sorumsuzluk anlaşması alacaklının vücut 

bütünlüğünün serbestçe ihlal edilebileceği anlamına gelmez. Kaldı ki, sorumsuzluk 

anlaşmasını düşünerek özensiz davranan borçlunun kusuru birçok olayda kast ya da 

ağır ihmal düzeyinde olacaktır. Çünkü edimin gerektirdiği özeni bilinçli olarak 

göstermeyen borçlunun hafif ihmalinden söz etmek mümkün bulunmamaktadır. Bu 

durumda da zaten kast ya da ağır ihmal nedeniyle yapılan sorumsuzluk anlaşması BK 

m. 99 gereğince geçersiz olacaktır. Ancak bu gerekçenin sağladığı düşünsel temel 

geliştirilecek olursa, kişivarlığı zararları açısından sorumsuzluk anlaşması yapma 

yasağı daha anlaşılır kılınabilir. Şöyle ki, kişivarlığı zararlarının ortaya çıkardığı 

“parayla ölçülebilir” sonuçların giderilmesi halinde dahi zarar gören ihlal öncesi 

duruma erişmiş olmaz. Örneğin, kaza sonucu meydana gelen yaralanmalar görünürde 

iyileşse bile, tam anlamıyla bir iyileşmenin meydana gelmesi olayların büyük bir 

bölümünde para dışında birçok faktöre bağlıdır. Zarar görenin yaşlı olması, meydana 

gelen yaralanmanın yarattığı travmatik etkiler ve iyileşme sürecinde vücüdun 

gösterdiği tepkiler gibi birçok faktör vücut bütünlüğünün ihlali halinde meydana 

gelen zararları kişiye göre değişken ve belirlenemez kılabilmektedir. Kaldı ki, zararın 
                                                 
496 Serozan, HPD 2006, s. 50. 
497  Serozan, HPD 2006, s. 50. (italik kısım naklen alıntıdır). Borçlar Kanunu Tasarısı ile ilgili 
açıklamalar tezin dördüncü bölümünde yapılacaktır, o nedenle “kişivarlığı zararlarında sorumsuzluk 
anlaşması” ile doğrudan ilgisi bulunduğu ölçüde bu açıklamalara burada yer verilmiştir.  
498 Lörtscher, s. 222; Kamm, s. 194 vd.; Buol, N. 336; Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 368. 
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parayla ölçülmesi nedeniyle tam anlamıyla bir “giderim” asla sağlanmış 

olmayacaktır. Ayrıca sorumsuzluk anlaşmasının borçlu üzerinde onun daha özenli 

davranmasını teşvik eden bir etkiye sahip olmaması, kişivarlığı zararlarının artışı 

riskini beraberinde getirecektir. Oysa “sorumsuzluk anlaşması yasağı” bu tür 

zararlara sebep olunmaması amacıyla borçluyu daha özenli davranmaya teşvik 

edecek bir yasaktır ve olayların büyük bir çoğunluğunda kişivarlığı zararını da 

önleyebilecektir 499 . Bu nedenle öncelikle hukuk politikası adına kişivarlığı 

değerlerinin korunması için kabul edilmelidir. 

Bir diğer gerekçe, sorumsuzluk anlaşmasının “yol açtığı” vücut bütünlüğü ihlali 

tehlikesine MK m. 23’te gözetilen kişilik hakkının gelecekteki olası saldırılara karşı 

korunması düşüncesi çerçevesinde izin verilemeyeceğidir. Hiç şüphesiz hafif 

ihmalden doğan sorumsuzluk anlaşmalarına sınır çizmek üzere bu gerekçe önemlidir.  

Bu  gerekçeye yöneltilebilecek önemli eleştirilerden biri, sorumluluğu sınırlayan 

“sorumsuzluk anlaşması” ile hukuka uygunluk nedeni oluşturan “rıza” kavramları 

arasındaki benzerliklerden çıkmaktadır. Hukuk düzeni içinde belirli şartlar altında 

vücut bütünlüğüne yönelik müdahalelere gösterilen rıza kural olarak baştan hukuka 

uygunluğu beraberinde getirmekte, fiil “haksız” olmaktan çıkmaktadır500. İstisnai 

hallerde ise hukuken geçersiz sayılan rıza beyanı, yine de BK m. 44 çerçevesinde 

tazminattan indirim nedeni olarak dikkate alınabilmektedir501. Sonuçta kişivarlığı 

zararları söz konusu olduğunda rızanın hukuka uygunluğu sağladığı ya da indirim 

nedeni olarak dikkate alındığı yerde, sorumsuzluk anlaşması ile hafif ihmalden doğan 

sorumluluğun sınırlandırılmasının -benimsenen görüşe göre- ya MK m. 23’e ya da 

BK m. 20 çerçevesinde ahlaka aykırı sayılması birbiriyle çelişmektedir502.  

                                                 
499   Alman Federal Mahkemesi genel işlem şartlarında kişivarlığı zararlarına ilişkin sorumsuzluk 
anlaşması yasağının yaratacağı önleyici etkiye işaret ederek bu alanda sınırsız sorumluluğun olmasını 
tercih etmektedir. Ancak Federal Mahkeme bireysel sözleşmelerde bu yaklaşım içinde değildir. Zira 
bireysel sözleşmelerde taraflar sorumsuzluk anlaşmasını kompanse edecek “daha ucuz fiyat” ya da 
“başka ek edimler” aracılığıyla sözleşme koşullarını müzakere edebilmektedir. Bkz.: Kieninger, 
Münchener Komm., § 309 Nr. 7 N. 2. 
500 Oğuzman/Öz, s. 500 vd.; Karşı Görüş: Hatemi, Kişileri Hukuku, s. 103 – 105. 
501 Oğuzman/Öz, s. 579. 
502 Zirlick, s. 277/278. 
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Bu çelişkiyi içermeyen ve Hatemi tarafından savunulan görüş503 takip edilecek olsa 

bile, sorumsuzluk anlaşması ile rıza kavramlarının eşit olmadığının vurgulanması 

gereği yine de doğmaktadır504. Sorumsuzluk anlaşması eylemi hukuka uygun hale 

getirmez, aksine eylem hukuka aykırı olmaya devam eder. Oysa rıza –yerine göre- 

hukuka aykırılığı ortadan kaldırır ve rıza ile beraber fiil hukuka uygun olacağı için 

haksız fiilin şartları dahi oluşmamış olur. Buna karşılık sorumsuzluk anlaşması ile 

eylem halen hukuka aykırılığını korur, sadece söz konusu eylemden doğan zararın 

bir tazminat alacağına konu olması engellenir. Başka bir ifade ile tazminat alacağı 

baştan bertaraf edilmiş olur. 

Bir diğer eleştiri noktası aynı düşüncenin paralelinde değerlendirilmesi gereken BK 

m. 44 çerçevesinde dikkate alınan “müterafik kusur/birlikte kusur505” kurumu ile 

sorumsuzluk anlaşması arasındaki benzerlikten çıkmaktadır. Mağdurun müterafik 

kusuru, zararın meydana gelmesinde ya da artmasında etkili olmuşsa, belirli şartlar 

dahilinde ya sorumluluk tamamen kalkmakta ya da tazminattan indirime 

gidilmektedir 506 . Bu durumda da kişivarlığı zararları söz konusu olduğunda, 

müterafik kusurun sorumluluğu tamamen kaldırdığı veya indirim nedeni olarak 

dikkate alındığı yerde, sorumsuzluk anlaşması ile hafif ihmalden doğan 

sorumluluğun sınırlandırılmasının MK m. 23’e ya da ahlaka aykırı sayılması 

birbiriyle çelişmektedir507.  

Yukarıda anılan kurumlarla kurulan paralellik çerçevesinde hafif ihmalden doğan 

kişivarlığı zararları söz konusu olduğunda sorumluluğun farklı ölçütlerle ele alınması 

ve bu nedenle birbirinden zıt sonuçlara ulaşılması, başka bir ifade ile hafif ihmalden 

doğan zararlar için sorumsuzluk anlaşmasına hiç imkan tanınmaması güçlü bir 

gerekçeye bağlanmalıdır. Bu konudaki asli gerekçe, öncelikle kanun koyucunun bu 

yönde özel bir kural koymasından türeyebilecektir. Bu yöndeki bir çaba özellikle 

zararı adil esaslarla tazmin etmek üzere kurulu bulunan tazminat hukuku sistemimize 
                                                 
503 Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, § 3 N. 51 – 56; aynı yazar, Borçlar Hukuku Genel 
Bölüm, Fasiküller, § 26 N. 189 (s. 212). 
504 İki kurum arasındaki farklar için bkz.: Bölüm I, s. 51 vd. 
505 Bu terimin eleştirisi için bkz.: Bölüm I, s. 52 vd. 
506 Oğuzman/Öz, s. 579/580; Brehm, Berner Komm., Art. 44 N. 10 vd.; Nomer, Maddi Tazminatın 
Belirlenmesi, s. 86/87. 
507 Zirlick, s. 278. 
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yapılacak müdahalenin hukuk güvenliği ile bağdaşmasına da hizmet edecektir. Zira 

borçlar hukukuna hakim bulunan sözleşme özgürlüğü ilkesinin de hukuk düzeninin 

tanıdığı sınırlar dahilinde gözetilmesi kaçınılmaz olmalıdır. Burada özellikle hafif 

ihmalden doğan sorumsuzluk anlaşmalarına, zararın niteliğine bakmaksızın izin 

veren BK m. 99’a da sınır çizildiği de ayrıca unutulmamalıdır.  

Bir başka çözüm anayasal kuralların ışığında yorumlanması gereken MK m. 23/f. 2 

çerçevesinde çıkarılabilir. Zira nasıl anayasal ölçülülük ilkesi508 kapsamında somut 

olayda rızanın MK m. 23/f.2 çerçevesinde hukuka aykırılığı giderip gideremeyeceği 

değerlendirme konusu olmaktaysa, aynı şekilde sorumsuzluk anlaşmalarına sınır 

koyan BK m. 99/f.2 ile MK m. 23/f.2 çerçevesinde de ölçülülük ilkesi ile her bir 

somut olaydaki sorumsuzluk anlaşması sınırlanabilir509.  

İsviçre öğretisinde ise özellikle baskın olarak, aranılan bu gerekçenin hukuk 

düzenine içkin bulunan “kişivarlığının korunması” yolundaki kuralların üstün 

tutulmasından doğduğu ileri sürülmektedir. İsviçre hukukunda ileri sürülen bu görüşe 

göre tarafların tasarruf serbestisini sınırlayan “kişivarlığı zararlarını kapsayan 

sorumsuzluk anlaşması yapma yasağı” hukuk düzeninin genel ilkelerinden biri olarak 

algılanmalıdır510. Her ne kadar İsviçre hukukunda Paket Tur Kanunu m. 16 bu genel 

yasağın özel görünümü olarak gösterilmekteyse511 de, İsviçre hukukunda bu genel 

                                                 
508 Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması kenar başlığını taşıyan AY m. 13’e göre, “Temel hak 
ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, 
demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine (vba) aykırı 
olamaz.” Yüksel Metin, Ölçülülük İlkesi, Karşılaştırmalı bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Ankara 
2002, s. 187 vd. 
509 Hafif ihmalden doğan kişivarlığı zararlarının sorumsuzluk anlaşmasına konu edilmesinin MK m. 
23/f. 2 çerçevesinde sınırlanması ancak ölçülülük ilkesinin gereklerine uygun olduğu sürece hukuka 
uygun olacaktır. İlk olarak “amaca uygunluk” ölçütü aranacaktır. Buna göre öngörülecek sınırlamanın 
amaca uygunluğu bir yandan sınırlanacak irade serbestisi, diğer yandan korunacak vücut bütünlüğü 
üzerindeki hak karşısında tartılacaktır. İkinci olarak, bu alandaki tasarruf yetkisinin sınırlanmasının 
gerekli olması aranacaktır. Başka bir ifade ile aynı amaca daha sınırlı bir müdahale ile erişilmesi 
olanaklı ise, öngörülen sınırlama “gereklilik” ölçütüne aykırı olacaktır. Son olarak, sınırlamayı hukuka 
uygun kılacak amaç ile irade serbestisinin sınırlanması arasında ölçülülük olmalıdır. Bkz.: Ohly, s. 
414. 
510 Schwenzer, Freizeichnung, s. 160; Oesch, s. 126 vd.; Buol N. 336; Schmid, FS Rey, s. 316/317; 
Alman hukukunda aynı yönde: Wolf, NJW 1980, s. 2440. 
511 Bkz.: Schmid, FS Rey, s. 316/317.  



 212

yasağı karşılayan başka bir özel hüküm bulunmamaktadır512. Türk hukukuna ilişkin 

olarak bu görüş aynı yönde geliştirilirse, bizde yukarıda anılan Paket Tur 

Yönetmeliği m. 10 ile (talihsiz çeviri nedeniyle ancak tereddütle) cismani zararları 

lafzen dahi anmayan Haksız Şart Yönetmeliği’nin ekindeki listede yer alan ilk haksız 

şart örneği gösterilebilir. Ancak bu iki düzenlemenin Türk hukukunda “kişivarlığı 

zararlarına ilişkin genel yasağın” özel görünümleri olduğunu savunmak ileri giden 

bir düşünce olur. Zira yukarıda anılan BK m. 44 çerçevesinde tazminat miktarının 

belirlenmesinde kişivarlığı zararlarında rıza veya müterafik kusur pekala 

sorumluluğu MK m. 23’e rağmen kaldırabilmekte veya sınırlandırabilmektedir. Bu 

nedenle hafif ihmalden doğan kişivarlığı zararlarının sorumsuzluk anlaşmasına konu 

olamayacağını ele alan genel bir yasağın kabul edilmesi mümkün 

görünmemektedir513. Ancak bu sonucun yanıltmaması gerektiği ifade edilmelidir. 

Zira ikna edici gerekçeler barındırmadığı için burada reddedilen “kişivarlığı 

zararlarında genel bir sorumsuzluk anlaşması yasağının” hukuk düzenine içkin 

bulunduğu iddiasıdır. Bu sonuç ise, hafif ihmalden doğan ve kişivarlığı zararlarını 

konu alan tüm sorumsuzluk anlaşmaların mutlak anlamda geçerli olacağı anlamını 

içermemektedir.  

Bu noktada yukarıda yer verilen ve İsviçre hukukunda Zirlick tarafından savunulan 

bir görüşü değerlendirmek gerekecektir. Yazara göre, ölüm ya da ağır yaralanmalar 

halinde somut olayda kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşması Art. 27 ZGB’yi ihlal 

edecek, ancak basit bir yaralanma söz konusu ise sorumsuzluk anlaşması geçerli 

sayılacaktır514. Zararın ağırlığının neye göre tayin edileceği ise objektif kriterlerden 

yoksundur. Bu durumda keyfi kararların verilmesine kapı aralanacaktır.  

                                                 
512 Zirlick, s. 276; Hochstrasser, s. 40. Yazarlar İsviçre kanun koyucusunun anılan kanun ile Avrupa 
Birliği yönergesini takiben iç hukukta bir düzenleme yaptığını ifade ederek, bundan kişivarlığı 
zaralarına ilişkin sorumsuzluk anlaşması yapma yasağı şeklinde bir anlam çıkarılamayacağını ileri 
sürmektedir. 
513 Zirlick, s. 280; Hochstrasser, s. 43. 
514 Zirlick, s. 280. Aynı yönde: Hochstrasser, s. 41. Bu görüşe yönelik ileri sürülen hukuk güvenliğinin 
dikkate alınmadığı, başka bir ifade ile bir sorumsuzluk anlaşmasının ne zaman geçerli ve ne zaman 
geçersiz olacağının bilinemeyeceği eleştirisi yazarın kendisi tarafından reddedilmektedir. Yazara  
göre, haksız surette “kimseye zarar verme” genel buyruğu sorumsuzluk anlaşmasına rağmen genel 
geçerdir. Bkz.: Zirlick, s. 281. 



 213

Kanaatimce kişivarlığı zararlarını konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının 

denetlenmesinde Zirlick’in görüşü hukuk güvenliği gerekçesiyle kabul edilemez. 

Kanaatimce MK m. 23 ve yerine göre (aşağıda etraflıca incelenecek) TKHK m. 6 bu 

tür zararları içeren sorumsuzluk anlaşmalarına karşı her bir somut olay için yeterli 

denetim aracını sağlamaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere, anayasal ölçülülük 

ilkesi çerçevesinde hakim hafif ihmalden sorumsuzluk anlaşmasına imkan veren 

kanun hükümlerini sınırlayabilecektir.  

Varılan bu sonucu 1984 tarihinde verilmiş bir Alman Mahkemesi kararı çerçevesinde 

somutlaştırmak mümkündür 515 . Formula 1 gibi tehlikeli motorsporlarına yönelik 

yarışlar düzenleyen bir organizatörün kullandığı genel işlem şartlarında “yarışçıların 

yarış nedeniyle uğrayabilecekleri zarardan, kast ve ağır ihmalden doğan zararlar 

hariç olmak üzere sorumlu olmayacağına516” ilişkin sorumsuzluk kaydını inceleyen 

OLG Koblenz, söz konusu yarışın barındırdığı olağanüstü riskler karşısında 

organizatörün hafif ihmalden sorumlu olmamayı istemesinin hakkaniyete uygun 

olacağı sonucuna haksız şart denetimi çerçevesinde varmıştır. Hakkaniyete uygun 

olan bu sonuca ulaşılmasının genel bir yasağın kabul edilmesi halinde mümkün 

bulunmayacağı hatırlatılmalıdır517.  

Özetle, ileri sürülen bu gerekçeler çerçevesinde kişivarlığı zararları için Türk 

hukukunda “genel bir sorumsuzluk anlaşması yasağının” bulunduğunu ileri sürmek 

olanaksızdır. Ancak adalet duygusunu rencide eden bu tür sorumsuzluk 

anlaşmalarında MK m. 23, BK m. 19/20 ve yerine göre TKHK m. 6 çerçevesinde 

yürütülecek denetim, BK m. 99 ve 100’ün sınırlanmasında anayasal ölçülülük ilkesi 

ışığında etkin kılınabilmelidir. Zira hukukumuzda somut olaya uygun adil sonucu 

türetmeye en elverişli denetim normları bunlardır.  

                                                 
515 OLG Koblenz, VersR 1984, s. 1053 - 1054. 
516 “Die Teilnehmer ... verzichten durch Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriff gegen ... 
den Veranstalter ..., soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht.”  OLG Koblenz, VersR 1984, s. 1053 - 1054. 
517 Karş.: Hatemi, Kişiler Hukuku Dersleri, s. 104. Yazara göre, bazı kişilik hakkı ihlallerinde volenti 
non fit iniuria kuralı yürürlük kazanabilir. Örneğin, bir boks karşılaşmasına hukuk düzeni cevaz 
vermişse, artık boksör “yediği yumrukların” hesabını diğer boksörden sorabilecek değildir. Hukuk 
düzeni bu karşılaşmaya izin vermiş ve boksörler kendi rızaları ile yarışmışlar ise, artık kişilik hakkının 
ihlali iddiası dinlenmemelidir.  
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f. TKHK m. 6 bağlamında Tüketicinin Sorumsuzluk 

Anlaşmasına Karşı Korunması  

(1)  Genel Olarak:  TKHK m. 6 Uyarınca Haksız Şart 

Denetimi 

(a) Haksız Şart  

4077 sayılı TKHK m. 6 çerçevesinde satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere 

etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve 

yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine 

dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları “haksız şart” olarak kabul 

edilmektedir 518 . Haksız şartların tespitinde dikkate alınacak bir şablon özelliği 

taşıyan bu hükümde sayılan unsurlar alternatif unsurlar olmayıp kümülatif 

niteliktedir. Başka bir ifade ile bir şartın haksızlığının tespitinde söz konusu klozun 

hem müzakere edilmemiş olması, hem de sözleşmede öngörülen hak ve 

yükümlülüklerde dürüstlük kuralına aykırı bir dengesizliğe yol açması aranacaktır519.   

 

 

                                                 
518 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un altıncı maddesi, 4822 sayılı ve 6.3.2003 
tarihli “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan 
değişiklikle tüketicileri sözleşmelerdeki haksız şartlara karşı koruma gayesiyle yürürlüğe sokulmuştur. 
519 Buna karşın birçok Yargıtay kararında bu unsurlar haksız şartın tespitinde sanki birbirine alternatif 
özellikteymiş gibi dikkate alınmakta ve örneğin çoğu durumda aşağıdaki kararda olduğu gibi söz 
konusu klozun sırf müzakere edilmemiş olması “haksız şart” olarak kabul edilmesinde yeterli 
görülmektedir. Bkz.: “Taraflar arasındaki 22.12.1995 tarihli sözleşmenin maddesinde kart 
kullanıcısından kart kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında 
22.12.1995 tarihli sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart 
olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin on 
iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. Davacı, tüketici aleyhine olan ve 
tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca 
müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi 
kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız 
şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi 
kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.” Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 
2008/4345, K. 2008/6088, T. 02/05/2008 - www.hukukturk.com. 



 215

(b) TKHK m. 6 ve İlgili Düzenlemeler Çerçevesinde Haksız 

Şart Denetimi 

Hüküm hem haksız şart kavramına ışık tutmakta hem de haksız şartların tabi olacağı 

yaptırımı düzenlemektedir. Bu hükme göre,  

“Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye 

koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına 

aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları 

haksız şarttır.  

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız 

şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. (TKHK m. 6/f.1 ve 2)”  

Bilindiği üzere, bu kanun değişikliği hazırlanırken Avrupa Birliği Konseyi’nin 

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlara İlişkin 93/13/CEE Yönergesi’nden 

esinlenilmiştir. Ayrıca yine anılan yönerge esas alınarak 13.3.2003 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında 

Yönetmelik” yürürlüğe sokulmuştur 520 . Bu düzenlemelerin ışığında tüketici 

sözleşmesinde yer alan bir klozun haksız olduğu sonucuna varabilmek için, kısaca iki 

önemli hususa dikkat etmek gerekir. Öncelikle tüketici sözleşmesinde yer alan 

klozun satıcı521, sağlayıcı522 veya kredi veren523 (özetle müteşebbis) tarafından bir 

taraflı olarak hazırlanmış olması524 ve tüketici ile müzakere edilmeksizin sözleşmeye 

                                                 
520 TKHK m. 6’nın temel oluşturduğu, 13.6.2003 tarihli ve 25137 sayılı RG’de yayınlanan “Tüketici 
Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” Türk hukukunda haksız şart denetiminin tabi 
olduğu ilkeleri somutlaştırmaktadır 
521 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik uyarınca tüketiciye mal sunan 
gerçek ya da tüzel kişiler “satıcı” olarak kabul edilir. 
522 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik uyarınca tüketiciye hizmet sunan 
gerçek ya da tüzel kişiler “sağlayıcı” olarak kabul edilir. 
523  Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik uyarınca mevzuatları gereği 
tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini 
“kredi veren” olarak kabul edilir. Her ne kadar TKHM m. 6 hükmünde kredi verenler sayılmamış olsa 
da, Yönetmelik m. 2/f.4/b. h gereğince kredi verenlerin hazırlamış oldukları tüketici sözleşmelerinde 
yer alan haksız şartlara karşı aynı içerik denetimi uygulanabilecektir. Bkz.: Atamer, 
Kocayusufpaşaoğlu Armağan, s. 294.  
524  Borçlar Kanunu Tasarısı m. 20’de ise “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken 
düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına 
hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir” olarak tanımlanmaktadır. Tasarıda genel 
işlem şartlarının “tek başına hazırlanarak” karşı tarafa sunulmasının aranması uygulama karşısında 
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konulmuş olması aranır525. Ardından ise, sözkonusu klozun tarafların karşılıklı hak 

ve yükümlülüklerinde tüketici aleyhine dürüstlük kuralına (TKHK m. 6’da yanlış 

olarak iyiniyet kuralına denilmiş) aykırı düşecek ölçüde önemli bir dengesizliğe 

sebep olması aranır526. Bunun ötesinde, bir klozun haksız olup olmadığının ortaya 

çıkarılmasında mahkemelere yol göstermek üzere TKHK m. 6/f. 7 ile Sanayii ve 

Ticaret Bakanlığı’na haksız şartların örnek olarak tespit edilmesi görevi verilmiştir. 

Bakanlık da bu görevini Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Yönetmeliği’nin 

ekinde yer verdiği bir liste ile yerine getirmiştir. Anılan liste yukarıda sözü edilen 

Avrupa Birliği yönergesi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu listede yer alan sonuçları 

hedefleyen veya doğuran klozlar haksız şart olarak kabul edilmektedir527. 

Listenin ilk iki bendinde yer alan konularda verilen örnekler tipik sorumsuzluk 

klozlarına ilişkindir. Buna göre,  

  
1) Tüketicinin, satıcı, sağlayıcı veya kredi verenin yapma veya yapmama şeklinde 

bir fiili sonucu hayatını kaybetmesi veya maddi zarara528 uğraması halinde, satıcı, 

sağlayıcı veya kredi verenin yasal sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan şartlar, 

 2) Satıcı, sağlayıcı veya kredi verenin sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerinden birisini kısmen veya tamamen ifa etmemesi veya ayıplı ifa etmesi 

halinde, tüketicinin satıcı, sağlayıcı veya kredi verene veya bir üçüncü şahsa 

                                                                                                                                          
oldukça daraltıcı bir ifadedir ve tasarı metninden çıkarılması önerilmelidir. Yine, TKHK m. 6 da 
kullanılan genel işlem şartlarının “bir taraflı olarak hazırlanmış olması” ifadesi  de aynı doğrultuda 
daraltıcı bir ifadedir. Genel işlem şartlarının denetlenmesinin temel nedeni tüketiciye müzakere 
edilmeksizin dayatılıyor olmaları, başka bir ifade ile güçlü tarafça sözleşme ilişkisine dahil edilmiş 
olmalarıdır. Yoksa,  satıcı ya da sağlayıcı tarafından tek başına hazırlanmış olmaları değildir. Kaldı ki, 
“tek başına hazırlanma” koşulu güncel duruma da uygun değildir. Çünkü uygulamada birçok genel 
işlem şartı artık meslek birlikleri tarafından hazırlanmaktadır ve üyeleri tarafından kullanılmaktadır.  
525 Bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 27 vd.  
526 Bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 32. 
527 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar hakkında Yönetmelik m. 6’da ise, sözleşmede yer alan 
bir şartın haksızlığı değerlendirilirken, sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin 
yapılmasını sağlayan şartlar ve/veya onun bağlı olduğu sözleşmelerin tüm şartları dikkate alınacağı 
ifade edilmiştir. Şartların haksızlığının takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış 
olmak koşuluyla, gerek sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki, gerekse mal veya 
hizmetin gerçek değeri ile sözleşmede belirlenen fiyatı arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme 
yapılamaz. Sözleşmede yer alan bir şartın ne anlama geldiği hukukun yorum yöntemleriyle 
belirlenemiyorsa, tüketici lehine olan yorum tercih edilir. Karş.: “in dubio pro consumatore” kuralının 
genel bir yorum kuralı olmadığı görüşü için bkz.: Riesenhuber, JZ 2005, s. 829. 
528  Avrupa Birliği Konseyi’nin Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlara İlişkin 93/13/CEE 
Yönergesi’nde “maddi zarar” terimi kullanılmamaktadır. Bunun tercüme hatası sonucu “cismani 
zarar” terimi yerine kullanıldığına yukarıda işaret edilmiştir. Bkz. Bölüm II, s. 204 vd.  
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yöneltebileceği taleplerini, herhangi bir alacağını satıcı, sağlayıcı veya kredi verene 

karşı var olan bir borcuyla takas etme hakkı dâhil, bertaraf eden ya da ölçüsüz 

şekilde sınırlayan şartlar, 

birer haksız şarttır. Yönetmelikte öngörülmüş bu içerikte kaleme alınmış 

sorumsuzluk klozlarının mutlak olarak haksız şart olarak kabul edilmesi gerektiği 

sonucuna varılmamalıdır. Söz konusu örnekler sorumsuzluk klozunu haksız şart olup 

olmadığının değerlendirilmesinde sadece yol göstericidir 529 . Mahkeme somut 

olaydaki sorumsuzluk klozunun yarattığı dengesizliği tespit ederken somut 

sözleşmede yer alan diğer sözleşme hükümlerini ve yine somut olayın özellikleri 

doğrultusunda hüküm kurmalıdır530. 

Tüketici sözleşmelerinde yer alan müzakere edilmemiş ve sözleşmeden doğan hak ve 

yükümlülüklerde dürüstlük kuralına aykırı düşen bir dengesizliğe yol açtığı kabul 

edilen hükümlerin “haksız şart” olarak kabul edilmesinin ardında yatan düşünce, 

sözleşenlerden zayıf tarafın sözleşmenin içeriğine etki edememesi nedeniyle kendi 

menfaatlerini en iyi şekilde koruduğu kabul edilen yasal düzenden sapan hükümler 

benimsemek zorunda kalmasıdır.  

Türk hukukunda Tüketicinin Korunması hakkında Kanun m. 6 ile getirilen bu 

düzenlemenin dışında, çeşitli yönetmeliklerde de aynı ölçütlerle haksız şart 

denetimine yer verilmektedir. Örneğin Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici 

Hakları Yönetmeliği531 m. 18’de abonelik sözleşmelerinde haksız şart denetiminin 

                                                 
529 Avrupa Birliği Yönergesi esas alınarak hazırlanan bu listede yer alan örnekler bakımından yukarıda 
işaret edilen hukuki durum, Alman hukukundaki muadil düzenlemeden ayrılmaktadır. Alman 
hukukunda da, tıpkı Avrupa Birliği Yönergesi’nde ve hukukumuzda TKHK m. 6 ile benimsendiği 
gibi, kanun koyucu bazı haksız şart örnekleri göstermektedir (BGB § 308 ve 309) Ancak yukarıda yer 
verilen içerikte görüldüğü gibi örneğin ağır ihmal ile vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zararlara 
ilişkin hazırlanan sorumsuzluk klozlarının haksız şart sayılıp sayılmayacağı noktasında hâkime takdir 
yetkisi tanınmamış ve doğrudan haksız bir şartın bulunduğu sonucu BGB § 309 ile hüküm altına 
alınmıştır. Hâkim bu tür sorumsuzluk klozlarını geçersiz saymak zorundadır. Bkz.: BGH, 8. 
Zivilsenat, Tarih: 19.09.2007, Karar No.: VIII ZR 141/06, www.bundesgerichtshof.de. Oysa BGB § 
308’de sayılan örnekler bakımından hâkime bu serbesti tanınmış ve haksız bir şartın bulunup 
bulunmadığı değerlendirmesi bizdeki gibi hâkimin takdirine bırakılmıştır. Karş.: Kocayusufpaşaoğlu, 
§ 23 N. 37; Havutçu, Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, s. 177 vd. 
530 Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 37. Bu yorum Yönetmelik madde 5/ f. 10 ile de örtüşmektedir. 
531 RG Tarih: 22.12.2004 Sayı: 25678. Telekomünikasyon Kurumu (güncel adı: Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu) anılan yönetmeliği internet sitesinde şu cümlelerle tanıtmaktadır: “AB mevzuatında 
yer alan hususlara uyum sağlanması ve ülkemizde tüketicilerin karşılaşabileceği sorunlara çözüm 
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tabi olacağı genel ilkeler düzenlenmektedir532. Hatta aynı yönetmeliğin ekinde yer 

alan bir listede yine örnek kabilinde (sınırlayıcı olmayan bir anlayışla) sayılan 

konular dahilinde düzenlenen şartların haksız sayılabileceği hüküm altına 

alınmaktadır.   

 (c) Bağlayıcı Olmama Yaptırımı 

  i. Türk Hukukunda Bağlayıcı Olmama Yaptırımı 

Kanun koyucu bu tür haksız sözleşme hükümlerine TKHK m. 6/f.2 ile önemli bir 

sonuç bağlamaktadır. Buna göre, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü 

sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı olmayacaktır533. Bu hüküm 

                                                                                                                                          
getirebilmesi amacıyla Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu Yönetmelik 22 Aralık 2004 tarihinde 25678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  Yönetmelikte tüketicilerin başlıca haklarına ve işletmecilerin yükümlülüklerinin 
yanı sıra tüketicinin telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanmaya karar vermesi halinde 
karşılaşacağı durumlara ilişkin tüm süreçler düzenlenmiştir. Bu kapsamda tüketici, hizmetten 
yararlanmaya başlamadan önce işletmecinin internet sayfasına girerek hizmetin tarifesi, hizmetin 
kapsamı, hizmetin kalite düzeyi gibi hususlar hakkında bilgi alabilme imkanına 
kavuşturulmuştur.  Ayrıca tüketicinin hizmeti almaya karar vermesi durumunda işletmeci ile 
imzalayacağı abonelik sözleşmesinde bulunması gereken asgari unsurlar tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte abonelik sözleşmesinde tüketici aleyhine ve dürüstlük kurallarına aykırı olan hükümlerin 
bulunması durumunda söz konusu kayıtların geçersiz olacağı hüküm altına alınmış ve işletmecilere 
yol gösterecek mahiyette “Haksız Şartlar” Yönetmelik ekine koyulmuştur. Bununla birlikte, telefon 
mesaj hizmetlerinden kaynaklanan sorunlara da çözüm bulunmuştur. Yönetmelikle getirilen 
düzenlemeye göre abonelerinin yanlışlıkla ya da bilinçsiz olarak 900’lü hatlara yapmış oldukları 
aramalardan dolayı mağdur olmamaları için ücretlendirmenin ne zaman başlayacağı ve hizmetin 
ücretine ilişkin bilgilendirme yapılması yükümlülüğü getirilmiştir.  Bu kapsamda tüketicinin almış 
olduğu hizmetten memnun olmaması durumunda sahip olduğu haklar da belirtilmiştir. Son olarak ise, 
abonelik sözleşmelerini sona erdirmek isteyen abonelerin karşılaşacağı sorunlara engel olmak 
amacıyla abonelik sözleşmelerinin sona erdirilmesinde takip edilecek usul belirlenmiştir.” 
532  Yönetmelik m. 18/f. 1 ve 2: “İşletmecinin aboneyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak 
sözleşmeye koyduğu ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde, dürüstlük kuralının 
gereklerine aykırı olarak ölçüsüz şekilde aboneyi mağdur eden kayıtlar geçersizdir. Sözleşmede yer 
alan kaydın açık ve anlaşılır bir biçimde kaleme alınmamış olması halinde de, böyle ölçüsüz bir 
mağduriyetin varlığı sonucuna varılabilir.  
Abonelik sözleşmesinde yer alan bir kayıt, kendisinden ayrılan kanuni düzenlemenin temelinde yatan 
asli düşünceye aykırı düşüyorsa veya sözleşmenin doğasından gelen temel hak ve borçları, 
sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye düşürecek ölçüde sınırlandırıyorsa, bu kaydın, tereddüt 
halinde, dürüstlük kuralının gereklerine aykırı olarak abone aleyhine ölçüsüz mağduriyete neden 
olduğu kabul edilir.”   
533 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin ilk cümlesinde 
haksız şartları “batıl” saymakta, ikinci cümlesinde ise “yok” saymaktadır. Kendi içinde çelişkili olan 
bu başarısız hüküm sebebiyle “tüketici için bağlayıcı olmama” yaptırımı ayrıca açıklanmaya muhtaç 
kalmıştır. Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 38; Atamer, Kocayusufpaşaoğlu Armağan, s. 317 – 318. Yazar, 
ikinci cümlede geçen bu ifadenin sözleşmenin içerik denetiminde kanunun koyucunun dikkate aldığı 
yaptırım skalasında yer almadığını, anılan “yokluk” yaptırımının sadece sözleşmenin kuruluşunda 



 219

çerçevesinde bu yaptırımın kesin hükümsüzlük yaptırımını beraberinde getireceği 

ileri sürülmektedir534. Ancak bu yaklaşım TKHK m. 6’nın temelinde yatan tüketiciyi 

koruma gayesiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle Kocayusufpaşaoğlu tarafından ileri 

sürülen “esnek hükümsüzlük” yaptırımı çerçevesinde çözüm üretilmesi tercih 

edilmelidir535. Buna göre, TKHK m. 6/ f. 2 çerçevesinde hükümsüzlük olgusuna 

sadece tüketici dayanabilir ve mahkeme de bu durumu sadece tüketici lehine olarak 

re’sen dikkate alabilir. Yoksa karşı tarafın da hükümsüzlük olgusuna dayanması 

mümkün olmamalıdır536. Bu yorum Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun temel 

amacı ile de örtüşmektedir. 

ii. Alman Hukukunda Bağlayıcı Olmama Yaptırımı 

Alman hukukunda Haksız Şartlar Yönergesi iç hukuka aktarılırken537 bu kavramı 

karşılayan “etkisizlik” (Unwirksamkeit) terimi BGB § 306’de tanımlanmıştır. 

Hükümde “etkisiz” klozun “geçersiz” olacağı, sözleşmenin kalan klozlarının bu 

geçersizlikten kural olarak etkilenmeyeceği kabul edilmiştir. Ayrıca geçersiz sayılan 

klozun yarattığı boşluğun yedek hukuk kuralları (yasa ifadesi kanuni hükümlerdir) 

ile doldurulacağı, ancak bir yedek hukuk kuralının bulunmaması halinde, söz konusu 

klozun bıraktığı boşluğun tamamlayıcı yorum yoluyla doldurulacağı kabul 

edilmektedir538. Sözleşmedeki boşluğun yedek hukuk kuralları ya da tamamlayıcı 

yorum yoluyla doldurulmasının ortaya çıkardığı hukuki durum, taraflardan biri 

açısından katlanması kendisinden beklenilemez bir yük oluşturacaksa, tüm 

sözleşmenin geçersiz sayılacağı § 306 BGB’de düzenlenmiştir539.  

 

                                                                                                                                          
dikkate alınabileceğine haklı olarak işaret etmektedir. Bkz.: Atamer, Kocayusufpaşaoğlu Armağan, s. 
318.  
534  Atamer, Kocayusufpaşaoğlu Armağan, s. 318. Yazar TKHK m. 6/f.2’de öngörülen yaptırımı 
somutlaştırmak adına (yukarıda dn. 479’da anılan gerekçe ile) Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci 
cümlesi sadece dikkate almaktadır.  
535 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 43 N. 28 vd. 
536 Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 38; § 43 N. 32.  
537 Aslında hüküm yürürlükten kalkan AGBG’ye dayanmaktadır.  
538 Heinrichs, Palandt, § 306 N. 6 vd. 
539 Heinrichs, Palandt, BGB § 306, N. 3; Atamer, GİŞ, s. 225 dn. 450; Havutçu, s. 179. 
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iii. Avrupa Topluluğu Müktesebatına Uygun Yorum 

Çerçevesinde Bağlayıcı Olmama Yaptırımı 

Tüketici için bağlayıcı olmama (esnek hükümsüzlük 540 ) yaptırımının ulusal 

hukuklardaki karşılığı açısından, kanaatimce Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın 

“Avrupa Topluluğu müktesebatına uygun yoruma (Gemeinschaftskonforme 

Auslegung541)” dair yerleşik içtihadı542 çerçevesinde hareket etmek doğru olacaktır. 

Bu yorum kuralı ışığında ulusal hukuklara yönergelerle birlikte giren kavramlar 

yönergede öngörülen amaçlar doğrultusunda yorumlanmalıdır. Nitekim İsviçre 

Federal Mahkemesi de bunu kabul ediyor543. Bu çerçevede söz konusu yaptırımın 

belirlenmesinde tüketicinin korunması yönündeki temel amacın göz önünde 

bulundurulması öncelikli olacaktır.  

  

(1)  Genel İşlem Şartları ve  Sorumsuzluk Klozları  

Sorumsuzluk anlaşmaları uygulamada birbirinden çok farklı şekil ve içerikte 

karşımıza çıkabilmektedir. Ancak bunlardan en yaygın ve en sorunlu olanları genelde 

genel işlem şartları içinde gizlenmektedir. 

 

(a) Genel İşlem Şartları  

Genel işlem şartları denildiğinde, sözleşme taraflarından birinin ileride kuracağı 

sözleşmelerde karşı tarafa değiştirilmeden kabul ettirmek üzere, önceden, tek yanlı 

olarak saptadığı sözleşme koşulları anlaşılır544. 

                                                 
540 Bu kavram için bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, s. 251. 
541 Coeing/Honsell, Staudinger, Einleitung zum BGB (2008), dn. 148. (Bkz.:  www.beck-online.de).  
542  Bkz.: Ninon Colneric, Auslegung des Gemeinschaftsrechts und gemeinschaftskonforme 
Auslegung, ZEuP 2005, s. 225 – 233, s. 232.  
543  
544 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 159 vd.; Atamer, GİŞ, s. 61. Borçlar Kanunu Tasarısı m. 
20’de ise “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer 
sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme 
hükümleridir” şeklinde tanımlanmaktadır. Tasarıda “genel işlem koşulu” denilmiş olması, öğretide ve 
uygulamada yerleşik bulunan “genel işlem şartları” kavramı karşısında anlaşılması güç bir tercihtir.   
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Genel işlem şartlarının kullanıldığı birçok durumda müşterinin genel işlem şartlarını 

okumaya vakti olmaz, hatta okusa bile anlaması da çoğu zaman mümkün olmaz. 

Kaldı ki anlayıp itiraz etmesi halinde dahi “al ya da bırak” (Take it or Leave it) 

muamelesi ile karşılaşır. Aynı mal ya da hizmet için başka bir işletmeciye 

başvurduğunda da, yine aynı muamele ile karşılaşması kuvvetli olasılık dahilindedir. 

Bu şartlar altında kurulacak bir sözleşmenin adil olamayacağı şüphesi hiç kuşkusuz 

haklıdır.  

 

Kurulacak sözleşmenin adil olabilmesi tarafların sosyo-ekonomik güçleri, bilgi 

düzeyleri ve piyasa koşulları hakkındaki tecrübelerinin birbirine yakın olmasına 

bağlıdır545. Oysa uygulamada bütün bu koşullarda önemli bir eşitsizlik hakimdir. 

Genelde taraflar sözleşmeyi müzakere etmek için dahi bir araya gelmemekte ve 

güçlü tarafın hazırladığı genel işlem şartlarının güçsüz tarafça kabul edilmesi ile 

sözleşme kurulmaktadır546. Sonuç olarak, tarafların müzakere güçleri arasında var 

olan orantısızlık (inequality of bargaining power) sebebiyle güçsüz taraf “sözleşme 

özgürlüğüne” aslında hiç sahip olmamakta ve aleyhte birçok hükmü sözleşme içeriği 

olarak kabul etmektedir. Başka bir ifade ile güçsüz güçlünün iradesine tabi 

kılınmaktadır547.  

 

Genel işlem şartlarının dahil edildiği sözleşmeyi bir bütün olarak ifade etmek için 

“standart sözleşme” kavramı kullanılmaktadır 548 . Bu tür sözleşmeler özellikle 

kitlelere yönelik mal ve hizmet sunulmasında yaygın olarak kullanılan 

sözleşmelerdir549. Günümüzde genel işlem şartları hem tacirle tüketici arasında hem 

                                                 
545  v. Bar/Clive/Nölke, Principles, Definitions and Model Rules of Eurpean Private Law, Draft 
Common Frame of Reference, Interim Outline Edition, 2008, s. 19. 
546 Kocayusufpaşaoğlu, § 40 N. 5. 
547 Drexl, Die wirtschaftliche Selbsbestimmung des Verbrauchers, 1998, s. 274; Zöllner, AcP 196 
(1996), s. 27; Flume, Rechtsgeschäft und Privatatonomie, s. 135 ff., 144 ff., 165 ff; Canaris, 
Wandlungen des Schuldvertragsrechts, s. 321. 
548 Atamer, GİŞ, s. 7. Bireysel sözleşmelerden farklı olarak bu tür sözleşmelerde tarafların bir araya 
gelmesi ve tamamen ya da kısmen de olsa sözleşme koşullarını müzakere etmesi fiilen mümkün 
olmamaktadır. Stockar, Zur Frage der richterlichen Korrektur von Standartverträgen nach 
schweizerischem Recht, Basel 1971, s.  5. 
549 Öğretide azınlık görüşe göre, kitlelere yönelik olarak hazırlanan sözleşmeler bakımından bir ayrım 
yapılmalıdır. Sözleşmenin tüm hükümlerinin tek yanlı olarak belirlendiği sözleşmelere iltihaki 
sözleşmeler (katılmalı sözleşmeler) denilmeli; sözleşme hükümlerinde asli öneme sahip olmayan 
konuların karşılıklı görüşme yoluyla belirlendiği ve bunun dışında bulunan konuların genel işlem 
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de tacirle tacir arasında yaygın olarak kullanılmaktadır 550 . Özellikle işletmelerin 

sunmuş olduğu mal ve hizmetlerin müşteriye pazarlanmasında, hem zaman ve emek 

tasarrufu sağlayan hem de mal veya hizmet sebebiyle ileride ortaya çıkabilecek 

sorumluluğu sınırlamak adına hazırlanan standart içeriğe sahip sözleşmeler çok 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 551 . Hatta günümüzde örneğin bankacılık 

uygulamasında genel işlem şartlarının yaygın kullanımı sonucunda uygulamada 

                                                                                                                                          
şartlarına yollama yapılarak düzenlendiği sözleşmelere ise “genel işlem şartlarına yollama yapan 
sözleşmeler” (ya da “standart sözleşme”) denilmelidir. Oğuzman/Öz, s. 21; Eren, s. 197. Baskın görüş 
ise iltihaki sözleşmelerin kavramsal olarak sınırlanamayacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre 
iltihaki sözleşme, “güçlü konumda bulunan taraflardan birinin, karşı tarafa önceden bir taraflı olarak 
hazırladığı (genellikle genel işlem şartları görünümünde) kendi sözleşme şartlarını empoze ettiği tüm 
sözleşmeler” dir. Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 5; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 155 dn. 5; Eren, 
BH Genel, s. 197. Yargıtay ise birçok kararında, iltihaki sözleşmeleri “bir kamu hizmeti ifa edip 
hukuken veya eylemli olarak tekel durumu arz eden ve halkın bağlanması gereken teşebbüslere ait 
formüle edilmiş sözleşme” olarak nitelendirmektedir. Bkz.: Y. 4. HD., E. 1975/3743, K. 1975/ 7667, 
T. 16.6.61975, YKD, C. 1, Sy. 6, Haziran 1976, s. 818; Y. 13. HD., E. 1734  K. 2495, T. 18.3.1996 
(Uygur, C. I, s. 572). Ancak bu kararlar karşısında dahi Yargıtay’ın aynı çizgide bulunan bir görüş 
izlediği söylenemez. Zira bazı kararlarında da Yargıtay genel işlem şartları kavramı ile iltihaki 
sözleşme kavramını eşdeğer şekilde kullanmaktadır. Bkz.: Y. 4. HD., E. 6285, K. 6590, T. 6.12.1974 
(Uygur, C. I, s. 557); Y. 3. HD., E. 1998/4268, K. 1998/6098, T. 2.6.1998, YKD 1998/8, s. 1141. Son 
olarak, öğretide haklı olarak ifade edildiği gibi, iltihaki sözleşme ile genel işlem şartları içeren 
sözleşmeler nitelik itibariyle aynı şeyi ifade etmektedir. Eren, s. 197. Ayıca bkz.: Tandoğan, 
Tüketicinin Korunması, s. 25; Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 5 ve 6; Kılıçoğlu, BH Genel, s. 80. Karş.: 
Atamer, GİŞ, s. 7. 
550 Sanayi devrimini takip eden dönemde ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan “kitle sözleşme” (standart ya da formüler sözleşme) denilen sözleşmeler bankalar, 
sigorta şirketleri, taşıma şirketleri gibi kitlesel hizmet sunan ya da kitlesel üretim yapan tacirler 
tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bkz.: Akman, s. 86; Eren, s. 197-198; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 155; Röder, s. 2 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 1.   
551  Genel İşlem Şartları, 19. yüzyılın ikinci yarısında uluslararası ticarete hakim olmuştur. Bkz.: 
Tilman Röder, Rechtsbildung im wirtschaftlichen “Weltverkehr”: Das Erdbeben von San Francisco 
und die internationale Standardisierung von Vertragsbedingungen, Frankfurt a. M. 2005, s.2. Yazar 
genel işlem şartlarının standardizasyon sürecine işaret ederek aynı dönem yaşanan sanayi devrimi ile 
birlikte teknikte ulaşılan standardizasyon ile paralellik kurmaktadır. Tarihsel olarak birbirine denk 
düşen bu standardizasyon yönelimini sanayi devriminin bir sonucu olarak görmektedir (Röder, s. 2). 
Özellikle 1870’lerden itibaren meslek birlikleri ve karteller anılan bu standardizasyon faaliyetine 
egemen olmuşlardır. Bu dönemde özellike sigorta şirketleri tarafından kullanılan genel işlem şartları 
yaygınlaşmıştır. Ancak genel işlem şartlarının yorumu ve geçerliliği meseleleleri ise mahkemelerce 
çok daha kısıtlı surette tartışılmıştır. Dünya ticaretinin milletlerarası kimlik kazanması ile beraber 
genel işlem şartları yaygınlaşarak uluslararası sözleşmelerin hazırlanmasında önemli olmuştur . Yazar, 
özellikle o dönem kullanılan ve deprem nedeniyle doğacak sorumluluğu sınırlayan sigorta şartlarını 
inceleme konusu yaparak, 1906’da yaşanan San Francisco depremi neticesinde sigorta şirketlerinin 
karşıladığı deprem zararlarının yarattığı ekonomik sarsıntya işaret etmektedir. Bu süreçte sigorta 
şirketlerinin deprem klozlarını değiştirdiğini  ve özellikle olası riskleri hesaplanabilir kılan sözleşme 
klozlarını benimsediklerine dikkat çekmektedir. Yazar çalışmasında çok önemli bir sonuca 
varmaktadır: O da genel işlem şartlarının yaygın kullanımı neticesinde, devletin öngördüğü hukuk 
kurallarının genel işlem şartları karşısında nasıl etkisiz kılındığıdır. Döneme ilişkin bu önemli 
değerlendirmeler için bkz.: Röder, s. 317 – 335. 
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rastlanılan farklı bankalara ait genel işlem şartlarında dahi içerik itibariyle büyük 

ölçüde özdeşlik oluşmuştur552.   

 

Ortaya çıkan tablonun adalet duygusunu rencide etmesinin temel nedeni, müzakere 

güçlerindeki orantısızlık değil, bu orantısızlıktan doğan hukuki sonuçtur: Güçsüz 

taraf güçlünün hakimiyetine tabi olmakta ve güçlü taraf güçsüzün irade serbestisini 

yok saymaktadır. Bu gerçeklik karşısında sözleşmeden doğan risklerin dağılımında 

güçsüz tarafın aleyhine ve güçlü tarafı olabildiğince kayıran hükümlerin 

etkisizleştirilmesi için hukuka düşen bir görev bulunmaktadır. Zira sosyal adalet 

düşüncesi, bireyin kendisine tanınan özgürlükleri kullanamadığı alanlarda müdahale 

etmeyi gerektirir. Bunun tipik yolu ise, ya kanun koyucunun ya da hakimin 

sözleşmeye müdahale etmesinden geçer553. 

 

Genel işlem şartlarının yaygın kullanımı karşısında, Türk Hukukunda genel işlem 

şartlarını düzenleyen normların Avrupalı muadillerine554 kıyasen gecikerek yürürlüğe 

girdiği veya gecikerek yürürlüğe girmekte olduğu555 ifade edilmelidir. Mevzuatta 

genel işlem şartları ile ilgisi bulunan bir kaç dağınık düzenleme bulunmaktadır556. 

                                                 
552 Atamer, GİŞ s. 38/39. Bu durumun piyasada rekabetin sağlıklı işleyişini engelleyecek bir durum 
olup olmadığı sorusu mutlaka sorulmalıdır. Özellikle 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında 
Kanun’un 4. maddesinde yasaklanan “...rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan 
veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu 
eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri” bakımından banka genel işlem şartlarının 
özdeşliği sorunu Rekabet Kurumu tarafından incelenmelidir (4054 sy. Kanun m. 20). Genel işlem 
şartlarının rekabetin korunmasına ilişkin hükümler yoluyla denetlenmesi için bkz.: Atamer, İTO 2001, 
s. 45 vd. İsviçre hukuku için aynı yönde değerlendirmeler için bkz: Patrick Krauskopf, Die Kontrolle 
von Freizeichnungen im Vertrags- und Wettbewerbsrecht, BR 1999, s. 26 – 29, s. 29; Schönle/Higi, 
Zürcher Komm., Art. 199 N. 26; Gauch, Vertragshaftung der Banken und ihre AVB, s. 212. 
553 Bkz.: Bölüm I, s. 13 vd. Urs Widmer, Der richterliche Eingriff in den Vertrag, Zürich 1971, s. 98 
vd. 
554  Avrupa ülkelerinde uzun zamandan beri müşterilerin genel işlem şartlarına karşı korunması 
amacıyla çıkarılmış önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin, Alman Hukukunda yıllarca 
9.12.1976 tarihli AGB – Gesetz ve onun reform edilerek geliştirilmesi yoluyla tüketiciler genel işlem 
şartlarına karşı korunmuştur. Bu yasa 2002 tarihinde yürürlüğe giren 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz ile BGB’ye entegre edilmiştir (§§ 305 – 310 BGB). Medicus, AT, 
N. 398. Karşılaştırmalı hukukta genel işlem şartlarının denetimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Ayşe Havutçu, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, 
İzmir 2003, s. 43 vd.; Atamer, GİŞ, s. 40 vd. 
555 Borçlar Kanunu Tasarısı m. 20 vd. hükümleri ile ilk kez genel işlem şartlarına ilişkin doğrudan 
düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır.  
556  TTK m. 776’da, m. 1266/ f.2’de ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri V, No. 19, Aracılık 
Faaliyetleri ve Aracı Kurluşlara İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri V, No. 
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Bunların dışında bir tarafını tüketicinin oluşturduğu sözleşme ilişkilerinde genel 

işlem şartları sorunsalı bakımından en önemli düzenleme yukarıda anılan TKHK m. 

6’dır. Bu düzenleme ile tüketici hem bireysel sözleşmelerde hem de genel işlem 

şartlarında yer alan haksız şartlara karşı korunmaktadır (TKHK m. 2). Ancak bir 

tarafını tüketicinin oluşturmadığı sözleşme ilişkilerinde dayatılan genel işlem 

şartlarının denetimi sorunsal ise hali hazırda genel hükümlere tabidir557.  

 

  (b) Genel İşlem Şartlarında Sorumsuzluk Klozları 

 

Sorumsuzluk klozları, standart sözleşmenin içinde ya da standart sözleşmenin 

kendisine temel oluşturan genel işlem şartlarının içinde yer alır. Temel özellikleri, 

Borçlar Kanunu’ndaki emredici olmayan sorumluluk rejiminden ayrılmaları ve 

müşteri aleyhine işleyecek bir sorumluluk rejimini kendisine dayatmalarıdır 558 . 

Borçlu, sorumsuzluk klozunu kullanarak Borçlar Kanunu’nda aslen kendisinin 

üzerinde bulunan sorumluluk yükünü kısmen ya da tamamen alacaklı (müşteri) 

üzerine atmaktadır. Borçlu her ne kadar BK m. 99 ve 100’de bulunan sınırlar 

dahilinde sorumsuzluğunu hedeflese de, bu sorumsuzluk klozu yine de müdahale 

etmeyi gerektiren bir durumu zaman zaman ortaya çıkarabilmektedir. 

 

Standart sözleşmelerde ya da genel işlem şartlarında rastlanılan sorumsuzluk 

klozlarına bakıldığında, borçlunun kusurlu imkansızlık ya da temerrüt nedeniyle 

sorumlu olmayacağı559, satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül borcunun bertaraf 

edildiği560, kötü ifa nedeniyle tazminat borcunun belirli bir miktarla sınırlandığı561, 

                                                                                                                                          
38) birinci madddesinde düzenlenen hükümler bunlara örnektir. Bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 7; 
Atamer, GİŞ, s. 198-199. Tebliğ için bkz.: RG Tarih: 8.10.1998, Sayı: 23487. 
557 Oğuzman/ Öz, s. 23.   
558 Stockar, s. 8 vd. 
559 BGE 38 II 494 ff.; 38 II 604; ZSR 56 I, 1937, s. 106 
560 BGE 91 II 345; BGHZ 22, 90. 
561 Bkz.: Yukarıda Bölüm I, s. 45 vd.  Örneğin Alman Federal Mahkemesi, bir kuru temizlemecinin 
işini icra ederken hasara uğrattığı bir halı nedeniyle oluşan zararın tazminini konu alan bir davada,   
genel işlem şartlarında sorumluluğu kurutemizleme bedelinin 15 katı ile sınırlayan ve müşterinin olası 
zararlarının sigorta ettirilebileceğine dikkat çeken klozların bulunmasını nedeniyle sorumluluğun 
geçerli surette sınırlandırılmış olduğuna karar vermiştir. Mahkeme taraflar arasındaki menfaat 
dengesini gözeterek, özellikle sigorta klozu nedeniyle müşterinin “uyarılmış” olduğunu gerekçe 
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ifa süresinin bağlayıcı olmadığı 562  (bu sayede borçlunun temerrüde düşürülmesi 

hukuken olanaksızlaşmakta), ifa yardımcılarının verdiği zarardan borçlunun sorumlu 

olmayacağı563, satıcının vadeden önce ifaya yetkili olduğu564, genel işlem şartlarını 

kullanan tarafın genel işlem şartlarında tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı 

tuttuğu565 veya ispat yükünün müşteri aleyhine düzenlenerek tazminat taleplerinin 

ileri sürülmesinin zorlaştırıldığı566 görülmektedir. 

 

(2) Genel İşlem Şartlarının ve Bu Bağlamda 

Sorumsuzluk Klozunun Yargısal Denetimi 

 

Genel işlem şartlarına karşı güçsüz tarafın korunabilmesi için bir yargısal denetim 

süreci geliştirilmiştir. Bilindiği üzere, hukukumuzda genel işlem şartlarının 

denetlenmesi bir idari ön denetime tabi tutulmamakta, sadece yargısal denetim 

imkanı bulunmaktadır567.  

 

Genel işlem şartlarının yargısal denetimi üç aşamalı bir süreci ifade etmektedir. Bu 

sürecin ilk aşaması, genel işlem şartlarının bir bütün olarak başarılı bir şekilde 

sözleşme içeriğinine dahil olup olmadığının belirlendiği aşama olup, öğretide 

yürürlük denetimi 568  ya da bağlayıcılık denetimi 569  olarak adlandırılmaktadır 570 . 

                                                                                                                                          
göstererek sorumsuzluk anlaşmasını geçerli saymıştır. Karar için bkz.: BGH 12.5.80 NJW 80, 1953 = 
BGHZ 77, 126.  
562  Y. 13.HD., E. 2002/6964, K. 2002/9369, T. 23/09/2002, “MK. 2. maddesi uyarınca herkes 
haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir 
hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Davalı, satış parasını peşin aldığı 
bağımsız bölümün teslimini satış şartnamesinin (h) maddesindeki sorumsuzluk şartına dayanarak 
geciktirmez. Aksinin kabulü halinde, davalıya bağımsız bölümü sonsuza kadar teslim etmeme hak ve 
yetkisi tanınmış olur ki, bu da MK.nun 2. maddesi uyarınca mümkün değildir.” www.hukukturk.com  
563 BGH, 1. Zivilsenat, Tarih: 15.9.2005, Karar No: I ZR 58/03, www.bundesgerichtshof.de.  
564 BGH, 8. Zivilsenat, Tarih: 25.10.2006, Karar No: VIII ZR 23/06, www.bundesgerichtshof.de. 
565 BGH, 3. Zivilsenat, Tarih: 11.10.2007, Karar No:  III ZR 63/07, www.bundesgerichtshof.de. 
566 BGHZ 41 (1961), s. 151 ff. 
567 Sigorta Murakebe Kanunu’nda yapılan değişiklik öncesinde sigorta hukukunda farklı bir yaklaşım 
benimsenmişti. Sigorta şirketleri eskiden ancak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın onayını almış 
sigorta şartlarını kullanarak sözleşme kurabilmekteydiler (Sigorta Murakabe Kanunu m. 28/f. 1). TTK 
m. 1266/ f.2 gereğince ise ilgili bakanlık tarafından onay verilmeyen sigorta şartlarının kullanılması 
halinde sigorta ettirenin zararına olan şartların yerini kanun hükümleri alır. 
568 Atamer, GİŞ, s. 40, 80 vd.  
569 Havutçu, Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, s. 40 ve s. 105 vd. 
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İkinci aşamada ise, sözleşmeye giren genel işlem şartlarının nasıl yorumlanacağı 

inceleme konusu olur571. Üçüncü aşamada ise, sözleşme içeriği olmuş genel işlem 

şartlarının tarafların çıkarlarını adil biçimde dengeleyip dengelemediğinin 

incelendiği içerik denetimi yer alır572.  

 

İçerik denetiminin ardında yatan temel düşünce, sözleşenlerden birinin müzakere 

gücünün zayıflığı nedeniyle sözleşmenin içeriğine etki edememesi ve bu nedenle 

kendi menfaatlerini en iyi şekilde koruduğu kabul edilen yasal düzenden sapan 

hükümler benimsemek zorunda kalmasıdır. Hakim içerik denetimi ile sözleşmede 

                                                                                                                                          
570  Türk-İsviçre hukukunda sözleşmenin kurulmasında irade beyanlarının uyuşması belirleyicidir. 
Sözleşmenin hangi kapsamda hüküm ifade ettiği ise güven kuramı çerçevesinde tespit edilmektedir. 
Genel işlem şartlarının da sözleşme içeriğine dahil olup olmadığı  güven kuramı çerçevesinde 
belirlenmelidir. Yürürlük denetiminin ilk aşamasında, genel işlem şartlarının bir bütün olarak 
sözleşme içeriğine dahil olup olmadığı saptanır, eğer dahil olduğu sonucuna varılırsa yürürlük 
denetiminin ikinci aşamasına geçilir. Bu aşamada ise genel işlem şartlarına dahil bazı klozların 
müşteri açısından beklenmez/ şaşırtıcı olup olmadığı incelenir. Eğer bir klozun beklenmez/şaşırtıcı 
olduğu sonucuna varılırsa, o klozun müşterinin kabul beyanına güven kuramı çerçevesinde dahil 
olmadığı kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Atamer, GİŞ, s. 81 vd.; Havutçu, Tüketicinin Genel 
İşlem Şartlarına Karşı Korunması, s. 105 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 10 vd. Bir kloza 
beklenmezlik/şaşırtıcılık damgasının vurulabilmesi için, ilgili klozun sözleşme taraflarının uzlaştığı 
somut sözleşmenin çerçevesine yabancı olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile, ilgili kayıt somut 
sözleşmesel ilişki çerçevesinde alışılmamış olmalıdır. Örneğin müşterinin karşı edim ifa edilmese bile, 
kendi edimini ifa etmeye devam edeceğine ilişkin sözleşme klozları beklenmezlik engeline takılır. 
Bkz.: Atamer, GİŞ, s. 111 vd. Bir diğer örnek, İsviçre Federal Mahkemesi kararına konu olan bir 
olayda, davalının imzalamış olduğu sigorta genel işlem şartlarında yer alan ve davalının ihmali ile 
sebep olduğu kazalardan kendisinin sorumlu olacağına ilişkin sorumsuzluk klozunun “beklenmezlik 
engeline” takılmasıdır. Yüksek Mahkeme, sigorta sözleşmesinin yapılmasında temel amacın bu tür 
zararları kapsamak olduğuna işaret ederek, söz konusu sorumsuzluk klozunun sözleşme içeriği 
olamayacağına karar vermiştir. Bkz.: BGE 119 II 443. 
571 Bkz.: Atamer, GİŞ, s.124 vd.; Havutçu, Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, s. 
148 vd. Bu aşamada genel işlem şartları karşısında öncelikle uygulama alanı bulacak bireysel bir taraf 
anlaşmasının bulunup bulunmadığına bakılacak, eğer böyle bir anlaşma varsa genel işlem şartlarından 
önce bu bireysel anlaşma uygulanacaktır. (Bkz.: Atamer, GİŞ, s. 124 vd.) Eğer bireysel bir taraf 
anlaşması yoksa da, genel işlem şartlarının yorumlanmasına geçilecektir. Eğer genel işlem şartlarının 
yorumlanmasında, söz konusu sözleşme klozunun açık olmadığı, belirsiz olduğu sonucuna varılırsa, 
bu durumda artık en çok müşteri lehine olan anlam tercih edilecektir. Bkz.: Tüketici 
Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar hakkında Yönetmelik m. 6/ f. 4. Genel işlem şartlarının 
yorumlanması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Atamer, GİŞ, s.  134 vd. Karş.: “Im weiteren ist die in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Bestimmung nach dem Vertrauensgrundsatz 
auszulegen, wobei der Unklarheitenregel sowie dem Grundsatz besondere Bedeutung zukommt, dass 
Abreden, die vom dispositiven Recht abweichen, im Zweifel (vba) eng auszulegen sind, namentlich 
dann, wenn sie die Stellung des Kunden verschlechtern.” (BGE 115 II 474, s. 479, aynı yönde: BGE 
118 II 145).  
572 Bkz.: Atamer , GİŞ, s. 143 vd.; Havutçu, Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, s. 
154 vd. 
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taraf menfaatlerini hakkaniyete uygun şekilde dengelemeyen ve adil olmayan 

sözleşme hükümlerini573 ayıklamalıdır574. 

Tüketicinin benimsemek zorunda kaldığı sözleşme klozlarının mevcut yasal düzeni 

takip etmesi halinde, denetim ihtiyacının bulunmadığı sonucuna varılır. Zira 

sözleşme hükmü olmasaydı da uygulanacak olan yine aynı yasal düzenleme olacaktı. 

Ancak taraflara yasal düzenden sapma imkanının sağlandığı hallerde, örneğin BK m. 

99’da olduğu gibi hafif ihmal için sorumluluğun bertaraf edilmesi halinde, yapılan 

taraf anlaşmaları denetim dışında bırakılmayacaktır. Sorumsuzluk anlaşması hafif 

ihmal için yapılmış olsa bile, yukarıdaki denetim ölçütüne aykırı ise geçersiz olacak, 

bu konudaki asli düzenleme olan BK m. 98 normu uygulanacaktır. Bu çerçevede 

borçlu her türlü kusurundan sorumlu olacaktır575.  

Hukukumuzda genel işlem şartlarının denetlenmesinde önemli bir ayrım, 

sözleşmenin tarafları bakımından karşımıza çıkmaktadır. Taraflardan birinin tüketici 

olduğu sözleşmelerde TKHK m. 6 çerçevesinde ayrı bir denetim, taraflardan birinin 

tüketici olmadığı sözleşmelerde ise doğrudan genel hükümler uygulama alanı 

bulmaktadır. Bu durum öğretide özellikle banka genel kredi sözleşmeleri bakımından 

eleştirilmektedir576 . Ancak tüketicilerin genel işlem şartları karşısındaki olumsuz 

durumu ile tacirlerin başka bir tacirin kullandığı genel işlem şartları karşısındaki 

durumu hukuken aynı şekilde değerlendirilmemelidir 577 . Tüketicinin kendisine 

dayatılan genel işlem şartı karşısında başka bir seçeneği yoktur, ya onu kabul 

edecektir ya da sözleşmeyi kurmayacaktır. Tacirlerin kullandığı genel işlem 

şartlarında ise (kural olarak) tacirlerin kendilerine sunulan genel işlem şartlarını 

müzakere etme imkanı vardır. Nitekim tacirin TTK m. 20/f. 2 çerçevesinde basiretli 

                                                 
573 Edim – karşı edim ilişkisinin haksız şart denetimine konu olamayacağı unutulmamalıdır. Edim-
karşı edim ilişkisine hakimin müdahale etmemesi ayrıca liberal ekonominin de gereğidir. Bkz.: 
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar hakkında Yönetmelik m. 6/ f. 3 ve Atamer, GİŞ, s. 
220/221. Alman hukuku için bkz.: § 307 Abs. 3 BGB; Tom Billing, Die Bedeutung von § 307 III 1 
BGB im System der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle, München 2006, s. 2 vd. 
574 Havutçu, Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, s. 41. 
575 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Atamer, GİŞ, s. 204 vd., özellikle s. 218. 
576 Banka genel kredi sözleşmeleri bakımından kredi kullanan tarafın tüketici olup olmamasına göre 
genel işlem şartlarının denetlenmesinde farklı bir hukuki yolun izlenmesinin Anayasa’da belirtilen 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu savunulmaktadır. Bkz.: Akyol, Banka Sözleşmeleri, s. 116 – 118.  
577 Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 3 ve 4. 
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bir iş adamı gibi hareket etme zorunluluğu olduğundan, kendi ticari branşında 

kullanılan genel işlem şartlarına karşı hareket kabiliyetinin bulunduğu kabul 

edilmelidir578. Örneğin, faaliyet gösterdiği alanda yerleşik ticari teamüller temelinde 

genel şartları kullanılmaktaysa, tacir bir tüketici gibi koruma altına alınmaz. Onun iş 

çevresinde yaygın olarak kullanılan genel işlem şartlarından haberdar olduğu kabul 

edilir ve sözleşmenin kuruluşunda ayrıca tüketici gibi genel işlem şartları konusunda 

uyarılması gerekmez. Bu uyarının yapılmamış olması halinde dahi genel işlem 

şartları sözleşme içeriğine dahil olur 579 . Buna rağmen, bazen tacirler arasında 

pazarlık imkanının bulunmadığı durumlarda da özel bir koruma kabul edilebilir580. 

Özellikle tacirin kendisine dayatılan genel işlem şartı nedeniyle bulunduğu durum 

tüketicinin içinde bulunduğu koşullarla benzeştiği zaman özel bir korumanın 

sunulması kaçınılmazdır581. Örneğin, sözleşmenin kuruluşunda tüketici gibi zayıf ve 

deneyimsiz durumda ise, genel işlem şartları olmadan sözleşme kuramayacaksa tacir 

de, tıpkı tüketici gibi korunmalıdır. Bu durumda yürürlük denetiminde alışılmamış 

klozların ayıklanmasında tacir için de aynı kriterler uygulama alanı bulur582. 

 

Belirtmek gerekir ki, hukukumuza yerleşik bu ayrıma Borçlar Kanunu Tasarısı son 

vermektedir. Tasarıda yer alan hükümler bakımından genel işlem şartlarının 

taraflarından birinin tüketici olup olmaması bir fark yaratmamaktadır. İster tüketici 

ister tacir (girişimci) genel işlem şartı söz konusu olsun, Borçlar Kanunu Tasarısı her 

iki genel işlem şartı türüne aynı bakış açısıyla yaklaşmaktadır. 

 

                                                 
578 Bkz.: Atamer, GİŞ, 54 – 57. Ayrıca bkz.: BGH, 8. Zivilsenat, Tarih: 19.09.2007, Karar No: VIII 
ZR 141/06, www.bundesgerichtshof.de.  
579 Yeşim M. Atamer, Tacirlerin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, İstanbul Ticaret Odası 
Yayın No: 2001 – 08, İstanbul 200, s. 21. 
580 Ticaret hayatında rekabet ortamının korunması önceliği karşısında bu gibi durumlarda rekabetin 
bozulması halinde önce rekabeti koruyucu düzenlemeler ile müdahale edilmelidir. Bundan ayrı olarak 
ise, genel işlem şartlarına karşı tacirlerin de her zaman genel hükümlerle (MK m. 2, MK m. 23, BK m. 
19/20 ile) korunması sağlanabilir. Ancak bu korumanın yetersiz kaldığı durumlarda tüketicilere 
sağlanan koruma tacirlere de sağlanabilir. (Bkz.: Atamer, GİŞ, 54 – 57.) Bunun yolu ise TKHK m. 
6’nın kıyasen uygulanmasından geçmektedir. Karş.: BGH, 8. Zivilsenat, Tarih: 19.09.2007, Karar No: 
VIII ZR 141/06, www.bundesgerichtshof.de. 
581  Meseleyi etraflıca inceleyen bir yayın için bkz.: Yeşim M. Atamer, Tacirlerin Genel İşlem 
Şartlarına Karşı Korunması, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2001 – 08, İstanbul 2001. 
582 Atamer, Tacirlerin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, s. 22. 
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2. Ahlaka Aykırılık 

a. Genel Olarak 

Sözleşmenin geçerliliğine sınır çizen ahlak kavramının içinin doldurulması ve 

sınırlarının kesin olarak belirlenmesi adeta imkansız bir uğraştır. Ahlak kurallarının 

zaman içinde değişkenliği ve toplumların çokkültürlü bir yapıya dönüşmesi bu uğraşı 

zorlu kılabilmektedir. Nitekim öğretide de genel ahlak kavramının içeriğinin 

belirlenmesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır583. Bu görüşler arasında tezde 

üstün tutulan görüşe göre, toplum anlayışına egemen ve genel kabul gören ahlaki 

değer yargıları584 ile başta Anayasa olmak üzere kanun hükümlerinin temelinde yatan 

etik prensipler genel ahlak kavramını ifade eder585. Her iki kaynak arasında çatışma 

olduğu takdirde, Anayasa hükümlerinin ve kanun hükümlerinin üstünlüğü gereği 

hakim, kanun hükümlerinin temelinde yatan etik prensiplere üstünlük tanıyacaktır586.  

                                                 
583 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 39 vd. 
584 Hakimin dikkate alacağı ahlak anlayışı, bireysel ahlak anlayışı değil, toplumda herkesçe genel 
geçer şekilde paylaşıldığı konusunda fikir birliği bulunan ahlak anlayışıdır. BGE 115 II 232, s. 235. 
Burada orta bir düzeyin esas alınacağı unutulmamalıdır. Yoksa yüksek ahlaki değerler ölçüt 
olmamalıdır. Ayrıca bkz.: Eren, s. 291; Oğuzman/Öz, s. 74 dn. 112. Y. HGK. Esas No: 2007/14-648 
Karar No: 2007/621 Tarih: 26.09.2007, “Bir toplumda belirli bir dönemde orta zekada dürüst ve 
makul kişilerin düşünce ve telakkileri o toplumun genel ahlakını meydana getirir. Toplumlara, yer ve 
zamana göre değişen genel ahlaka aykırılık aktin yapıldığı koşullardaki objektif ölçülere göre hakim 
tarafından saptanmalıdır. Genel ahlak anlayışı içinde korunan hukuki varlıklardan biri de aile ve aile 
değerleridir. Aile olmanın getirdiği yükümlülükler arasında evladın, yaşlılığında veya hastalığında 
ana-babasına bakması da vardır. Ancak bu yükümlülüğün varlığı her koşulda ivazsız olarak ana-
babaya bakmayı zorunlu kılmaz. Ağır bakımı gerektiren, evladın gerektiğinde kendi yaşamından 
fedakarlık yaparak anasına bakmasının karşılığı olarak ona bir takım ivazlarda bulunulmasını, 
ölünceye kadar bakım sözleşmesi ile mal verilmesinin taahhüt edilmesini ahlaka ve adaba aykırı kabul 
etmek ve edim karşılığının istenmesini Borçlar Kanunu'nun 65. maddesi kapsamında değerlendirmek, 
toplumun genel ahlak anlayışı ile çelişecektir.” Karar için bkz.: www.martiyazilim.com.tr. 
585 Schwenzer, N. 32.18; Zirlick, s. 230; Gauch/Schluep/Schmid, N. 668; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 
41-42. Buna karşılık Anayasa ile kanun hükümlerinin temelinde yatan etik prensiplerin kamu düzeni 
kavramı altında ele alınması gerektiğini savunan görüş için bkz.: Kramer, Berner Komm. Art. 19-20 
N. 155-156, 174; Huguenin, Basler Komm., Art. 19-20 N. 32-33; Atamer, GİŞ, s. 152/153.  
586 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 41. Bu konuda ayrıca yukarıda dn. 566’da yer verilen Yargıtay HGK 
kararına temel oluşturan mahkeme kararına göre, evladın annesine bakması karşılığında ölünceye 
kadar bakma sözleşmesi ile taşınmaz mal edinmesi ahlaka aykırıdır. Hukuk Genel Kurulu bu kararı 
haklı olarak bozmuştur. Kanuna uygun olan zaten ahlaka aykırı olamayacaktır. Nitekim bkz.: “...açık 
bir yasal hükmün bulunduğu hallerde, hakimin ayrıca somutlaştırılması gereken genel ahlak 
kurallarına uygunluğu araştırmasına gerek yoktur.” Bkz.: Ateş, s. 151 ve 201. Ayrıca somut etik 
değer yargısının dikkate alınabilmesi anayasal düzene aykırı olmamasına sıkı sıkıya bağlıdır. Bkz.: 
Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırlık, s. 104 vd.; aynı yazar, Medeni Hukuka Giriş, § 3 N. 25; 
Heinrich, s. 371. 
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BK m. 20 sözleşmelerin “ahlaka aykırı” olabileceği gerekçesiyle batıl olacağını 

düzenleyerek sözleşme içeriğini hakimin denetimine açmaktadır587. Bu çerçevede 

temel ahlaki esaslara ister konusu isterse amacı itibariyle ters düşen sözleşmeler batıl 

kabul edilecektir588. Sözleşmenin amacı nedeniyle ahlaka aykırı olması, ancak her iki 

tarafın bu amacı gütmesi ile ya da bir tarafın bu amacı gütmesine ve bunun diğer 

tarafın bilgisi dahilinde olması589 ile olur590. Sözleşmenin konusu nedeniyle ahlaka 

aykırılık ise sözleşmenin yüklediği edim borcunun konu aldığı değerler 591 ,  

aşırılığı 592  veya süresi 593  nedeniyle olur. Konu ve amaç dışında, aynı zamanda 

                                                 
587 İsviçre doktrininde “genel ahlakı” kamu düzeni ve kişilik hakkı kavramlarına dair bir üst kavram 
olarak gören yazarlar için bkz.: Oftinger, Haftpflichtrecht I, s. 568, Schnyder von Wartensee, s. 6 vd; 
Schraner, s. 10 vd.; Oesch, s. 85. 
588 İsviçre Borçlar Kanunu m. 20’nin Almanca metninde “ahlaka aykırı akitlerin” hükümsüz olacağı 
düzenlenmektedir. Buradan hareketle sözleşmenin hem konusu hem de amacı geniş anlamda sözleşme 
konusuna dahil olup, ahlaka aykırılık bakımından inceleneceği sonucuna varılmalıdır. Oğuzman/Öz, s. 
75; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 399; Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 153 ve 163. 
“Ahlaka aykırı” sözleşme örnekleri için bkz.:  Akyol, Borçlar Genel, s. 160 – 168; 
Gauch/Schluep/Schmid, N. 669 – 675; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 45. 
589 Bilmenin tek başına yeterli olmadığı, bunun ötesinde ahlaka aykırı amacın gerçekleştirilmesinin 
teşvik edilmesi veya bu sayede normalin üstünde çıkar sağlanması gerektiğine de ayrıca doktrinde 
işaret edilmektedir. von Tuhr/Peter, § 31, V, N. 1 (s. 258). Karş.: Hatemi, Hukuka ve Ahlaka 
Aykırılık, s. 170. 
590 von Tuhr/Peter, § 31, V, N. 1 (s. 257, 258); Oğuzman/Öz, s. 75. Bkz.: “Somut olayda, davacının 
dayandığı belgenin, davalıların savunmalarında belirtildiği şekilde, ahlak ve adaba aykırı bir 
sonucun elde edilmesini temin maksadıyla verildiğinin saptanması halinde, davacının bu belgeye 
dayalı bir istemde bulunamayacağının ve dolayısıyla davanın reddi gerekeceğinin kabulü zorunlu 
olacaktır.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2002/13-177, K. 2002/206, T. 20/03/2002 - 
www.hukukturk.com.  
591 Hayat, vücut bütünlüğü, evlenme özgürlüğü ve din özgürlüğü gibi konuların yanı sıra, ekonomik 
özgürlük ve karar özgürlüğü (Entscheidungsfreiheit) alanında üstlenilen taahhütler kişilik hakkının 
ihlali nedeniyle yukarıda emredici hükümlere aykırılık başlığı altında değerlendirme konusu olmuştur. 
Ancak bu alanlardaki taahütlerin aynı zamanda ahlaka aykırı olabileceği de bilinmelidir.  Ayrıca bkz.: 
yukarıda dn. 397  
592 Kişinin tahhüt ettiği edimin kendi özgürlüğüne ne kadar yoğunlukta zarar verdiği burada belirleyici 
olmaktadır. Örneğin Yargıtay kişinin avukatıyla yapmış olduğu sözleşmede avukata fahiş bir vekalet 
ücretinin ödeneceğinin taahüt edilmesi halini, kişinin ekonomik özgürlüğünün aşırı surette ihlali 
sayarak ahlaka aykırı kabul etmektedir. Bkz: “Avukatlık Kanunu'nun 163. ve 164. maddeleri hükmü 
gereğince, avukatlık ücreti avukatla iş sahibi arasında serbestçe kararlaştırılır ve bu ücretin belli bir 
miktarı kapsaması gereklidir. Olayımızda da ücret maktu olarak kararlaştırılmış olmakla kural olarak 
sözleşme geçerlidir. Kanunun koyduğu kural bu olmakla birlikte ücret sözleşmesinin yapıldığı tarihe 
göre de Borçlar Kanunu'nun 19. maddesine aykırı düşmemelidir. Sözleşmenin yapıldığı tarihte 
tarafların amaçladıkları çıkarların dengede olduğu kabul edilmelidir. Sözleşme ile bir taraf için 
sağlanan hak ve menfaati denk düşmeyen fahiş MK m.2'deki hak ve menfaatin karşı tarafa sağlanmış 
olması iyiniyet kurallarına, hak ve nefasete, ahlak kurallarına aykırı düşer.” (vba) Yargıtay 13. 
Hukuk Dairesi, E. 1996/10, K. 1996/80, T. 16/01/1996 - www.hukukturk.com. İsviçre Federal 
Mahkemesi de, ekonomik özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına ya da sözleşmesel sınırlama ile 
ekonomik varlığının temellerinin tehlikede olmasına vurgu yaparak borçlunun alacaklının iradesine 
tabi kılınmasını, yoğun sınırlandırma yarattığı gerekçesiyle ahlaka aykırı kabul etmektedir. Bkz.: BGE 
114 II 159; 111 II 320, s. 327; 104 II 6, s. 8; 102 II 211, s. 218 vd. 
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sözleşmenin içeriği ile bağlantılı olarak sözleşmenin kuruluş tarzının da ahlaka 

aykırılığı doğurabileceğine öğretide bazı yazarlarca savunulmaktadır 594 . Hatta 

Yargıtay da yakın tarihli bir kararında sözleşmenin akdedilme sürecindeki sosyo-

ekonomik güç dengesizliğinin kötüye kullanılarak “sözleşme eşitliğini” bozan 

hükümlerin ahlaka aykırı olduğuna açıkça işaret etmiştir595.  

Ahlak kavramı bakımından hakimin dikkate alacağı temel ahlaki esasların ne olduğu 

sorusunun cevaplandırılmasında güncel sosyal ve etik değer yargıları önemli 

olacaktır596. Ancak bu etik değer yargılarının ne olduğunu belirleyecek genel ahlak 

                                                                                                                                          
593 Örneğin, bir malı belirli bir yerden tedarik etme amacıyla yapılan sözleşmenin süresinin aşırı uzun 
olması, kişilik hakkı ihlali olduğu kadar ahlaka da aykırıdır.  
594 Lörtscher, s. 203; Kamm, s. 175 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 401; Kramer, Berner 
Komm., Art. 19-20 N. 205; Huguenin, Basler Komm., Art. 19 – 20 N. 36. Kocayusufpaşaoğlu, § 42 
N. 47. Alman Federal Mahkemesi ve Alman öğretisi de, sözleşme tarafları arasındaki güç dengesizliği 
sonucu zayıf tarafın menfaatlerine açıkça ters düşen sözleşme koşulları sayesinde üstün taraf aşırı 
yarar sağlamışsa yapılan sözleşmeyi ahlaka aykırı kabul etmektedir. Bkz.: Larenz/Wolf, § 41 N. 40 – 
43. Ahlaka aykırılığın belirlenmesinde sözleşmenin içeriği, amacı ve kuruluşunun yanı sıra 
düşünülebilecek “tüm etkenlerin” dikkate alınarak “hukuki işlemin tümel karakterinin” 
değerlendirilmesi gerektiği görüşü için bkz.: Heinrich, s. 371 vd. 
595  “... tahkim sözleşmesinin ahlaka aykırı olması halinde geçerliğinden söz edilemez. Bu hal, 
genellikle tahkim sözleşmesinde bir tarafın diğeri üzerinde davalı şirketin davacı firma üzerinde 
ekonomik ve sosyal üstünlüğünü kullanarak tahkim sözleşmesinde eşitliği kendi lehine bozacak 
hususlar kabul ettirmesi veya somut olayda olduğu gibi hakemi seçme olanağının verilmesi hallerinde 
kendini gösterecektir. Bu şekilde yapılan bir tahkim sözleşmesinin B. Yasasının 20. maddesi uyarınca 
batıl olacağı kuşkusuzdur. Sözleşmenin 12. maddesinde hakem seçiminin, tamamen ekonomik ve 
sosyal güce sahip davalı şirket tekeline bırakıldığı anlaşıldığı gibi, davalı şirket vekilinin 24.8.2001 
günlü cevap dilekçesinde bu yönün önemle ve ısrarla vurgulandığı gözlenmektedir. Tüm açıklanan 
maddi ve hukuki olgular altında sözleşmedeki tahkim şartının mutlak butlanla geçersiz olduğunun 
kabulü zorunludur (BY. m.20). Bu durumda, taraflar arasında hukuken geçerli bir tahkim şartının 
varlığından söz edilemeyeceği açıktır.” Yargıtay 20.  Hukuk Dairesi, E. 2002/1955, K. 2002/2791, T. 
28/03/2002 - www.hukukturk.com.  Kocayusufpaşaoğlu, bu karara dayanarak sözleşmenin kuruluş 
şartlarının da ahlaka aykırılığın denetlenmesinde dikkate alınması gerektiği görüşü yönünde bir 
eğilimi Yargıtay’ın son zamanlarda benimsediğine işaret etmektedir. Kocayusufpaşaoğlu, § 42 dn. 111 
(s. 558). Buna karşılık, her ne kadar İsviçre Federal Mahkemesi sözleşme taraflarının konumları ile 
sözleşmenin akdedilme sürecinin ahlaka aykırılığa yol açmayacağına 1958 tarihli bir kararında (BGE 
84 II 13, s. 27)  açıkça hüküm altına almışsa da, 1968 tarihinde verdiği başka bir kararında (BGE 94 II 
197, s. 208) bir sorumsuzluk anlaşması hakkındaki ahlaka aykırılık iddiasına ilişkin şu 
değerlendirmeleri yapmıştır: “Von einem Verstoss gegen die guten Sitten ... könnte nur gesprochen 
werden, wenn besondere Umstände des vorliegenden Falles, namentlich die Art und Weise, wie die 
Freizeichnung zustande kam, die von der Klägerin beanstandeten Klauseln unerträglich machen 
würde”.  Oysa sözü edilen 1958 tarihli kararına göre: “Ob ein Vertrag gegen die guten Sitten 
verstösst, ist nur anhand seines Inhaltes abzuwägen. ... Von einem sittenwidrigen Inhalt des Vertrages 
kann keine Rede sein, wenn lediglich die Formulierung der schriftlichen oder mündlichen 
Willensäusserungen zu beanstanden ist, die Folgen, die sich aus ihrem verbindlichen Sinn ergeben, 
dagegen vor den Anforderungen der guten Sitten standhalten. Nur diese Folgen, d.h. die 
eingegangenen Verpflichtungen, die getroffenen Verfügungen, die verabredeten Bedingungen usw., 
machen den Inhalt des Vertrages aus und sind im Sinne des Art. 20 OR daraufhin zu überprüfen, ob 
sie den guten Sitten nicht widersprechen.” BGE 84 II 13, s. 27.  
596 Lörtscher, s. 200; Kamm, s. 173; Zirlick, s. 200.  
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kurallarının bir listesini oluşturmak mümkün olmamakla birlikte korunmak istenen 

hukuki menfaatler ile değer yargılarının belirlenmesi mümkündür. Hukuken korunan 

bu menfaat ve değer yargılarından yola çıkarak ahlak kavramının somutlaştırılması 

düşünülebilir597.  

Hakim sözleşme özgürlüğü ilkesi ile ahlaki esaslar arasındaki dengeyi gözeterek 

sözleşmenin ahlaka aykırılığını denetleyecektir598. Bu değerlendirmede hakim ahlaki 

esasların zamana göre değişkenliğini de mutlaka dikkate almalıdır599. Her ne kadar 

hakim, kural olarak sözleşmenin kurulduğu andaki ahlak anlayışını hukuk güvenliği 

mülahazaları sonucu esas alması gerekiyorsa600 da, sözleşmenin kurulduğu andaki 

ahlaka aykırılık sonucunu doğuran toplumsal değer yargıların değişmesi ve 

sözleşmenin etkisini doğuracağı sırada yeni değer yargılarının toplumsal kabul 

görmesi üzerine, hakim sözleşmenin etkisini doğuracağı sıradaki güncel yorumu 

tercih etmelidir601. Zira zaman içinde değişen ve gelişen ahlak anlayışı çerçevesinde 

önceleri ahlaka aykırı kabul edilen olgular, günümüzün değişen değer yargıları 

nedeniyle artık ahlaka aykırı kabul edilmeyebilir602. Bu sebeple hakim, hükmünü 

kurarken sözleşmenin etkisini doğuracağı sırada topluma egemen bulunan ahlaki 

esasların güncelliğini kontrol etmelidir. 

                                                 
597 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ateş, s. 115 vd. 
598 Zirlick, s. 230. 
599 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 399; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 39 dn. 87 (s. 551). Yazar 
19. yy. Fransasında “şakşakçı sözleşmelerinin” ahlaka aykırılık nedeniyle batıl kabul edildiğini, buna 
karşılık günümüzde bunun ahlaka aykırı kabul edilmediğini örnek olarak göstermektedir. Gerçekten 
Televizyon programlarında konuk edilen “şakşakçı” seyircilerle yapılan ivazlı sözleşmelerin ahlaka 
aykırı olmayışı, ahlak kurallarının zamana göre değişkenliği açısından ilginç bir örnek 
oluşturmaktadır. Ayrıca bkz.: Kramer, Berner Komm., Art. 19-20 N. 174; Schwenzer, OR AT, N. 
32.17; Abegg, s. 156; Ateş, s. 114/115. BGE 119 II 15, 17 (Erwägung 1 b): “Die Rechtsprechung 
trägt damit dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung, der in den vergangenen Jahrzehnten mit Bezug 
auf die eheähnliche Lebensgemeinschaft eingetreten ist. Dass diese Art des Zusammenlebens in 
jüngster Zeit zu einer verbreiteten und von der Gesellschaft - ungeachtet der in einigen kantonalen 
Rechtsordnungen noch weiter bestehenden Konkubinatsverbote – weitgehend tolerierten Erscheinung 
geworden ist, ist notorisch.” Başka örnekler için bkz.: Heinrichs, Palandt, § 138 N. 10. 
600 Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 115; Atamer, GİŞ, s. 156; Heinrich, s. 372; Ateş, s. 202. 
601 Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20, N 182; Huguenin, Basler Komm., Art. 19/20 N. 35; Hatemi, 
Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 115 dn. 42; Ateş; s. 202/203 ve dn. 561. Alman hukukunda da bu gibi 
durumlarda sözleşmenin ipso iure geçerlilik kazanamayacağı, hukuki işlemin geçerliliği için BGB § 
141 çerçevesinde taraf iradelerinin işlemi “tasdik” (Bestätigung) yönünde olması gerektiği ifade 
edilmektedir. Heinrichs, Palandt, § 138 N. 10. 
602 Kramer, Art. 19-20, N. 182. BGE 109 II 15, s. 17. Buna karşın, taraflar sözleşmenin ahlaka 
aykırılık nedeniyle geçersiz olmasına uyum sağlamışlarsa, sözleşme geçersiz kalacaktır. Bkz.: 
Kramer, Berner Komm., Art. 19-20 N. 182; Huguenin, Basler Komm., Art. 19-20 N. 35. 
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Önem taşıyan bir diğer husus, ahlaka aykırılığın sözleşmenin bütünü dahilinde bir 

değerlendirmeyi zorunlu kılmasıdır. Tek başına ahlaka aykırı olmadığı düşünülen 

sözleşme klozları, sözleşmenin bütünü içinde değerlendirildiğinde ahlaka aykırı 

görülebilir. Bu nedenle tüm sözleşmenin ahlaka aykırılık kapsamında incelenmesi 

önem taşır603. 

 

Ahlaka aykırılık ölçütü sorumsuzluk anlaşmasının denetlenmesinde aslında çok 

elverişli bir ölçüt değildir. Zira sözleşme özgürlüğünün sınırları arasında ahlaka 

aykırılık sınırı adeta eldeki son çare hükmündedir. Üstelik bu son çareye 

başvurulması birçok faktörün bir arada bulunmasına bağlıdır 604 . Öncelikle taraf 

anlaşması ile bu son sınırın aşılması ancak etik değer yargılarının tamamen göz ardı 

edilmiş olması halinde mümkündür. Oysa birçok olayda yapılan sorumsuzluk 

anlaşması etik değer yargılarına meydan okumaz, çoğu hal ve şartta somut olaydaki 

sorumsuzluk anlaşmasının ahlaka aykırı olarak nitelendirilmesi dahi düşünülemez. 

Örneğin cafelerde görülen “eşyalarınızın kaybından veya çalınmasından sorumluluk 

kabul edilmez” şeklindeki ilanların ahlaka aykırı bir yanı yoktur605. Buna karşılık, 

örneğin sorumsuzluk anlaşması alacaklıyı tamamen borçluya tabi kılmakta ise, 

temerrüt halinde sözleşmeden dönme ya da tazminat gibi olanaklar daha en baştan 

sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilmiş ise, bu tür sorumsuzluk anlaşmaları 

ahlaka aykırılık nedeniyle batıl olabilecektir606. Görüldüğü üzere, ahlaka aykırılık 

ölçütü, müdahaleyi gerektiren her sorumsuzluk anlaşması bakımından 

uygulanabilecek yeterli bir silah olma özelliğine sahip değildir607.  

 

                                                 
603 Kramer, Berner Komm., Art. 19-20 N. 180; Atamer, GİŞ, s. 156; Schwenzer, N. 32.19; Zirlick, s. 
230. 
604 Atamer, GİŞ, s. 160/161. 
605 Karş.: Atamer, GİŞ, s. 160. 
606 Kamm, s. 190; Lörtscher, s. 217; Buol, N. 335. BGE 93 II 290; 97 II 290. 
607 Atamer, GİŞ, s. 161. Yazar tarafından bu durum şu cümlelerle görselleştirilmektedir: “Bir büyük 
çemberin içinde küçük bir çember düşünülecek olursa, küçük çemberin içeriği yedek hukuk 
kurallarına ve dolayısıyla yasa koyucunun adalet anlayışına uygun olan sözleşme düzenlemeleridir. 
Buna karşılık büyük çemberin dışında olanlar ahlaka aykırı nitelendirilecek hükümlerdir. Bu iki 
çemberin arasında kalan bölüm ise, ahlaka aykırı olmamakla beraber yedek hukuk kurallarından 
sapan ve GİŞ içinde düzenlenmiş olmaları halinde yasa koyucunun adalet anlayışına aykırı olan 
hükümlerdir.” (Atamer, GİŞ, s. 161, naklen) 
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Son bir diğer önemli husus, günümüzde hakimin özellikle genel işlem şartlarının 

kullanıldığı hallerde sözleşme içeriğine müdahalesi ahlaki değer yargılarının ötesinde 

sosyal adaleti sağlama amacını da gütmektedir608. Bu şartlar altında ahlaka aykırılık 

ölçütü genel işlem şartlarının içinde yer alan sorumsuzluk anlaşmalarının 

denetlenmesi açısından yetersiz kalacağı aşikardır. Buna ayrıca ahlak kavramının 

somutlaştırılmasında yaşanacak güçlükler eklendiğinde, ister istemez keyfi 

yorumlara kapı aralanmış olacaktır609. Oysa hakime sözleşme içeriğine müdahale 

etme imkanı tanınırken hukuk güvenliğinin sağlanması kaygısı her zaman ön planda 

olmalıdır. Bir sorumsuzluk anlaşmasının hangi şartlar altında ahlaka aykırı olacağı 

objektif kriterlere bağlanmalıdır ki, sözleşenler geçersizlik yaptırımının sınırlarını 

öngörebilsin610. 

 

Sonuç olarak, sorumsuzluk anlaşmasının denetlenmesinde ahlaka aykırılık ölçütünün 

eldeki son çare olduğu, sınırlarının zaman içinde değişkenlik gösterdiği ve 

bünyesinde taşıdığı soyutluk nedeniyle hakimin somut sorumsuzluk anlaşmasında 

tespit ettiği ahlaka aykırılığı objektif şekilde gerekçelendirmesi gerektiği 

unutulmamalıdır. Bu objektif gerekçelerin aşağıda tartışılan konu kapsamında yargı 

içtihadı yoluyla oluşturulabileceğine burada dikkat çekmekle yetinilecektir.   

 

b. Özel Olarak: Güç Dengesizliklerinin Kötüye 

Kullanılması Ahlaka Aykırılık Yaptırımı ile 

Karşılanabilir mi? 

 

Ahlaka aykırılık ölçütü ya sözleşmenin amacını ya da konusunu denetlemektedir. 

Ayrıca sözleşmenin kuruluşu aşamasında taraflar arasındaki güç dengesizliklerinin 

                                                 
608 Bkz.: Yukarıda Bölüm I, s. 16 vd. 
609 Atamer, GİŞ, s. 162. 
610 Yedek hukuk kurallarından sapılması olgusunun ahlaka aykırılığa bağlanamayacağı, bu olgunun 
kamu düzenine aykırılık altında ele alınması gerektiği görüşü için bkz.: Atamer, GİŞ, s. 158 dn. 94. 
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değerlendirme kapsamında yer alıp almayacağı Türk-İsviçre hukukunda 

tartışmalıdır611.  

 

Sözleşme taraflarından birinin diğerine nazaran sahip olduğu –ekonomik, 

organizasyonel, psikolojik ya da entellektüel- üstün konumunu kötüye kullanarak 

sözleşmedeki hak ve menfaatler dengesini kendi lehine oluşturması halinde, yapılan 

sözleşmenin ahlaka aykırı olduğu ileri sürülmektedir612. Bu görüşe göre, taraflar 

arasındaki sözleşme paritesinin bozulması taraflardan birinin üstün konumunu 

kötüye kullanmasına dayanmalıdır ki ahlaka aykırılık nedeniyle butlan yaptırımı 

uygulansın613. Hiç kuşkusuz Borçlar Kanunu’nun genel sistemi içeresinde bu güç 

dengesizlikleri sonucu oluşan sözleşmeler hile, ikrah veya gabin hükümleri 

çerçevesinde değerlendirme konusu olabilir, ancak bu hükümlerin aradığı ek 

unsurların somut olayda bulunmaması halinde hakime sözleşme içeriğine müdahale 

etme imkanı verilmemiş olur 614 . Bu nedenle ahlaka aykırılığın da önemli bir 

sözleşme sınırı olarak dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir615.  

 

Anılan üstün pozisyonun varlığını kabul edebilmek için mutlaka güçlü sözleşenin bir 

monopol olması aranmamaktadır 616 . Sadece zayıf tarafın sözleşmenin kuruluşu 

sırasında üstün sözleşenin dikte ettiği sözleşme şartlarını koşulsuz kabul etmesi ve 

kabul etmeseydi aslında sözleşmeyi kurma imkanı dahi bulamayacak olması bu 

değerlendirmede belirleyici olmaktadır. Hatta bu değerlendirmede üstün tarafın 

sunduğu edimin aynı kalitede başkaları tarafından sunulmuyor oluşu ya da başkaları 
                                                 
611 Tartışma için bkz.: yukarıda s. 230/231 ve orada dn. 595. 
612 Lörtscher, s. 205 vd.; Oesch, s. 104 vd.; Kamm, s. 175 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
401; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 47. 
613 Kamm, s. 177.  
614 Karş.: Hans Merz, Massenvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen, in: Festgabe für Wilhelm 
Schönenberger, Freiburg (Schweiz) 1969, s. 137 – 161, s. 154 – 156. Yazara göre, sözleşme 
taraflarından birinin diğerine nazaran sahip olduğu –ekonomik, organizasyonel, psikolojik ya da 
entellektüel- üstün konumunu kötüye kullanarak sözleşmedeki hak ve menfaatler dengesini kendi 
lehine şekillendirmesi, özellikle sorumsuzluk anlaşmaları temelinde tarafların karşılıklı hak ve 
yükümlülüklerinin değerlendirilmesi suretiyle “edimler arası aşırı nisbetsizlik” koşulunu sağlayarak 
gabine ilişkin BK m. 21’in uygulanmasına imkan tanıyabilecektir. Gabine maruz kalan kişinin 
tecrübesizliği koşulu ise, kişinin sözleşme koşullarını ve özellikle icabı değerlendirmesinde uzman 
görüşüne ihtiyaç duyması ile sağlanmış sayılmalıdır. (bkz.: s. 155/156)  
615 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 47. Genel işlem şartlarının denetlenmesi özelinde ahlaka aykırılığın 
yeterli bir ölçüt olmadığı görüşü için bkz.: Atamer, GİŞ, s. 158 dn. 94. 
616 Lörtscher, s. 206; Oesch, s. 107; Kamm, s. 178. 
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tarafından aynı kalitede sunuluyor olmasına rağmen aynı sözleşme koşullarının dikte 

edilmesi arasında bir fark görülmemektedir 617.  

 

Ahlaka aykırılığın oluşmasında sadece üstün konumun varlığı yeterli 

görülmemektedir. Aynı zamanda bu konumun kötüye kullanılmış olması 

aranmaktadır. Başka bir ifade ile, sözleşme özgürlüğünün sağladığı nimetlerden tek 

taraflı olarak borçlunun fayda sağlaması ve alacaklının ise sömürülmüş olması 

gerekmektedir618. Bu değerlendirmede ise sözleşmede yer alan tüm hükümler dikkate 

alınmaktadır. Başka bir deyişle, ahlaka aykırı görülen bir sorumsuzluk klozunun yanı 

sıra diğer sözleşme şartları da kötüye kullanmanın belirlenmesinde önem 

taşımaktadır. Örneğin, borçlunun fayda sağlayacağı sorumsuzluk anlaşmasının 

objektif gerekçeler olmaksızın sözleşmede yer almış olması, alacaklının konumunun 

bu sorumsuzluk anlaşması karşısında başkaca yararlar sağlanarak iyileştirilmemiş 

olması somut olayda değerlendirmede dikkate alınacaktır619.  

 

Bu görüşü savunan yazarlar aşağıdaki hallerde sorumsuzluk anlaşmaları özelinde 

ahlaka aykırılığın oluştuğunu ileri sürmektedirler:  

 

- Belirli ifa etmeme hallerinde sorumluluğu tümel olarak bertaraf eden 

klozlar620 

- Sorumsuzluk anlaşmasının karşısında alacaklıya özel yararların 

sunulmamış olması, bu bağlamda örneğin daha düşük fiyat üzerinden 

sözleşmenin kurulmamış olması 

- Borçlunun sunacağı edimin gerektirdiği riskli bir ifa sürecinin objektif 

olarak bulunmaması621 

 

                                                 
617 Kamm, s. 178/179. 
618 Lörtscher, s. 207; Kamm, s. 179. 
619 Ackermann, s. 89; Lörtscher, s. 207; Kamm, s. 180. 
620 Alacaklının olası riskleri hiçbir surette öngöremediği bu gibi durumlarda yaptığı sorumsuzluk 
anlaşmasının ahlaka aykırı olacağı ileri sürülmektedir. Bkz.: Buol, N. 334. 
621 Lörtscher, s. 208, Oesch, s. 107; Kamm, s. 180/189. 
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Anlaşılacağı üzere yazarların bu sayede elde etmek istediği sonuç, sözleşmede ahlaka 

aykırılık vasıtasıyla bir haksız şart denetimini harekete geçirebilmektir622. Ancak 

Türk hukukunda bu altbaşlık altında ileri sürülen ölçütlerle tüketici sözleşmeleri 

açısından çalışılmasına kural olarak ihtiyaç bulunmamaktadır. Öncelikle TKHK m. 6 

tüketici sözleşmelerinde haksız şart denetimini sorunsuz yerine getirebilecek 

ölçütlerle donatılmıştır. Ayrıca bir tarafının müteşebbis olduğu sözleşmelerde de 

TKHK m. 6’nın kıyasen dikkate alınabileceğine yukarıda işaret edilmiştir623. Ancak 

haksız şart denetimi ya da açık içerik denetiminin konusu dışında kalan haller için 

ahlaka aykırılık denetimi istisnaen –çok sınırlı bir alanda- gündeme gelebilecektir624. 

Örneğin asli edim dengesindeki aşırı orantısızlık sonucu üstün taraf aşırı yarar 

sağlamış ve zayıf taraf nispetsiz fedakarlıklar yüklenmiş ise, ve bu durum taraflar 

arasındaki güç dengesizliğinin suistimal edilmesine dayanıyorsa, gabinin sübjektif 

şartının oluşmamış olmasına rağmen yapılan sözleşme ahlaka aykırılık nedeniyle 

batıl kabul edilebilecektir625.  

                                                 
622 Türk hukukunda yedek hukuk kurallarından sapılmış olmasının ahlaka aykırılık oluşturamayacağı, 
bu olgunun kamu düzenine aykırılık oluşturduğu görüşü için bkz.: Atamer, GİŞ, s. 158 dn. 94. 
623 Bölüm II, s. 225 vd. 
624 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar hak. Yönetmelik m. 6/f. 3. Ayrıca bkz.: dn. 480.  
625  Buna karşılık, Türk-İsviçre hukukunda azınlıkta kalan bir görüş edim değerleri arasındaki 
orantısızlığın BK m. 21’in konusunu oluşturduğunu ve ancak bu hükümde anılan objektif ve sübjektif 
şartların bir arada bulunması halinde hakim tarafından denetlenebileceğini savunmaktadır. Aksi 
takdirde ahlaka aykırılık denetimi ile BK m. 21’in içinin boşaltılacağı ileri sürülmektedir. Bkz.: 
Bucher, OR AT, s. 232 ve orada dn. 18, 258/259; Giger, Rechtsfolgen norm- und sittenwidriger 
Verträge, s. 71/72; Peter Gauch, Die Übervorteilung – Bemerkungen zu Art. 21, recht 1989, s. 91 – 
100, s. 99;  Buol, N. 343. Baskın görüşe göre ise, ahlaka aykırılık denetiminde BK m. 21’in aradığı 
türden bir dengesizliğin değil, “çok daha aşırı bir dengesizliğin” ya da “taraflardan birinin tekel 
oluşturması” gibi bir ek unsur aranmalıdır, ki ahlaka aykırılık da sınır oluştursun. Kramer, Berner 
Komm, Art. 19-20 N. 205; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 147; Schwenzer, N. 32.32; Kamm, s. 
203; Oğuzman/Öz, s. 913; Eren, s. 1141; Kocayusufpaşaoğlu, § 39 N. 34-35; ayırca bkz.: Hatemi, 
Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 242 - 247; Akyol, Borçlar Genel, s. 168 ve 170.  Yargıtay sadece çok 
istisnai durumlarda ahlaka aykırılık denetimi ile edimler arasındaki dengesizliği yaptırıma 
bağlamaktadır. Örneğin sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın aşırı olmasının borçlunun iktisaden 
mahvına sebep olabileceğini gözeterek ahlaka aykırılık denetimini uygulamaktadır. “...Sözleşmenin 
tarafları, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde sözleşmenin konusunu ve cezai şartın miktarını 
belirlemede özgür iseler de, bu özgürlüğün sınırsız ve sonsuz olduğu söylenemez. BK. 'nun 19, 20, 
160/2 maddeleri bu özgürlüğün sınırını çizmiş olup, TKK. 'nun 24. maddesi ile tacir olan şahsa ve 
akidine tanınmış olan bu sözleşme serbestisi, bütün sözleşmeler için sınır çekmiş olan anılan yasa 
hükümleri ile sınırlandırılmıştır. Cezai şart borçlunun iktisaden mahvına sebep olacak derecede ağır 
ve yüksek ise, adap ve ahlaka aykırı sayılarak tamamen veya kısmen iptal edilmesi gerekir. Ortada 
ahlak ve adaba aykırılık söz konusu olduğuna göre TTK. 'nun 24. madde hükmünün, bu genel 
müeyidenin uygulanmasına engel sayılacağı düşünülemez.” Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 
2002/14711, K. 2003/1355, T. 17/02/2003 - www.hukukturk.com. Aynı yönde: Yargıtay 13.  Hukuk 
Dairesi, E. 1988/2765, K. 1988/4383, T. 03/10/1988 - www.hukukturk.com; Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu, E. 1970/1053, K. 1974/222, T. 20/03/1974 - www.hukukturk.com. Yargıtay edim dengesine 
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3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı’na Aykırılık  

a. Genel Olarak 

Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken dürüstlük kuralına626 uymakla 

yükümlü tutulmaktadır. Özel hukukun temel yapı taşlarından biri627 olarak görülen 

MK m. 2/f.1’de yer alan bu hükmü takip eden ikinci fıkrada da, kanunun açıkça 

hakkın kötüye kullanılmasını himaye etmeyeceği düzenlenmektedir. İki fıkranın bir 

madalyonun iki yüzü gibi birbirini bağlı olduğu ya da hakkın kötüye kullanılması 

yasağının dürüstlük kuralının özel bir görünümü olduğu ileri sürüldüğü gibi628; iki 

fıkranın birbirinden bağımsız görev ifa ettiğini savunan yazarlar da bulunmaktadır629. 

Tezde ikinci yaklaşıma üstünlük tanınacaktır. Zira MK m. 2’nin iki fıkrası da farklı 

amaçlara hizmet etmektedir. İlk fıkrada, dürüstlük kuralı düzenlenmekte ve bir 

hukuki ilişkinin tarafı olan kişilerin karşılıklı olarak birbirlerini gözetmeleri 

buyrulmaktadır. Dürüstlük kuralının temel fonksiyonu kanunun ve sözleşmelerin 

yorumlanmasında ve tamamlanmasında (Auslegungs- und Ergänzungsfunktion) 

                                                                                                                                          
ilişkin olarak ayrıca uygulanan faiz oranlarının ahlaka aykırılık oluşturacak derecede fahiş olup 
olmadığını da denetlemektedir. Bkz.: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2005/11-459, K. 2005/480, T. 
21/09/2005 - www.hukukturk.com; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2004/11-729, K. 2004/652, T. 
08/12/2004 - www.hukukturk.com. İsviçre Federal Mahkmesi de bir kararında faiz oranının aşırı 
olmasını ahlaka aykırı olarak nitelendirmiştir. Bkz.: BGE 93 II 189, 191. Karş.: Larenz/Wolf, § 42 N. 
45; Heinrichs, Palandt, § 138 N. . 
626 MK m. 2’de “dürüstlük kuralları” denilmiş olmasını anlamak güçtür. “Dürüstlük kuralı” tekil bir 
kuralı ifade eder. Bu nedenle aynı kavramın “dürüstlük kuralları” şeklinde çoğul kullanılarak ifade 
edilmiş olması yerinde değildir. Aynı yönde: Oğuzman/Barlas, Medeni Hukuk, s. 183 dn. 279. Karş.: 
Necla Giritlioğlu, Dürüstlük Kuralları, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Özellikle Şekil 
Eksikliğinden Dolayı Geçersizliğin Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ile Sınırlandırılması 
(Yayınlanmamış Profesörlük Takdim Tezi), İstanbul 1989, s. 2. Buna karşılık, Borçlar Kanunu 
Tasarısı’nda da çoğul kullanılmış, ancak yine de yeknesaklık sağlanmış değil. Zira hem “dürüstlük 
kuralları” hem de “dürüstlük ilkeleri” ifadeleri benimsenmiştir. Bkz.: Tasarı’nın 9, 25, 32, 34, 57, 73, 
138, 175, 213, 216, 236, 378, 398, 399, 435, 480, 523, 540, 640. maddelerinde “dürüstlük kuralları”, 
417. maddesinde ise “dürüstlük illkeleri” denilmiştir. 
627 Serozan, Medeni Hukuk, § 5 N. 44: “en az yüz Borçlar Hukuku kuralına bedeldir”. 
628  Anlatılmak istenen, bir hak dürüstlük kuralına aykırı şekilde kullanılıyorsa çoğu kez kötüye 
kullanılmış da olur, ayrıca her hakkın kötüye kullanılması olgusu da dürüstlük kuralına aykırılık 
oluşturur. Bkz.: Oğuzman/Barlas, s. 183, 198; Egger, Art. 2 ZGB N. 23; Gmür, Art. 2 ZGB N. 15; 
Nami Barlas, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Alman Medeni 
Kanunundaki Düzenleme Tarzı ve Eleştirisi, İÜHFM 1997, Sayı 3, s. 191 – 208, s. 192 dn. 1. 
629  Hans Merz, Berner Komm., Einleitungsband, 3. Auflage, Bern 1962, nahezu unveränderter 
Nachdruck 1966, Art. 2 N. 29 vd.; Ernst Zeller, Treu und Glauben und Rechtsmissbrauchsverbot, 
Zürich 1981, § 16 III 4 a (s. 189); Giritlioğlu, s. 48; Tekinay, Medeni Hukukun Genel Esasları, s. 171;  
Şener Akyol, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması , İstanbul 2006, s. 23; Serozan, 
Medeni Hukuk, § 5 N. 44, 56. 
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kendini göstermektedir 630 . İkinci fıkrada ise hakkın kötüye kullanılması yasağı 

düzenlenmektedir631. Buna göre, varolduğu düşünülen ancak gerçekte varolmayan 

sözde hakkın (görünüşteki hakkın) kullanılmasına hukuk düzeni engel olacaktır632. 

Hakim, açıkça kötüye kullanılan hakkın kötüye kullanılan bölümünü dikkate 

almayacak, başka bir ifade ile hakkın görünüşte hak olarak beliren kötüye kullanılan 

bölümünü korumayacaktır633. 

Hakimin bu müdahalesi, hakkın açıkça kötüye kullanılması koşuluna bağlanmıştır. 

Hakkın kötüye kullanılmış olduğunu kabul edebilmek için ise, hak sahibinin 

menfaati olmaksızın hakkın amacına aykırı kullanılması gerekmektedir 634 . Bu 

koşulun ne zaman gerçekleşmiş sayılacağı ise öğretide çeşitli olay grupları 

çerçevesinde tasnif edilmektedir. Buna göre hakkın kullanılmasında hak sahibinin 

meşru bir menfaati yoksa, hakkın kullanılması sonucunda hak sahibinin sağlayacağı 

menfaat ile başkasının uğrayacağı menfaat kaybı arasında aşırı bir nispetsizlik varsa, 

hakkın kullanılmasında karşı tarafın menfaati hiç gözetilmemişse, uyandırılan 

güvene aykırı çelişkili davranılıyorsa ya da adil olmayan yollardan (kendi ahlaka 

aykırı davranışına dayanarak) kazanılmış bir hakkın kullanılması söz konusu ise hak 

açıkça kötüye kullanılmış olur635.  

Hakkın kötüye kullanılması yasağı, kanun ve sözleşmelerin “düzeltilmesinde” ve 

gerçek hakkın korunmasında düzenleyici fonksiyon (Berichtigungsfunktion) ifa 

                                                 
630 MK m. 2/f.1 kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin, hukuki işlemlerin ve özellikle sözleşmelerin 
yorumlanmasında ve tamamlanmasında, sözleşmeden doğan yan yükümlülüklerin belirlenmesinde 
dikkate alınmaktadır. Karşı Görüş: Serozan, Medeni Hukuk, § 5 N. 44, 56. Yazara göre, kanunların 
irade beyanları gibi güven ilkesine göre yorumlanması çağdaş nesnel-güncel yorum yöntemine, 
özellikle Anayasaya uygun yorum gereği ışığında doğru değildir. Serozan, Medeni Hukuk, § 5 N. 44 
(italik kısım naklen alıntıdır).  
631 Ayrıca bkz.: BGE 73 II 193: “la réserve générale de l’art. 2 al. 2 CC”. 
632 MK m. 2/f.2 bir hakkın kullanılmasında gözetilecek sınırların aşılmamasında dikkate alınmaktadır. 
Kanundan doğan haklarda hakkın kötüye kullanılması yasağı teleolojik redüksiyon ile 
sonuçlanacaktır. Sözleşmeden doğan haklarda ise, somut sözleşmeye müdahale edilerek hakkın 
sınırlarının aşılamaması hüküm altına alınacaktır. Serozan, Medeni Hukuk, § 5 N. 42, 46 vd., 56. 
Ayrıca bkz.: Edward E. Ott, “"Teleologische Reduktion" mit Beispielen aus dem Schuld- und 
Sachenrecht - Ist das Neuere immer das Gute?”, in: Heinrich Honsell/ Wolfgang Portmann/ Roger 
Zäch/ Dieter Zobl (Hrsg.), Festschrift für Heinz Rey : Aktuelle Aspekte des Schuld- und 
Sachenrechts, Zürich/Basel/Genf 2003, s. 563 – 576, s. 575. 
633 Akyol, Dürüstlük Kuralı (2006), s. 22. 
634 Akyol, Dürüstlük Kuralı (2006), s. 23. 
635 Merz, Berner Komm., Art. 2 N. 58; Oğuzman/Barlas, s. 190 – 197; Akyol, Dürüstlük Kuralı 
(2006), s. 24/25. Ayrıca bkz.: Giritlioğlu, s. 62 vd. 
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etmektedir636. Ancak hükmün bu yönü gerçek hakkın korunmasında bir  acil çıkış 

kapısı (“Notausgang”) ya da “son çare” olarak değerlendirilmelidir637. 

b. Sorumsuzluk Anlaşmasının Hakkın Kötüye 

Kullanılması Yasağı’na Aykırılığı 

MK m. 2 tek başına sözleşmelerin geçerliliğinin ya da özel olarak sorumsuzluk 

anlaşmalarının geçerliliğinin denetlenmesinde elverişli bir araç olma özelliğini 

taşımamakta 638 , yapılan sorumsuzluk anlaşmasını dürüstlük kuralına aykırılık 

sebebiyle hükümsüz kılmamaktadır639. Bu yönüyle MK m. 2/ f. 2 “sorumsuzluk 

                                                 
636 Merz, Berner Komm., Art. 2 N. 21 ve 24; Jaun, s. 186 vd.; BGE 114 II 246; BGE 123 III 448; BGE 
125 III 61; Zeller, § 16 III b (s. 191); Hatemi, MH Giriş, § 7 N. 67 (s.101); Serozan, MH Giriş, § 5 N. 
44. “Gerçek hayata uymayan hukuk kuralının, özü zedelenmeden hayata uygun olarak yorumlanması 
ve uygulanması gerekir. Bu görev de yargıya düşer....Bugüne kadar uygulanan kurallara göre haksız 
iktisabın iktisap tarihindeki para olarak iadesine karar verilmesi gerçek hayatta büyük sıkıntılara, 
tutarsızlığa, adalete olan güvenin sarsılmasına, kamu vicdanında haklı eleştiri konusu yapılmasına 
neden olmuştur. Hukuk, gerçek yaşanan hayata, o hayat içindeki toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verebildiği sürece hukuktur. O nedenle gerçek hayata uygun düşmeyen hukuk kuralı özü zedelemeden 
gerçek hayata uygun olarak yorumlanıp uygulanması gerekir. Bu görev de yargıya aittir. Yargı 
kararlarında ve öğretide de bu görüşe uygun kararlar bulunmaktadır. Bunların isimleri farklı ise de; 
varılmak istenen sonuç aynıdır. Akit öncesi sorumlulukta zarar kapsamı geçersiz sözleşmelerdeki 
zararın olumsuz zarar olacağı, bu zarar içinde kaçırılan fırsattan dolayı oluşan zararın da bulunduğu 
MK.nun 2. maddesi hükmü uyarınca şeklen geçersiz olan sözleşmelerin de özel durumlarda geçerli 
sayılması gerektiğine ilişkin düşüncelerdir.”  Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 1997/2555, K. 
1997/4658, T. 22/05/1997 - www.hukukturk.com. 
637 Merz, Berner Komm., Art. 2 N. 21: “Notausgang”; Serozan, MH Giriş, § 5 N. 56: “son çare” (s. 
131). Ayrıca bkz.: Manuel Jaun, Die teleologische Reduktion im schweizerischen Recht, Bern 2001, s. 
188’de anılan “Notbremse” (emniyet freni), “ultima ratio” (son çare), “absolute Ausnahme” (mutlak 
istisna), “letzter Ausweg” (son çıkış) gibi dikkat çekici nitelendirmeler için aynı eserde s. 188 dn. 
271’de anılan yazarlar. Ancak hakkın kötüye kullanılması yasağı her derde deva bir iksir olarak da 
görülmemelidir. Hukuk güvenliğini tehdit edecek bu yönde bir yaklaşım kabul edilemez. Bkz.: Zeller, 
§ 26 III 2 (s. 400); M. Kemal Oğuzman, Dürüstlük Kuralına (MK m.2) Başvurma Hususunda Bazı 
Yargıtay Kararlarının Eleştirilmesi, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65 inci Yaş Armağanı, Ankara 1988, 
s. 407 – 415, s. 408; Giritlioğlu, s. 10 - 12; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 17 vd. Nitekim MK m. 2/f. 2 
aracılığıyla genel işlem şartlarında içerik denetimi yapılması İsviçre öğretisinde de çoğunluk 
tarafından reddedilmektedir. Bkz.: Atamer, GİŞ, s. 178 dn. 202’de anılan yazarlar. 
638  Merz, Art. 2 N. 31 vd.; Lörtscher, s. 238 vd.; Atamer, GİŞ, s. 176 - 178; Zirlick, s. 237; 
Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 41 (s. 255); karş.: Kamm, s. 207. Karşı görüş: Hans Giger, Geltungs- und 
Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen, Zürich 1983, s. 69 – 70, 103/104; Oesch, s. 129. 
639  Nitekim İsviçre Federal Mahkmesi şimdiye kadar hiç bir kararında MK m. 2’ye dayanarak 
sözleşme içeriğini denetlemediği gibi, MK m. 2’nin sözleşme özgürlüğüne bir sınır getirmediğini de 
açıkça vurgulamıştır: “Alt derece mahkemesinin edim – karşı edim arasındaki dengesizliği MK m. 2 
ile düzeltme yoluna gitmesi uygun görülemez, zira BK m. 19/20 ve MK m. 27’den farklı olarak MK m. 
2 sözleşme özgürlüğüne bir sınır getirmemektedir” Bkz.: BGE 115 II 232, s. 236. Aynı yönde 
Yargıtay da şimdiye kadar MK m. 2 aracılığıyla içerik denetimi yapmamıştır, ancak genel işlem şartı 
kullananların genel işlem şartından doğan tek taraflı yetkilerden yararlanırken MK m. 2’nin 
gözetilmesi gerektiğini birçok kararında vurgulamıştır. Bkz.: Atamer, GİŞ, s. 173/ 174 ve orada dn. 
177’de anılan Yargıtay kararları. Buna karşın, Alman Anayasa Mahkemesi BGB § 242’nin sözleşme 
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anlaşmasının geçerlilik sınırları” başlığı altında incelenirken özel bir konum 

kazanmaktadır. Bu özel konum sayesinde MK m. 2/ f. 2 çerçevesinde sorumsuzluk 

anlaşması geçersiz kılınmaksızın borçlunun sözleşmedeki sorumsuzluk anlaşmasına 

dayanma imkanı elinden alınmaktadır640. İşte, “açıkça” hakkın kötüye kullanıldığı 

hallerde MK m. 2/ f. 2 sorumsuzluk anlaşmasının uygulanmasına izin vermemekte, 

başka bir ifade ile hakim sorumsuzluk anlaşmasını dikkate almamaktadır641. 

Aşağıda örnek bazında sorumsuzluk anlaşmaları bakımından uygulamada öne 

çıkabilecek hakkın kötüye kullanılması olguları değerlendirme konusu olacaktır: 

4. Hakkın kullanılmasında meşru bir menfaatin bulunmaması 642 : Bir hakkın 

kullanılmasında meşru bir menfaatin bulunmamasına rağmen, o hakkın 

başkasına zarar vermek için ya da gayrımeşru menfaat sağlamak için 

kullanılması hakkın kötüye kullanılmasıdır. Sorumsuzluk anlaşmaları için bu 

başlık altında yer alan hallerde hakkın kötüye kullanılması olgusunun 

oluşması mümkün bulunmamaktadır. Zira sorumsuzluk anlaşmasının ileri 

sürülmesi işin doğası gereği borçlunun menfaatine hizmet etmektedir.  

                                                                                                                                          
içeriğine genel bir sınır çizdiğini kabul etmektedir. Bkz.: BverfG 89, 214 (bkz.: Bölüm 1 dn. 56 ) 
Alman Anayasa Mahkemesi’nin bu içtihadından çok önce ise Alman Federal Mahkemesi de, 1977 
tarihli Alman Genel İşlem Şartları Kanunu (AGBG) yürürlüğe girene kadarki dönemde genel işlem 
şartlarının denetlenmesinde BGB § 242’yi asli denetim aracı olarak kullanmıştır. Bkz.: Lörtscher, s. 
239 – 240; Giger, Geltungs- und Inhaltskontrolle, s. 95 - 97; Akman, s. 96; Atamer, GİŞ, s. 171 - 173. 
Genel işlem şartlarının denetlenmesinde dürüstlük kuralının Alman, İsviçre ve Türk yargı 
uygulamasında oynadığı role ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz: Atamer, GİŞ, s. 171 – 174.  
640 “MK. 2. maddesi uyarınca herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük 
kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. 
Davalı, satış parasını peşin aldığı bağımsız bölümün teslimini satış şartnamesinin (h) maddesindeki 
sorumsuzluk şartına dayanarak geciktirmez. Aksinin kabulü halinde, davalıya bağımsız bölümü 
sonsuza kadar teslim etmeme hak ve yetkisi tanınmış olur ki, bu da MK.nun 2. maddesi uyarınca 
mümkün değildir.” Söz konusu sorumsuzluk klozuna göre: “teslim tarihine yönelik bankanın bir 
taahhüdünün bulunmadığı, bağımsız bölümün geç teslim edilmesi gerekçe gösterilerek bankadan 
hiçbir şekilde herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı” Y. 13.HD., E. 2002/6964, K. 2002/9369, 
T. 23/09/2002 - www.hukukturk.com. 
641 Lörtscher, s. 242 vd.; Oesch, s. 130 vd.; Kamm, s. 206; Buol, N. 350; Zirlick, s. 237. Ayrıca bkz.: 
Oğuzman/Barlas, s. 196/197; Akyol, Dürüstlük Kuralı (2006), s. 21 vd.; aynı yazar, Medeni Hukukta 
Çelişki Yasağı, İstanbul 2007, s. 74/75. Yazar, burada anılan son eserinde çelişkili davranış yasağının 
ihlali halinde hakkın “sona erdiğini”, başka bir ifade ile “düştüğünü” ifade etmektedir. (Aynı yönde: 
Giritlioğlu, s. 93 vd.) Oysa hakkın kötüye kullanılması olgusunun oluşması halinde hak varlığını 
korumakla birlikte, hukuk düzeni bu hakkın talep edildiği şekliyle icra edilmesine izin vermemektedir, 
başka bir ifade ile hak “etksizleşmektedir”. Bkz.: Serozan, Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975, s. 
444.  
642 Oğuzman/Barlas, s. 190/191. 
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5. Çelişkili davranış yasağının uygulama alanı bulabileceği haller 643 : 

Davranışlarıyla alacaklıda güven uyandırararak alacaklının sorumsuzluk 

anlaşmasına taraf olmasını sağlayan borçlunun, zararın doğması halinde 

sorumsuzluk anlaşmasına dayanarak sorumlu olmadığını ileri sürmesi ilk akla 

gelen olgulardandır644. Borçlunun sözleriyle sorumsuzluk anlaşmasının olası 

etkilerini önemsiz göstermesi, sözleşmenin ifasında profesyonel tutum 

sergileneceğine, şimdiye kadar kimsenin ifa sebebiyle zarar görmediğine ya 

da zarar halinde destek ve yardımın esirgenmeyeceğine ilişkin sözler ve 

ardından doğan zararın tazmini gündeme geldiğinde sorumsuzluk 

anlaşmasının ileri sürülmesi bu başlık altında değerlendirilebilir645. Örneğin 

eğlence tesisi işletenin müşterilerini tesisin güvenliği konusunda bir yandan 

cesaretlendirmesi diğer yandan da sorumsuzluk anlaşması yoluyla 

sorumluluktan kaçması hakkın kötüye kullanılmasıdır646.  

6. Kendi ahlaka aykırı davranışına istinaden sorumsuzluk anlaşmasına 

dayanılması647/Adil olmayan yollardan kazanılan hakka dayanılması: İsviçre 

öğretisinde Giger genel işlem şartları kullanılması olgusunu da bu başlık 

altında değerlendirmektedir. Yazara göre, sözleşme içeriğini belirleme 

üstünlüğünden sağladığı fayda nedeniyle sözleşmeyi kaleme alan taraf karşı 

sözleşeni de gözetme borcu altındadır. Buna karşın karşılıklı hak ve borçlarda 

önemli dengesizlikler içeren bir genel işlem şartını kaleme alırsa ve karşı 

sözleşenin global kabulü648 ile bu genel işlem şartı sözleşme içeriğine dahil 

                                                 
643 Oğuzman/Barlas, s. 194/195. “Geçersiz sözleşme ile de olsa malların alınıp kullanılması neticesi 
sözleşmeye geçerlilik tanımış olduğu kabul edilerek geçersizliğin ileri sürülmesini hakkın kötüye 
kullanılması olarak kabul etmek gerekir.” Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 1995/3082, K. 1995/3651, 
T. 11/04/1995 - www.hukukturk.com. Ayrıca bkz.: Akyol, Dürüstlük Kuralı (2006), s. 57 vd.; aynı 
yazar, Medeni Hukukta Çelişki Yasağı, s. 47 vd.; Giritlioğlu, s. 86 vd. 
644 Lörtscher, s. 248; Kamm, s. 211/212; Buol, N. 358. Unutulmamalıdır ki, sorumsuzluk anlaşmasını 
taraflardan biri diğerinin iradesini hile yoluyla fesada uğratarak akdedilmesini sağlamışsa, bu durumda 
MK m. 2/ f. 2’ye gitmeden BK m. 28 uygulama alanı bulacaktır. Buol, N. 357. Bu yaklaşım MK m. 2/ 
f. 2’nin ultima ratio olmasının gereğidir. 
645 Lörtscher, s. 246 vd; Oesch, s. 132; Buol, N. 352; Zirlick, s. 238. 
646 Thyssen, s. 126 vd.; Zirlick, s. 240. Ayrıca bkz.: BGE 121 III 358 vd.; 118 II 36 vd.; 116 II 422 vd. 
647 Oğuzman/Barlas, s. 192 
648 Genel işlem şartlarının müşteri tarafından kabul edilmesinde, genel işlem şartlarını kullanan tarafın 
genel işlem şartlarına açıkça yollamada bulunması ve müşterinin genel işlem şartlarını öğrenebilecek 
durumda olması yeterlidir. Ayrıca müşterinin bunları okuması ve anlamış olması aranmaz. Genel 
işlem şartlarının uzun, ayrıntılı ve teknik dille kaleme alınmış olması, birçok durumda müşteriyi 
okumaktan yıldırmaktadır. Sonuçta, okunmadan, okunsa bile anlaşılması kolay olmayan genel işlem 
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olursa, genel işlem şartını kaleme alan taraf bu gözetme borcunu ihlal etmiş 

sayılacaktır. Yazar bu durumun adil olmayan yollardan hak kazanılması 

olgusu dahilinde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir649. Başka bir 

örnek, alacaklının taleplerini zamanında ileri sürmesine borçlunun oyalayıcı 

davranışlarıyla engel olması ya da alacaklının hakkını aramasına dürüstlük 

kuralına aykırı olarak engel olması halidir 650 . Nitekim satım sözleşmesi 

çerçevesinde ayıp nedeniyle zarar görenin taleplerini ileri sürmesi gereken 

sürenin sözleşme ile kısaltılması halinde, zarar görenin hak arama olanağı 

somut olayın koşulları içinde dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde 

zorlaştırılmış olabilir. Bu durum hakkın kötüye kullanılması oluşturabilir651. 

Başka bir örnek, satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffülden doğan taleplerin 

sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilmesine karşılık alacaklının sadece 

onarım hakkına sahip olacağının hüküm altına alınması halidir. Bu şartlar 

altında borçlunun onarımı yerine getirmemesi halinde, alacaklının ileri 

süreceği ayıba karşı tekeffül taleplerine karşılık sorumsuzluk anlaşmasına 

dayanması hakkın açıkça kötüye kullanılmasıdır652.  Son bir örnek, sözleşme 

kurulurken satıcının alıcının satım konusunu inceleme fırsatı vermemesi ve 

ardından teslim sırasında açık ayıplardan sorumsuzluk anlaşmasının varlığını 

ileri sürmesidir653. 

7. Hakkın kullanılmasının sağlayacağı menfaat ile başkasının göreceği zarar 

arasında aşırı nispetsizlik bulunması654 : Bir kimsenin hakkını kullanırken 

sağlayacağı menfaat ile, bir başkasının bu nedenle uğrayacağı menfaat kaybı 

arasında aşırı bir nispetsizliğin olması hakkın açıkça kötüye kullanılmasıdır. 

Söz konusu aşırı nispetsizlik durumu bu başlık altında değerlendirilen 

hallerde hakkın kötüye kullanılması için ortak ölçüttür. Sorumsuzluk 

                                                                                                                                          
şartları bir bütün olarak kabul edilmektedir. Bu durumu ifade etmek üzere “global kabul” terimi 
kullanılmaktadır. Ayrıca bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 23 N. 19. 
649 Giger, Geltungs- und Inhaltskontrolle, s. 103/104; ayrıca bkz.: Atamer, GİŞ, s. 175/176.  
650 Merz, Berner Komm., Art. 2 ZGB, N. 411 vd.; Lörtscher, 244 vd., s. 250; Kamm, s. 209 vd.; Buol, 
N. 360 vd.; Zirlick, s. 288/239. Ayrıca bkz.: Bölüm II, s. 231, dn. 594’te anılan Yargıtay kararı.  
651 Lörtscher, s. 250; Buol, N. 361/362. 
652 Lörtscher, s. 250; Kamm, s. 213. 
653 Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, İstanbul 2008, s. 144; Cevdet Yavuz, 
Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989, s. 103. 
654 Oğuzman/Barlas, s. 191/192. 
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anlaşmasına dayanan borçlunun sağlayacağı menfaat ile sorumsuzluk 

anlaşması nedeniyle alacaklının uğrayacağı menfaat kaybı ise, işin doğası 

gereği adeta eşit olacaktır. Bu nedenle sorumsuzluk anlaşmasının aşırı 

nispetsizlik yaratması mümkün bulunmamaktadır655. 

Yukarıda anılan halleri birbirinden katı bir şekilde ayırmak mümkün 

bulunmamaktadır. Bu nedenle yukarıdaki başlıklar altında anılan örneklerin diğer 

başlıklar altında da anılması imkan dahilindedir 656.  

 

4. Kamu Düzenine Aykırılık 

a. Genel Olarak 
 

Yukarıda ifade edildiği üzere öğretide tartışmalı olmakla birlikte, sözleşme 

özgürlüğüne kanun koyucunun koymuş olduğu bir diğer sınır “kamu düzeni” 

kavramı olup, kamu düzeni sözleşmelerin ve dolayısıyla sorumsuzluk anlaşmasının 

geçerliliğinin denetlenmesinde bağımsız bir denetim işlevine sahiptir657.   

 

Kamu düzeninin sözleşme içeriğine getirilen bir sınır olarak kabul edilmesi, bu 

kavramın somutlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Öğretide bu yönde çeşitli görüşler 

ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre kamu düzeni, yasaklayıcı Kamu Hukuku 

hükümlerini konu alır. Örnek olarak ceza hukukunun ya da idare hukukunun alanına 

dahil bulunan hükümler kamu düzenini korumak üzere ihdas edilmişlerdir. Bu 

hükümlere BK m. 19/f.2 işaret etmektedir ve aykırılık halinde BK m. 20/f.2 

çerçevesinde hukuka aykırılık gündeme gelmektedir658. Bir başka görüşe göre ise, 

                                                 
655 Lörtscher, s. 243/244. 
656 Öğretide hakkın kötüye kullanılması olgularına göre oluşturulan bu başlıkların içerik olarak zaman 
zaman birbiriyle örtüşebileceğine ayrıca işaret de edilmektedir. Bkz.: Lörtscher, s. 245; Kamm, s. 210. 
657 Kramer, Art. 19 – 20 N. 156, 292; Stockar, s. 55 vd., özellikle s. 64; Oesch, s. 94 vd., s. 101; Erten, 
s. 86/87; Atamer, GİŞ, s. 184/185; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 148; Oğuzman/Öz, s. 73 ve 
orada dn. 111; Kocayusufpaşaoğlu, § 42 dn. 72 (s. 548/549). Karşı Görüş: Lörtscher, s. 196; Spiro, 
Erfüllungsgehilfen, N. 355 dn 25; Kamm, s. 170; Buol, N. 349; Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, 
s. 39 – 41. Ayrıca bkz.: Huguenin, Basler Komm., Art. 19/20 N. 23-24. 
658Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 19 N. 11; Gauch/Schluep/Schmid, N. 648. 
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“toplumun temel yapısını ve temel çıkarlarını koruyan hükümler” kamu düzeni 

kavramının içeriğini oluşturur659 . Bu kapsamda hem kamu hukuku hem de özel 

hukuk alanlarında yer alan ve toplum menfaatini korumak üzere ihdas edilen 

hükümler kamu düzeni kavramına dahil kabul edilmektedir. Bu görüşü benimseyen 

yazarlar kamu düzenine ilişkin bulunan hükümlerin yazılı olup olmaması gereği 

hususunda çatışmaktadır. Bir grup yazara göre, kamu düzenini korumak üzere ihdas 

edilen kanun hükümlerine aykırılık halinde kamu düzeni ihlal edilmiş olur. Başka bir 

ifade ile, yazılı hukuk kurallarının dışında bir kamu düzen kavramına yer yoktur660. 

Diğer bir grup yazara göre ise, yazılı hukuk kurallarının dışında ayrıca soyut bir 

kamu düzeni kavramı da bulunmaktadır661. Buna göre BK m. 19/f. 2’de ifade edilen 

“kamu düzeni” kavramı, sadece yasalarda yer alan emredici hukuk kurallarına atıf 

yapmakla kalmamakta, ayrıca yedek hukuk kurallarına ve hatta yasalarda hiç 

ifadesini bulmamış olan veya yeterince somutlaştırılmamış olan, ancak hukuk 

düzenimizin temel taşlarını oluşturan değer yargılarına da atıf yapmaktadır 662 . 

Başka bir ifade ile kamu düzeni kavramı, hukuk düzenimizin temel prensiplerini ve 

kurumlarını tehdit eden sözleşme içeriğinin hukuken tanınmasına engel olan genel 

normu  ifade etmektedir663.  

 

Özetle bir sorumsuzluk anlaşmasının kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle 

hukuka aykırlığının ortaya konulmasında aşağıdaki kurallar bütünü yol gösterici 

olacaktır:  

a) emredici hukuk kuralları 

b) yedek hukuk kuralları664 

                                                 
659 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 32 (s. 546). Aynı yönde: Schnyder von Wartensee, s. 8; Hatemi, 
Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 42/43; Lörtscher, s. 196; Kamm, s. 168; Eren, s. 288. 
660 Hatemi, Hukuka ve Ahlaka Aykırılık, s. 39; Lörtscher, s. 196; Kamm, s. 170; Buol, N. 349. 
661  Stockar, s. 60 vd., özellikle s. 65/66; Kramer, Berner Komm., Art. 19-20 N. 156; 
Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 36 (s. 548). 
662 Atamer, GİŞ, s. 184. Aynı yönde: Stockar, s. 69 vd. 
663 Konstantin Simitis, Gute Sitten und ordre public, Marburg 1960, s. 172 (Stockar, s. 70’den naklen 
alınmıştır). 
664 Toplumun temel yapısını ve temel çıkarlarını korumayı kamu düzeni ile sağlayan kanun koyucu, 
bu amacını öncelikle emredici hükümler aracılığıyla gerçekleştirir. Ancak yedek hukuk kurallarının da 
temelinde yukarıda anılan temel değer yargıları ile prensipler yer almaktadır. Somut olayda yedek 
hukuk kurallarından sapılmış olması, bu temel değer yargılarının zedelenmiş olması nedeniyle kamu 
düzenini ihlal edebilir. Somutlaştırmak gerekirse kanun koyucu, yedek hukuk kuralları ile 
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c) yazılı olmayan hukuk kuralları/ hukuk düzenimizin temel değer 

yargıları665 

 

Kamu düzeni kavramı pozitif hukuk normlarının ötesinde de bir varlığa sahiptir. Bu 

yaklaşıma yöneltilen temel eleştiri kamu düzeni kavramına içkin sayılan yazılı hukuk 

kurallarından bağımsızlığın hukuk güvenliğini tehdit edeceğidir666. Ancak bu tehlike 

nedeniyle kamu düzeni kavramının sadece pozitif hukuk kuralları ile sınırlanması 

kabul edilemez. Zira Kocayusufpaşaoğlu’nun haklı olarak işaret ettiği gibi, kanunda 

içeriği hakim tarafından doldurulmaya muhtaç pek çok başka kavram da 

bulunmaktadır667. Bunlar arasında ahlak, haklı sebep, dürüstlük kuralı, kusur, zarar 

gibi pek çok kavram ilk akla gelenlerdendir. Bunlar hukuk güvenliği adına 

eleştirilmezken, “toplumun temel yapısını ve çıkarlarını koruyan” kamu düzeni 

kuralları için tam tersi sonuca varılması isabetli sayılamaz668. 

 

Kamu düzeni kavramının bu geniş tanımı sayesinde anayasal normların da özel 

hukukta dolaylı olarak etkili kılındığı gözden kaçırılmamalıdır669.  Bu sayede AY m. 

                                                                                                                                          
sözleşmenin kuruluşu ve ifası için öngördüğü asgari koşullar çerçevesinde kişisel özgürlüğün ve 
serbest rekabetin sağlanması amacıyla ekonomik kamu düzenini korumaktadır. Bunun dışında 
kanunda yer alan sözleşme tiplerinde öngörülen edim – karşı edim dengesinin adil yapılanması 
sayesinde, hem bireysel hem de toplumsal menfaatler de korunmaktadır. Anılan adil dengeden sapma 
objektif gerekçeler ile mümkün bulunmaktadır. Ancak birçok durumda genel işlem şartlarının 
kullanılması kamu düzenini ihlal edebilmekte ve buna dayanarak içerik denetimini gerektirmektedir.  
Stockar, s. 67 vd.; Oesch, s. 90/91, 96 vd.; Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20 N. 277 ve 294; 
Atamer, GİŞ, s. 187/188; Schwenzer, OR AT, N. 46.08; Zirlick, s. 224; Huguenin, Basler Komm., 
Art. 19-20 N. 28.  Genel işlem şartlarının kamu düzenini ihlal olgusunu ortaya çıkarabilmesinin 
altında, genel işlem şartlarının kapsamlı ve tipikleştirilmiş olmaları, muhatap aldığı müşteri çevresinin 
çok geniş olması ya da sözleşme tarafları arasında güç ve bilgi asimetrisinin bulunması, konu aldığı 
edimin vazgeçilemez oluşu nedeniyle adeta fiili bir sözleşme zorunluluğunun bulunması gibi sebepler 
yatmaktadır. Bkz.: Oesch, s. 99/100. 
665 Öğretide savunulan bir görüşe göre anayasa ve kanun hükümlerinin temelinde yatan değer yargıları 
kamu düzeni ile ilgili olup, toplum tarafından kabul gören değer yargıları ise ahlak kavramı ile 
ilgilidir. Bkz.: Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20 N. 155, 156 ve 174; Huguenin, Basler Komm., 
Art. 19/20 N. 33; Atamer, GİŞ, s. 152 – 153. Karşı Görüş: Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 42. Yazara 
göre bu ayrım biçimsel bir ayrım olup, sırf Anayasa ve kanun hükümlerinin temelinde yer alıyor oluşu 
etik bir kuralı ahlak ile olan ilgisinden koparmaz. Yazara göre, kamu düzeni kavramı ahlak kavramı 
karşısında “nötr” bir kavramdır. Ayrıca bkz.: Bölüm II, s. 228 vd. 
666 Buol, N. 349.  
667 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 36. 
668 Kocayusufpaşaoğlu, § 42 N. 36 (s. 549). 
669 Anayasa normlarının özel hukuk ilişkilerine uygulanması konusunda bkz.: Hatemi, Hukuka ve 
Ahlaka Aykırılık, s. 104 vd.; Atamer, GİŞ, s. 186 dn. 244; Ateş, s. 116 dn. 309; Kocayusufpaşaoğlu, § 
40 dn. 4, § 42 N. 36 (s. 549); Gauch/Schluep/Schmid, N. 677 vd. 
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10, 41, 48 ve 172 gibi anayasal normlar özel hukuk ilişkilerinde dolaylı surette etkili 

kılnabilecek; dürüstlük kuralı, güven ilkesi, kişiliğin korunması, sözleşme serbestisi 

gibi temel hukuk kurumları da kamu düzeni kavramının somutlaştırılmasında dikkate 

alınabilecektir670.  

 

b. Sorumsuzluk Anlaşmalarının Kamu Düzenine 

Aykırılığı 

 

TKHK m. 6 ile tüketici sözleşmelerinde haksız şart denetimi sayesinde haksız 

sözleşme şartları hem bireysel hem de genel işlem şartlarında ayıklanabilmektedir. 

Ancak girişimci genel işlem şartlarında bir düzenlemenin olmayışı, bu meselenin 

çözümünü genel hükümlere bırakmaktadır. Bu çerçevede girişimci genel işlem 

şartlarında yer alan haksız sorumsuzluk klozları için temel dayanak noktası kamu 

düzeni kontrol normudur.  

 

Sorumsuzluk anlaşmalarının hukuk düzenine içkin bulunan temel değer yargılarına 

ve hukuk kurumlarına aykırı olmaları halinde kamu düzenine aykırılıkları gündeme 

gelebilmektedir. Özellikle sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin olan yedek hukuk 

kurallarının genel işlem şartlarının yaygın kullanımı nedeniyle adeta yürürlükten 

kaldırılmaları kamu düzenini ihlal edebilmektedir671. Ancak bu tespit başlı başına 

sorumsuzluk anlaşmasının geçersiz sayılmasında yeterli değildir. Kamu düzenine 

aykırılık çerçeve normdur. Bu nedenle neyin kamu düzenine aykırı olduğunun hukuk 

güvenliği adına somutlaştırılması şarttır.  

 

Somutlaştırılacak olursa, BK m. 99/f. 2 ile m. 100/f.3’ün temelinde ifadesini bulan 

sorumluluk prensibi genel işlem şartlarının yaygın kullanımı nedeniyle işlev dışı 

                                                 
670 Stockar, s. 70; Atamer, GİŞ, s. 186/187. 
671  Yedek hukuk kurallarından sapılmasının kamu düzenine aykırlığı tartışmasında somut hukuki 
işlemin bir bireysel sözleşme olması ile genel işlem şartı olması arasında haklı olarak farklı bir 
yaklaşım benimsenmektedir. Bkz.: Stockar, s. 77/78.  
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kalmaktadır 672 . Sorumluluk prensibinin varlığı ve geçerliliği önemli bir tehdide 

maruz bırakılmaktadır. Aynı zamanda kanun koyucunun tanıdığı sözleşme 

özgürlüğünün zayıfın elinden alınması olgusu da dikkate değerdir. Ayrıca 

uygulamada belirli iş kollarında kullanılan genel işlem şartlarının adeta özdeş oluşu 

serbest rekabeti de engellediği bir gerçektir. Her üç durumun toplumsal menfaatleri 

tehlikeye attığını ve bu şartlar altında kamu düzeninin ihlal edildiği gerçeği ise hiç 

kuşkusuz göz ardı edilemez673. Nitekim genel işlem şartlarında hukuka aykırılığının 

tespit edilmesinde BGB § 307’de benimsenen ölçütlerden biri ile bu yaklaşım 

örtüşmektedir. Buna göre, somut klozun “içeriğinden sapılan yedek hukuk kuralının 

temelinde yatan ilke ile bağdaştırılmasının mümkün olmaması674” halinde söz konusu 

kloz geçersiz kabul edilmektedir.  

 

Türk hukukunda da kamu düzeni kavramının somutlaştırılmasında bu ölçütten 

yararlanılabileceği gibi, bir diğer ölçüt yukarıda anılan TKHK m. 6’da ifade edilen 

haksız şart denetiminin müteşebbis genel işlem şartlarında da kıyasen dikkate 

alınması ile elde edilebilecektir675. Buna göre, somut sözleşme klozunun “sözleşme 

taraflarının sözleşmeden doğan hak ve borç dağılımında önemli ve haksız bir 

orantısızlık yaratması” da kamu düzenine aykırlığın tespitinde yol gösterici 

olacaktır 676 . Bir başka ifade ile hakim, öncelikle sorumsuzluk anlaşması 

kararlaştırılmamış olsaydı uygulanacak kanun hükmünü esas alacak ve somut 

sorumsuzluk anlaşması ile karşılaştıracaktır. Örneğin, somut olayda hafif ihmalden 

doğan sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşması olmasaydı, uygulanacak 

kanun hükmü araştırılmalıdır. Bu norm ise BK m. 99/f.1’dir. Buna göre borçlu her 

türlü kusurundan sorumludur. Sorumsuzluk anlaşması ile bu hüküm 

karşılaştırılacaktır. Ardından söz konusu kanun hükmünden hangi ölçüde bir 

sapmanın oluştuğu değerlendirilecektir. Yukarıdaki veriler çerçevesinde “önemli ve 

haksız bir orantısızlık” doğuran ya da “yedek hukuk kurallarının temelinde yatan ilke 

                                                 
672 Stockar, s. 77; Oesch, s. 99/100. 
673 Karş.: Atamer, s. 190. 
674 BGB § 307. 
675 Yukarıda da vurgulandığı üzere, TKHK m. 6 ile tüketici sözleşmelerinde haksız şart denetimi ile 
sorumsuzluk anlaşmaları ayıklanabilmektedir, tacir genel işlem şartlarında ise genel hükümler 
uygulama alanı bulmaktadır. Bkz.: Bölüm II, s. 225 vd. 
676 Bölüm II, s. 213 vd. 
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ile bağdaştırılması mümkün olmayan” bir sapma nedeniyle kamu düzeni ihlal edilmiş 

olacaktır. İşte bu noktada da, kamu düzenin ihlal edildiğinin ortaya konulabilmesi 

için ilgili klozun sözleşmenin bütünü içinde bir değerlendirmeden geçirilmesi 

gerekmektedir. Zira sorumsuzluk anlaşması sayesinde alacaklı çok uygun bir fiyat ya 

da başkaca uygun koşullar ile sözleşme ilişkisine girmiş olabilir677. Sözleşmenin 

bütünü içinde bir değerlendirmenin yapılması, sözleşme adaletinin sağlanması 

amacıyla yapılacak adil bir müdahalenin de ön koşuludur. Dolayısıyla son aşamada 

alacaklının somut sapma nedeniyle mağdur olup olmadığı kamu düzeninin ihlalinde 

belirleyici olacaktır678. 

                                                 
677 Huguenin, OR AT, s. 120. Yazar, sözleşmede edimin değerinin düşük bir fiyatla tayin edilmiş 
olmasını veya rizikonun sigortalanmış olmasının, genel işlem şartlarında yer alan sorumsuzluk 
anlaşmasının yaratacağı mağduriyete karşın uygun bir karşılık oluşturacağına işaret etmektedir. 
678 Kamu düzenine aykırı genel işlem şartının saptanmasında uygulanacak denetim ölçütü hakkında 
ayrıntılı bilgi bkz.: Atamer, GİŞ, s. 203 vd.; Atamer, Kocayusufpaşaoğlu Armağan, s. 305 vd. 
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B. Sorumsuzluk Anlaşmasına Özel Olarak Çizilen Sınırlar 

 

1. Borçlar Kanunu’nda Sorumsuzluk Anlaşmasını 

Sınırlandıran Normların Yapısı ve Genel Hükümlerle Olan 

İlişkisi 

BK m. 99 ve BK m. 100/f.2 kanunun sistematiği içindeki yeri göz önünde tutulursa, 

bu hükümlerin Borçlar Kanununun Genel Hükümleri arasında yer alması nedeniyle 

Özel Hükümler’de bulunan tüm sözleşme tipleri bakımından kural olarak uygulama 

alanı bulacağı sonucuna varılabilir. Ancak kanunda öngörülen bazı sözleşme 

tiplerinde sorumsuzluk anlaşmaları ile ilgili olarak sorumluluk rejimine ilişkin özel 

kurallar getirilmiştir. Bu hükümler, BK m. 99’da yer alan sorumsuzluk anlaşmasına 

dair genel kuralın özel görünümleridir ve ilgili sözleşmelerde öncelikle uygulanıp 

uygulanmayacağı bu başlık altında incelenecektir.  

Borçlar Kanunu Özel Hükümler başlığı altında öngörülen ve borçlunun 

sorumluluğunu yasa gereği daraltan hükümlerin (örneğin BK m. 243 gibi) teknik 

olarak birer sorumsuzluk anlaşması oluşturmadığı yukarıda ifade edilmiştir679. Ancak 

Borçlar Kanunu’nun bazı maddeleri sorumsuzluk anlaşmasının geçerlilik sınırları 

bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle BK m. 99/f.2 ile öngörülen 

genel sınırların bu normlar karşısında da uygulama alanı bulup bulmayacağı ortaya 

konulmalıdır. Bilindiği üzere, BK m. 99 f. 1 ve f. 2’den ayrılan düzenlemeler 

bakımından bu tartışmanın yapılması önemlidir. Burada özellikle araştırılması 

gereken sorun, BK m. 99 karşısında ilgili düzenlemenin “özel hüküm” özelliği 

taşıyıp taşımadığıdır. Bu yorum neticesinde, ilgili düzenlemenin “özel hüküm” 

karakteri belirlenirse BK m. 99’un öngördüğü sınırlar uygulama alanı 

bulamayacaktır.  

                                                 
679 Buna karşılık, BK m. 198’de öngörüldüğü gibi ancak belirli şartların varlığı halinde sorumluluğun 
doğduğunu ifade etmişse kanun koyucu, bu halde de BK m. 99/ f. 1 ve 2 uygulama alanı 
bulmayacaktır.  
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Borçlar Kanunu’nun 230. maddesinin üçüncü fıkrası buna bir örnek teşkil eder. Zira 

anılan hüküm, satıcının rızai açık arttırmada ayıba karşı tekeffül borcunun “diğer 

satıcılar” gibi olduğunu düzenleyerek ancak “hile ile ayıbın alıcıdan gizlenmesi” hali 

hariç olmak üzere açık arttırma şartlarında sorumsuzluğunu kararlaştırabileceğini 

ifade etmektedir. Bu durumda borçlu ağır ihmal için dahi sorumluluğunu bertaraf 

edebilmektedir680.  

Açık arttırma ile satım dışında bu çalışmada savunulduğu üzere, BK m. 189/f.3 ve 

BK m. 196 bakımından BK m. 99’ın sınırları uygulama alanı bulacaktır. Zira bu 

hükümlerin yorumu neticesinde, bu hükümlerin “özel hüküm” karakteri taşıdığı 

sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Tam aksine, bu hükümler BK m. 99’un özel 

görünüm biçimleri olarak nitelendirilmektedir681.  

Bilindiği üzere, kural olarak, bir borç ilişkisine uygulanabilecek bir özel hüküm (lex 

specialis) bulunduğu sürece bu özel hüküm uygulanır. Ancak özel hüküm 

bulunmayan hallerde, genel hükümlere (lex generalis) başvurulur 682 . Bu başlık 

altında incelenen hükümlerin bu genel bilgilerin ışığında lex specialis oluşturup 

oluşturmadığı aşağıda tartışılacaktır. 
                                                 
680 BGE 109 II 24; BGE 123 III 465: “In den Auktionsbedingungen kann jede Gewährleistung mit 
Ausnahme der Haftung für absichtliche Täuschung ausgeschlossen werden (Art. 234 Abs. 3 OR), was 
in der Sache der Regelung von Art. 199 OR entspricht. Von dieser Freizeichnungsmöglichkeit machen 
die Veranstalter von Auktionen in der Regel Gebrauch, indem sie in den Auktionsbedingungen die 
Sachmängelhaftung wegbedingen, um klarzustellen, dass in der katalogmässigen Beschreibung der 
Auktionsgegenstände keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften liegt...Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass der Beklagte, dem keine absichtliche Täuschung vorzuwerfen ist, die Haftung für den 
vom Kläger geltend gemachten Qualitätsmangel gültig wegbedungen hat.” 
681 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 39; Akman, s. 104.  
682  Lex specialis oluşturan bir norm, lex generalis oluşturan bir normun uygulama alanına dahil 
olmakla birlikte, düzenlemiş olduğu hukuki sonuç itibariyle lex generalis’ten ayırlır. Lex specialis 
olmasaydı, lex generalis’in uygulama alanına dahil olan meseleye lex generalis’in hukuki sonucu 
bağlanacaktı. Bu şartlar altında lex generalis’in, lex specialis’in uygulanma alanını içine alarak daha 
geniş bir uygulama alanına sahip olduğu söylenebilir. Lex specialis’i ise lex generalis’ten 
farklılaştıran temel unsur, lex specialis’in uygulama alanına ek bir unsurun eklenmiş olmasıdır. Bu 
unsur sayesindedir ki, lex generalis’e dahil kabul edilebilen olayların bir bölümü ek unsur sayesinde 
yeni bir ortak paydada birleştirilmekte, lex generalis’in uygulama alanından çekilmekte ve bu sayede 
ya lex generalis’in öngördüğü hukuki sonuçtan farklı bir hukuki sonuca tabi tutulmakta ya da lex 
generalis’in öngördüğü hukuki sonucun doğması başka ek unsurların gerçekleşmesine bağlı 
kılınmaktadır. (Bkz.: Susanne Genner, Dekodifikation – Zur Auflösung der kodifikatorischen Einheit 
im schweizerischen Zivilrecht, Basel 2006, s. 12 vd.) Görselleştirmek adına, “lex specialis’e dahil 
olan her somut olay bakımından lex generalis de uygulanma kabiliyetine sahiptir, oysa tersi mümkün 
değildir” denilebilir. Bu hukuki konstrüksiyon çerçevesinde lex specialis’in lex generalis’i dışlayarak 
somut olaya ya lex generalis’ten farklı bir hukuki sonuç bağlayacak ya da lex generalis’in öngördüğü 
hukuki sonucun doğması için başka ek unsurlar arayacaktır. 
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2. Borçlar Kanununda Bazı Sözleşme Tiplerinde Öngörülen 

Sorumsuzluk Anlaşması Sınırları 

a) Satım Sözleşmesinde Tekeffül Borcu ve Sorumsuzluk 

Anlaşması 

 

(1) Genel Olarak 

Zapta ve ayıba karşı tekeffül borcunu düzenleyen hükümler emredici olmayıp yedek 

hukuk kurallarıdır683. Bu sebeple BK m. 189-193’de düzenlenen zapta karşı tekeffül 

ve BK m. 194-208’de düzenlenen ayıba karşı tekeffüle ilişkin hükümlerin aksi 

kararlaştırılabilir. Ancak bu ana kurala BK m.189/f. 3 ile getirilen istisna uyarınca 

üçüncü bir şahsın satım konusu üzerinde zaptı sağlayacak bir hakkını satıcının 

alıcıdan bilerek gizlemiş olması hali özel olarak düzenlenmektedir. Bu hal ve şartlar 

altında yapılan ve satıcının sorumluluğunu ortadan kaldıran ya da sınırlandıran 

anlaşmalar geçersiz kabul edilmektedir684. Aynı doğrultuda bir diğer istisna BK m. 

196 uyarınca satıcının satılan şeydeki ayıbı alıcıdan hile ile gizlemesinden 

doğmaktadır. Bu ihtimalde de tekeffül borcunu sınırlayan veya ortadan kaldıran 

anlaşmalar geçersiz kabul edilmektedir685. Her iki emredici hüküm incelendiğinde, 

alıcı tarafından bilinen (ve bilinmesi gereken) zapt tehlikesi veya ayıplar sebebiyle 

satıcının tekeffül borcunun olacağı tespit edilebilir. Bu ihtimallerde satıcı tarafından 

bilinmeyen (ve bilinmesi gerekmeyen) zapt tehlikesi veya ayıplar nedeniyle ortaya 
                                                 
683 Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, Ankara 1988, s. 149 ve 175; 
Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, İstanbul 2007, s. 87 ve 98; Serozan, BH Özel, 
s. 127 ve 155; Gümüş, BH Özel, s. 104 ve 140. Ayıba karşı tekeffül borcu açısından bu sonucun 
kolaylıkla ulaşılabilecek bir sonuç olmadığını Yavuz dikkat çekmektedir. Yazar, özellikle Alman 
hukukunda genel işlem şartları çerçevesinde ikinci el bir malın satımı ile yeni bir malın satımı 
arasında yapılan ayrıma işaret ederek, yeni bir malın satımında alıcının sağlam bir malı elde etmekteki 
menfaatinin korunması gereğini vurgulamaktadır. Yazara göre bir başka gerekçe ise, tüketicinin 
korunması sonucunda ayıba karşı tekeffül borcunu düzenleyen hükümlerin tüketici yararına 
yorumlanması gereğidir. Ayrıntılı bilgi ve başkaca gerekçeler için bkz.: Cevdet Yavuz, Satıcının 
Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Tanımı, Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Bu Borcu Düzenleyen Kanun 
Hükümlerinin Uygulama Alanı, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, İstanbul 1988, s. 503 
– 547, s. 531. 
684 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, s. 148; Yavuz, BH Özel, s. 87. 
685 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, s. 175; Yavuz, BH Özel, s. 98; ayrıca bkz.: Yavuz, 
Karayalçın 65. Yaş Armağanı, s. 530/531. 
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çıkan rizikonun alıcıya geçmesi mümkün olmamaktadır. Zira BK m. 189/f. 3 ve 

196’nın açık ifadesi karşısında, tekeffül vaadinde bulunmayan satıcının tekeffül 

borcu, “bilerek” zapt tehlikesini ya da “hile ile” ayıbı gizlemesi halinde devam 

etmektedir686.   

Anlaşıldığı üzere BK m. 189/f.3 ile m. 196 da yer alan bu düzenlemeler, BK m. 

99’da yer alan genel kural karşısında farklılaşmaktadır. Temel sorun, hem BK m. 189 

hem de BK m. 196 karşısında kanundan doğan tekeffül borcu bakımından satıcının 

ağır ihmal için de hukuken geçerli sorumsuzluk anlaşmasını yapabilecek olup 

olmamasıdır. Bu hükümlerin BK m. 99’un uygulanmasını tamamen bertaraf edip 

etmediği ve özellikle tekeffül borcuna yönelik sorumsuzluk anlaşmalarının kasden 

gizlenmiş ayıplar ve ayıp sonucu doğan zararlar ile kasden gizlenmiş zapt tehlikesi 

ve zapt sonucu doğan zararlar bakımından geçerli olup olmayacağı incelenmelidir687. 

Sorunun temel cevabı ise, anılan hükümlerin BK m. 99 karşısında lex specialis 

oluşturup oluşturmadığı noktasında düğümlenmektedir. Anılan hükümler lex 

specialis oluşturmakta ise, lex specialis derogat legi generali kuralı gereğince, 

öncelikle uygulama alanına sahip olacaklardır ve lex generalis kabul edilen kuralı 

dışlayacaklardır. Bu durumda, BK m. 99 dışlanarak ağır ihmal halinde dahi 

sorumsuzluk anlaşması yapılabilir denilecektir.  

İki norm arasındaki ilişkinin belirlenmesi, normların yorumu yoluyla uygulama 

alanlarının tespitinden geçer. Bu değerlendirmeyi aşağıda önce öğretide ileri sürülen 

görüşler çerçevesinde “BK m. 196 ile BK m. 99” ve “BK m. 189/f.2 ile BK m. 99” 

arasındaki ilişkinin bir lex specialis – lex generalis durumu barındırıp 

                                                 
686 BK m. 196’da yer alan “hile ile gizleme” ifadesi ile BK m. BK m. 189/f.3’de yer alan “bilerek 
gizleme” ifadesi eşanlamlıdır. Satıcının dürüstlük kuralı çerçevesinde aydınlatma yükümünü ihlal 
ettiği ve ayıbın/zapt tehlikesinin yokluğu konusunda alıcıyı aldattığı her durumda, “hile ile gizleme” 
olgusu gerçekleşmiş olur. Bunun dışında, satım konusunda bulunmayan özelliklerin bulunduğu 
izlenimini kasıtlı olarak uyandırması da “hile ile gizleme” olgusuna hayat verir. Bkz.: Gümüş, BH 
Özel, s. 143/144. Alman hukuku için bkz.: Putzo, Palandt, § 442 N. 18; BGH, NJW 2006, 2839. 
687  Dikkat edilmelidir ki, satıcının bu hükümlerin uygulama alanı dışında kalan sorumluluğun 
kaldırılması yönünden BK m. 99 ve 100’ün belirleyici olacağıdır. Dolayısıyla satıcının tekeffül 
borcunun dışında kalan ve bunlardan bağımsız olan gecikmiş ifadan, hiç ifa edilmemeden veya gereği 
gibi ifa edilmemeden doğan sorumluluğu konu alan sorumsuzluk anlaşmaları doğrudan BK m. 99 ve 
100’ün sınırlarına tabi olacaktır. Bkz.: Akman, s. 108; Erten, s. 281. 
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barındırmadığını inceleyerek yapmak doğru olacaktır. Ardından yargı uygulamasının 

ve Borçlar Kanunu Tasarısı’nın konuya yaklaşımı tartışılacaktır. 

(2) Öğretideki Görüşler 

(a) BK m. 99 ile BK m. 196 Arasındaki Etkileşim 

BK m. 196’nın lex specialis olarak kabul görmesi, satım hukukunda ağır ihmalden 

doğan sorumluluğun da bertaraf edilmesi imkanını doğurur ve bu sayede BK m. 

99’un satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül bakımından uygulanma kabiliyeti 

tamamen bertaraf edilmiş olur. Örneğin eczacı son kullanma tarihlerini 

denetlemediğinden süresi dolmuş ilaçları bir müşteriye satarsa, eczacının ağır ihmali 

söz konusudur. Satım sözleşmesinde yer verilen sorumsuzluk anlaşması ile eczacının 

ağır ihmalden doğan sorumluluğun bertaraf edilmiş olmasının bu yaklaşım 

çerçevesinde sahip olacağı etki sorumsuzluk anlaşmasının geçerli kabul edilmesidir. 

Ancak BK m. 99 ile BK m. 196 arasındaki ilişki bakımından Türk- İsviçre 

hukukunda baskın görüş, her iki normun arasında bir lex specialis – lex generalis 

ilişkisi olmadığı yönündedir. Bu sebeple yukarıda değinilen örnek çerçevesinde 

eczacı ağır ihmalinden sorumlu olmaya devam edecektir. Ancak bu görüş taraftarları 

aynı sonuca farklı hukuki gerekçelerle ulaşmaktadır. Bu nedenle bu alt bölümde 

görüşleri ayrı ayrı inceleme ve nüansları ortaya koyma yöntemi tercih edilmiştir. 

Aşağıda önce azınlık görüşler tartışılacak ve sonra baskın görüş tartışmaya 

açılacaktır. Son olarak ise, Tasarı’daki yeniliklere işaret edilecektir. 

Türk-İsviçre Hukukunda azınlık görüş anılan normu lex specialis olarak kabul 

etmektedir. Bu görüşe göre, sorumsuzluk anlaşmalarının genel geçerlilik sınırlarına 

önemli bir istisna getirilmiştir. Bu iki hüküm ile satıcının maldaki hukuki ve maddi 

ayıplar dışında kalan sorumluluğunu kaldıran sorumsuzluk anlaşmaları ise BK m. 

99’un sınırlarına tabi olacaktır688.  Buna göre BK m. 196’nın uygulanma alanı, satım 

sözleşmesinin kurulması anında satıcının alıcıdan “bilerek gizlediği” ayıpları kapsar. 

                                                 
688 Erten, s. 281. Yazara göre, genel nitelikteki sorumluluk hükümlerinin istisnasını oluşturan BK m. 
189 ve m. 196 ile satıcıya, ağır ihmal hali için dahi alıcının tekeffül taleplerinin baştan ortadan 
kaldırılması imkanı verilmektedir. Bkz. Erten, s. 280. 
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Bu ayıpları konu alan bir sorumsuzluk anlaşması geçersiz olur. Satıcının ağır ihmali 

sebebiyle satım anında bilmediği ayıplar bakımından ise yapılan sorumsuzluk 

anlaşması geçerli olur 689 . Aynı şekilde, zapta karşı tekeffül borcundan doğan 

sorumluluğu ağır ihmal için sınırlandıran sorumsuzluk anlaşmaları da bu görüş 

çerçevesinde geçerli kabul edilmektedir690.  

Yine azınlıkta kalan başka bir görüş ise, ayıba karşı tekeffül borcu bakımından Art. 

199 OR’nin lex generalis ve Art. 100 OR’nin ise lex specialis olduğunu 

savunmaktadır691.  

Bir diğer azınlık görüşe göre ise, Art. 100 OR (BK m. 99) hükmünün satıcının 

ayıptan doğan sorumluluğunu kaldıran anlaşma için uygulanmaması gerekir. Bu 

hüküm, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulama 

alanı bulur ve satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bakımından etkisizdir. Çünkü 

satıcının satılan malın belirli vasıflara sahip olması konusunda bir yükümlülüğü 

yoktur. Onun sorumluluğu garanti sorumluluğu olup, sadece ayıbı bilerek gizleyen 

ya da ve olağan bir dikkate “bilmesi gerekli” ayıpları gizleyen satıcının sorumsuzluk 

anlaşmasından yararlanmasına engel bulunmaktadır. Bu yorum sonucunda yazar Art. 

199 OR’nin lex specialis olduğu sonucuna ulaşmaktadır692.  

İsviçre Hukukunda ileri sürülen bir başka görüşe göre ise, her iki normun uygulanma 

alanı birbirinden farklı olduğu için, aralarında bir lex specialis – lex generalis ilişkisi 

bulunmamaktadır. Buna göre Art. 199 OR’nin uygulanma alanı, satım sözleşmesinin 

kurulması anında satıcının alıcıdan “bilerek gizlediği” ayıpları kapsar. Bu ayıpları 

konu alan bir sorumsuzluk anlaşması ise geçersiz olur. Bunun dışındaki ayıplar ise 

                                                 
689  Honsell, Basler Komm., Art. 199 N. 1; von Tuhr/Escher, s. 119 dn. 34; Heinrich Honsell, 
Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Bern 2001, s. 84; Erten, s. 280. Schwenzer bu 
görüşe katılmakla birlikte, borçlunun ayıba karşı tekeffül borcundan doğan sorumluluğun yanı sıra 
kötü ifa nedeniyle de sorumlu olduğunda, genel hükümlerde öngörülen sınırlamaların da geçerli 
olacağı görüşündedir. Schwenzer, N. 24.11. 
690 Honsell, Basler Komm., Art. 192 N. 8. 
691 Genner, s. 16. Yazar, her iki normun sorumsuzluk anlaşmalarına geçerlilik sınırları getirdiğini 
belirttikten sonra, satım sözleşmesinde yer alan sorumsuzluk anlaşmaları bakımından Art. 199 OR’nin 
sadece “ayıbın hile ile gizlenmesi” haline özgülendiğine ifade etmektedir. Yazara göre, bu özel 
hüküm, ayıba karşı tekeffül borcuna ilişkin sorumsuzluk anlaşmalarını da içine alacak şekilde tüm ağır 
kusur halleri için sorumsuzluk anlaşması yapılamayacağını düzenlemektedir.   
692 Eugen Bucher, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Auflage, Zürich 1988, s. 84 - 87. 
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BK m. 99 çerçevesinde değerlendirilir. Bu ayıplar satıcının ortaya çıkmalarına sebep 

olduğu ve satım sözleşmesinin kurulması aşamasında bilmediği ayıplardır. Kısaca iki 

normun uygulama alanları arasındaki temel fark, ilkinin alıcıdan sözleşme öncesinde 

bilerek gizlenen ayıpları (arglistig verschwiegene Mängel) konu alması, ikincisinin 

ise satıcının kusuru ile sebep olduğu ayıpları (arglistig und grob fahrlässig 

verursachte Mängel) konu almasıdır693. Nitekim İsviçre Hukukundaki baskın görüş, 

iki norm arasında bir lex specialis – lex generalis ilişkisinin bulunmadığı 

yönündedir694. Zira her iki norm, ayıba karşı tekeffüle ilişkin yapılacak sorumsuzluk 

anlaşmaları bakımından farklı açılardan önemli sınırlar öngörmektedir. Bir yandan, 

Art. 100 OR kusur ölçütünü esas alarak geçerlilik sınırları öngörmektedir. Diğer 

yandan ise, Art. 199 OR sadece ve sadece hile ile gizlenen ayıpları esas alarak 

bunlara ilişkin yapılan sorumsuzluk anlaşmasını geçersiz kabul etmektedir. Ayrıca 

bu sınırlar karşısında, Art. 199 OR’nin daha geniş yorumlanarak tüm ayıba karşı 

tekeffüle ilişkin sorumsuzluk anlaşmalarını konu aldığını kabul etmek de mümkün 

görünmemektedir. Böyle bir yorum özellikle iki norm arasındaki uygulama 

alanlarının dikkate aldığı zamanlama karşısında mümkün değildir. Zira Art. 199 OR 

uyarınca sözleşmenin kurulduğu anda sözleşme öncesi dönemde satıcının alıcıdan 

gizlediği ayıplar bakımından yapılan sorumsuzluk anlaşması geçersiz olacakken, Art. 

100 OR’ye göre ise, satıcının ağır ihmali sonucu kötü ifası ya da ifa etmemesi 

karşısında yapılan sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz olacaktır 695 . Üstelik kanun 

koyucu Art. 100 OR’den farklılaşan bir hukuki sonuca, yani ayıba karşı tekeffülde 

ağır ihmal halinde dahi sorumsuzluk anlaşmalarına geçerlilik tanımak isteseydi, 

böyle bir düzenlemeyi Art. 199 OR altında kolayca öngörebilirdi 696 . Bunların 

                                                 
693  Giger, Berner Komm., Art. 199, N.6; Lörtscher, s. 173; Buol, N. 282; Christoph Locher, 
“Leistungsstörungen im Kauf- und Werkvertragsrecht – Länderbericht Schweiz”, 
Gewährleistungsrecht im Kauf- und Werkvertrag, 31. Tagung der DACH in Budapest vom 23. bis 25. 
September 2004, Zürich 2006, s. 1 – 23, s. 22; André Wahrenberger, Vorvertragliche 
Aufklärungspflichten im Schuldrecht unter besonderer Berücksichtigung des Kaufrechts, Zürich 1992, 
s. 128 ff. 
694 Lörtscher, s. 144, Giger, Berner Komm., Art. 199 OR, N. 6; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s. 342 vd; 
Kamm, s. 159; Wahrenberger, s. 129; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 39; Herbert Schönle/Peter 
Higi, Zürcher Komm., Teilband V 2a, Kauf und Schenkung, Zweite Lieferung, Art. 192 – 204, Zürich 
2005, Art. 199 N. 30a; Huguenin, OR AT, s. 119/120; Gauch/ Schluep/Emmenegger, N 3086. Karş.: 
Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, s. 176; Gümüş, BH Özel, s. 141 dn. 679. 
695 Giger, Berner Komm., Art. 192 OR, N 75; Art. 199 OR, N.6. 
696  Kamm, s. 159. Kamm, hükmün metnine sadece bir kelime eklenerek bu sonucun açıkça 
doğabileceğine işaret etmektedir. Bkz. Kamm, s. 159 dn. 4. Karş.: Lörtscher, s. 152. Schönle/Higi ise 
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ötesinde, aksinin kabulü halinde, diğer sözleşme tiplerine nazaran satım 

sözleşmesinde satıcının niçin böyle bir özellikli konuma getirilmiş olması da anlaşılır 

değildir697. Hatta hiç ifa etmeme halinde karşı karşıya kalacağı sorumluluk rejimi ile 

kötü ifa halinde karşı karşıya kalacağı sorumluluk rejiminin bir sorumsuzluk 

anlaşması ile niçin bu kadar farklılaştırılmış olabileceği de anlaşılır olmayacaktır698. 

Türk hukukunda AKMAN’ın haklı surette ifade ettiği üzere, satıcının kastının 

bulunmadığından hareketle BK m. 196 uyarınca tarafların aralarında akdetmiş 

olduğu sorumsuzluk anlaşmasının geçerli olduğu kabul edilirse, satıcının durumu 

alıcıya karşı önemli ölçüde kuvvetlendirilmiş olur699. Oysa, yazarın işaret ettiği gibi, 

BK m. 243 gereğince bağışlama sözleşmesi bakımından ağır ihmalden doğan 

sorumluluğun bir sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilmesi mümkün değilken, iki 

tarafa borç yükleyen bir sözleşmede aynı sonuca varmamak kendi içinde çelişen bir 

sonuç olacaktır 700 . Halbuki borçlunun kast ya da ağır ihmal yoluyla verdiği 

zararlardan adeta mutlak anlamda sorumlu olması gerektiği BK m. 99 çerçevesinde 

emredici bir düzenlemedir. Bu nedenle, BK m. 189/f. 3 ve BK m. 196’nın özel 

hüküm olmaları gerekçesiyle zapt ya da ayıp sonucu ortaya çıkan zararlar 

bakımından yapılmış sorumsuzluk anlaşmasını ağır ihmal halinde ayakta tutmak 

yerinde bir çözüm değildir. Nitekim temel tutum, BK m. 99’un BK m. 189/III ve BK 

m. 196 karşısında bertaraf edilmediği yönünde olmalıdır.  

Özetle, BK m. 196, satıcının ayıbı hile ile gizlemesi halinde yapılan sorumsuzluk 

anlaşmasının hükümsüz olacağı kuralı BK m. 99 karşısında özel hüküm niteliği 

taşımamaktadır 701 . Zira BK m. 196, satıcının dürüstlük kuralına aykırı olarak 

                                                                                                                                          
aynı sonuca Art. 199 Abs. 3’de öngörülen ve bizde BK m. 99’a alınmamış olan sigorta sözleşmelerine 
ilişkin özel hükme işaret ederek varmaktadır. Schönle/Higi, Zürcher Komm., Art. 199 N. 32.  
697 Neuenschwander, s. 100 vd.; Schönle/Higi, Zürcher Komm., Art. 199 N. 31. 
698 Kamm, 160.  
699 Yazara göre, satıcıya böyle imtiyazlı ve üstün bir durumun bahşedilmesini haklı çıkaracak bir 
neden bulunmamaktadır. Akman, s. 106. Aynı yönde: Yavuz, Satıcının Sorumluluğu, s. 101. 
700 Akman, s. 107 – 108. 
701 Lörtscher, s. 144, Akman, s. 107; Giger, Berner Komm., Art. 199 OR, N. 6; Kamm, s. 159; Yavuz, 
Satıcının Sorumluluğu, s. 100/101; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 886; Buol, N. 383; Weber, 
Berner Komm, Art. 100 N. 39; Schönle/Higi, Zürcher Komm., Art. 199 N. 30a; Huguenin, OR AT, s. 
119/120; Serozan, BH Özel, s. 155; C. Salih Şahiniz, Tacirler Arası Ticari Satımlarda Satıcının Ayıplı 
İfadan (Ayıplı Mal Tesliminden) Sorumluluğu, Ankara 2008, s. 67;  Gauch/ Schluep/Emmenegger, N 
3086. Karşı görüş: Von Tuhr/Escher, s. 119 N. 34; Bucher, OR BT, s. 84; Erten, s. 280; Gümüş, BH 
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aydınlatma yükümünü yerine getirmemesi ve maddi ayıbı alıcıdan gizleyerek satım 

sözleşmesini yapması ihtimalini göz önünde tutarak, başka bir deyişle satıcının 

haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken uymakla yükümlü olduğu dürüstlük 

kuralına aykırı davranmış olması ihtimalini temel alır. Benzer bir amaç BK m. 99’da 

da bulunmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere, hukukumuzda temel yapı 

taşlarından biri olan kusur prensibinin sorumsuzluk anlaşması ile içinin 

boşaltılmasına engel olunmak istenmektedir702.  BK m. 99 ile birlikte okunması 

gereken BK m. 196 hükmü, satıcının satılana ilişkin sadece bildiği ayıpları gizlemesi 

durumunda değil, satılandaki ayıpları bilmemesinin ağır kusuruna dayandığı 

durumlarda da uygulanır703. Buna karşılık, BK m. 196’nın özel hüküm oluşturduğu 

iddiası, dürüstlük kuralına aykırı davranan satıcının korunmasını beraberinde getirir. 

Halbuki hukuk sistemimizde kanun koyucu BK m. 99 ve BK m. 196’yı ihdas 

ederken tercihini ayıbı bilmeyen alıcının korunmasından yana yapmıştır. Bu 

durumda alıcıyı BK m. 99’un koruyucu kalkanından çıkarmak, satıcının durumunu 

kanun koyucunun amacına aykırı bir şekilde güçlendirmeyi beraberinde getirir. Bunu 

haklı kılacak bir gerekçenin ise bulunmadığını tekrar etmekte fayda bulunmaktadır.  

Yukarıda hem İsviçre hukukuna hem de Türk hukukuna ilişkin ileri sürülen 

gerekçeler karşısında, BK m. 196’nın BK m. 99 karşısında özel hüküm karakteri 

taşımadığı sonucuna varılması gerekir.  

(b) BK m. 99 ile BK m. 189/f.3 Arasındaki Etkileşim 

BK m. 189/ f.3’ün amacı satıcının alıcıdan bilerek gizlediği zapt tehlikesine karşı 

alıcıyı korumaktır. Alıcıyı koruma gayesiyle düzenlenen bir hükmün, yine alıcının 

BK m. 99’da yararına düzenlenen “ağır ihmale karşı sorumsuzluk anlaşması 

yapılamaması” buyruğunu bertaraf etmesi, hukuk sistemimize egemen değerler 

                                                                                                                                          
Özel, s. 141 vd., (çok açık olmamakla birlikte) 143 ve özellikle s. 345 dn. 1728; Sarıçam, Erkan 
Sarıçam, Türk Borçlar Hukukunda Sorumsuzluk Anlaşmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 1998, s. 99/100. Son sırada anılan eserde yazarının görüşünü dayandırdığı gerekçeler aslında 
aksi yönde bir sonucu haklı kılmaktadır. Nitekim aynı gerekçelerle varılan aksi yöndeki sonuç için 
bkz.: Yavuz, Satıcının Sorumluluğu, s. 101.  
702 Bkz.: Bölüm II, s. 104/105. 
703 Yavuz, Satıcının Sorumluluğu, s. 101. 
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bütünü ile bağdaşmayan bir sonuçtur704. Anılan değerler bütünün ihlal edilmemesi 

ise BK m. 189/f.3 ile öngörülen sınırın BK m. 100 ile tamamlanmasından geçer705. 

Bir diğer gerekçe, BK m. 189/f.3’ün dürüstlük kuralı ekseninde düşünülmesi halinde 

belirmektedir706. Sözleşme akdedilirken zapt tehlikesi kendisinden gizlenmiş alıcının 

zapt halinde sorumsuzluk anlaşması nedeniyle satıcıya başvurma imkanını ortadan 

kaldırmak, aslında satıcının haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken dürüstlük 

kuralına uygun davranmamasını ödüllendirmektir. Son bir gerekçe, her iki hükmün 

amacına göre yorumundan çıkarılmaktadır. Buna göre, Art. 100 OR’nin öngördüğü 

sınırlar “sorumluluğun hangi ölçüde bertaraf edilebileceğini” düzenlemektedir, oysa 

Art. 192 OR sadece “zapt tehlikesinin bilinmesi halini” göz önünde 

bulundurmaktadır. Bu çerçevede Art. 100’ün öngördüğü genel amacın, Art. 192 

OR’nin “kısmi amacı” ile bertaraf edilmesine olanak bulunmamaktadır707. 

Bu görüşe karşılık İsviçre doktrininde baskın görüş, Art.192 Abs. 3 OR (bizde BK m. 

189/f.3)’ün Art. 100 OR (bizde BK m. 99)’nin karşısında özel hüküm karakterini 

taşıdığıdır708. Ancak bu konuda İsviçre öğretisindeki azınlık görüş, yukarıda Art. 196 

OR ile Art. 100 OR için ifade edilen aynı gerekçelerle, Türk hukukundaki baskın 

görüş ile aynı sonuca ulaşmaktadır709.  

(3) Yargı Uygulaması 

Yargı uygulamasına bakıldığında ise, hem Yargıtay’ın hem de İsviçre Federal 

Mahkemesi’nin BK m. 196 ile BK m. 100 arasındaki olası genel hüküm – özel 

hüküm ilişkisini açıkça analiz edip sonuca bağlayan bir kararı maalesef 

                                                 
704 Akman, s. 108. 
705 Schönle/Higi, Zürcher Komm., Art. 192 N. 70a. 
706 Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 38; Spiro, Erfüllungsgehilfen, s 342 vd.; Lörtscher, s. 152; 
Kamm, s. 160 vd.; Buol, N. 385. 
707 Schönle/Higi, Zürcher Komm., Art. 192 N. 70. 
708 Ackermann, s. 76; Von Tuhr/Escher, s. 119 N. 34; Giger, Berner Komm., Art. 192 N 75; Honsell, 
OR BT, s. 84; Honsell, Basler Komm., Art. 192 N. 8; Zirlick, s. 212. Türk Hukukunda aynı yönde: 
Gümüş, BH Özel, s. 104. 
709 Lörtscher, s. 152; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 38; Kamm, s. 162; Wahrenberger, s. 117 ve 
129; Buol, N. 385; Schönle/Higi, Zürcher Komm., Art. 70 b; Akman, s. 107/108; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 886; Serozan, BH Özel, s. 127. Karşı Görüş: Gümüş, BH Özel, s. 
104. 
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bulunmamaktadır710. Ancak yeri gelmişken konuya ilişkin olabilecek yönleriyle bazı 

Yargıtay kararlarına işaret etmek yararlı olacaktır. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 

bir kararında, her ne kadar BK m. 196 ile BK m. 99 arasındaki ilişkiye değinilmemiş 

olsa bile, somut olaydaki satım sözleşmesinde kararlaştırılan ağır kusurdan 

sorumsuzluk kaydını BK m. 99 gereğince geçersiz kabul etmesi711 kayda değerdir. 

Yine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin kira sözleşmesinde hukuki ayıba karşı tekeffül 

borcuna ilişkin bir kararında, BK m. 196 ve BK m. 99’e atıfta bulunularak kira 

sözleşmesinde kast ve ağır ihmalden sorumlu olunmayacağının 

kararlaştırılamayacağı ifade edilmektedir712 .  Buna karşılık, daha eski tarihli bir 

kararında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, BK m. 99’a hiç değinmeden, BK m. 196’yı 

gerekçe göstererek gizli ayıbın sorumsuzluk anlaşmasına konu olamayacağına işaret 

etmiştir. 4. Hukuk Dairesi’nin vardığı bu sonuç BK m. 196 hükmünün açık lafzı 

karşısında hiç kuşkusuz haklıdır. Kararın devamında ise, söz konusu sözleşmedeki 

sorumsuzluk anlaşmasının gizli olmayan ayıplar bakımından kararlaştırılmış 

olduğuna dikkat çekilmektedir713. Karara konu olan sözleşme klozunda, “Daireler 

aşağıdaki şartlarla ve halihazır durumlarına göre satılacaktır ve Daireler halihazır 

durumları ile satılacağından alıcı daireyi teslim aldıktan sonra binanın herhangi bir 

kusuru veya noksanı için hiçbir suretle talepte bulunmayacaktır.”, denilerek taraflar 
                                                 
710 Tartışmaya öğretideki görüşler çerçevesinde değinen ancak sonuca bağlamayan bir karar için bkz.: 
BGE 107 II 161, s. 166 (Erwägung 7 b) ve c)). Ayrıca karş.: BGE 73 II 218, s. 223; 91 II 344, s. 348; 
109 II 213, s. 215.  
711 “...taraflar arasında iplik alım-satımına ilişkin yapılan sözleşmede her ne kadar kullanılmış olan 
iplik ve mamullerden satıcı firmanın sorumlu olamayacağı belirtilmiş ise de, kast ve ağır kusura 
ilişkin sorumsuzluk anlaşmasının geçersiz olduğu ve davalının sattığı malların ayıplı olması nedeniyle 
davacının uğradığı zararlardan BK.nun 96 maddesi gereği sorumlu olduğu gerekçesiyle davalının 
takip dosyasına yaptığı itirazın iptaliyle takibin devamına ... dair verilen karar taraf vekillerince 
temyiz edilmiştir.” Y. 19. HD, E. 2004/3071, K. 2004/10822, T. 1.11.2004 (yayınlanmamış Yargıtay 
Kararı)  
712 “Kural olarak kiralayanın ayıba karşı tekeffül borcu; sözleşme ile sınırlanabilir veya kaldırılabilir. 
Bu yön BK. md. 249/f. 3'ün karşı yorumundan eski deyimiyle mefhumu muhalifinden ve satıma ilişkin 
BK. md. 196'ya kıyasen çıkarılabilir (Bkz. Prof. Dr. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç 
İlişkileri, Cilt: 1/2. Üçüncü Bası, Sh. 123). Fakat sorumluluktan kurtulma şartı iki halde geçerli 
olamaz. Bunlar; kiralayanın hilesi veya ağır kusurunun varlığıdır (BK. md. 196 ve 99/F-l.).“ Yargıtay 
13.HD, E. 1994/10123, K. 1994/10964, T. 06/12/1994 - www.hukukturk.com.   
713 “Borçlar Yasasının 198. (196 olmalı – düzeltme bana ait) maddesine göre olayda gizli ayıbın 
varlığı halinde satım sırasında kararlaştırılan bir ön koşulla önceden sorumsuzluk kararlaştırılamaz. 
O halde mahkemenin satış koşul belgesinin 1. ve 2. maddelerinde aynen ("Daireler aşağıdaki 
şartlarla ve halihazır durumlarına göre satılacaktır." Ve Daireler halihazır durumları ile 
satılacağından alıcı daireyi teslim aldıktan sonra binanın herhangi bir kusuru veya noksanı için 
hiçbir suretle talepte bulunmayacaktır.") biçiminde yer alan koşulun yalnız gizli olmayan ayıpları 
kapsadığı gözetilmeden ve ileri sürülen ayıbın niteliğini araştırmadan üç yöneticinin şahısları adına.” 
Yargıtay 4.  Hukuk Dairesi, E. 1973/13225, K. 1973/134, T. 17/01/1974 - www.hukukturk.com ) 
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satım sözleşmesine konu olan binanın hali hazır durumu ile satılacağı üzerinde 

anlaşmışlardır. Bu sözleşme klozu ise satım anında alıcının bildiği ayıpları kapsar, bu 

açıdan da geçerlidir. Nitekim BK m. 197’nın açık lafzı karşısında satıcının alıcının 

satım anında bildiği ayıplardan sorumlu olmayacağı ve BK m. 196’nın açık ifadesi 

karşısında da  gizli ayıplardan sorumlu olacağı zaten açıktır714. Bunun ötesinde ise, 

gizli olmayan ve alıcının bilmediği ayıplar bakımından olayda kararlaştırılan 

sözleşme klozunun geçerliliği maalesef kararda tartışılmamıştır.   

İsviçre Federal Mahkemesi de şimdiye kadar Art. 100 OR’yi açıkça dışlamadan, 

sadece Art. 199 OR’yi uygulamıştır715. Federal Mahkeme -eski tarihli bir kararında 

olduğu gibi716- yeni tarihli bir kararında da, görüşünü beyan edebilecekken bundan 

kaçınmıştır. Bu kararlarda söz konusu hükümleri birlikte zikretmiş, ancak her iki 

somut olayda ağır kusurun bulunmaması sebebiyle Art. 100 OR’nin uygulanıp 

uygulanmayacağı konusunda herhangi bir görüş beyan etmemiştir717.  

(4) Tasarı’daki Yaklaşım 

 

Tasarı m. 214/f.3’de zapta karşı tekeffül borcunda sorumsuzluk anlaşması,  m. 

220’de ise ayıba karşı tekeffül borcunda sorumsuzluk anlaşması düzenlenmektedir. 

İlk hüküm incelendiğinde güncel BK m. 189/f. 3 ile herhangi bir değişiklik 

yapılmadığı göze çarpmaktadır. Nitekim bu hükme göre, “Satıcı, üçüncü kişinin 

hakkını gizlemişse, sorumluluğunu kaldırma veya sınırlama konusunda yapılmış olan 

anlaşma kesin olarak hükümsüzdür”. Yukarıda yer verilen gerekçeler karşısında 

“ağır ihmalden” sorumsuzluk anlaşmasının geçerli tutulması isabetli olmamıştır. Bu 

                                                 
714  Nitekim yukarıdaki Yargıtay kararında yer verilen sorumsuzluk anlaşmasını İsviçre Federal 
Mahkemesi de aynı gerekçelerle geçerli kabul etmiştir. Bkz.: BGE 83 II 401. 
715 BGE 91 II 348, 73 II 223, 66 II 139. 
716 BGE 107 II 161, s. 166. Karar konu olan olayda satıcının ağır kusuru bulunmadığı gerekçesiyle 
Federal Mahkeme Art. 100 OR ile Art. 199 OR arasındaki ilişkiyi tanımlanmasının gerekli 
bulunmadığına karar vermiştir. Karş.: Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, s. 176 ve orada dn. 47a, 
s. 207 ve orada dn. 131. Bu kararın eleştirisi için ayrıca bkz.: Bucher, OR AT, s. 86. 
717 BGE 4C.295/2004 (12.11.2004) E.5.2 fr; BGE 4C.242/2004 E 3. 
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nedenle, bu hükmün de uygulamada BK m. 99 paralelinde uygulanması yerinde bir 

tercih olacaktır718. 

Ancak hukukumuz bakımından kayda değer önemli bir değişiklik, Borçlar Kanunu 

Tasarısı m. 221 ile satıcının sadece “hile ile ayıbı gizlemesi” durumu değil, satılanı 

ayıplı olarak elinden çıkarmasında ağır kusurlu sayıldığı her durumda sorumsuzluk 

anlaşmasının geçersiz kabul edilmesidir. Başka bir ifade ile, satıcının malın ayıplı 

olarak devredilmesinde “kastının” ya da “ağır ihmalinin” olması, tıpkı genel 

hükümlerde Tasarı m. 115 çerçevesinde düzenlendiği gibi, sorumsuzluk 

anlaşmasının geçersiz olması sonucunu doğuracaktır. Anılan hükme (Tasarı m. 

221’e) göre, “Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, ayıptan 

sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan her anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” Bu 

çerçevede, öğretideki baskın görüş doğrultusunda satım sözleşmesinde kararlaştırılan 

sorumsuzluk anlaşması satıcının ayıba karşı tekeffül borcunda da ağır ihmal halinde 

geçersiz olacaktır719.  

Tasarının bu maddeye ilişkin gerekçesinde ifade edildiği üzere, bu hüküm Tasarının 

224. maddesi ile birlikte değerlendirilmelidir. Buna göre, meslekten satıcının bilmesi 

gereken ayıpların farkında olmaması hali de satıcının “ağır kusuru” olarak kabul 

edilecektir720. 

 Tasarı madde 224: Ağır kusurlu olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine 
süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa 
kurtulamaz. 

Satıcılığı meslek edinmiş kişilerin bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı 
hüküm geçerlidir. 

                                                 
718 Bkz.: Serozan, BH Özel, s. 127. 
719 Nitekim Tasarı m. 220’ye ilişkin madde gerekçesine göre: “818 sayılı Borçlar Kanununun 196 ncı 
maddesinde kullanılan “hile ile gizlemiş ise” şeklindeki ibare yerine, ağır kusurun kastı, dolayısıyla 
hileyi ve ağır ihmali içerdiği göz önünde tutularak, Tasarının 220 nci maddesinde “ağır kusurlu ise” 
şeklinde ifade edilmiştir. Tasarının 114 üncü maddesinde öngörülen borçlunun ağır kusuru hâlinde 
sorumsuzluk anlaşmasının kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlı olacağına ilişkin kural burada da 
geçerli olacaktır.” (Adalet Komisyonu’nda yürütülen görüşmeler neticesinde Tasarıya bir hüküm 
eklenmiştir (Bkz. Tasarı m. 55). Bu nedenle madde gerekçeleri ile Tasarı halihazırda uyumlu değildir, 
birer maddelik bir kayma bulunmaktadır.) 
720 Yavuz, BH Özel, s. 104. 
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Görüldüğü üzere, meslekten satıcının MK m. 2 uyarınca bilmesi gereken ayıplar 

bakımından ağır kusurlu olduğu kabul edilecek ve Tasarı m. 115 gereğince yapmış 

olduğu sorumsuzluk anlaşması geçersiz olacaktır. Tasarı’nın 224. maddeye ilişkin 

madde gerekçesinde satıcılığı meslek edinmiş kişilerin (MK m. 2 uyarınca) bilmesi 

gereken ayıplar bakımından “her türlü ihmalinin” ağır kusur olarak kabul edileceği 

vurgulanmaktadır721. Başka bir ifade ile, meslekten satıcının bilmesi gereken ayıplar 

bakımından yaptığı sorumsuzluk anlaşması hafif ihmal halinde dahi geçersiz 

olacaktır. Bu hükmün Borçlar Kanunu’nda yer alması nedeniyle, her satım 

sözleşmesinde uygulama alanı bulacak olması gözden kaçırılmamalıdır. Dikkat 

edilirse, satıcının dürüstlük kuralı çerçevesinde bilmesi gereken ayıplarda hafif 

ihmalinin oluşu dahi onu kurtaramayacak, “satıcılığı meslek edinmiş kişi” olarak 

bilmesi gereken ayıplar bakımından bu durum ağır ihmali gibi değerlendirilecek ve 

hiç bir surette sorumsuzluk anlaşması geçerli olmayacaktır. Hükmün temelinde 

dürüstlük kuralı çerçevesinde haklı bir değerlendirme yer almaktadır. Zira alıcı 

meslekten satıcının uzmanlığına güven duymakta, ondan satın almış olduğu malın 

ayıpsız olması meslekten satıcının uzmanlığı karşısında haklı bir beklentidir. Bu 

haklı beklentinin meslekten satıcının bilmesi gereken ayıplarda hukuken korunması 

Tasarıda yer alan olumlu bir yaklaşımdır. 

Tasarı’daki bu düzenleme, Fransız hukukunda satıcının ayıp nedeniyle 

sorumluluğunu düzenleyen hükümleri hatırlatmaktadır. Fransız hukukunda 

satılandaki ayıbı bilen satıcının sorumluluğu, ayıbı bilmeyen satıcıya nazaran daha 

ağır düzenlenmiştir. İlk ihtimalde, CCF Art. 1645’e göre satıcı, almış olduğu semeni 

geri verecek ve alıcının uğradığı tüm zararlardan sorumlu olacaktır. İkinci ihtimalde 

ise, CCF Art. 1646’ya göre satıcı sadece semeni geri verecek ve satımla sebep olunan 

masrafları alıcıya ödeyecektir. Bunun dışında, aynı hüküm çerçevesinde ayıbı bilen 

satıcının yapmış olduğu sorumsuzluk anlaşması da geçersiz kabul edilecektir. 

Yapılan sorumsuzluk anlaşmasının geçerli olup olmadığının tespit edilmesinde 

hükmün sınırları belirlenirken “ayıbı bilen satıcı” kavramının yorumlanması önem 

taşımaktadır. Bu kavram Fransız hukukunda “meslekten satıcıları ve imalatçıları” 

kapsayacak şekilde yorumlanmaktadır. Bu sayede, meslekten satıcıların ve 
                                                 
721 Tasarı, 224. maddenin gerekçesi. 
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imalataçıların kendi meslek ve imalatları gereği bilmeleri gereken ayıpları 

bilmedikleri iddiası dinlenmemektedir. Çünkü satıcının mesleği gereği bilmesi 

gerekenleri bilmemesi, ağır ihmali olarak kabul edilmektedir722. İşte, Tasarı’daki 

düzenleme de, gerekçesi ile birlikte değerlendirildiğinde, meslekten satıcının bilmesi 

gereken ayıplar bakımından her türlü ihmalini ağır kusur olarak kabul etmektedir. Bu 

sebeple, meslekten satıcının bilmesi gereken ayıplar bakımından yaptığı her 

sorumsuzluk anlaşması her hal ve şartta geçersiz kabul edilmek istenmiştir.  

(5) Özel Olarak: Satım Sözleşmesinde Sorumsuzluk 

Anlaşmasına ilişkin Bazı Tespitler 

Federal Mahkemenin Art. 199 OR’ye ilişkin olarak yerleşik içtihadını yansıtan bir 

kararında iki önemli tespit yapılmaktadır 723 . Buna göre, ilk olarak, ayıba karşı 

tekeffül borcunun sözleşme ile sınırlanmasında tarafların yapmış oldukları 

sorumsuzluk anlaşması dar yorumlanmalıdır 724 . İkinci olarak ise, yukarıda yer 

verilen Yargıtay içtihadı ile aynı çizgide725 , ayıba karşı tekeffül borcuna ilişkin 

sorumsuzluk anlaşması ancak satım sözleşmesinin kurulması aşamasında taraflarca 

öngörülebilir ayıplara ilişkin olarak uygulanma kabiliyetine sahip olacaktır.   

Her iki tespite ilişkin olarak İsviçre öğretisinde Wiegand tarafından yöneltilen temel 

eleştiri, satım sözleşmesinin kurulmasında tarafların irade beyanlarının güven ilkesi 

gereğince yorumlanması yoluyla varıldığına inanılan bu sonucun her olay 

bakımından uygulanabilir olmayışıdır. Alıcının güven ilkesi gereğince anlamakta 

haklı olduğu kapsamda sorumsuzluk anlaşmasının yorumlanması, genel işlem 

şartlarını kullanan ve piyasada üstün olan satıcılar bakımından yerinde bir sonucu 

beraberinde getirebilir. Ancak bu yorum, BGE 126 III 59’a temel teşkil eden olayda 

                                                 
722 Yavuz, Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, s. 102. 
723 BGE 126 III 59. 
724 Federal Mahkemenin güven ilkesinin uygulanması neticesinde vardığı bu sonuç her somut olay 
bakımından kabul edilebilir nitelikte değildir. Halbuki temel ölçüt somut olayın özellikleri ve taraflar 
arasındaki menfaat dengesinin gözetilmesi olmalıdır. Zira alıcının uzmanlığı ve tecrübesi karşısında 
tarafların kararlaştırdığı sorumsuzluk anlaşması ile semen çoğu zaman ilintili olacaktır. Bu durumda, 
sorumsuzluk anlaşmasının halen alıcının yararına olarak dar yorumlanması, kanun koyucunun amacını 
aşan bir sonucu beraberinde getirir. Wolfgang Wiegand, “Die privatrechtliche Rechtssprechung des 
Bundesgerichts im Jahre 1999 und 2000”, ZBJV 138 (2002), s. 331. 
725 Yargıtay 4.  Hukuk Dairesi, E. 1973/13225, K. 1973/134, T. 17/01/1974 - www.hukukturk.com 



 265

görüldüğü üzere, kanun koyucunun kural koyarken esas aldığı amacı aşan sonuçlar 

doğurabilmektedir. Olayda taraflar ayıba karşı tekeffül borcunu müzakere etmişler, 

satım sözleşmesinin konusu olan antika vazonun özellikleri konusunda uzman olan 

alıcıya karşı satıcı tekeffül borcunu sınırlanmasını sağlayabilmiştir. Taraflar 

kararlaştırdıkları bu sözleşme rejimi ile aralarındaki menfaat dengesini de 

gözetmiştir: Satıcı antika vazoyu elde ettiği dönemden önceki zamana ilişkin 

sorumluluğunu bertaraf ederken, vazoyu elinde bulundurduğu dönem süresince 

sorumlu olacağını kabul etmiştir. Bu durumda, doğal olarak, satıcının kendisinin de 

bilmediği riskler konusunda sorumlu olmayı istemediğini ve buna bağlı olarak 

alıcının bilmediği ayıplardan satıcıyı sorumlu tutamayacağı kabul edilmelidir726. Bu 

açıdan, Wiegand tarafından ifade edildiği üzere, Federal Mahkeme’nin bu karardaki 

her iki tespiti sorunlu olup, her zaman yerinde bir değerlendirme olma özelliğini 

taşımamaktadır727.  

(6) Tüketici Sözleşmelerinde İmalatçının Sorumluluğunu Konu 

Alan Sorumsuzluk Anlaşmaları 

Ayıplı Mal Yönetmeliği 728 ’nin 8. maddesi ile tüketicinin taraf olduğu satım 

sözleşmelerinde tüketicinin Ayıplı Mal Yönetmeliği’ndan doğan haklarını sınırlayan 

sorumsuzluk klozları sınırlanmıştır. Buna göre, sözleşme metninde veya müstakil 

herhangi bir belgede tüketicinin bu yönetmelikte yer alan, haklarını kullanmaktan 

feragat ettiğine dair veya imalatçının/üreticinin bu Yönetmelikten kaynaklanan 

yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir denilerek 

üretici/imalatçı ile tüketici arasında yapılacak sorumsuzluk anlaşmalarının729 geçersiz 

                                                 
726 Wiegand, ZBJV 2002, s. 330/331.  
727 Wiegand, ZBJV 2002, s. 327 ff. 
728 Ayıplı Malın Neden Olduğu Sorumluluk Hakkında Yönetmelik (Ayıplı Mal Yönetmeliği), RG T.: 
13.06.2003, S.: 25137. 
729 Burada ayrıca tartışılması gereken bir mesele de, üzerinde zarardan sorumlu olunmayacağı yazılı 
bulunan bir ürünü satın alan tüketicinin üretici ile arasında böyle bir sorumsuzluk anlaşmasının 
kurulup kurulmadığı meselesidir. Bilindiği üzere, BK m. 1 gereğince tarafların sözleşme kurmaya 
yönelik irade beyanları açık ya da üstü kapalı da olabilir. Ancak üzerindeki yazıya rağmen ürünü satın 
alan tüketicinin zımni irade beyanı ile böyle bir sorumsuzluk anlaşmasını peşinen kabul ettiğini 
düşünmek, yukarıda tartışıldığı üzere (Bkz. Bölüm I, s. 31 vd.), hayatın olağan akışına uygun değildir. 
Aynı yönde: Akçura Karaman, s. 339. 
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olacağı düzenlenmiştir 730 . Bu nedenle, tüketici sözleşmelerinde imalatçının 

sorumluluğuna ilişkin sorumsuzluk anlaşması yapılması halinde bu sorumsuzluk 

anlaşması geçersiz olacaktır.  

b. Hizmet Sözleşmesinde Sorumsuzluk Anlaşması 

(1) Güncel Hukuki Durum 

Tabiyet ilikilerinde borçlunun hafif kusurundan doğan sorumluluğunu bertaraf 

etmesi BK m. 99’un sınırları dahilinde hakimin denetimine açılmıştır731. Buna göre, 

alacaklı borçlunun hizmetinde bulunduğu sırada yapılan ve hafif ihmali konu alan 

sorumsuzluk anlaşmaları yargısal takdir ile geçersiz sayılabilecektir.  

Öncelikle hizmet sözleşmelerinde dikkate alınacak bu denetim normu, yukarıda 

işaret edildiği üzere732, mutlaka BK m. 332 ile birlikte ele alınmalıdır. Bu hüküm 

işvereni kendi işçisini korumak ve işçi sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri 

almakla yükümlü tutmaktadır 733 . Anılan yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 

nedeniyle doğan zararlardan işverenin sorumlu olmayacağına dair bir klozun hizmet 

sözleşmesinde yer alması, hafif ihmalden doğan zararlar bakımından BK m. 332’nin 

içini boşaltma tehlikesini beraberinde getirecektir.  

Bu tespitin yerindeliğini ortaya koymak üzere hükmün koruma amacına bakılmalı ve 

hüküm anyasal ilkeler ışığında yorumlanmalıdır. Anayasa’nın 49. maddesine göre 

“devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için 

çalışanları ve işsizleri korumak için ... gerekli tedbirleri alır.” Demek ki, işçinin 

korunması temel anayasal ilkelerdendir. İş Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda işçi 

sağlığı ve güvenliği konusunda öngörülen temel kurallar işçiyi korumak adına 

devletin aldığı tedbirlerdendir. Bu düzenlemelerin emredici nitelikte olduğu, 

                                                 
730 Akçura Karaman, s. 352. 
731 Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 9          
732 Bölüm II, s. 164 vd. 
733  Anılan hükme göre, “İş sahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet 
dairesinde kendisinden istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyle maruz kaldığı tehlikelere karşı 
icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise 
sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur.” 
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sözleşme ile bu yükümlülüklerin daraltılmasının mümkün olmaması gereği bu 

yorumun doğal sonucudur 734 . Bu nedenle işverenin sözleşme ile işçi sağlığı ve 

güvenliği konusundaki yükümlülüklerini sözleşme ile daraltması geçersiz olacaktır. 

Ancak bu yükümlülüklerin ihlalinden doğan sorumluluğun hafif ihmal için BK m. 

99/f.2’nin açık lafzı karşısında bertaraf edilmesi kural olarak mümkün görünse bile, 

BK m. 99/f.2 gereğince hakime tanınan takdir yetkisinin Anayasa’nın işçiyi koruma 

ilkesini gözetilerek kullanılması halinde yapılan sorumsuzluk anlaşması yine de 

geçersiz kabul edilebilecektir. Bu sonuç BK m. 332’nin içinin boşaltılmaması için 

önemlidir.  

Aynı sonuca İş Kanunu’nun uygulanacağı iş sözleşmeleri açısından da varılabilir. 

4857 sayılı İş Kanunu m. 77/f.1 emredici nitelikte bir düzenlemedir735. İşveren işçi 

sağlığı ve güvenliği adına her türlü önlemi almakla yükümlü kılınmıştır. İşvereninin 

bu konudaki yükümlülüklerini sözleşme ile daraltması burada da geçersiz olacaktır.  

Sorumsuzluk anlaşmaları bakımından kanun koyucunun işçi sağlığı ve güvenliği 

konusunda Borçlar Kanunu’na tabi hizmet sözleşmeleri ile İş Kanunu’na tabi iş 

sözleşmeleri arasında bir ayrım yaptığı sonucuna anayasal ilkeler ışığında 

yorumlanan bu hükümlerden hareketle ulaşmak mümkün bulunmamaktadır736. Bu 

nedenle her iki kanunun uygulama alanında işverenin işçi sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinden doğan sorumluluğunu 

sözleşme ile sınırlandırması mümkün olmayacaktır737.  

Nitekim İsviçre hukukunda da hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlerde yapılan 

revizyon öncesinde, BK m. 332’nin muadili olarak görülebilecek Art. 339 OR’nin 

kamu düzeni mülahazaları ile konulmuş emredici nitelikte bir hüküm olduğu ve 

ayrıca hükmün sosyal koruma fonksiyonu nedeniyle işverenin işçiyi koruma 

                                                 
734 Unutulmamalıdır ki, BK m. 332 bir yedek hukuk kuralı olarak kabul edilse bile (Akman, s. 59/60), 
BK m. 99/f.3 çerçevesinde alacaklı işçinin, “borçlu işverenin” hizmetinde bulunduğu gerekçesiyle 
yapılan sorumsuzluk anlaşmasının yine de geçersiz kabul edilebilecektir. Tandoğan, Mesuliyet 
Hukuku, s. 457; Akman, s. 59. 
735 Anılan hükme göre, “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.”  
736 Aksi yönde: Akman, s. 60/61. 
737 Bu yönde değerlendirmeler için bkz.: Bölüm II, s. 164 vd. 
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yükümlülüğünün sorumsuzluk anlaşmasına konu oluşturamacayacağı ileri 

sürülmüştür 738 . Revizyon sonrasında ise, işçiyi koruma yükümlülüğü ile ilgili 

normların nisbi emredici nitelikte olduğu ve sorumsuzluk anlaşmasına konu 

olamayacağı açıkça kabul edilmiştir739.  

 

(2) Tasarı’daki Yeni Yaklaşım 

İsviçre’de yürürlükte bulunan ve yukarıda işaret edilen Art. 328 Abs. 2 OR Borçlar 

Kanunu Tasarısı Komisyonu tarafından aynen benimsenerek şu ifadelerle Tasarı m. 

417/f.2’de yer bulmuştur: “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 

için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler 

de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.” 

Bu durumda, işçi sağlığı ve güvenliğini konu alan bu nisbi emredici düzenlemenin 

Türk hukukuna da kazandırılmak istendiği sonucuna varılabilir.  

 

Ancak Tasarı’da bu anlayışın ötesinde hizmet sözleşmelerinde sorumsuzluk 

anlaşmalarını konu alan çok daha radikal bir yenilik yer almaktadır. BKT m. 115 

gereğince “Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir 

borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü 

anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” Bu durumda işveren konumundaki borçlu 

hizmet akdinden doğan sorumluluğunu hiç bir şekilde sorumsuzluk anlaşması ile 

bertaraf edemeyecektir.    

 

Bu yeni düzenlemenin yerindeliği iki açıdan tartışılmalıdır. İlk olarak, yürürlükteki 

BK m. 99’da “borçlunun alacaklının hizmetinde olması” koşulu Tasarı ile beraber 

daraltılarak, sadece hizmet sözleşmesinin akdedildiği hallere hasredilmiştir. Oysa bu 

konudaki öğreti ve içtihat mevcut hükmü dahi genişletici bir yoruma tabi tutarak, 

hem hizmet sözleşmesinin yapılmasından önceki ve sonraki döneme uyarlamaktaydı, 

hem de içinde sosyal ve ekonomik bağımlılık öğesini barındıran diğer hukuki 

                                                 
738 Oser/Schönenberger, Art. 339 N. 13; Neuenschwander, s. 101/102. 
739 Portmann, Basler Komm., Art. 328 N. 53 ve Art. 362.  
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ilişkilere dahi uygulamaktaydı 740 . Tasarı’nın bu daraltıcı ifadesi nedeniyle, bu 

imkanın ortadan kalkacağı sonucuna varılabilir. 

 

İkinci olarak, Tasarı m. 115 sadece “hizmet sözleşmesinden kaynaklanan borçları” 

(aslında hizmet sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlalinden doğan 

sorumluluğu) konu alan sorumsuzluk anlaşmalarını geçersiz kabul etmektedir. Oysa 

işveren ile işçi arasında yapılan her türlü sözleşme ilişkisi bünyesinde bu bağımlılık 

ilişkisinin izlerini barındırma potansiyeli taşır. Örneğin, işveren ile işçi arasındaki bir 

satım sözleşmesi düşünülsün. Bu durumda dahi işçinin işini kaybetme korkusu ile 

işveren ile satım sözleşmesini ve buna bağlı sorumsuzluk anlaşmasını kabul etmek 

zorunda kalması halinde Tasarı çözüm üretmemektedir.  

 

Yapılması gereken “alacaklının borçlunun hizmetinde olması” koşulu yerine 

alacaklının sorumsuzluk anlaşmasını kabul ederken borçluya olan bağımlılığını 

vurgulayan “sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisi” koşuluna yer verilmesiydi.  

Ayrıca halihazırda yürürlükte bulunan yargısal takdir ile geçersiz kılma imkanı 

korunmalı ve bu geniş ifade sayesinde bu tür ilişkilerde yapılan sorumsuzluk 

anlaşmaları sorunsuzca yargısal denetime açılmalıdır. Bu sonucun daha adil bir 

çözüm sunacağı aşikardır.  

                                                 
740 Bkz.: Bölüm II, s. 164 vd. 
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c. Kira Sözleşmesinde Tekeffül Borcu ve Sorumsuzluk 
Anlaşması 

(1) Güncel Hukuki Durum 

Kiralayanın ayıba karşı tekeffül borcu, kiralananın kullanmaya elverişli durumda 

teslim edilmemesi ve kiralananı sözleşme süresince kullanmaya elverişli halde 

bulundurma borcunun ihlal edilmesinden doğar. Kiracı ayıba karşı tekeffülden doğan 

haklarını kullanmak istediğinde BK m. 249 ya da BK m. 250’de düzenlenen seçimlik 

hakları kullanabilecektir. Kiracı bu seçimlik haklar çerçevesinde kiralananın uygun 

surette teslim edilmemesi halinde BK m. 249/f.2 gereğince ya sözleşmeden dönebilir 

ya da kira parasının indirilmesini isteyebilir. Kira sözleşmesi süresince kiralanan 

uygun surette bulundurulmazsa kiracı, bu sefer BK m. 250 çerçevesinde, ya onarımın 

makul (münasip) sürede tamamlanmaması sebebiyle sözleşmeden dönebilir ya da 

kira parasının indirilmesini talep edebilir741. 

Taraflar arasında kiralayanın ayıba karşı tekeffül borcunu sınırlayan ya da kaldıran 

bir anlaşma yapılmışsa, bu durumda, kiracı BK m. 249/f.2  ve 3 ile BK m. 250’de 

öngörülen seçimlik haklardan kural olarak kısmen ya da tamamen 

yararlanamayacaktır742. Ancak BK m. 99’un emredici karakteri gereği, hile ya da 

ağır kusurun varlığı halinde böyle bir sorumsuzluk anlaşması geçerli olmayacaktır743.  

Konuyla ilgisi sebebiyle Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 6.12.1994 tarihli bir 

kararına dikkat çekmek gerekecektir 744 . Bu karara konu olan olayda taraflar, 

kiralanan arsada “katı yakıt pazarlama işi” yapılacağı hususunda anlaşmışlardır ve bu 

yöndeki ortak iradelerini sözleşmeye özellikle yazarak somutlaştırmışlardır. Ancak 

                                                 
741 Yavuz, BH Özel, s. 283 vd. 
742 Bilindiği üzere, sağlık için tehlikeli ayıplarda kiracının sözleşmeden dönme hakkından önceden 
feragat etmesi BK m. 249/ f. 3 gereğince mümkün değildir. Bkz.: Yavuz, BH Özel Hükümler, İstanbul 
2007, s. 286. Bu durumda sorumsuzluk anlaşmasına rağmen kiracı kira sözleşmesini 
feshedebilecektir. Aynı yönde: Gümüş, BH Özel, s. 345. 
743  “Kural olarak kiralayanın ayıba karşı tekeffül borcu sözleşme ile sınırlanabilir veya 
kaldırılabilirse de hilesi veya ağır kusurunun varlığı halinde kiralayan bu sorumluluktan kurtulamaz.” 
Yargıtay 13.HD, E. 1994/10123, K. 1994/10964, T. 06/12/1994 - www.hukukturk.com, YKD 1995, s. 
761. 
744 Yargıtay 13.HD, E. 1994/10123, K. 1994/10964, T. 06/12/1994 - www.hukukturk.com.   
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sözleşmenin kurulmasından sonra idari yasaklama kararı sebebiyle kiracı ruhsat 

alamamıştır. Kiraya verenin yasaklama kararı konusunda gerekli araştırmayı 

yapmaması ve taşınmazı kiraya vermesi, hukuki ayıbın oluşmasında kiraya verenin 

ağır kusuru olduğunu gösterir. Ancak olayda kira sözleşmesine dahil kabul edilen 

Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar için Genel Şartname ve İhale Tutanağı’ nın 21. 

maddesinde kiracının, Hükümet ve Belediye'den izin almak gereken meslek ve 

sanatlara izin verilmemesinden veya Kanun ve nizama karşı davranmaktan yahut 

kiralanan yerin belirlenen şekilde başka yolda kullanılmasından dolayı kiralanandan 

kullanma hakkı yasaklansa dahi kiracı kirayı ödemekle yükümlü olacağı yer 

almaktadır. Görüldüğü üzere, bu kloz kiralayanın hukuki ayıplara karşı tekeffül 

borcunu sınırlandıran bir sorumsuzluk kaydıdır ve ağır kusuru dahi kapsamaktadır. 

Yerel mahkeme; bu sözleşme hükmüne dayanarak davayı reddetmiştir. Yargıtay ise,  

kararlaştırılan işin yapılabilmesi için gerekli olan ruhsatın sağlanmasının davalı 

kiralayının BK. md. 249/f.1’de düzenlenen asli edim borcuna dahil olduğunu 

vurgulamıştır. Kararda, bu durumun kira sözleşmesine ilişkin bir hukuki ayıp 

oluşturduğu ve ağır kusura ilişkin sorumsuzluk anlaşmasının geçersiz olacağı şu 

ifadelerle yer almıştır:  

“Kural olarak kiralayanın ayıba karşı tekeffül borcu; sözleşme ile sınırlanabilir veya 
kaldırılabilir. Bu yön BK. md. 249/f. 3'ün karşı yorumundan eski deyimiyle mefhumu 
muhalifinden ve satıma ilişkin BK. md. 196'ya kıyasen çıkarılabilir (Bkz. Prof. Dr. 
Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt: 1/2. Üçüncü Bası, Sh. 
123). Fakat sorumluluktan kurtulma şartı iki halde geçerli olamaz. Bunlar; 
kiralayanın hilesi veya ağır kusurunun varlığıdır (BK. md. 196 ve 99/F-l.). Burada 
davalı kiralayanın Vilayet Makamının katı yakacaklar ve sıvı yakıt işi ile iştigal 
edilmesi yasağına ilişkin kararının varlığını araştırma ve soruşturma yapmadan 
taşınmazını, kiraya çıkarması ağır kusurunu gösterir. O nedenle sözleşmenin 21. 
maddesindeki sorumluluktan kurtulma şartı hukuken geçersizdir, davacıyı 
bağlamaz.” 

6570 sayılı Gayrımenkul Kiraları hakkında Kanuna tabi taşınmaz kirası 

sözleşmelerinde ise, kira konusu konut ya da çatılı işyerini “kullanmaya elverişli 

halde bulundurma” borcunun ihlali niteliğindeki ayıplar bakımından ortaya çıkan 

ayıba karşı tekeffül borcundan sorumsuzluk anlaşması yoluyla kurtulmak mümkün 
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değildir745 . Zira 6570 sayılı Kanunun 9. maddesinde, “kira mukavelelerinde; bu 

Kanunun kira bedellerinin tayinine mütealik hususlar müstesna kiracı aleyhine 

değişiklik yapılamaz” denilerek sorumsuzluk anlaşması yapılması imkanı ortadan 

kaldırılmıştır746. Bu açıdan böyle bir imkanı açıkça öngörmemiş olan BK m. 250’nin 

de emredici nitelikte olduğu ve özel hüküm karakteri taşıdığı kabul edilmelidir747. 

Hatta Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 300. maddesinde bu husus düzenlenmektedir748. 

Buna göre, “Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan 

kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda 

bulundurmakla yükümlüdür. Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı 

aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem 

koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz.” Tasarının bu hükmü ile 

Art. 256 OR tamamen örtüşmektedir. 

Hali hazırda Borçlar Kanunu’nda yer almamakla birlikte, Art. 256 OR çerçevesinde 

kira sözleşmelerinde kiracıyı korumak gayesiyle, genel işlem şartları içinde veya 

konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmelerinde yer alan sorumsuzluk anlaşmalarını 

hükümsüz kabul edilmektedir749. Bu düzenleme, yukarıda vurgulandığı üzere, özel 

hüküm karakterini haizdir ve öncelikle uygulama alanı bulacaktır750. Ancak Art. 256 

Abs. 2 OR yakından incelendiğinde, konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin olmamak 

şartıyla ve genel işlem şartları dışında ayrı bir sorumsuzluk anlaşması müzakere 

edilmişse, kira sözleşmesinin yanı sıra yapılan bu sorumsuzluk anlaşmasının geçerli 

olacağı kabul edilmektedir 751 . Ancak burada da, Art. 100 OR’nin emredici 

                                                 
745 Yavuz, BH Özel, s. 286. Karşı Görüş: Gümüş, BH Özel, s. 345. 
746 Abdülkadir Arpacı, Kira Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 2002, s. 27. 
747 Yavuz, BH Özel, s. 286. 
748  Borçlar Kanunu Tasarısı m. 300’e göre, “Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, 
sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu 
durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine 
değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme 
aykırı düzenleme yapılamaz.” Tasarının bu hükmü ile İsviçre BK m. 256 tamamen örtüşmektedir.  
749 İsviçre’de kanun koyucu 1. Temmuz 1990’da yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile, hem konut ve 
çatılı işyeri kirasında kiracının kiralayana karşı bağımlılık ilişkisine hem de genel işlem şartlarının 
kabulü yoluyla kurulan kira sözleşmeleri bakımından genel işlem şartlarındaki haksız şartlara karşı 
zayıfı koruma ihtiyacını gözetmiştir (AS 1990, s. 802). Ayrıca bkz.: Peter Gauch, Mängelhaftung des 
Vermieters und Mangelhafte Mietsache – Einige Gedanken zum neuen Mietrecht, ZBJV 1992, s. 189 
– 201. 
750 Schwenzer, OR AT, N. 24.12. 
751 Buol, N. 399. 
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düzenlemesi sebebiyle, ağır kusura ilişkin yapılan sorumsuzluk anlaşmalarının 

geçersiz olacağı açıktır752. 

(2) Tasarı’daki Yeni Yaklaşım 

Yukarıda anılan Art. 256 OR ile tamamen örtüşen Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 300. 

maddesinin, ileride yürürlüğe girme ihtimaline binaen özellikle ele alınmasında 

fayda bulunmaktadır. İsviçre doktrininde ifade edildiği üzere, kiralayanın kiralananı 

kararlaştırılan tarihte, “sözleşmede amaçlanan kullanıma” elverişli bir durumda 

teslim etme ve sözleşme süresince bu durumda bulundurma borcundan ayrılan 

anlaşmalar bakımından Art. 256 OR uygulama alanı bulacak ve Abs. 2’de 

düzenlenen sınırlar çerçevesinde yapılan taraf anlaşmaları geçersiz olacaktır 753 . 

Ancak kiralayanın bu temel borcunun ötesinde kiralayanın başka borçlarının 

sınırlandırılması ya da kaldırılması konusunda Art. 256 OR’nin herhangi bir açıklık 

içermemesine rağmen, kiralayanın temel borcuna bağlanan her türlü anlaşmanın BK 

m. 256/f.2 de öngörülen sınırlara tabi olacağı ifade edilmektedir754. Örneğin, Art. 258 

OR’de düzenlenen “kiralananın tesliminde ifa etmeme ya da kötü ifa” ve Art. 259 

OR’de düzenlenen “kiralananda kira sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkan 

ayıp” hallerinde kiralayanın yükümlülüklerini sınırlandıran anlaşmalar Art. 256 

OR’ye tabi olacaktır. Başka bir ifade ile, “sözleşmede kararlaştırılan kullanıma 

elverişli durumda teslim ve bulundurma borcundan” doğan sorumluluğu 

sınırlandıracak her türlü anlaşma, ister kiralayanın temerrüdü sebebiyle kiracının 

haklarını sınırlandırmayı konu edinsin, ister kiralayanın ayıba karşı tekeffül borcunu 

sınırlandırmayı konu edinsin, isterse de kiralayanın borca aykırılıktan sorumluluğunu 

sınırlandırsın, bu anlaşmalar ancak Art. 256 OR’nin gösterdiği sınırlar dahilinde 

geçerli olacaktır755. Hükmün uygulama alanı dışında kalan ayıplar bakımından Art. 

256 OR uygulanmayacak, ancak bu tür ayıplar bakımından yapılan sorumsuzluk 

anlaşmaları da, yine Art. 100 ve 101 OR’deki genel sınırlara tabi olacaktır756. 

                                                 
752 Gauch, ZBJV 1992, s. 201; Buol, N. 400. 
753 Roger Weber, Basler Komm., Art. 256 N. 5; Gauch, ZBJV 1992, s. 194. 
754 Gauch, ZBJV 1992, s. 200 vd.; Buol, N. 399; R. Weber, Basler Komm., Art. 256 N. 5. 
755 Gauch, ZBJV 1992, s. 200. Ayrıca bkz.: BGE 104 II 270. 
756 Buol, N. 400; Gauch, ZBJV 1992, s. 201. 
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ii. Hasılat Kirasında Tekeffül Borcu ve Sorumsuzluk 

Anlaşması 

BK m. 272 gereğince hasılat kirasında kiralayan kiralananı sözleşmede öngörülen 

şekilde ve sürede kullanmaya/işletmeye elverişli halde teslim etme ve bulundurma 

borcu altındadır. Kiralayanın bu temel borcunun ifa edilmemesi halinde BK m. 272/f. 

2’nın atfıyla Borçlar Kanununun adi kira hakkındaki hükümleri uygulama alanı 

bulacaktır757 . Yukarıda değinilen kiralayanın ayıba karşı tekeffül borcu ve buna 

ilişkin yapılan sorumsuzluk anlaşmasının sınırları hasılat kirası bakımından da 

uygulanacaktır. BK m. 249 ve BK m. 250 için yukarıda yapılan açıklamalar geçerli 

olacaktır.  

 

    e. Eser Sözleşmesinde Sorumsuzluk Anlaşması  

Eser sözleşmesinin ifası aşamasında teslim edilen eser, yüklenicinin zikir ve 

vaadettiği ve sözleşmede kararlaştırılan tahsis amacına göre gerekli özellikleri 

taşımalıdır. Bu özellikleri taşımayan eser bakımından yüklenicinin ayıba karşı 

tekeffül borcu doğar758.  

Tekeffül borcunun anlaşma yoluyla sınırlandırılması halinde BK m. 99 ve 100 ile BK 

m. 19/20 dikkate alınacaktır759. Bir başka ifade ile, eserdeki ayıp mütteahhidin kast 

ya da ağır ihmali sonucu meydana gelmişse, eser sözleşmesinde yer alan 

sorumsuzluk klozu BK m. 99 engeline takılacaktır. Ancak eserdeki ayıbın meydana 

                                                 
757 Yavuz, BH Özel, s. 370; Tunçomağ, c. 2, s. 734 – 735. 
758 Yavuz, BH Özel, s. 519 vd. 
759  Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4. Auflage, Zürich 1996, N. 2573, 2574; “Yüklenici genelde 
tacirdir. İş sahibinin işçisi olmayıp aksine işçi çalıştıran ve çalıştırdığı işçi nedeniyle işveren durumda 
olan kişidir. Bu özelliğinden dolayı iş sahibine karşı bağımsızdır. Bundan ötürü faaliyeti esnasında 
her türlü önlemi almak onun görevi ve işinin gereğidir. İş sahibi ise ancak BK.nun 99. maddesi 
uyarınca yükleniciye karşı oluş hile veya ağır kusuru ile meydana gelmişse sorumludur.” Yargıtay 15.  
Hukuk Dairesi, E. 2003/552, K. 2003/2785, T. 28/05/2003 - www.hukukturk.com. Davalı iş sahibi, 
hile veya ağır kusuru hariç, yükleniciye ve onun çalıştırdığı işçilerine karşı, eser sözleşmesinden 
dolayı sorumlu tutulamaz (Bk. m. 99/I). Zira, iş sahibi, işveren değildir.” Yargıtay 15.  Hukuk Dairesi, 
E. 1999/91, K. 1999/1832, T. 10/05/1999 - www.hukukturk.com.  
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gelmesinde mütteahhidin hafif ihmal varsa ya da hiç kusuru yoksa, eser 

sözleşmesindeki sorumsuzluk klozu geçerli kabul edilecektir760. 

İsviçre doktrininde savunulan bir görüş, Art. 100 OR’nın dışında, ayrıca Art. 199 

OR’nin  (BK m. 196)  kıyas yoluyla eser sözleşmesinde de uygulama alanı 

bulacağını ifade etmektedir761. Bu görüş, satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül 

borcunun kanunda düzenlenmiş olmasının temel gerekçesini, satıcının kendi haksız 

davranışına isnad ederek sorumluluktan kurtulmasına (MK m. 2’nin özel bir 

görünümü olarak) engel olunduğunda görmektedir. Aynı gerekçe ile bu hükmün 

kıyas yoluyla eser sözleşmesi bakımından da uygulama alanı bulacağı 

savunulmaktadır762. 

Gauch tarafından işaret edildiği üzere, eser sözleşmesinde BK m. 196’nın kıyasen 

dikkate alınabilmesi, hükmün amacı çerçevesinde yapılacak bir değerlendirmeyi 

zorunlu kılmaktadır. Yazara göre, hile ile gizlenen ayıplardan doğan sorumluluğun 

bir sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilmesi, aslında BK m. 20 kapsamında 

“sözleşmenin konusunun geçersiz” oluşundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca hile ile 

gizlediği ayıplarda borçlunun söz konusu sorumsuzluk anlaşmasına dayanması 

dürüstlük kuralı ile de bağdaşmayacaktır763. 

Anılan hüküm, sözleşmenin kurulduğu andaki ayıplar ile sözleşmenin ifası 

aşamasında alacaklıdan gizlenen ayıplar bakımından uygulama alanı bulacaktır. 

Hatta Gauch’e göre, eserin tesliminden sonra mütteahhidin bilgisi dahilinde olup, 

gizlenen ayıplar açısından sınır oluşturacaktır764. 

 

                                                 
760 Gauch, Werkvertrag, N. 2576; “...‘meydana gelecek kazalardan yüklenici sorumludur’ kaydı, iş 
sahibi lehine bir sorumsuzluk anlaşmasıdır ve sadece hafif kusur için geçerlidir.” Y. 1.4.2004, 
2687/3049, YKD 2005/2, 230; BGE 115 II 479. 
761  Georg Gautschi, Berner Komm., Der Werkvertrag : Art. 363 - 379 OR, Band 6, Das 
Obligationenrecht, Abt. 2, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Teilband 3, Bern 1967, Art. 367 OR N. 
34; Giger, Berner Komm., Art. 199 OR N. 7, Alfred Koller, Das Nachbesserungsrecht im 
Werkvertrag, Zürich 1995, s. N 203 vd.  
762 Koller, Nachbesserungsrecht, N. 203. 
763 Gauch, Werkvertrag, N. 2582. 
764 Gauch, Werkvertrag, N. 2583. 
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f. Vekalet Sözleşmesinde Sorumsuzluk Anlaşması 

(1) Genel Olarak 

Bilindiği üzere, BK m. 390 gereğince, vekilin sorumluluğu Borçlar Kanunu’nda 

düzenlenen işçinin sorumluluğuna ilişkin hükümlere tabidir 765 . Ancak vekilin 

kusurunun belirlenmesinde BK m. 321/f. 2’de öngörülen sübjektif özen kıstasının 

uygulama alanı bulmayacağı doktrinde görüş birliği içinde ifade edilmektedir766. Zira 

vekalet sözleşmesinde aranan kusurun objektifleştirilmiş767 olması sebebiyle vekilin 

özenli davranıp davranmadığı belirlenirken, somut vekilin davranışı “mesleğe özgü 

ortalama davranış” ile kıyaslanmalıdır768.  GÜMÜŞ’ün ifade ettiği üzere, “kusurun 

ölçüsü objektifleştirilirken kullanılan bir zihinsel yaratı olarak “ortalama insan”, 

insan üstü yeteneklere sahip, hukuki bir süpermen olarak algılanmamalıdır. 

Ortalama vekil, bir süper insan değil, somut vekilin fani meslektaşlarının bir ideal 

modelidir.”769 Vekil ortalama bir vekilin göstereceği özeni göstermemişse kusurlu 

kabul edilecektir.  

Vekalet sözleşmesinde vekilin tazminat sorumluluğunun sorumsuzluk anlaşmasına 

konu edilerek sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı İsviçre-Türk doktrininde 

tartışmalıdır. Baskın görüş Art. 100 ve 101 OR’nin, Art. 390 OR (bizde BK m. 

                                                 
765 “...dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna 
dayanmaktadır. Vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de bu sonuca, 
ulaşmak için yaptığı uğraşların özenle görülmemesinden sorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel 
olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır.” Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 2002/13959, 
K. 2003/2380, T. 06/03/2003 - www.hukukturk.com. “Vekâlet sözleşmesi sonucu itibariyle bir itimat 
ilişkisi olduğundan, vekâlet konusunun yerine getirilmesinde vekile düşen başlıca yüküm, onu özen ve 
sadakatle ifa etmesidir... Bütün bu maddi ve hukuki olgular dikkate alındığında, davalı avukatın 
öncelikle idareye başvurmadığı, manevi tazminat istemediği, maddi tazminat miktarını tespit 
ettirmediği, konu ile ilgili mevzuatı araştırmadığı, zamanaşımı sürelerine dikkat etmediği, ek davayı 
31.07.1995 tarihine kadar açmadığı, görevini yerine getirmekte özensiz davrandığı, böylelikle kendi 
kusuruyla davacının zarara uğramasına neden olduğu sonucuna varılmıştır. “ Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu, E. 2007/198, K. 2007/199, T. 11/04/2007 - www.hukukturk.com.  
766 BK m. 321 hükmü nispi emredici bir hüküm olup BK m. 390 da yorumlayıcı bir hukuk normudur. 
Bu nedenle vekilin bağımlılık ilişkisi içinde bulunan bir işçi gibi korunması gerekmez. Fellmann, Art. 
398 OR N. 479 vd. Vekilin sorumluluğunun ağırlaştırılması ya da hafifleştirilmesi hukuken 
mümkündür. Ancak bu ihtimallerde, yine de, BK m. 99’un emredici karakteri gözden uzak 
tutulmamalıdır.  
767 Bu kavram için bkz.: Bölüm II, s. 134 vd. 
768 Mustafa Alper Gümüş, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul 2000, s. 322 
(naklen).  
769 Gümüş, Vekilin Özen Borcu, s. 331. 
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398’in muadili)’nin yanı sıra uygulanacağıdır. Bir başka deyişle, yazarların büyük bir 

bölümü vekilin hafif ihmalinden doğan sorumluluğunun sorumsuzluk anlaşması 

yoluyla bertaraf edilebileceği görüşündedir770. Azınlıkta kalan yazarlar ise, vekilin 

temel borcunun işini özenle ifa etmesi olduğunu ileri sürerek, hafif ihmalden doğan 

sorumluluğun sorumsuzluk anlaşması yoluyla bertaraf edilemeyeceğini 

savunmaktadırlar 771 . Örneğin, bankanın üstlendiği vekaleti özenle ifa etmekle 

yükümlü olması nedeniyle, bu yükümlülüğünü özel kayıtlarla sınırlandırması vekalet 

sözleşmesinin niteliği ile bağdaşmaz772 denilerek vekalet sözleşmesinde yer verilen 

bir sorumsuzluk anlaşmasının geçerli olamayacağı savunulmaktadır. Bu son görüş 

sorumsuzluk anlaşmasının konusunun “vekilin özen borcunun sınırlanması” 

olduğunu varsayarak dogmatik olarak yerinde olmayan bir sonuca varmaktadır. Bu 

tespiti irdelemek adına her iki görüşün dayandığı temel gerekçeler incelenmelidir. 

Azınlık görüşünün arkasında yer alan gerekçelere bakıldığında, vekilin belli bir 

özenle iş görmesinin vekalet sözleşmesinin esaslı unsuru olduğu 773 , uzmanlığı 

gerektiren bir meslek icra eden vekilin müvekkilinin titiz bir özen göstermesini 

beklemekte haklı olduğu774, titiz bir özen göstermeyen vekilin vekaleti “sadakat ve 

                                                 
770 Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 398 OR N. 1; Weber, Berner Komm., Art. 100 N. 43 
ff.; Fellmann, Berner Komm., Art. 398 N. 515; Neuenschwander, s. 102; Akman, s. 11; Serozan, BH 
Genel, § 17 N. 18 (s. 234); Weber, Basler Komm., Art. 398 N. 35. Emmenegger de genel olarak bu 
görüşe katılmakla birlikte, sözleşmenin doğasına aykırı kabul edilebilecek ve hafif ihmali konu alan 
bir sorumsuzluk anlaşmasının geçersiz olabileceğini belirtmektedir. Ancak bunun için her somut olaya 
özgü bir değerlendirmenin gerekeceğini yazar savunmakta ve vekalet sözleşmesi için genel bir 
sorumsuzluk anlaşması yasağını açıkça reddetmektedir. Bkz.: Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3096. 
Ayrıca bkz.: Bankaların yürüttükleri faaliyetlerde vekalet sözleşmesine ilişkin BK m. 390’nın 
uygulanması ihtimalinde bankaların BK m. 99 sınırları dahilinde hafif ihmalden sorumsuzluk 
anlaşması yababileceği yönünde: Yalçın, s. 142. 
771 Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 6; Wolfgang Wiegand, Zur Haftung für Dienstleistungen, 
Urteilsanmerkung BGE 115 II 62 ff., recht 1990, s. 134 – 143, s. 134; Bucher, OR AT, s. 348 dn. 77; 
Gautschi, Art. 395 OR N. 71b; 72 a ff; Art. 398 OR N. 25a; Pierre Widmer; Die Versicherung und die 
Haftung der Erbringer von Dienstleistungen, Schweizerische Versicherungszeitschrift 50 (1982), 65-
76, 97-108,  s. 65 vd. ve 97 vd.; ZBJV 105, 1969, s. 372; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, Cilt II, s. 
433; Yavuz, BH Özel, s. 643; Eraslan Özkaya, Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, Ankara 
1997, s. 38. Bu gerekçe ile uzmanlık gerektiren mesleklerin yürütülmesinde sorumsuzluk anlaşması 
yapılamayacağı görüşü için bkz.: Veysel Başpınar, Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 
Ankara 2004, s. 271. Başpınar vekalet sözleşmelerinde ve özellikle ücretli vekalet ilişkileri 
bakımından –bu sözleşme ilişkisinin barındırdığı güven unsuruna dikkat çekerek- BK m. 99 ve m. 
100’e dayanarak sorumsuzluk anlaşması akdedilemeyeceğini savunmaktadır. Bkz. Başpınar, s. 271 
vd.  
772 Kaplan, Batider 1991, s. 84 (italik kısım naklen alınmıştır).  
773 BGE 83 II 529; Gautschi, Art. 398 OR N. 25; Art. 395 N. 71; Abegglen, SZW, 2001, s. 179 vd.; 
Gutzwiller, AJP 2000, 57 vd.; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, Cilt II, s. 433; Yavuz, BH Özel, s. 643. 
774 BGE 70 II 211; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, Cilt II, s. 433; Yavuz, BH Özel, s. 643. Hatta bu 
nedenle uzmanlığı gerektiren mesleklerde vekilin özen borcunun belirlenmesinde daha katı bir 
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özenle775” ifa etmemiş sayılacağı ve özellikle uzmanlığı gerektiren meslekleri icra 

eden vekillerin kendilerine beslenen güveni ortadan kaldıracak nitelikte 

sorumluluklarını bertaraf edemeyecekleri ifade edilmektedir776. Özellikle bir cerrahın 

ya da avukatın kendilerine güvenen hasta ya da müvekkiline ameliyatta ya da 

yargılama sürecinde hafif ihmallerinden sorumlu olmayacaklarını kabul ettirmesi 

meslek etiği açısından da toplumda bu mesleklere duyulan güvene gölge 

düşürebilecek bir durumdur777. 

Bu gerekçelerden sadece sonuncusuna hak vermemek mümkün görünmemektedir. 

Ancak diğer gerekçeleri ile birlikte ele alındığında bu görüş BK m. 99’un lafzı 

karşısında vekalet sözleşmesinde genel bir sorumsuzluk anlaşması yasağı kabul 

edebilmek adına yeterli bulunmamaktadır. Azınlık görüşün düştüğü temel yanılgı, 

özen kavramını adeta aynı içerikte hem borca aykırılığın hem de kusurun 

belirlenmesinde dikkate almasından kaynaklanmaktadır. Ancak her iki aşamada 

dikkate alınan özen kavramının içeriği örtüşmemektedir. Vekilin davranışının borca 

aykırı olup olmadığını gösteren “özen borcunun” ihlali, en üst seviyedeki bir 

(optimal) gözlemci seviyesindeki kişinin bilebileceği şartların toplamına uygun bir 

düşünüş, itina ve irade kudretinin sarfının gerçekleşmemesi (en üst seviyede bir 

ölçüde iç özenin gösterilmemesi) halini ifade eder778. Buna karşılık ikinci aşamada 

değerlendirilen ve vekilin borca aykırı davranışının kusurlu olup olmadığının 

belirlenmesinde dikkate alınan “özen ölçüsü” farklıdır. Vekilin kusurlu olduğunun 

                                                                                                                                          
yorumun benimsenmesi gerektiği uygulamada kabul edilmektedir. Bkz.: BGE 53 II 428, 64 II 207; 66 
II 36; 62 II 276.  
775 Mehaza göre yorum çerçevesinde Art. 398 OR’de yer alan “getreue und sorgfältige Ausführung” 
ibaresinin karşılığı olarak “sadakat ve özenle ifa” ibaresi  BK m. 390 bakımından dikkate alınmalıdır.  
776 ZBJV 1969, s. 372; Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 6; Wiegand, recht 1990, s. 134; Bucher, 
OR AT, s. 348 dn. 77; Gautschi, Art. 395 OR N 71b; 72 a ff; Art. 398 OR N 25a; ; Tandoğan, C. II, s. 
433; Kaplan, Batider 1991, s. 84; Yavuz, BH Özel, s. 643; Özkaya, Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye 
Kullanılması, Ankara 1997, s. 388; Başpınar, Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Ankara 
2004, s. 271.  
777 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, C. II, s. 433. Müller-Chen pazarlama aracı olarak kalitenin önemi 
nedeniyle rekabet ortamında bu tür sorumsuzluk klozlarının uzun ömürlü olmayacağını ifade 
etmektedir. Bkz.: Markus Müller-Chen, Vertragliche Haftung und Freizeichnungsmöglichkeiten des 
Beraters, in: Gauchs Welt, Festschrift für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, Zürich 2004, s. 507 – 518, 
s. 517. 
778 Gümüş, Vekilin Özen Borcu, s. 102. (italik kısım naklen alınmıştır). 
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kabul edilmesinde objektifleştirilmiş ölçüde ortalama bir vatandaşın göstereceği 

ortalama bir davranışa nazaran bir sapma aranır779. 

Baskın görüşü savunan yazarların gerekçelerine göre,  BK m. 390’ın ne tarihi 

gelişimi ne de lafzı böyle bir sınırlandırıcı yorum için müsait bulunmamakta780, 

aksine kanunun lafzının “vekilin ... genel olarak sorumlu olacağı” yönündedir781. 

Ayrıca vekaletin özenle ifası borcu tarafların tasarrufuna açık değildir782. Yapılan 

sorumsuzluk anlaşmasının sözleşmeden doğan asli edim yükümlülüğüne etkisi 

olmadığı gibi, borçlunun asli edim yükümlülüğünün bir sorumsuzluk anlaşması ile 

hafifletilmesi hiç bir surette mümkün dahi değildir 783 . Hafif ihmal için yapılan 

sorumsuzluk anlaşmasının sadece tazminat ödeme borcu üzerinde etkisi olacaktır784.  

Başka bir ifade ile, vekalet sözleşmesinde taraflar sorumsuzluk anlaşmasını yaparken 

borca aykırılık teşkil eden davranışları bakımından ancak kınanabilirlik ölçütünün 

(Vorwerfbarkeitsmassstab) sınırlanmasında tasarruf etmektedirler 785 . Yoksa 

borçlunun özen borcunu objektif olarak belirleyen “mesleğe özgü ortalama davranış” 

kriteri üzerinde taraflar bir sınırlandırma öngörmemektedir. Özetle, sorumsuzluk 

anlaşması ile vekil daha az özenli ifada bulunma imkanına erişmemektedir. O sadece 

vekaleti özenle ifa etmemesi halinde karşı karşıya kalacağı olası tazminat borcu 

üzerinde bir tasarrufta bulunmaktadır786. Yazarlara göre gözden uzak tutulmaması 

                                                 
779 Gümüş, Vekilin Özen Borcu, s. 102. (italik kısım naklen alınmıştır). 
780 Fellmann, Berner Komm., Art. 398 N. 515 ve bu kenar notunun altında belirtilen yazarlar. 
781  “Davadaki ileri sürülüşe göre, davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmakta olup, özen 
borcuna aykırılığa dayandırılmıştır (BK m. 386-390). Vekil, vekalet görevine konu işi görürken 
yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de; bu sonuca ulaşmak için gösterdiği 
çabanın yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışlarının özenli olmayışından doğan zararlardan 
sorumludur. Vekilin sorumluluğu genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır (BK m. 
390/2), Vekil, işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan dahi sorumludur (BK m. 
321/1). O nedenle, vekil konumunda olan doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif 
dahi olsa sorumluluğunun unsuru olarak kabul edilmelidir.” Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 
2006/10057, K. 2006/13842, T. 19/10/2006 - www.hukukturk.com.  
782 Weber, Basler Komm., Art. 398 N. 34. 
783 Akman, s. 9; Başpınar, s. 265; Gümüş, Vekilin Özen Borcu, s. 368. 
784 Neuenschwander, Die Schlechterfüllung, Bern 1971, s. 99; Weber, Basler Komm., Art. 398 N. 35. 
785 Weber, Basler Komm., Art. 398 N. 34. 
786  Müller-Chen’e göre vekalet sözleşmesinde işin doğasına dahil somut unsurların sorumsuzluk 
anlaşmasına konu olabileceği görüşüne koşulsuz katılmak mümkün görünmemektedir. Yazara göre 
burada bir ayrım yapılmalıdır. Vekil etki edemeyeceği ancak risk sahasına dahil olan borca 
aykırılıklardan doğan sorumluluğunu önceden bertaraf edebilmelidir. Buna karşılık, etki edebileceği 
ve risk sahasına dahil bulunan borca aykırılıkları konu alan sorumsuzluk anlaşmasını ise 
yapamamalıdır. Bu koşulun yanı sıra, alacaklının da sorumsuzluk anlaşmasının kapsamını algılamış 
olması aranmalıdır. Bunun için  alacaklının teknik bilgiye sahip olması gereği açıktır. Yazar görüşünü 
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gereken bir husus, halihazırda tarafların ancak borçlunun hafif ihmali ile verdiği 

zararlardan sorumlu olmayacağını kararlaştırabilecek olmalarıdır787. Kaldı ki böyle 

bir sorumsuzluk anlaşması dahi, alacaklının borçlunun hizmetinde olması ya da 

devletin izni ile resmi bir faaliyet yürütüyor olması halinde hakim tarafından 

hükümsüz kılınabilmektedir788.  

İsviçre Federal Mahkemesi ise öğretideki bu tartışmaları dikkate aldığı 1998 tarihli 

bir kararında, tartışmaya işaret etmekle yetinmiş ve hükmünde somut olay 

çerçevesinde görüş belirtmeye ihtiyaç bulunmadığını ifade etmiştir789.  

(2) Tasarıdaki Yaklaşım ve Görüşümüz 

Kanun ya da yetkili makamların izni ile yürütülebilen mesleklerin icra edilmesinde 

sorumsuzluk anlaşmaları bakımından Borçlar Kanunu Tasarısı m. 115/f. 3 azınlık 

görüşü benimsemiştir. Tasarıya göre, “Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya 

san'at, ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle 

yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin 

önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.”  

Bilindiği üzere, bazı mesleklerin kanun ya da yetkili makamların izni ile 

yürütülebiliyor olmaları, toplum içinde yoğun bir güven duygusu yaratmaktadır. Bu 

tür meslekleri icra eden vekillerin vekalet borcunu mesleğin gerektirdiği uzmanlık 

doğrultusunda ifa edileceği haklı bir beklentidir. Buna dayanarak ilk aşamada özen 

borcunun belirlenmesinde mahkemelerce daha katı bir tutum benimsenmesi de haklı 

bir yaklaşımdır. Vekilin özen borcunun belirlenmesinde kabul edilen 

                                                                                                                                          
bir örnekle açıklamaktadır. Buna göre avukat ofisinde kullandığı elektronik veri tabanlarında meydana 
gelen sistem arızalarından sorumluluğunu bertaraf edebilecek, ancak e-posta gönderirken özen 
borcuna aykırı davranışı nedeniyle doğan sorumluluğunu bertaraf edemeyecektir. Bkz.: Müller-Chen, 
Gauchs Welt, s. 517. Ayrıca bkz.: Wolfgang Wiegand, Die Sorgfalts- und Informationspflichten bei 
der Erbringung von Rechtsdienstleistungen unter Verwendung von Internet und E-Mail, in: recht 
2000, S. 249 – 259. 
787 BGE 88 II 434 E. 2; 63 II 240;41 II 491; 38 II 600. 
788 Sarıçam, s. 87/88. Ayrıca bkz.: Bölüm II, s. 161 vd. 
789 BGE 124 III 155, s. 165 (Erwägung 3 c)). Yüksek Mahkeme kararında, somut olaydaki borçlunun 
kendi davranışını konu alan sorumsuzluk anlaşmasının zaten ağır ihmal nedeniyle geçersiz olduğunu 
ve ayrıca genel işlem şartlarında yer alan yardımcı kişilerin kusurundan doğan sorumluluğu bertaraf 
eden sözleşme klozunun da “belirsiz olması” nedeniyle geçersiz olduğunu hüküm altına almıştır.  
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“objektifleştirilmiş özen borcu” kriteri ile birlikte bu amaca kısmen erişilmektedir. 

Ancak sağlanan bu koruma, uzmanlık gerektiren meslek ve faaliyetlerin  

yürütülmesinde  hafif ihmale ilişkin yapılan sorumsuzluk anlaşmasının geçerli olması 

halinde boşa dönmektedir. Bu nedenle ikinci aşamada da, bu tip durumlarda tazminat 

ödeme borcunun sorumsuzluk anlaşması ile “her hal ve şartta” bertaraf edilemeyecek 

olmasına da tereddütle yaklaşılmaması gerekir. Buna karşılık uzmanlık gerektiren 

mesleklerin dışındaki vekalet sözleşmelerinde geçerli olacak genel bir sorumsuzluk 

anlaşması yasağı kanaatimce reddedilmelidir. 

Güncel hukuki durum uzmanlık gerektiren meslek ve faaliyetler için BK m. 99’da 

öngörülen istisnalar sayesinde hakkaniyete uygun bir çözümü içinde 

barındırmaktadır. Hakimin somut olayın koşullarını dikkate alabileceği bu 

düzenleme, her iki görüşün gerekçeleri düşünüldüğünde açıkçası her somut olay 

açısından oldukça yerinde bir çözümü üretmeye de elverişlidir790. Özellikle vekilin 

mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olması halinde, sigortalanan riskin dışında 

kalan zararlar için vekilin vekalet sözleşmesine dahil edeceği sorumsuzluk anlaşması 

gerçekten haklı görülebilecektir791. Ancak bu istisnai durumların dışında yürürlükte 

bulunan BK m. 99 sayesinde kimi zaman toplumda güven duygusu ile beslenen 

meslek ve faaliyetlerin yürütülmesinde hafif ihmalden doğan sorumluluğun bertaraf 

edilmiş olacağı sonucuna dahi varılabilmektedir. Bu sonuç ise günümüzde varılan 

teknik ve enformasyonel bilgi birikiminin yarattığı çok sayıda uzmanlık alanı ile bu 

alanlarda faaliyet gösteren “uzmanlara” toplumda haklı olarak duyulan güvene gölge 

düşürmektedir. Oysa söz konusu bilgi asimetrisi düşünüldüğünde, halihazırda hafif 

ihmalden doğan sorumluluğun sınırlandırılabilmesi günümüzde hakim bulunan zayıfı 

güçlüye karşı koruyan anlayışa terstir. Bu nedenle Tasarı ile açıkçası yeni bir hukuk 

                                                 
790 Azınlık görüş için aynı yönde: Schmid, FS Rey, s. 315. 
791 Avukatlar üzerinde denetim faaliyetini yürüten Zürih Yüksek Mahkemesi’nin 5 Temmuz 2007 
tarihli bir kararına göre, avukatlar sorumluluklarını zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının 
kapsamında yer alan zararlar bakımından bertaraf edemeyecek, bunun üzerinde oluşan zararlar 
bakımından ise sorumluluklarını “borçlar hukukunun sorumluluk rejimi dahilinde” sınırlayabilecek ve 
İsviçre Avukatlık Kanunu m. 12’yi ihlal etmemiş olacaklardır. (Beschluss des Obergerichts, 
Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte, vom 5. Juli 2007 (ZH), Obergericht des 
Kantons Zürich). Karar için bkz.: www.swisslex.ch; Avukatın sorumsuzluk anlaşması yapmasını 
İsviçre’de “Standesregeln” olarak bilinen Meslek Etiği ve Kuralları’na aykırı olacağı görüşü için bkz.: 
Walter Fellmann, “Die Haftung des Anwaltes”, in: Walter Fellmann/ Claire Huguenin Jacobs/ Tomas 
Poledna/ Jörg Schwarz (Hrsg.), Schweizerisches Anwaltsrecht, Bern 1998, 185 vd., s. 217. 
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politikası tercihinin yapıldığı ifade edilmelidir. Bu yeni yaklaşım uzmanlık 

gerektiren meslek ve faaliyetlerin yürürütülmesinde doğan zararları konu alan 

sorumsuzluk anlaşmaları bakımından kanaatimce olumlu karşılanmalıdır. 

 

g. Vedia Sözleşmesi’nde Sorumsuzluk Anlaşması 

Borçlar Kanunu’nda düzenlenen vedia sözleşmesi kapsamında vedia veren, vedia 

konusu eşyaya gelecek zararlardan kusursuzluğunu ispat etmediği sürece sorumlu 

olacaktır (BK m. 464). Vedia sözleşmesinde tarafların BK m. 99 ve 100’ün sınırları 

dâhilinde bir sorumsuzluk anlaşması kararlaştırmalarına bir engel bulunmamaktadır.  

 

Vedia sözleşmesinin bir alt türü olarak BK m. 478 ve devamı hükümlerinde yer alan 

otelciye tevdi sözleşmesi kapsamında konaklama işletmelerinin, müşterilerinin 

eşyalarının kaybolması, zayi olması ya da çalınması nedeniyle uğradıkları zararı 

telafi etmelerinin şartlarını kanun koyucu düzenlemektedir. Bu hükümler 

çerçevesinde işletmecinin geçerli bir sorumsuzluk anlaşması yapmasına kural olarak 

bir engel bulunmamaktadır. Zira BK. 478 ve devamı yer alan hükümler emredici 

hüküm niteliğinde değildir. Bu nedenle otele tevdi sözleşmesinde taraflar, kanunda 

öngörülen sorumluluk rejiminden sapan sorumluluk kurallarını BK m. 99 ve 100 

sınırları dâhilinde belirleyebilirler 792 . Ancak kanun koyucunun BK m. 480’de 

koyduğu temel sınır işletmecinin sorumluluğunu ilan yoluyla bertaraf 

                                                 
792  “Davacının davalıya ait otelde konakladığı gece uyurken, kapalı kapıya anahtar uydurulmak 
suretiyle odaya girilip, para ve kıymetli eşyalarının çalındığı, davacının imzasını içeren konaklama 
belgesinde, odalarda bırakılan para ve değerli eşyaların kaybından otel ve idaresinin sorumlu 
olmayacağı, emniyet kasalarının misafirler için resepsiyonda ücretsiz olarak tahsis edildiğinin 
belirtildiği toplanan delillerden anlaşıldığı gibi bu hususlar tarafların da kabulündedir. Davalı, 
konaklama belgesinde sorumluluktan beraet şartı olduğu için sorumlu olmadığını savunmuştur. 
BK.nun 99. maddesi "Hile veya beraetını tazammun edecek her şart batıldır" düzenlemesini 
(getirmiştir) düzenlenmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere davacının odasına uyurken anahtar 
uydurulmak suretiyle hırsızlık yapılmasında anahtarın konaklayan ve otel idaresi dışında hiç kimsede 
bulunmaması gerektiğinden davalın ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle konaklama 
belgesindeki değerli eşya ve paranın kaybından davalının sorumlu olmayacağına ilişkin hüküm hukuki 
sonuç doğurmaz.”  Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 2005/5257, K. 2005/12386, T. 15/07/2005 - 
www.hukukturk.com.  
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edemeyeceğidir. Bununla güdülen temel amaç ise müşterinin dikkate almadığı bir 

ilan ile hukuki durumunun kötüleştirilmesine engel olmaktır793.  

 

Son olarak,  Tasarı ile öngörülecek hükümlere işaret etmek gerekir. Tasarı ile  

halihazırda BK m. 480 hükmünün uygulama alanında bir değişiklik meydana 

gelmemektedir. Tasarı m. 578/f.2’ye göre, “İşleten böyle bir sorumluluk 

üstlenmediğini veya sorumluluğu bu Kanunda gösterilmemiş olan bir koşula 

bağladığını, herhangi bir yolla ilân etse bile, sorumluluktan kurtulamaz.” 

 

Buna karşılık, Tasarı m. 579/f.son ise yeni bir hüküm öngörülmektedir. Buna göre 

garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenler “böyle bir sorumluluk üstlenmediğini veya 

sorumluluğu bu Kanunda gösterilmemiş olan bir koşula bağladığını, herhangi bir 

yolla ilân etse bile, sorumluluktan kurtulamaz.” Aslında yukarıdaki paragrafta anılan 

Tasarı m. 578/f.2’yi tekrar etmektedir. Bu düzenlemenin garaj, otopark ve benzeri 

yerleri işletenler açısından barındırdığı sonuca, halihazırda BK m. 480’in kıyasen 

dikkate alınması ile varılmaktadır794. 

 

 

 

 

 

                                                 
793 Luca Bettoja, Der Gastaufnahmevertrag, (Diss.) Zürich 2000, s. 257. Buna karşılık hükmün BK m. 
99/100 karşısında özel hüküm karakteri taşıdığı ve hancı ve otelcilerin sorumluluklarının hiç bir 
şekilde sınırlandırılamayacağını savunan bir görüşe göre, BK m. 480’in aksi yönde anlaşılması için bir 
düzenleme dahi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Zira tek taraflı irade açıklaması ile sorumsuzluk 
anlaşmasının akdedilemeyeceği işin niteliği icabıdır. Bunun için ayrı bir düzenleme yapılmış olması 
anlamlı değildir. Azınlıkta kalan bu görüşe göre BK m. 480 lex specialis olup, hancı ve otelcilerin 
sorumluluklarını sorumsuzluk anlaşması yoluyla bertaraf etmesine tamamen engeldir. Th. Koller, 
Basler Komm., Art. 489 N. 5; Buol, N. 448, 449. Baskın görüş ise, BK m. 480’nin özel hüküm 
karakteri taşımadığı ve sorumluluğun sözleşme ile sınırlandırılmasına engel oluşturmadığı 
yönündedir. Oser/Schönenberger, Art. 489 N. 2; Gautschi, Berner Komm., Art. 489 N. 2b. Türk 
hukukunda da otelci veya hancıların sorumluluğuna ilişkin hükümlerin emredici olmadığı ve söz 
konusu sorumluluğun sözleşme ile BK m. 99 ve 100’ün sınırları dahilinde sınırlandırılabileceği kabul 
edilmektedir. Bkz.: İmre, s. 207. 
794 Bkz.: Bölüm I, s. 50 vd. 



 284

II. Sorumsuzluk Anlaşmasının Geçersizliğinin Sözleşme Üzerindeki 

Etkisi 
 
 

BK m. 20 uyarınca “Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik yahut ahlaka 

(adaba) mugayir olursa o akit batıldır.”(vba). Hükmün BK m. 19/f.2 ile birlikte 

değerlendirilmesi gerektiğini yukarıda işaret edilmişti. Bu çerçevede iki hükmün 

öngördüğü sınırlar sözleşme özgürlüğüne konulan sınırlar olup, bu sınırlara aykırılık 

kural olarak “butlan” ya da “hükümsüzlük” yaptırımına yol açmaktadır. Kanun 

koyucunun öngördüğü “butlan/hükümsüzlük” yaptırımının içeriğinin tanımlanması 

noktasında ise kanun koyucu susmaktadır. Ancak açık olan husus, söz konusu hukuki 

işlemin “batıl/hükümsüz” olması halinde etkilerini icra etmeyeceğidir795. 

 

Geçersizlik ya da hükümsüzlük denildiğinde aslında sadece bir üst kavram ifade 

edilmiş olur. Gerçekte nasıl bir hükümsüzlüğün somut olayda bulunduğu ancak daha 

öznel bir nitelendirme içeren kavramlarla mümkün olabilmektedir. Nitekim öğretide 

hükümsüzlük kavramı farklı açılardan ele alınmakta ve değişik tasnifler 

önerilmektedir796. Ancak tezin kapsamı içeresinde öğretinin ortaya koyduğu bütün 

hükümsüzlük tasniflerinin etraflıca incelenmesine imkan bulunmamaktadır. Bu 

nedenle, bu bölümde incelenen geçerlilik sınırlarının ihlali bağlamında öne çıkan 

“kesin hükümsüzlük” ve“takdiri hükümsüzlük” ile “tümel hükümsüzlük” ve “kısmi 

hükümsüzlük” kavramlarının sırasıyla irdelenmesi tercih edilecektir.  

 
 
 
 
 

                                                 
795 Gauch/Schluep/Schmid, N. 681. 
796 Farklı tasnifler ve/veya beraberinde getirdiği sıkıntılar ile ilgili olarak bkz.: Oğuzman/Barlas, s. 
155 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, § 43 N. 5 vd.; Giger, Rechtsfolgen norm- und sittenwidriger Verträge, s. 
87 vd..; Roland Hürlimann, Teilnichtigkeit von Schuldverträgen nach Art. 20 Abs. 2 OR, Freiburg 
(Schweiz) 1984; Claire Huguenin, Nichtigkeit und Unverbindlichkeit als Folgen anfänglicher 
Vertragsmängel, Bern 1984. 
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A. Kesin Hükümsüzlük 

1. Genel Olarak 

 
Bir hukuki işlemin kurucu unsurları bulunmakla birlikte, kamu düzenini 

ilgilendiren797 geçerlilik şartlarındaki eksiklik kesin hükümüsüzlük yaptırımına yol 

açar. Bu bağlamda yukarıda anılan geçerlilik sınırlarına aykırılık halinde de kesin 

hükümsüzlük yaptırımı gündeme gelir 798 . Bu yaptırımın hukuki sonuçları özetle 

aşağıdaki gibidir799: 

  

• hukuki işlem yapıldığı andan itibaren kendiliğinden (eo ipso) 

hükümsüzdür;  

• Kesin hükümsüz bir işlem edim borcu doğurmaz; 

• hükümsüzlüğün sonradan düzelmesi kural olarak mümkün 

değildir800; 

• hukuki işlemin hükümsüzlüğü sonucunda hukuki durumu 

etkilenen herkes kesin hükümsüzlüğe dayanabilir; 

• hukuki işlemin hükümsüzlüğü herkese karşı ileri sürülebilir; 

• hakim hukuki işlemin kesin hükümsüzlüğünü re’sen dikkate 

alır801. 

 
                                                 
797 Oğuzman/Barlas, s. 158. 
798 Kesin hükümsüzlük yaptırımı tezin ikinci bölümünün inceleme konumusu dışında kalan hallerde 
de gündeme gelebilmektedir. Örneğin, tam ehliyetsizlerin yaptıkları işlemler, imkansız ya da şekil 
eksikliği bulunan işlemler ile muvazaalı işlemler kesin hükümsüz işlemlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Oğuzman/Barlas, s. 155 vd.; Eren, s. 300 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, § 43 N. 9 vd. 
799 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 43 N. 10 – 21; Eren, s. 300vd.; Bucher, OR AT, s. 
241 vd. Karş.: Huguenin, Nichtigkeit, s. 16; BGE 102 II 401 vd. 
800 Hükümsüz işlem bu haliyle ona yakın amaç güden başka bir hukuki işlemin geçerlilik koşullarını 
taşıyorsa ve eğer taraflar yaptıkları işlemin geçersizliği konusunda bilgi sahibi olsalardı, yaptıkları 
işlemin yerine bu işlemi yapacakları kabul edilebiliyorsa, hükümsüz işlemin geçerlilik şartları tamam 
olan hukuki işleme tahvil edilmesi gündeme gelebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Oğuzman/Barlas, s. 
159/160 ve dn. 231’de anılan yazarlar; Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 26 vd. 
801 Bucher, OR AT, s. 242 ve orada dn. 12. Yazar İsviçre Federal Mahkemesi’ni ve baskın görüşü  bu 
kabul nedeniyle eleştirmekte ve hakimin her hal ve şart altında re’sen hükümsüzlüğü dikkate 
alabilmesine mutlak bir anlam verilemeyeceğini savunmaktadır. Zira yazara göre, eğer hükümsüz 
sözleşmenin tarafları, sözleşmenin hükümsüzlüğünü iddia etmiyorlarsa ve tarafların hukuki 
durumlarını hiç bir şekilde ağırlaştırmıyorsa sözleşmenin hükümsüzlüğü, artık hakimin hükümsüzlüğü 
re’sen dikkate alamaması gerekmektedir.  
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Kesin hükümsüzlük, “tümel hükümsüzlük” ve kısmi hükümsüzlük olmak üzere iki 

ayrılır: 

  a. Tümel Hükümsüzlük 
 

Yukarıda incelenen kesin hükümsüzlük yaptırımı kural olarak hukuki işlemi 

bütünüyle etkisi altına alır802. Başka bir ifade ile, BK m. 19/f.2 ile BK m. 20/f.1’de 

öngörülen sınırları ihlal eden bir hukuki işlem kural olarak bütünüyle kesin 

hükümsüzdür. Bu yönüyle hükümsüzlüğü tezde tümel hükümsüzlük 803  olarak 

nitelendirmek özellikle aşağıda incelenecek kısmi hükümsüzlük kavramına karşıtlık 

oluşturması sebebiyle tercih edilmiştir.  

 

b. Kısmi Hükümsüzlük 
 

Sözleşmede yer alan münferit bir klozun 804  hükümsüz olması halinde 

hükümsüzlüğün sözleşmenin tümünü etkisi altına almasına engel olacak bir olanak 

BK m. 20/f.2’de sunulmaktadır 805 . Hükümsüzlüğün sadece somut klozla sınırlı 

tutulması yoluyla sağlanan bu sonucun doğması kanunda üç temel koşula 

bağlanmaktadır. İlk olarak, objektif koşul olarak kabul edilen “sözleşmenin münferit 

bir hükmünün BK m. 19 ve BK m. 20 çerçevesinde hükümsüz olması” aranmaktadır. 

İkinci olarak ise, sübjektif koşul olarak kabul edilen “tarafların hükümsüz kloz 

olmasaydı da sözleşmeyi yapacakları konusunda varsayımsal iradelerinin 

                                                 
802 Hürlimann, s. 55. 
803 Atamer, GİŞ, s. 223; “Ganznichtigkeit” için bkz.: Gauch/Schluep/Schmid, N. 702; “Tam Butlan” 
için bkz.: Eren, s. 303. 
804 Sözleşmede yer alan her bir “anlaşma/kloz” içerik olarak bir bütün oluşturmaktadır (“einheitlicher 
Konseninhalt”). Kısmi hükümsüzlüğün oluşmasında ön koşul, böyle tekil bir “anlaşmanın” özürlü 
olması nedeniyle hükümsüz olmasıdır. Gauch/Schluep/Schmid, N. 692. Karş.: Kocayusufpaşaoğlu, § 
44 N. 19-21. Bunun yanı sıra kısmi hükümsüzlük yaptırımının temel koşulu, hükümsüz olan bölümün 
çıkarılması halinde, sözleşmenin “anlamlı bir bütün” oluşturmaya devam etmesi gereğidir. 
Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 18. Ayrıca bkz.: Bölüm II, s. 290 vd. 
805 Kanun koyucunun bu yaklaşımının altında yatan ve öğretide sıkça ileri sürülen temel gerekçe 
kanun koyucunun sözleşmeye en az müdahale ile taraf iradesini ayakta tutma gayreti (favor negotii 
ilkesi) göstermesidir. Bkz.: Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20, N. 326; Atamer, GİŞ, s. 222; 
Gauch/Schluep/Schmid, N. 693; Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 1. Bu gerekçenin yanı sıra Giger de, 
kanun koyucunun bu yaklaşımının altında tümel hükümsüzlüğün radikal sonuçlarını törpülemek 
bilinci olduğuna işaret etmektedir. Giger, Rechtsfolgen norm- und sittenwidriger Verträge, s. 91.  



 287

bulunması” aranmaktadır806. Kanunda zikredilmemekle birlikte işin doğası gereği 

aranan son koşul, tarafların sözleşmede bir “hükümsüzlük anlaşmasına” 

(Nichtigkeitsabrede) yer vermememiş olmalarıdır 807 . Bu koşullardan birinin 

olmaması halinde ise, münferit klozun hükümsüzlüğü sözleşmenin bütününe 

yayılacaktır808. 

 

Sübjektif koşul olarak nitelendirilen hususun tespit edilmesinde öğretide iki farklı 

yaklaşım göze çarpmaktadır. Bir görüşe göre, tarafların farazi iradelerinin 

araştırılmasında dürüstlük kuralı ve somut olayın tüm özellikleri belirleyici olacaktır. 

Hakim objektif olarak meseleyi değerlendirecek ve dürüst sözleşenlerin aynı 

koşullarda hükümsüz kloz olmaksızın sözleşmeyi yapmayı isteyip istemeyeceklerini 

araştıracaktır809. Diğer görüşe göre ise, somut olayda tarafların menfaatleri tartılacak 

ve farazi iradeleri ortaya konulacaktır. Ancak hakim bu yoldan sonuç elde edemezse, 

bu ihtimalde artık ilk görüşte belirtildiği gibi taraf iradelerinden tamamen koparılmış 

bir değerlendirme yapabilecektir810. 

                                                 
806 Bucher, OR AT, s. 242/243; Gauch/Schluep/Schmid, N. 689. 
807 Hürlimann, s. 57. Yazar tarafların sözleşmenin hükümsüzlüğü söz konusu olduğunda nasıl hareket 
edileceğini düzenleyen bir anlaşma yapmamış olmaları (Nichtigkeitsabrede) ihtimalinin yarattığı 
sözleşme boşluğunun doldurulmasında, BK m. 20/f.2’nin tamamlayıcı fonksiyon ifa ettiğini ileri 
sürmektedir. Aynı yönde: Veysel Başpınar, Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998, s. 77 
vd. 
808 Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 1; Gauch/Schluep/Schmid, N. 693; Başpınar, Borç Sözleşmelerinin 
Kısmî Butlanı, s. 52. Buna karşın Alman hukukunda BK m. 20/f.2’yi tam anlamıyla karşılayan bir 
hüküm bulunmamaktadır.  Zira § 139 BGB kısmi hükümsüzlüğü düzenlerken BK m. 20/f.2’den farklı 
olarak, sözleşmenin bir bölümünün hükümsüz olması halinde kural olarak sözleşmenin tamamının 
hükümsüz olacağını hüküm altına almaktadır. Ancak istisnaen hükümsüz bölüm olmadan da 
sözleşmenin taraflarca yapılacağı kabul edilebiliyorsa, o halde sözleşmenin geçersiz olmayan 
bölümünün diğer bölümün geçersizliğinden etkilenmeyeceği düzenlenmektedir. Bu sonuca özellikle 
normun koruma amacına bakılarak amaca göre indirgeme (teleolojik redüksiyon) yoluyla 
varılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Busche, Münchener Komm., § 139 N. 10 vd. 
809 Hürlimann, s. 57. BK m. 20/f.2’nin açık lafzına bağlı kalan yazar, tarafların farazi iradelerinin 
ancak objektif ölçütler ve MK m. 2 çerçevesinde belirlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. 
Hürlimann, s. 57 N. 202. Ayrıca bkz.: Peter Gauch, Modifizierte Teilnichtigkeit, recht 1993, s. 95 – 
100, s. 96 ve orada dn. 10’da anılan yazarlar; Eren, s. 308. 
810  Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 4; Atamer, GİŞ, s. 223. Karşı Görüş: von Tuhr/ Peter, s. 227; 
Hürlimann, s. 57 N. 201 vd.; Giger, Rechtsfolgen norm- und sittenwidriger Verträge, s. 92 ve orada 
dn. 297. Giger varsayımsal iradelerin araştırılmasında, tarafların dava sırasında sözleşmenin kısmi 
hükümsüzlüğüne ilişkin iradelerinin oluşmuş olmasına bakılmayacağına, asıl olarak sözleşmenin 
kurulması aşamasında (yani geçmişte) daha sözleşme kurulurken söz konusu hükümsüzlüğü 
bilebilmiş olsalardı, ilgili kloz olmaksızın da sözleşmeyi kurmayı varsayımsal olarak istemiş olup 
olmayacaklarına bakılması gerektiğine işaret etmektedir. Aynı yönde: Eren, s. 308; Zirlick, s. 381. 
Karş.: Bucher, OR AT, s. 243 dn. 18. 
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Yukarıda anılan objektif ve sübjektif koşulların birlikte bulunması halinde, kural 

olarak sözleşmenin kalan kısımlarının hükümsüzlükten etkilenmeyecekleri kabul 

edilir. Ancak sözleşme ile bağlı olmak istemeyen taraf, buna karşılık harekete 

geçebilir ve söz konusu kloz/klozlar olmadan sözleşmeyi kurmayacağını iddia ve 

ispat edebilir. Bu durumda kanunun açık lafzı karşısında kural olarak sözleşme tümel 

hükümsüz kabul edilecektir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, 

sözleşme dengesi çerçevesinde zayıf tarafın tümel hükümsüzlük ile daha da 

elverişsiz bir duruma sokulmamasıdır811. Böyle bir riski BK m. 99’un öngördüğü 

sınırları ihlal eden bir sorumsuzluk anlaşması içinde barındırmaktadır. Bu nedenle 

borçlunun ağır ihmali ile vereceği zararlardan bile sorumlu tutulamayacağı 

kararlaştırılmışsa, bu anlaşmanın geçersiz olması, sorumsuzluk kaydını içeren 

sözleşmenin tümü ile geçersiz sayılmasına kural olarak yol açmamalıdır. Borçlunun 

sorumsuzluk anlaşması olmaksızın sözleşmeyi kurmayacağını iddia ve/veya ispat 

etmesi dahi bu sonucun doğmasına engel olmamalıdır. Nitekim BK m. 99 hükmünün 

ratio legis’i karşısına bu ilkesel yorumun benimsenmesi de kaçınılmazdır812. 

 

2. Kısmi Hükümsüzlüğe İlişkin Tartışmalarda Sorumsuzluk 

Anlaşması 

 a. Genel Olarak 

Yukarıda değinildiği üzere, sözleşmede yer alan “münferit bir klozun” hükümsüz 

olması kısmi hükümsüzlüğe giden yolda ön koşuludur. BK m. 20/f.2’ye göre “akdin 

muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının butlanı” denilerek bu anlayışa işaret 

edilmiştir. Ancak öğretide bu ibarenin nasıl anlaşılması gerektiği sorusu, başka bir 

ifade ile “münferit bir klozun813” mu, yoksa “sözleşmenin doğurduğu hükümlerden 

                                                 
811 Atamer, GİŞ, s. 224 vd. 
812 Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 6; Atamer, GİŞ, s. 224; Gauch/Schluep/Schmid, N. 712a ve özellikle 
dn. 274; Başpınar, Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, s. 52 dn. 8; Zirlick, s. 385. Aynı yöndeki 
Alman hukuk uygulaması için bkz.: Busche, Münchener Komm., § 139 N. 14; Roth, Staudinger 
Komm., § 139 N. 16. 
813 Kramer, Berner Komm., Art. 19-20, N. 334; Gauch/Schluep/Schmid, N. 691/692; Hürlimann, s. 
43/44. 
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bir bölümünün 814 ” mü anlatılmak istendiği tartışma konusudur 815 . İki görüş 

arasındaki bu anlayış farkı, kısmi hükümsüzlüğün sonuçlarına ilişkin bir yorum 

farkını da beraberinde getirmektedir. Buna göre, ilk görüşe göre kısmi 

hükümsüzlüğün etkisi ancak yatay düzlemde kendisini gösterir, sözleşmede yer alan 

“münferit bir kloz” başlı başına geçersiz kabul edilir816. Diğer görüşe göre ise, kısmi 

hükümsüzlüğün etkisi hem yatay hem de dikey düzlemde kendisini gösterir817. Buna 

göre, sözleşmenin doğurduğu hükümlerin bir bölümünün geçersiz olması halinde, 

geçerli olan bölüm ayakta tutulur. Başka bir ifade ile, hükümsüz bir kloz dahi kendi 

içinde bir denetime tabi tutulabilir (dikey düzlem), somut klozun hükümsüz bölümü 

bir kenara bırakılır ve sonuç olarak aynı klozun geçerli bölümü ayakta tutulur818.  

 

Bu görüşler karşısında öğretide bir üçüncü görüş daha dikkat çekmektedir. Bu görüşe 

göre, “akdin muhtevi olduğu şartlardan bir bölümü” ibaresi aslında, birinci görüş 

taraftarlarının ifade ettiği gibi, sadece sözleşmede yer alan “münferit 

anlaşmalar/klozlar” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla BK m. 20/f.2 çerçevesinde 

münferit bir klozun hükümsüz olması, kısmi hükümsüzlüğün objektif koşulunu ifade 

etmektedir. Bu görüşü birinci görüşten farklılaştıran yaklaşım ise, bu tespite 

bağlanan hukuki sonucun kendisinde yatmaktadır. Zira bu görüşe göre, hükümsüz 

olan münferit klozun yerine ikame bir hüküm konulacaktır819. Bu yönüyle “değişik 

                                                 
814  Karl Spiro, “Können übermässige Verpflichtungen oder Verfügungen in reduziertem Umfang 
aufrechterhalten werden?”, ZBJV 1952, s. 449 – 470, (Schluss) s. 497 – 533, s. 459. 
815 Tartışma için bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 19 – 21. 
816 Kramer, Berner Komm., Art. 19-20, N. 334.Yazarın bu görüşüne ilişkin olarak verdiği temel örnek, 
sorumsuzluk anlaşmalarına dair BK m. 99/f.1’de yer alan emredici hükmü ihlal eden bir sorumsuzluk 
klozudur. 
817 Söz konusu “yatay” ve “dikey” nitelendirmeleri için bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 19. 
818 Spiro, ZBJV 1952, s. 459. Bu görüşün benimsenmesi halinde Hürlimann haklı olarak, tarafların 
sahip olmadıkları bir iradenin kendilerine dayatıldığı sonucuna varmaktadır. Bkz.: Hürlimann, s. 45 
(N. 160). Ancak Spiro da, bu eleştiriye karşılık tarafların iradesinin sözleşmenin geçerli olmasına 
yönelik olduğu, ilgili klozun bütünüyle geçersiz kabul edilmesinin asıl dayatmayı oluşturacağını 
belirtmektedir. Ona göre hiç değilse somut kloz geçerli olduğu ölçüde ayakta tutulmalıdır. Bkz.: 
Spiro, ZBJV 1952, s. 462. 
819 Gauch, recht 1993, s. 97 vd.; Gauch/Schluep/Schmid, N. 705; Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 21 (s. 
607). Karş.: Atamer, GİŞ, s. 233. Yazar, değişik kısmi hükümsüzlük kavramının bazı yanlış 
anlamalara sebebiyet verebileceğine işaret ederek, sorunun temelinde yatan hususu “perdelediğini” 
ifade etmektedir. Asıl sorun, kısmi hükümsüzlük ile sözleşmede doğan boşluğun doldurulup 
doldurulamayacağı ve eğer doldurulabilecekse hangi hükümle doldurulabileceği meselesi iken, 
değişik kısmi hükümsüzlük ile ifade edilen kavramın hükümsüzlük sorunu ile bu sorunu aynı payda 
altında ele almasını eleştirmektedir. Karş.: Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 21 dn. 31. 
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kısmi hükümsüzlük 820 /değiştirilmiş kısmi hükümsüzlük 821 / sözleşme içeriğini 

değiştiren kısmi hükümsüzlük 822 ” adı altında savunulan bu görüş çerçevesinde, 

hükümsüz kloz geçersiz sayılmakla birlikte yerine ikame bir kural konulacaktır. Bu 

ya tarafların sözleşme kurulurken hükümsüzlüğü öngörmüş olsalardı belirlenecek 

farazi iradelerine göre yeni bir hüküm823 ya da kanunun emredici ya da yedek hukuk 

kuralı olacaktır824. Dikkat edilmelidir ki, kanunun emredici ya da yedek hukuk kuralı 

ile sözleşmede kısmi hükümsüzlükle doğan boşluk dordurulabiliyorsa, artık tarafların 

farazi iradelerinin araştırılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır825. 

 

 b. Sorumsuzluk Anlaşmasının Hükümsüzlüğü 

Sorumsuzluk anlaşmasının hükümsüz olması halinde sözleşmenin diğer hükümleri 

bundan etkilenmeyecek, hatta yukarıda değinildiği üzere, borçlunun sözleşmeyi bu 

şartlarda yapmayacak oluşuna ilişkin iddia normun koruma amacı karşısında 

dinlenmeyecektir. Kısmi hükümsüzlüğün bu şekilde kabulü halinde sorumsuzluk 

anlaşmaları bakımından önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır: Kısmi hükümsüzlük 

sonucu “Sorumluluk kabul edilmez” gibi genel bir ifade içeren sorumsuzluk 

anlaşmasının “boşalttığı” yer nasıl doldurulacaktır? Hiç kuşkusuz bu tür bir 

sorumsuzluk anlaşması BK m. 99/f.1’in emredici sınırları içinde kast ve ağır ihmal 

için hükümsüz olacaktır. Ancak hafif ihmale ilişkin olarak, hafif ihmali konu alan 

sorumsuzluk anlaşması yapılabileceğini öngören BK m. 99’de yer alan kuralın 

tarafların farazi iradesi yönünde olduğunun mu kabul edileceği, yoksa “borçlunun 

her türlü kusurundan sorumlu olacağını” düzenleyen BK m. 98’de öngörülen yedek 

hukuk kuralının mı uygulama alanı bulacağı tartışılmalıdır. Öğretide ve uygulamada 

bu konuda aşağıda incelenecek iki temel eğilim bulunmaktadır.  

                                                 
820 Necip Kocayusufpaşaoğlu, “‹Değişik Kısmi Hükümsüzlük› ve ‹Genişletilmiş Kısmi Hükümsüzlük› 
Kavramları ile İlgili Düşünceler”, Prof. Dr. Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul 1996, s. 25 – 33, s. 25. 
821 Başpınar, s. 152 vd. 
822 Kocayusufpaşaoğlu, § 44 N. 12. 
823 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Gauch/Schluep/Schmid, N. 706 vd.; Başpınar, s. 161. 
824 Başpınar, s. 154; Gauch/Schluep/Schmid, N. 708. 
825 Buol, N. 499. 
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(1) Hafif İhmalden Doğan Sorumluluğun Bertaraf Edilmiş 

Sayılacağını Savunan Görüş (Geçerliliği Koruyucu 

İndirgeme) 

 

Bu görüşe göre, genel olarak her türlü sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk 

anlaşmaları ancak kanunen izin verilen sınırlarda geçerli sayılmalıdır826. Başka bir 

ifade ile her türlü sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk anlaşmaları ancak kanunun 

izin verdiği içerikte taraflarca kararlaştırılmış sayılacaktır. Tarafların bu yönde farazi 

iradeleri esas alınarak geçersizliğin yarattığı boşluk doldurulmaktadır. Yapılan 

sorumsuzluk anlaşması geçersiz olmakta ve taraflar bu geçersizliği bilmiş olsalardı, 

her halükarda hafif ihmalden doğan sorumluluğu bertaraf etmek isteyecekleri kabul 

edilmektedir. Bu görüş doğrultusunda geçersizlik sonucu ancak geçersizliğin sınırları 

dahilinde doğmalıdır827. Bu nedenle sorumluluğu genel olarak bertaraf eden klozlar, 

kast ve ağır ihmal için geçersiz, hafif ihmal için ise geçerli kabul edilecektir828. 

Yargıtay ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında da (her ne kadar kararlarda 

gerekçelerine yer verilmese de) bu görüş benimsenmektedir829.  

 

 

 

 

 

                                                 
826 Bucher, OR AT, s. 348.  
827 Spiro, ZBJV 1952, s. 459. 
828 Koller, Erfüllungsgehilfen, N. 385 ff.; Kramer, Berner Komm., Art. 19-20 N. 357 f.; Lörtscher, s. 
169 f., 226; Neuenschwander, s. 98 f.; Oesch, s. 162 ff.; Schraner, s. 80 dn. 1; Spiro, ZBJV 1952, s. 
459 ff.; 497 ff.; Wiegand, Basler Komm., Art. 100 N. 4; Kamm, s. 439/440; Oser/Schönenberger, 
Zürcher Komm., Art. 100 N. 3. 
829  “Teknenin davacı tarafından çekek yerine bırakılması nedeniyle imzalanan 8.10.1980 tarihli 
"çekek yeri şartları"nın 3. maddesinde aynen "Gerek karaya çekme ve denize indirme sırasında, 
gerekse karada teknenin bulunduğu yerde vukua gelecek olaylardan ve ezcümle hasar, yangın, 
hırsızlık vesaireden dolayı kulüp hiç bir mesuliyet kabul etmez" hükmü getirilmiştir. Borçlar 
Kanunu'nun 99. maddesinin birinci bendi hükmü uyarınca hile veya ağır kusur halinde uğrıyacağı 
sorumluluktan borçlunun başlangıçta beraatını tazammun edecek her şart batıldır. Buna göre 
davalının teknede meydana gelen hırsızlık olayından dolayı sorumlu tutulabilmesi için kusurunun ağır 
olması şarttır.” Yargıtay 13.  Hukuk Dairesi, E. 1984/3925, K. 1984/4613, T. 18/06/1984 - 
www.hukukturk.com; BGE 38 II 499. 



 292

(2) Hafif İhmalden Doğan Sorumluluğun Bertaraf Edilmemiş 

Sayılacağını Savunan Görüşler 

 

Bir görüşe göre sorumsuzluk anlaşmaları özelinde geçerliliği koruyucu indirgeme 

görüşüne yer bulunmamaktadır. Zira bu yolla alacaklının “her nasılsa kanunun izin 

verdiği ölçüyü aşsa bile hazırlamış olduğum sorumsuzluk klozu kanunun izin verdiği 

sınırlarda geçerli tutulacaktır” anlayışı beslenecek ve somut sözleşme ilişkilerinde 

sorumsuzluk anlaşmasının formüle edilmesinde hiç bir şekilde özen 

göstermeyecektir. Halbuki kanunun öngördüğü sorumluluk rejiminin esas aldığı 

fayda-ödün dengesi özünde önemli bir adil denge taşımaktadır. Bu adil dengenin 

ötesine geçebilmek ve borçluyu hafif ihmalinden sorumlu tutmamak noktasında 

önemli gerekçelerin sunulması gerekmektedir. Genel içerikli (her türlü sorumluluğu 

bertaraf eden) sorumsuzluk anlaşmalarında ise bu gerekçenin çoğu zaman 

bulunmadığı aşikardır. Özellikle genel işlem şartları içinde barınan sorumsuzluk 

anlaşmaları açısından müşterinin haksız surette mağdur edilmesi uygulamada sık 

karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle sorumsuzluk anlaşmaları özelinde geçerliliği 

koruyucu indirgemeye yer olmamalıdır830. 

 

Aynı sonuca değiştirilmiş kısmi hükümsüzlük görüşünü savunan yazarlar da 

varmaktadır. Bu görüşe göre, hükümsüz sorumsuzluk anlaşmasının yerine BK m. 98 

uygulama alanı bulacaktır. Bu çerçevede hükümsüzlük nedeniyle doğan sözleşme 

boşluğu tarafların farazi iradelerinin dahi araştırılmasına gerek duyulmaksızın, önce 

doğrudan kanunun emredici hukuk kuralı, bu yoksa da yedek hukuk kuralları ile 

doldurulacaktır831 . Bu anlayışın mantıklı sonucuna göre de BK m. 98 doğrudan 

uygulama alanı bulacaktır. 

 

 

 

                                                 
830 Hürlimann, s. 79; N. 32.45; Kramer, Berner Komm., Art. 19-20, N. 377 vd.; Zirlick, s. 420; 
Schwenzer, N. 24.14. Alman hukukunda benimsenen bu sonuç için bkz.: BGH, NJW 1982, 2309, 
2311. 
831 Hürlimann, s. 83 vd.; Buol, N. 502. 
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(3) Görüşümüz 

 

Sözleşme şartlarının geçersizliği halinde geçerliliği koruyucu indirgeme yöntemi 

sayesinde tarafların farazi ortak iradesi dikkate alınarak sözleşmesel ilişki maksimum 

ölçüde ayakta tutulabilmektedir. Bu yöntemin uygulanmasının beraberinde getirdiği 

sonuçlar gözetilerek hukuk politikası adına sınırlanması gündeme getirilmelidir. 

Örneğin “.......’den hiçbir şekilde sorumluluk kabul edilmez” gibi genel ifadelerle 

kaleme alınmış bir sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliği koruyucu indirgeme yoluyla 

hafif ihmal için geçerli tutulması, zayıfı korumak üzere ihdas edilmiş normları ihlal 

eden genel işlem şartları içinde yer alan sorumsuzluk anlaşmaları bakımından 

sakıncalıdır832. Kramer ve Schwenzer tarafından haklı surette ifade edildiği üzere, bu 

yönde bir uygulama borçluyu tek taraflı olarak kaleme aldığı genel işlem şartlarını 

daha özenli kaleme almaya teşvik etmeyecek, hatta genel işlem şartları içinde aşırı 

klozlara yer vermesini teşvik dahi edecektir833. Zira mahkemeler nasıl olsa geçersiz 

kısımları ayıklayarak kanunun sağlamış olduğu maksimum korumayı kendisine 

bahşetmektedir. Bu durumda aşırı klozların kaleme alınmış olması ile olmaması 

arasında borçlu için bir fark bulunmamaktadır. Ancak bu durum hukuk politikası 

adına önemli sakıncaları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle zayıfı korumak adına 

ihdas edilen normları ihlal eden genel işlem şartlar içinde yer alan geçersiz 

sorumsuzluk anlaşmalarının içerik denetimi aşamasında tümüyle ayıklanması 

önemlidir. Başka bir ifade ile, sorumsuzluk anlaşmasının tümüyle geçersiz kabul 

edilmesi ve yerine “borçlunun her türlü kusurundan sorumluluğu” düzenleyen BK m. 

98’in uygulanması gerekmektedir 834 . Bu sayede bilgi asimetrisi ya da sosyo-

ekonomik güç dengesizlikleri nedeniyle güçsüzün sömürülmesine hizmet eden uygun 

zemin de törpülenmiş olacaktır.  

 

Bu ana kuralın uygulanması ancak bir ihtimalde haksız sonuçlara yol açabilir. 

Örneğin alacaklı ile borçlu arasındaki sözleşmeye hakim ödün-fayda dengesi 

                                                 
832 Hürlimann, s. 82 vd. 
833 Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20 OR N. 377; Schwenzer, N. 32.45, 46.09. 
834 Hürlimann, s. 82/83; Kramer, Berner Komm., Art. 19 – 20 OR N. 377; Schwenzer, N. 32.45, 
46.09. 
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gözetildiğinde, genel işlem şartlarında yer alan bir başka kloz (örneğin sorumsuzluk 

anlaşması karşısında müşteriye çok uygun fiyat ya da sigorta korumasının 

sağlanması) müşterinin sorumsuzluk anlaşması bakımından verdiği ödünü haklı 

çıkarabilir835. Bu ihtimalde ise geçerliliği koruyucu indirgeme görüşüne mutlaka yer 

açılmalıdır ve genel nitelikteki sorumsuzluk anlaşması BK m. 99’un emredici 

sınırları dahilinde geçersiz, hafif ihmale ilişkin olarak ise ayakta tutulmalıdır. Bu 

nedenle hakime bu hareket serbestisini sağlayan haksız şart denetimi ile genel işlem 

şartları içinde yer alan sorumsuzluk anlaşmalarının ayıklanması önemli olacaktır.  

 

Buna karşılık bireysel sözleşmelerde yukarıdaki ana kuralın benimsenmemesi 

gerekmektedir. Zira burada artık genel işlem şartlarından farklı olarak taraflar 

müzakereler yoluyla sözleşmenin tüm noktalarını belirlemektedir. Dolayısıyla 

aralarındaki fayda-ödün dengesini taraflar bilfiil gözetmektedirler. Bu çerçevede 

alacaklının borçluya karşı korunması da gerekmemektedir. Aksine burada sözleşme 

özgürlüğünün temin edilmesi ön planda tutulmalıdır. Bu nedenle bireysel 

sözleşmelerdeki sorumsuzluk anlaşmaları açısından geçerliliği koruyucu indirgeme 

görüşüne yer verilmelidir. Sonuç olarak burada genel nitelikte kaleme alınmış bir 

sorumsuzluk anlaşması kast ve ağır ihmal için geçersiz, hafif ihmal için ise geçerli 

kabul edilmelidir. 

B. Takdiri Hükümsüzlük  

Hafif ihmali konu alan sorumsuzluk anlaşmaları BK m. 99’un açık lafzı karşısında 

kural olarak geçerli kabul edilmelidir. Ancak hükmün devamında hakime tanınan 

takdir yetkisi gereğince, alacaklı borçlunun hizmetinde ise veya zarar devletin 

verdiği imtiyazla yürütülen bir faaliyetten ya da kamusal imtiyaza tabi bir işletmenin 

etkinliğinden ileri gelmişse, sorumsuzluk anlaşması hükümsüz sayılabilir. Bu 

hükümde hakime sorumsuzluk anlaşmasını hükümsüz sayıp saymama noktasında 

takdir yetkisi verildiğinden, bu hükümsüzlük çeşidine “takdiri hükümsüzlük (takdiri 

butlan)” (Ermessensnichtigkeit) da denilmektedir 836 . Bu şekilde hafif ihmal 

                                                 
835 Aynı yönde: Atamer, GİŞ, s. 216. 
836  Akman, s. 72; Erten, s. 268; Oğuzman/Öz, s. 361; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 885; 
Serozan, BH Genel, § 21 N. 3; Eren, s. 1045. Buna karşın Battal’ın şu ifadesine katılmak mümkün 
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bakımından sorumluluğun bertaraf edilmesi imkanının takdiri hükümsüzlük ile 

sınırlandırılması, hakime sosyal adaleti sağlama imkanını vermiş olur. Çünkü hakim 

MK m. 4 gereğince takdir yetkisini kullanırken “hukuka ve hakkaniyete” göre karar 

verecektir837. Hakim, hükmünü kurarken objektif ve nesnel gerekçeler gösterecek838, 

keyfi davranamayacak ve kararını objektif açıdan anlaşılabilir kılan nesnel 

gerekçelere dayandıracaktır839. Bu kapsamda hakim somut olayın hukuken önemli 

kabul edilen tüm özelliklerini dikkate alarak çatışan menfaatleri 

değerlendirecektir840. Sonuçta sorumsuzluk anlaşması somut olayın bütün özellikleri 

değerlendirilerek BK m. 99’un amacına ve hakkaniyete uygun görülebiliyorsa, 

geçerli kabul edilecektir. 

Hakim somut olaya ilişkin hükmünü kurarken BK m. 99 ve 100’ün ratio legis’i 

çerçevesinde hareket etmelidir. Ancak öğretide de ona yol göstermek amacıyla bazı 

önemli kıstaslar ortaya konulmuştur. Kanunda sayılan her bir istisna açısından söz 

konusu kıstaslar aşağıda iki ayrı altbaşlık altında incelenecektir.  

1. Sosyal ve Ekonomik Bağımlılık İlişkilerinde Hakimin 

Takdir Yetkisini Kullanması 

Sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkileri dahilinde yapılan sorumsuzluk 

anlaşmalarında söz konusu bağımlılık ilişkisi hafif ihmalden doğan sorumluluğun 

bertaraf edilmesinin nedeni olmalıdır. Başka bir ifade ile, bu durumda alacaklının 

borçluya karşı sosyal ve ekonomik bir bağımlılık ilişkisi içinde bulunması yeterli 

değildir, aynı zamanda bu ilişki neticesinde sorumsuzluk anlaşması yapılmış 

olmalıdır. Ancak bağımlı alacaklı serbest iradesi ile sorumsuzluk anlaşmasına rıza 

göstermişse, bunun uygulamada çok istisnai bir durum oluşturacağı bilinci dahilinde, 

anılan bağımlılık ilişkisine rağmen sorumsuzluk anlaşmasının geçerli olacağı 
                                                                                                                                          
görünmemektedir: “Ancak belirtilmiş olan iki halde bu kayıtların geçersiz olduğu mahkeme önünde 
ileri sürülerek hakimin iptal etmesi sağlanabilir”. BK m. 99 hükmünün emredici olması nedeniyle 
hakim taraflar arasındaki mevcut güç dengesizliğini re’sen dikkate aldığı gibi, verdiği karar ile anılan 
sözleşme kaydının geçersizliğini hüküm altına almaktadır. Yoksa hakimin sözleşme klozunu teknik 
anlamda iptal etmesi söz konusu değildir. Bkz.: Battal, Bankaların Hukuki Sorumluluğu, s. 161.  
837 Meier-Hayoz, Berner Komm., Art. 4 N. 10 ve 12. 
838 Meier-Hayoz, Berner Komm. Art. 4 N. 12, 14 ve 47. 
839 Meier-Hayoz, Berner Komm., Art. 4 N. 10 ve 14. 
840 Meier-Hayoz, Berner Komm., Art. 4 N. 46. 
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sonucuna varılmalıdır841. Bu sonuç özellikle somut bağımlılık ilişkisi olmasaydı dahi, 

tarafların bu sorumsuzluk anlaşmasını yapacakları farzedilebildiği hallerde ortaya 

çıkacaktır842. 

Bir diğer kıstas, sorumsuzluk anlaşmasının sosyal ve ekonomik açıdan bağımlı taraf 

için önemli bir yük oluşturmasıdır. Eğer sorumsuzluk anlaşması önemsiz zararları 

konu alıyorsa ve bağımlı taraf için bu önemsiz bir ödün ise, bu durumda da 

sorumsuzluk anlaşması geçerli kabul edilebilecektir 843 . Öğretide alacaklının 

ekonomik gücünün borçluya nazaran daha iyi olması durumunda da, sorumsuzluk 

anlaşmasının önemsiz bir ödün oluşturacağı ifade edilmektedir 844 . Ancak buna 

katılmak mümkün görünmemektedir. Zira eğer alacaklı borçluya nazaran daha güçlü 

konumdaysa, zaten sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisinin oluşup oluşmadığı 

noktasında ciddi tereddütler uyanmalıdır. Bu durumda da, bu başlık altında anılan 

istisnanın aslında en başta gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirme konusu 

olmalıdır845. 

Bir diğer kıstas, hafif ihmalden doğan sorumluluğunu bertaraf eden borçlunun ifa 

edeceği edime içkin bulunan önemli risklerin varlığıdır. Bu durumda borçlu 

sorumluluğunu bertaraf ederken, aslında önemli ekonomik riskler ya da teknik 

zorlukların yaratacağı belirsizliği ortadan kaldırmakta ve edimi ifa etmeyi taahhüt 

edebilmektedir846. Örneğin konusunda uzman ve başarılı bir hekimin önemli ve zor 

bir ameliyatı, hafif ihmalden sorumsuzluk anlaşması sayesinde yapmayı kabul etmesi 

halinde bu kıstas gerçekleşmiş sayılabilir 847 . Ya da baraj inşası gibi olağanüstü 

ekonomik yatırımları gerektiren bir sözleşmenin tarafı olmayı kabul eden borçlunun, 

hafif ihmalden doğan zararlardan sorumlu olmayı istememesi de bu kıstas içinde 

değerlendirilebilir. 

                                                 
841 Ackermann, s. 67; Oesch, s. 66. 
842 Lörtscher, s. 164. 
843 Ackermann, s. 67; Lörtscher, s. 164; Akman, s. 72; Kamm, s. 131. Hakim sorumsuzluk anlaşmasını 
alacaklının vermiş olduğu önemsiz bir ödün olarak algılamasına rağmen sorumsuzluk anlaşmasını 
geçersiz sayması sözleşme özgürlüğüne amacı aşan bir müdahale oluşturacaktır. 
844 Lörtscher, s. 164. 
845 Aynı yönde: Kamm, s. 131. 
846 Ackermann, s. 67; Lörtscher, s. 164; Stockar, s. 30. 
847 Vekalet sözleşmelerinde sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin olarak bkz.: Bölüm II, s. 276. 
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Bir diğer kıstas, sorumsuzluk anlaşmasını kabul eden alacaklının vermiş olduğu bu 

ödün karşısında, kendisine önemli yararların sağlanmasıdır. Bu şekliyle aslında 

sözleşmenin bütünü değerlendirildiğinde, alacaklının sağladığı yararlar karşısında bu 

ödünün daha önemsiz olarak belirmesi mümkündür848. Bu durumda da hafif ihmal 

için yapılan sorumsuzluk anlaşması hakkaniyete uygun sayılabilir. 

Bir diğer kıstas, sözleşmede yer alan sorumsuzluk klozun borçlu ve alacaklının 

faaliyet yürüttüğü iş kolunda olağan ve yaygın bir geleneğe dahil kabul edilmesidir. 

Bu halde de, sorumsuzluk klozunun nesnel ölçütler çerçevesinde haklı kabul edilmesi 

mümkündür849.  

Son bir kıstas, belirli bir mesleğin yürütülmesinde yaygın kabul gören ve meslek 

mensuplarınca uyulması gereken davranış kuralları (örneğin etik kodlar) 

çerçevesinde ortaya çıkabilir. Zira bu davranış kuralları bütünü dikkate alındığında 

bir sorumsuzluk klozunun hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılabilir850. 

2. Hükümet Tarafından Verilen İmtiyazla Yürütülen 

Faaliyetlerde Hakimin Takdir Yetkisini Kullanması 

Hükümet tarafından verilen imtiyazla yürütülen faaliyetler dahilinde yapılan bir 

sorumsuzluk anlaşmasının batıl sayılabilmesi için, imtiyaz sahibinin güçlü 

pozisyonunu alacaklıya karşı kötüye kullanmış olması bir kıstas olarak aranmaktadır. 

Alacaklının önemli bir yük altına sokulması söz konusu ise ve sorumsuzluk 

anlaşmasının oluşturduğu ödün başkaca sözleşme klozları çerçevesinde sağlanan 

yararlar ile telafi edilmemişse, sorumsuzluk anlaşmasının hakkaniyete aykırı olacağı 

kabul edilmektedir. Ayrıca borçlunun edimi değerlendirildiğinde de, sorumsuzluk 

anlaşmasına konu olan edime önemli riskler içkin bulunmamaktaysa ya da söz 

konusu edimin ifa edilmesi önemli zorlukların aşılmasına bağlı değilse, yapılan 

sorumsuzluk anlaşmasının hakkaniyete aykırı olacağı kabul edilmektedir851. 

                                                 
848 Stockar, s. 30; Akman, s. 72. 
849 Stockar, s. 30. 
850 Stockar, s. 31. 
851 Ackermann, s. 73; Stockar, s. 30; Lörtscher, s. 166; Oesch, s. 68; Kamm, s. 132. 
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Her ne kadar öğretide bazı yazarlarca, yukarıda ifade edildiği üzere, tekel olma 

özelliğinin de mutlak surette aranması gerektiği ileri sürülmekteyse de, bu görüşün 

kabul edilemeyeceği tekrar edilmeldir. Hükmün içeriğinde yer almayan bu unsurun 

dahil edilmesinin, özellikle hükmün resmi izinle yürütülen faaliyetlere de 

uygulanması imkanını bertaraf edeceği yine vurgulanmalıdır852. Ancak açıktır ki, 

borçlunun faaliyetini tekel olarak yürütmesi ve söz konusu statünün sorumsuzluk 

anlaşmasının yapılmasında etkin olması halinde yapılan sorumsuzluk anlaşması 

evleviyetle hakkaniyete aykırı olacaktır853. Nitekim bu çerçevede tekel olma özelliği 

sorumsuzluk anlaşmasının hakkaniyete aykırı kabul edilmesinde belirleyici 

olmayacak, sadece değerlendirilmesi gereken birçok kıstastan bir tanesi 

olabilecektir854. 

 

                                                 
852 Tartışma için bkz. Bölüm II, s. 172 vd. 
853 Lörtscher, s. 165; Kamm, s. 133. 
854 Lörtscher, s. 165; Kamm, s. 134. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GEÇERLİ BİR SORUMSUZLUK ANLAŞMASININ ETKİLERİ 

 

Tezin ikinci bölümünde sorumsuzluk anlaşmasını geçersiz kılacak hukuki sınırlar ve 

bu sınırların aşılması halinde, sorumsuzluk anlaşmasının hukuken tabi olacağı 

hükümsüzlük statüsü incelenmiştir. Bu bölümde ise geçerli bir sorumsuzluk 

anlaşmasının etkisi inceleme konusu olacaktır.  

 

Bir sorumsuzluk anlaşmasının doğuracağı etkilerin tespiti, sormsuzluk anlaşmasının 

kapsam ve etkilerinin belirlenmesinden geçmektedir. Tarafların sorumsuzluk 

anlaşmasının etkileri konusunda mutabık kalması sık rastlanılan bir durum değildir. 

Ancak taraflar arasındaki bu uyuşmazlığın çözümü ile birlikte sorumsuzluk 

anlaşmasının sözleşmeden doğan talepleri ne ölçüde sınırlandırdığı, haksız fiilden 

doğan talepleri sınırlandırıp sınırlandırmadığı ve son olarak sorumsuzluk 

anlaşmasının üçüncü kişiye etki edip etmeyeceği belirlenebilecektir. Bu nedenle bu 

başlık altında, öncelikle taraflar arasında var olan yorum uyuşmazlığı halinde 

sorumsuzluk anlaşmasının nasıl yorumlanması gerektiği sorunu irdelenecektir. 

Ardından ise sorumsuzluk anlaşmasının sırasıyla sözleşmesel sorumluluğa, haksız 

fiil sorumluluğuna ve üçüncü kişiye etkileri inceleme konusu olacaktır. 

   

 

II.  Sorumsuzluk Anlaşmasının Etkisinin Yorum Yoluyla Tespiti  

 A. Sorumsuzluk Anlaşmasının Yorumu 

 

Bir sözleşme hükmünün sahip olacağı kapsam ve etkinin belirlenmesi, tarafların 

karşılıklı irade beyanlarının ortak anlamının tespit edilmesini gerektirmektedir1. Bir 

başka ifade ile, sorumsuzluk anlaşmasının kapsamı ve etkisi sorumsuzluk 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Oğuzman/Öz, s. 151 vd.; Eren, s. 422 vd.; Gauch Schluep/Schmid, N. 1200 
vd. 
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anlaşmasının yorumu yoluyla belirlenmelidir. Bu amaca ulaşmak üzere sözleşmelerin 

yorumuna ilişkin kullanılan genel ilkelerden yararlanılmalıdır2.  

 

Sözleşmenin yorumlanmasında temel amaç, öncelikle tarafların gerçek ortak 

iradelerinin belirlenmesidir3. Nitekim BK m. 18’de yer verildiği üzere, tarafların 

gerçek ortak iradelerinin araştırılması kaçınılmazdır4.  

 

Ancak tarafların gerçek ortak iradesinin belirlenmesi her zaman mümkün 

olmamaktadır. Bu durumda ise, tarafların güven ilkesine göre irade beyanları 

yorumlanacak ve tarafların farazi ortak iradeleri belirlenecektir5. Bu değerlendirmede 

doğru ve dürüst tarafların somut şartlar altında birbirlerinin irade beyanlarına 

vermekte haklı oldukları anlam esas alınacaktır 6 . Bu çerçevede tarafların irade 

beyanlarının objektif anlamı değerlendirme konusu olacaktır7.   

 

B. Sorumsuzluk Anlaşmasına Uygulanabilecek Yorum 

Araçları 

 1. Lâfzî Yorum 

Tarafların ortak arzularının belirlenmesinde öncelikle sorumsuzluk anlaşmasında 

tarafların kullandıkları kelime ve deyimler dikkate alınacaktır. Lafzî yorum olarak 

anılan bu yorum yönteminde kelimelerin güncel sözlük anlamları esas alınmakla 

                                                 
2 Lörtscher, s. 90; Kamm, s. 76.  
3 Eren, s. 423. 
4  Kramer, Berner Komm., Art. 18 N. 17; Wiegand, Basler Komm., Art. 18 N. 7 vd.; 
Gauch/Schluep/Schmid, N. 1200. 
5  Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, kanunda yer alan yorumlayıcı hukuk kurallarının 
tarafların ortak iradelerine aykırı surette uygulanamayacağıdır. Ancak tarafların ortak iradelerinin aksi 
yönde olduğu ispat edilemezse, sözleşmenin yorumlanmasında yorumlayıcı hukuk kuralları dikkate 
alınacaktır. Bkz.: Oğuzman/Öz, s. 151; Eren, s. 423 vd.  
6  BGE 122 III 420, s. 424 Erwägung 3: “Die Willenserklärungen der Parteien sind, da ein 
übereinstimmender wirklicher Wille nicht ermittelt wurde (Art. 18 Abs. 1 OR), aufgrund des 
Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den 
gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 121 III 118 E. 4b/aa mit 
Hinweisen; BGE 119 II 449 E. 3a). Dabei hat der Richter zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, 
weil nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGE 117 II 
609 E. 6c mit Hinweis; BGE 116 II 259 E. 5a).”  
7 Gauch/Schluep/Schmid, N. 1201. 
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birlikte, tarafların dahil olduğu iş çevresinde kullanılan kelimelerin anlamları sözlük 

anlamlarından farklı olabilir. Bu durumda kelimelerin tarafların dahil oldukları iş 

çevresinde taraflarca bilinen anlamı sorumsuzluk anlaşmasının yorumlanmasında 

belirleyici olacaktır.  

 

Sorumsuzluk anlaşmalarında uygulamada özellikle zarar kalemleri açısından yapılan 

sınırlamalar böyle bir anlam farklılığını beraberinde getirebilir. Ancak sorumsuzluk 

anlaşmasında hukuki bir terimin kullanılmış olması halinde, tarafların söz konusu 

terimin hukuki anlamının bilincinde oldukları varsayılır8.  

 

Genelde bir sözleşmenin parçasını oluşturan sorumsuzluk yorumlanmasında, 

sözleşme bir bütün olarak değerlendirilmeli ve sorumsuzluk anlaşmasına 

sözleşmenin bütünü içinde anlam verilmelidir9.  

 

 2. Sözleşmenin Yapıldığı Sıradaki Şartlara Göre Yorum 

Sorumsuzluk anlaşmasında yer alan ifadeler yorumlanırken elde edilen sonucun 

sorumsuzluk anlaşmasının kurulduğu sıradaki şartlar ile uyuşmasına dikkat 

edilmelidir. Eğer lafzî yorum sorumsuzluk anlaşmasının anlamının belirlenmesinde 

                                                 
8 Ayrıca bkz.: BGer 5C.96/2006, Erwägung 3.1, www.bger.ch:   “Die Einsprecherin hat sich dabei 
und auch bei den vorausgegangenen Eingaben und Verhandlungen durch ihren Sohn, Rechtsanwalt 
und Notar in Chur, vertreten lassen. Derart fachkundig vertreten, muss sie sich beim besonderen und 
juristisch-technischen Sinn der in der Vereinbarung verwendeten Worte und Formulierungen behaften 
lassen (BGE 129 III 702 E. 2.4.1 S. 707 f.).” 
9 BGE 133 III 406, s. 499: “Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur 
Ermittlung des mutmasslichen Willens der Parteien deren Erklärungen auf Grund des 
Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie nach den 
gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (Rechtsfrage; vgl. BGE 132 III 626 E. 
3.1 S. 632; für Erbverträge: BGE 127 III 529 E. 3c S. 533; Urteil 5C.109/2004 vom 16. Juli 2004, E. 
3.3.1, publ. in: Pra 94/2005 Nr. 28 S. 212 f. und ZBGR 87/2006 S. 97 f.). Dabei hat der Wortlaut 
Vorrang vor weiteren Auslegungsmitteln, es sei denn, er erweise sich auf Grund anderer 
Vertragsbedingungen, dem von den Parteien verfolgten Zweck oder weiteren Umständen als nur 
scheinbar klar. Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst zudem erst der 
Gesamtzusammenhang, in dem sie steht. Die Begleitumstände des Vertragsabschlusses oder die 
Interessenlage der Parteien in jenem Zeitpunkt dürfen ergänzend berücksichtigt werden (allgemein: 
BGE 131 III 377 E. 4.2.1 S. 382 und 606 E. 4.2 S. 611 f.)”. Ayrıca bkz.: Oğuzman/Öz, s. 152; Eren, s. 
427; Gauch/Schluep/Schmid, N. 1205 vd. 
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tartışmasız bir sonucu beraberinde getirmiyorsa, sözleşmenin kurulduğu şartlar 

dikkate alınarak bu sonuca ulaşılabilir10. Başka bir ifade ile, sözleşmenin kurulduğu 

yer ve zaman, sözleşme müzakereleri, tarafların bu müzakereler sırasında takındığı 

tutum ve davranışlar ve menfaat durumları ile ilgili iş çevrelerindeki ticari örf ve 

adetler dikkate alınmalıdır11. 

 

 3. Yardımcı Yorum Kuralları 

Yukarıda anılan ilk iki yorum kuralına göre sorumsuzluk anlaşmasının anlamı ortaya 

konulamıyorsa, öğretide ve uygulamada sözleşmelerin yorumlanmasında tereddüt 

halinde dikkate alınan yardımcı yorum kuralları yol gösterecektir12. Aşağıda kısaca 

sayılan ve sorumsuzluk anlaşması açısından önem taşıyan bazı yorum kuralları 

sözleşme hükmünün anlamının ortaya konulmasında yaşanan tereddütlerin 

giderilmesi için başvurulan yardımcı yorum kuralları arasında yer almaktadır13: 

 

- Sözleşme hükmünü (sorumsuzluk anlaşmasını) düzenleyen taraf aleyhine 

yorum 

- Sözleşme hükmü (sorumsuzluk anlaşması) ile yükümlülük altına giren 

taraf lehine yorum 

- Sözleşme hükmüne (sorumsuzluk anlaşmasına) ilişkin kanunda öngörülen 

yedek hukuk kurallarından ayrılan düzenlemelerin dar yorumu 

 

 

 

 

                                                 
10 Gauch/Schluep/Schmid, N. 1212 vd; Oğuzman/Öz, s. 152. 
11 Gauch/ Schluep/Schmid, N. 1212 vd.; Eren, s. 428. 
12 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Gauch/Schluep/Schmid, N. 1223 vd. 
13 Oğuzman/Öz, s. 152. Ayrıca bkz.: Eren, s. 428 vd. 
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II.  Sorumsuzluk Anlaşmasının Borçlunun Sözleşmeden Doğan 

Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi 

Borçlu temerrüdünde, borçlunun yol açtığı imkansızlıkta ve sözleşmenin müspet 

ihlalinde alacaklının uğradığı zarardan borçlunun olası sorumluluğunun kapsamı 

daha sözleşme kurulurken bir “sorumsuzluk anlaşmasının” konusu haline 

getirilebilir.  Bir başka ifade ile, sözleşme kurulurken alacaklı ile borçlu, borçlunun 

sorumlu olacağı ifa engelleri nedeniyle alacaklının uğradığı zarardan borçlunun 

sorumluluğunu anlaşarak sınırlandırabilirler.  

Kanunun sorumluluğun doğması için aradığı temel koşulların bir araya gelmiş 

olmasına rağmen14, kanunun bu sorumluluğa bağladığı hukuki sonuçların doğmasına 

sorumsuzluk anlaşması a priori engel olmaktadır. Bir başka ifade ile, borçlunun 

sorumlu olduğu ifa engellerinde sorumsuzluk anlaşması tazminat borcunun 

doğmasına engel olmaktadır15. Sorumsuzluk anlaşmasının yapıldığını gören hakim, 

sorumsuzluk anlaşmasını re’sen dikkate alır. Zira sorumsuzluk anlaşmasının yapılmış 

olması bir itiraz teşkil eder.  

Buna karşılık, sorumsuzluk anlaşması borçlunun sözleşmeden doğan edim 

yükümlülüğü ile yan yükümlülükleri üzerinde etkisi olmaz. Zira sorumsuzluk 

anlaşması borçlunun edimin ifası aşamasında göstermesi gereken özen borcu 

üzerinde bir etkisi olmaz. Akman’ın haklı surette ifade ettiği üzere, sorumsuzluk 

anlaşması ile, borçlunun sözleşmeden doğan asli edim yükümü hiç bir surette 

azaltılmış, hafifletilmiş veya değiştirilmiş olmaz16. 

 

                                                 
14 Gernhuber’e göre ise, sorumluluğun doğması için kanunun aradığı şartların bir araya gelmesine 
sorumsuzluk anlaşması engel olmaktadır. Bkz.: Gernhuber, “Gläubiger, Schuldner und Dritte”, JZ 
1962, s. 553 – 558, s. 554 vd. 
15 Ackermann, s. 25 vd.; Schnyder von Wartensee, s. 34; Oesch, s. 12 vd.; Kamm, s. 13 vd.; Buol, N. 
49 ve 231; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3076; Zirlick, s. 329; Emmenegger, ZBJV 2005, s. 539 
vd. 
16 Akman, s. 9. Ayrıca hizmet ve vekalet sözleşmelerinde sorumsuzluk anlaşmalarında aynı yöndeki 
tartışma için bkz.: Bölüm II, s. 266 vd. ile 276 vd. 
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III,  Sorumsuzluk Anlaşmasının Sözleşme Dışı Sorumluluk 
Hallerinde Etkisi 
  

A. Haksız Fiil Sorumluluğunun Bertaraf Edilmesi 

1. Genel Olarak 

 

Borçlar Kanunu m. 98’de yapılan atıf sayesinde sözleşmeden doğan sorumlulukta 

kanunda ayrıca düzenlenmemiş konularda (BK m. 41 vd.) haksız fiil sorumluluğuna 

ilişkin hükümler uygulama alanı bulur. Buna karşılık haksız fiil sorumluluğuna 

ilişkin olarak kanunda düzenlenmemiş konularda hangi hükümlerin uygulanacağı 

kanunda düzenlenmemiştir, bir başka ifade ile borca aykırılığa ilişkin hükümlere atıf 

yapılmamıştır. İşte haksız fiil sorumluluğunu konu alan sorumsuzluk anlaşmaları 

böyle bir boşluğa denk gelmektedir. Bu nedenle BK m. 99 ve 100’de öngörülen 

sınırların haksız fiil sorumluluğunu sınırlandıran sorumsuzluk anlaşmalarında 

(izole/yalın sorumsuzluk anlaşmalarında) uygulanıp uygulanmayacağı tartışması 

doğmaktadır. 

 

Bir görüşe göre haksız fiil sorumluluğunu konu alan sorumsuzluk anlaşmasının 

yapılması mümkün bulunmamaktadır. Zira haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen 

hükümler kamu düzenini koruma amacını gütmekte ve emredici niteliktedir. 

Dolayısıyla bu hükümlerin ihlalinden doğan sorumluluğun bertaraf edilmesi 

mümkün bulunmamaktadır. Bu kabule göre, haksız fiil sorumluluğu ile kanun 

koyucu toplumun menfaatlerini korumak amacıyla taraf iradelerinin tasarrufuna 

kapalı bir alan yaratmıştır17. 

 

Bir diğer görüş, haksız fiil sorumluluğunda sorumsuzluk anlaşmalarına zararın 

özelliğine göre izin vermektedir. Sorumsuzluk anlaşmasının kapsadığı zarar, eğer 

zarar görenin mal varlığına ilişkinse bu anlaşma geçerli, kişivarlığına ilişkin ise 

                                                 
17 Schnyder von Wartensee, s. 49/50; Gautschi, FS Oftinger, s. 14; Çağa, s. 192; Neuenschwander, s. 
104; Alnıak, s. 329, 330 ve 333. 
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geçersiz kabul edilmektedir18. Bu görüşe göre şahısvarlığına verilecek zararları konu 

alan bir sorumsuzluk anlaşması, yukarıda yer verildiği üzere19, MK md. 23/II ve BK 

md. 19/II’ye aykırılık sebebiyle geçersiz olacaktır. 

 

Başka bir görüşe göre ise, haksız fiiller konusunda sorumsuzluk anlaşmalarına genel 

olarak hiçbir sınır getirilmemelidir. Bu görüşe göre zarar gören özel bir fayda 

sağlayacaksa, sorumsuzluk anlaşması yapabilmelidir. Buna kamu düzeni kavramının 

genişletilmesi ile engel olunmamalıdır. Üstelik zararın malvarlığında veya 

kişivarlığında meydana gelmesi de bir fark meydana getirmemelidir20. 

 

Bir diğer görüşe göre ise, haksız fiil sorumluluğunu sınırlandıran sorumsuzluk 

anlaşmalarına bazı sınırlamalarla birlikte imkan tanınmalı ve bu tür sorumsuzluk 

anlaşmalarına BK md. 99 kıyasen uygulanmalıdır21. Nitekim hafif ihmal sonucu 

meydana gelen zararlardan sorumluluğun sınırlandırılmasında borçlunun ya da failin 

sorumluluğu açısından bir ayrım yapılmasında haklı bir gerekçe bulunmamaktadır22. 

Zira bir taraftan hafif ihmal halinde borçlunun sorumlu olmayacağı, diğer taraftan 

failin sorumlu olacağı sonucu kabul edilebilir değildir. BK m. 99’un emredici 

sınırları dahilinde düşünüldüğünde bu tür bir sorumsuzluk anlaşmasına karşı çıkmak 

için haklı bir gerekçe bulunmamaktadır. Özellikle rıza ile sorumsuzluk anlaşması 

arasındaki benzerlik/farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda23, hukuken geçerli 

bir rıza sayesinde haksız fiilin oluşmadığı sonucuna varılırken, tek taraflı bir işlem 

olan rıza yerine iki taraflı bir işlem olan sorumsuzluk anlaşması ile sorumluğunun 

doğmadığı sonucuna varılamaması mümkün görünmemektedir24.  

 

                                                 
18 Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Art. 58 N. 17; Akman, s. 114/115. 
19 Bkz.: Bölüm II, s. 190 vd. 
20 Oftinger, Haftpflichtrecht I, § 12 s. 415; Karş.: Akman, s. 113. 
21 Ackermann, s. 54; Schnyder von Wartensee, s. 50; Schraner, s. 37 vd.; Lörtscher, s. 174 vd; Oesch, 
s. 174; Kamm, s. 218 vd.; Buol, N. 578; Brehm, Berner Komm., Art. 58 N. 137 vd. 
22 Aksine burada kanun koyucunun sözleşme yoluyla sorumluluğun bertaraf edilmesinde BK m. 99 ile 
tekil bir düzenleme öngördüğü ifade edilmektedir. Ackermann, s. 54; Schraner, s. 63. 
23 Bkz.: Bölüm 1 iç atıf 
24 Schnyder von Wartensee, s. 58; Akman, s. 113; Erten, s. 166; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 
886; Eren, s. 1042; Serozan, § 21 N. 8 ve § 23 N. 2.   
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Bu gerekçeye istisnaden öğretide baskın görüşe göre, BK md. 99’un kıyasen 

uygulanması sonucunda hafif ihmalden doğan haksız fiil sorumluluğu (hükümde 

öngörülen istisnalar dışında) geçerli olarak ortadan kaldırılabilecek; kast ve ağır 

ihmal için ise ortadan kaldırılamayacaktır25.  

 

Bu görüşe karşılık azınlıkta kalan bazı yazarlar26 ve İsviçre Federal Mahkemesi eski 

kararlarında BK m. 99’un haksız fiil sorumluluğunu konu alan sorumsuzluk 

anlaşmalarında sınır oluşturamayacağı görüşünü kabul etmekteydi27. Günümüzde ise 

İsviçre Federal Mahkemesi haksız fiil sorumluluğunun sorumsuzluk anlaşması ile 

bertaraf edilmesini BK m. 99’un kıyasen uygulanması yoluyla yukarıda anılan 

sınırlar dahilinde geçerli kabul etmektedir. 

 

2. Haksız Fiil Sorumluluğu İle Sözleşmeden Doğan 

Sorumluluğun Yarışması Halinde Sorumsuzluk Anlaşmasının 

Rolü 

Tazminat borcunu doğuran eylem hem BK md. 41 vd. anlamında haksız fiil, hem de 

BK m. 96 vd. anlamında borca aykırılık oluşturduğu durumlarda Türk - İsviçre 

hukuklarında hakim görüş, bu iki sorumluluk kaynağına dayanan taleplerin 

yarışmasıdır: Zarar gören, tazminat davasını ister sözleşmesinin ihlaline, isterse 

haksız fiile ilişkin hükümlere dayandırabilir. Ancak bir sorumluluk sebebine dayalı 

bulunan tazminat talebi yerine getirildiği takdirde, diğer sorumluluk sebebine 

dayanan talep de ortadan kalkacaktır. 

 

Sözleşmeden veya haksız fiilden doğan taleplerin yarışması, sorumsuzluk anlaşması 

bakımından ortaya bir problemin çıkmasına sebep olmaktadır. Sözleşmesel 

sorumluluk BK m. 99 çerçevesinde geçerli bir sorumsuzluk anlaşması ile ortadan 

                                                 
25 Ackermann, s. 54; Schnyder von Wartensee, s. 50; Schraner, s. 37 vd.; Lörtscher, s. 174 vd; Oesch, 
s. 174; Kamm, s. 218 vd.; Buol, N. 578; Brehm, Berner Komm., Art. 58 N. 137 vd.; Zirlick, s. 182. 
26 Gautsch, FS Oftinger, s. 9; Neuenschwander, s. 104. 
27 BGer, T: 7.2.1933, SJ 1934, I, s. 10 f., BGer, T.: 3.10.1933, SJZ 31 (1934/1935).  
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kaldırılmışken, bu anlaşmanın sözleşmeden doğan sorumluluk ile yarışan haksız fiil 

sorumluluğu üzerinde de etkili olup olmayacağı irdelenmelidir.  

 

Türk-İsviçre hukuku bu konuda herhangi bir özel hüküm içermemektedir. Azınlıkta 

kalan bir görüşe göre, borçlunun sorumluluğunun sınırlanması, yalnız bir sözleşme 

ile kurulmuş borçların ihlalini kapsar; başka bir söylemle herkes için uyulması 

gerekli davranış yükümlülüklerinin ihlali halinde borçlunun haksız fiilden doğan 

sorumluluğu için özel bir anlam taşımaz.  

 

Türk-İsviçre hukukunda savunulan baskın görüşe göre ise, borçlunun sözleşmeden 

doğan sorumluluğu hafif ihmal hali için geçerli olarak kaldırılmışsa, bu anlaşmanın, 

sözleşmeden doğan sorumluluk ile yarışan haksız fiil sorumluluğu için de etkili 

olduğu prensip olarak kabul edilmelidir 28 . Aksi yönde bir sonucu haklı kılan 

gerekçelerin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır: Öncelikle tarafların hukukçu 

olmadıkları zaman sözleşmeye dayanan hukuki yükümlülükler ile genel davranış 

yükümlülüleri arasındaki farkı bilmelerini29 ve ayrıca bu yükümlülüklerin ihlalinden 

ortaya çıkan sorumluluğun hangi hukuki sebebe dayandığını tespit etmelerini 

kendilerinden beklemek hayatın olağan akışına uygun bulunmamaktadır.  

 

Tarafların hukuki sebebe dayanmaksızın yalnız hafif ihmalden doğan tazminat 

borcunu ortadan kaldırmak istedikleri kabul edilmelidir. Zira tarafların iradesi 

genellikle, borçlunun kusuru hafif olduğu zaman onu hiç sorumlu tutmamak 

olacaktır. Aksi sonuca varılmasına engel olan bir diğer düşünce,  sözleşmeden doğan 

sorumluluğu sınırlandıran sorumsuzluk anlaşmasının da bu yorumla birlikte anlamsız 

kılınacağıdır. Eğer geçerli bir sorumsuzluk anlaşması varsa, taraf iradelerinin haksız 

fiil sorumluluğunu da kapsadığı şeklindeki yorum dürüstlük kuralına ve özellikle ve 

güven ilkesine de uygun olacaktır. 

                                                 
28 Ackermann, s. 49; von Wartensee, s. 50; Oser/Schönenberger, Zürcher Komm., Vorbem. Zu Art. 41 
– 61 N. 18; Çağa, s. 206; Gürsoy, s. 180; Neuenschwander, s. 104; Ackermann, s. 49; Tandoğan, 
Mesuliyet Hukuku, s. 538; Akman, s. 117; Lörtscher, s. 174 vd.; Oesch, s. 174; Erten, s. 141; Kamm, 
s. 219; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 886; Buol, N. 573, 578; Weber, Berner Komm., Art. 100 
N. 49; Zirlick, s. 183; Eren, s. 1042.  İsviçre Federal Mahkemesi de bu yöndeki yorumu kararlarında 
benimsemektedir: BGE 120 II 58, s. 61 (Erwägung 3a), BGE 107 II 161, s. 168 (Erwägung 8). 
29 Akman, s. 118. 
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Aslında bu sorunun temelinde bir yorum sorununun bulunduğu tespiti doğrudur. Ve 

yukarıda yer verilen yorum şeklinin, olayların büyük çoğunluğunda tarafların 

iradelerine uygun düşeceği aşikardır. Örneğin tarafların yaptıkları bir istisna 

sözleşmesinde esere hafif ihmal ile verilecek zararlardan yüklenicinin sorumlu 

olmayacağını kararlaştırmış olmaları halinde, bu yöndeki bir anlaşmanın, 

yüklenicinin haksız fiilden doğan sorumluluğunu da kapsadığı kabul edilmelidir. 

Ancak zarar gören eser sahibi, iradelerin bu yolda olmadığını, amaçlarının, 

borçlunun yalnız sözleşmeden doğan sorumluluğunu kaldırmak olduğunu iddia 

ediyorsa, bu iddiasını ispat ederek haksız fiil sorumluluğuna dayadığı tazminat 

davasında başarı elde edebilir.  

 

Son olarak, tarafların açıkça her iki sorumluluk çeşidini kapsayan bir anlaşma 

yapmaları da mümkündür. Örneğin taraflar, “hafif ihmal için her türlü sorumluluğun 

kaldırıldığını” kararlaştırmışlarsa, burada artık her iki sorumluluk türünün 

kastedildiği açıktır ve yukarıda anılan yorum sorununun bulunmadığı görülecektir. 

Bu durumda, tarafların hem sözleşmeden doğan sorumluluğu hem de haksız fiilden 

doğan sorumluluğu hafif ihmal için sınırlandırdıkları kabul edilmelidir.  
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IV. Sorumsuzluk Anlaşmasının Üçüncü Kişiye Etkisi -  

Sözleşmelerin Nisbîliği İlkesi ile Sorumluluk Hukukunun İkili 

Yapısının Beraberinde Getirdiği Sonuçlar Karşısında Sözleşmenin 

Üçüncü Kişiye Etkisi   

Roma hukukunda  “sözleşme üçüncü kişiye ne yarar sağlar ne de zarar verir” (res 

inter alios acta aliis neque nocet prodest) kuralı gereğince sözleşmeye taraf olmayan 

kişilerin sözleşmenin kurduğu hukuki bağın (iuris vinculum) içinde yer almadığı ve 

bu bağın sadece taraflar arasında etkili olduğu ifade edilmekteydi 30 . Roma 

hukukunun izlerini taşıyan hukuk sistemlerinde de kabul edildiği üzere, tarafların 

yapmış oldukları bir sözleşme kural olarak sadece sözleşmenin tarafları arasında 

etkili olur ve üçüncü kişilere sirayet etmez31. Türk hukukunda anılan ilkeyi ifade 

etmek üzere “sözleşmenin nisbiliği ilkesi” deyişi kullanılır32.  

Sözleşmenin “inter partes” etkisini anlatan bu ana prensip üç önemli sonucu içerir. 

İlki, borç ilişkisinin sadece taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurmasıdır. Başka bir 

ifade ile alacaklı, borç ilişkisinden doğan nisbi hakkını, sadece borçluya karşı ileri 

sürebilir, edimin ifasını sadece borçludan talep edebilir ve bu nisbi hakkın ihlalinden 

yalnızca borçluyu sorumlu tutabilir. İkinci sonuç, borcun ifa edilmemesinden bir 

üçüncü kişinin zarar görmesi halinde, onun sözleşme ilişkisine dayanarak zararının 

tazminini sağlamasının kural olarak mümkün olmamasıdır 33 . Üçüncü sonuç ise, 

sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişinin haklarının sözleşme ile daraltılamayacağı 

ve onun hukuki durumunun ağırlaştırılamayacağıdır34.  

                                                 
30 Zimmermann, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, s. 1. 
31 Bucher, OR AT, s. 107; Engel, s. 18 vd; Kamm, s. 94 vd; Kramer, Allgemeine Einleitung in das 
schweizerische OR, N. 44; von Tuhr/Peter, § 2, II, s. 9; Oğuzman/Öz,  s. 17; Haluk Tandoğan, 
Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara 1963, s. 20 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 60.  
32 Kocayusufpaşaoğlu, BH Giriş, s. 15 N 23; Oğuzman/Öz, s. 21. 
33 Merz, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Schweizerisches Privatrecht VI/1, s. 190, N. 14. 
34 Kramer, Berner Komm., Allgemeine Einleitung in das schweizerische OR, N. 45; Oesch, s. 39; 
Schmidt-Salzer, s. 12  N 3.025; Roland Keller, Anwendungsfälle der Drittschadensliquidation und des 
Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, Zürich 2004, s. 129. İsviçre Federal Mahkemesi, 
1968 tarihli bir kararında davalı borçlunun alacaklısı ile yaptığı sözleşmede kararlaştırdığını ileri 
sürdüğü sorumsuzluk anlaşmasının, bizatihi davacı üçüncü kişi ile akdedilmemiş olması nedeniyle 
onuni aleyhine etki etmeyeceğine işaret etmiştir. Bkz.: BGE 94 II 151. Yargıtay 1977 tarihli bir 
kararında aynı sonuca şu gerekçeyle varmıştır: “Burada önemli görülen bu yön üzerinde ayrıca 
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Bu ilkenin doğal sonucu, sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişilerin, kural olarak, 

sözleşmesel sorumluluk hükümlerine dayanarak zararlarının giderilmesini 

isteyemecekleri, onlar için ancak haksız fiil hükümlerinin uygulama alanı 

bulabileceği kabul edilir. Halbuki üçüncü kişinin edime bağlı tehlikelere yakınlığı, 

borç ilişkisinin sosyal etkilerinin yarattığı risk artışlarından en az alacaklı kadar 

etkilenebilecek durumda olmasını beraberinde getirmektedir. Ancak nisbilik ilkesi 

nedeniyle, aynı riziko sebebiyle sözleşme tarafı sözleşmesel sorumluluktan 

yararlanacakken, üçüncü kişi haksız fiil hükümlerinden medet umacaktır. Örneğin, 

kocanın kiraladığı evde zarar gören ailenin kiraya verene karşı ileri sürecekleri 

talepleri, çocuklar ve anne haksız fiil hükümlerine, kiracı baba ise kira sözleşmesine 

dayandıracaktır. Oysa sözleşmenin tarafları arasında varlığı öncelikle kabul edilen 

koruma yükümlerinin burada üçüncü kişilere de sirayet etmesi gerekmektedir. Çünkü 

kira sözleşmesinin ifasının beraberinde getirdiği tehlikelerle sadece sözleşme tarafı 

değil, onun eşi ve çocukları da karşılaşmaktadır. Kaldı ki, kiracının bu kişilerin de 

aynı ölçüde korunması konusundaki menfaati de yadsınamayacaktır. Ancak 

sözleşmelerin nisbiliği ilkesinin katı sonucu, aynı koruma yükümlülüğünün ihlalini 

ayrı sorumluluk hukuku kurallarına tabi tutmaktadır35. 

                                                                                                                                          
durulmasında yarar vardır. O da, sigorta sözleşmesinin genel şartlarnın 2. maddesinin(e) bendinde 
mevcut olan sorumsuzluk şartının üçüncü kişileri bağlayıp bağlamayacağ ve aracın sahibinin kusurlu 
davranışı sonunda aracın üçüncü kişiler tarafından çalınması ya da izinsiz kullanılması halinde de 
sigortanın sorumsuz olup olamayacağı sorunudur. Dairemizin ve yargıtay'ın ötedenberi istikrarla 
uygulaya geldiği içtihadına göre, aracın kapısının açık bırakılması ya da üzerinde kontak anahtarının 
unutulması yüzünden aracın çalınması ya da izinsiz kollunılması halinde, araç sahibi Trafik 
Kanunu'nun 50. maddesi hükmünce sorumlu tutulmaktadır. O hade 50. maddeye göre araç sahibi 
sorumlu tutulduğuna göre sigortanın bu durumlarda sorumsuz tutulması büyük bir çelişki olur. Kaldı 
ki, sözleşmenin 2/e bendindeki sorumsuzluk şartı sigortacı ile sigorta ettiren arasında hüküm ifade 
edip, bu şartın üçüncü kişiler bağlayacağı da düşünülemez. Kaldı ki, Trafik kanunu'nun 55/I. maddesi 
(sigorta mukavelesinden ... doğan ve tazminat miktarının azaltılması veya kaldırılması neticiseni 
veren istisnai haller, zarar görenlerin haklarına tesir etmez) hükmünü koymuştur ki, bu hüküm ile ve 
genel şartların 13/I ve II. maddesi hükmü dahi sözleşmedik sorumsuzluk şartının üçüncü kişilere karşı 
ileri sürülemeyeceğini ve onların hukukunu etkilemeyeceğini göstermektedir. O halde üçüncü kişiler 
yararına yasadan doğan bir hakkın sözleşmede taraf olmayan üçüncü kişiler aleyhine bir şart ile 
bertaraf edilmesi mümkün ve geçerli olmadığından sigortanın sözleşmedik sınırlar içinde sorumlu 
tutulması doğrudur (Türk-agm-347 vd.) (Özsunay-agm,856 vd.) ve davalı B. S.'nın bu yönü amaç 
tutan temyiz itirazları yetersizdir.” Yargıtay 4.  Hukuk Dairesi, E. 1977/1781, K. 1977/2595, T. 
07/03/1977 - www.hukukturk.com.  
35 Atamer’in işaret ettiği üzere, adalet duygumuz birbirne benzeyen hukuki sorunların aynı hukuki 
sonuçlara bağlanmasını bekler, ancak farklı hukuki sonuçlar öngörülecekse de, bunun makul düzeyde 
gerekçelendirilmesini isteriz. Sorumluluk hukukunun ikili yapısı ve borç ilişkisinin nisbiliğinin 
doğurduğu farklı sonuçlar ise, hukuken güçlü bir gerekçeden yoksundur. Bkz.: Atamer, YD 1996, s. 
107; Rona Serozan, “Haksız Fiil ve Haksız Zenginleşme Sorumluluklarının Açıklarını Sözleşme 
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Buna karşılık, bir borç ilişkisinin üçüncü kişilere asla etki etmeyeceği ya da üçüncü 

kişilerin söz konusu borç ilişkisi üzerinde asla etkili olamayacakları söylenemez. 

Nitekim doğrudan kanun koyucu tarafından da sözleşmenin nisbiliği ilkesine önemli 

istisnalar getirilmiştir. Örneğin, kanunda sayılan nisbi hakların tapu kütüğüne şerh 

edilebilmesi sayesinde, şerh konusu nisbi hakkın üçüncü kişilere etki etmesi 

sağlanmaktadır (MK m. 1009/f.2). Bir başka örnek, vekilin tayin ettiği alt vekilin 

müvekkile verdiği zararların tazmininde müvekkilin vekil ile alt vekil arasındaki 

sözleşmeye dayanabilmesindedir (BK m. 391/f.3)36. Yine, vekalet sözleşmesinde 

vekilin üçüncü kişiye karşı alacak haklarının belirli şartlar dahilinde kanun gereği 

(BK m. 393/f.1 uyarınca) müvekkile geçmesi bir başka örnektir. Bunun dışında kira 

ilişkisinde, alt kiracı kiralananı kiracıya tanınandan başka şekilde kullandığı takdirde, 

kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya karşı kullanabilir (BK 

m. 259). Burada da, kanun koyucunun iradesi ile sözleşmenin nisbiliği ilkesi 

aşılmaktadır 37 . Zira BK m. 259/f. 3 gereğince alt kira sözleşmesi başkası için 

alacaklar meydana getirmektedir 38 . Bir başka örnek, işveren tarafından çalışma 

güvenliğinin sağlanmaması nedeniyle işçinin ölümü halinde, işçinin desteğinden 

yoksun kalanların işverene karşı ileri sürecekleri tazminat talebi BK m. 332/f.2 

gereğince sözleşmeden doğan sorumluluğu düzenleyen hükümlere tabi kılınmıştır. 

Son bir örnek, aşağıda sorumsuzluk anlaşması bakımından etkileri inceleneceği 

üzere, tarafların üçüncü kişinin sözleşmeden yarar sağlamasını kararlaştırabilmesidir 

(BK m. 111).   

                                                                                                                                          
Sorumluluğu ile Kapatma Eğilimi”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, Istanbul 2007, s. 715 – 
741, s. 716. 
36 Şebnem Akipek, Alt Vekalet, Ankara 2003, s. 185 vd. 
37 Ayrıca bkz.: Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, s. 119 vd. 
38  Burada ilk kira sözleşmesi değil, alt kira sözleşmesi başkası için alacaklar doğurmaktadır ve 
kiralayan alt kiracıya karşı bir “doğrudan talep hakkı” elde etmektedir. Bkz.: Yavuz, BH Özel 
Hükümler, s. 303; Yazman, “Alt Kira ve Hasılat Kirası  Münasebetlerinde Alt Kira ve Kiranın Devri”, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, (Seminer Yarışması) 1960 – 1961, s. 16. Kahveci, 
Nalan, Alt Kira ve Kiranın Devri, İzmir 2005, s. 82. Karş.: BK m. 259/f. 3 hükmüne rağmen, alt kiracı 
ile kiralayan arasında bir hukuki ilişkinin kurulmadığı görüşü için bkz.: Akipek, Alt Vekalet, s. 94.  
Dikkat edilmelidir ki, alt kiracı ile alt kiralayan arasındaki sözleşmede, alt kiracıya daha ağır 
yükümlülükler getirilmiş olsa bile, asıl kiralayan bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan 
zararın tazminini BK m. 259/f. 3’e dayanarak isteyemeyecektir. Bkz: Tandoğan, Üçüncü Şahsın 
Zararının Tazmini, s. 122 dn. 10. 
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Kanun koyucunun koymuş olduğu bu istisnai kuralların ötesinde, her borç ilişkisi, 

“alacaklı ve borçlu” ile sınırlı olmayan sosyal etkiler doğurur39 ve bu etkiler üçüncü 

kişilere de sirayet eder40. Örneğin, kira sözleşmesine taraf olmayan ancak kiralanan 

evde oturan eş ve çocuklar da, kira sözleşmesinin etki alanına dahildir. Ancak 

tarafların birbirlerinin şahıs ve malvarlığı üzerinde sosyal temas sebebiyle daha çok 

etki olanağı buluyor olması nedeniyle sözleşmesel sorumluluğa kapı aralanması, 

“kimseye zarar verme!” genel buyruğunu temel alan haksız fiil sorumluluğu 

karşısında güçlü bir gerekçeye muhtaçtır41.  

Sözleşmelerin nisbiliği ilkesinin katı sonuçlarını aşmak amacıyla, bazı önemli 

teoriler geliştirilmiş ve üçüncü kişinin tarafı olmadığı bir sözleşmenin ihlalinden 

gördüğü zararlar nedeniyle sözleşmesel sorumluluğu düzenleyen hükümlerden 

yararlanması sağlanmaya çalışılmıştır42. Bu çabanın temelinde, haksız fiilden zarar 

görenin, sözleşmeye aykırılık halinde zarar görene kıyasla çok daha elverişsiz bir 

durumda bulunması yer alır43.  

                                                 
39 Larenz, “Culpa in Contrahendo, Verkehrssicherungspflicht und “sozialer Kontakt”, MDR 9/1954, s. 
515 – 518; 518; Gernhuber, Joachim, Drittwirkung im Schuldverhältnis kraft Leistungsnähe, 
Tübingen 1958, s. 29 – 274,  s. 249; Gernhuber, JZ 1962, s. 554. 
40  Atamer, Yeşim, Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararın Sözleşmesel Sorumluluk Kurallarına Göre 
Tazmini, YD 1996, C. 22, s. 99 – 132, s. 107. 
41 Bkz.: Picker, AcP 183,ü s. 417/418. 
42 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Serozan, “Culpa in Contrahendo”, “Akdin Müsbet İhlali” ve “Üçüncü 
Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme” Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç 
İlişkisi, MHAD 1968, S. 3, s. 108 – 130; Teoman Akünal, Sorumluluk Hukukunda Sözleşmenin 
Nisbiliği Prensibinin Aşılması, YD 1988, s. 222 vd; Atamer, YD 1996, s. 99 vd. 
43 Haksız fiil sorumluluğunun doğması için, bir mutlak hakkın ya da bir koruma normunun ihlaline 
ihtiyaç vardır, ki hukuka aykırılık unsuru vücut bulsun. Oysa sözleşmesel sorumluluğun doğması için, 
bir mutlak hakkın ihlali aranmaz. Haksız fiil sorumluluğunu daha elverişsiz kılan bir diğer fark, BK 
m. 55 çerçevesinde kurtuluş kanıtı getirerek müstahdemin vermiş olduğu zarardan kurtulma imkanı 
varken, BK m. 100 çerçevesinde yardımcı şahsın borca aykırı davranışlarından kusur aranmaksızın 
borçlunun sorumlu tutulabilmesindedir. Bunun ötesinde, ayrıca yardımcı şahıs kavramı ile müstahdem 
kavramı arasındaki fark da, yine haksız fiil sorumluluğu bakımından daha dar bir hareket alanı sağlar. 
Bir başka fark, ispat yükü bakımından ortaya çıkar. Sözleşmesel sorumlulukta borçlu BK m. 96 
gereğince kusursuzluğunu ispat etmelidir ki, sorumluluktan kurtulabilsin. Oysa BK m. 41 gereğince 
haksız fiil sorumluluğunda zarar gören failin kusurunu ispat etmelidir. Son bir fark, her iki 
sorumluluğa ilişkin tazminat davalarının tabi olduğu zamanaşımı süreleri nedeniyle ortaya çıkar. 
Borca aykırılık halinde bu süre BK m. 125 gereğince on yılken, haksız fiil sorumluluğunda BK m. 60 
gereğince zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren bir yıldır. İşte, haksız fiil sorumluluğunun 
sözleşmesel sorumluluğa kıyasla içinde bulunduğu bu elverişsiz durum, sözleşmesel sorumluluğun 
haksız fiil sorumluluğu aleyhine genişletilmesi çabalarına neden olmuştur. Bkz.: Oğuzman/Öz, s. 34 
vd.; Atamer, YD 1996, s. 102; Serozan, Culpa in Contrahendo, Akdin Müsbet ihlali ve Üçüncü Kişiyi 
Koruyucu Etkili Sözleşme Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, 
MHAD 1968, s. 108 – 129, 116; Rona Serozan, Yürürlükteki İfa Engelleri ve Haksız Fiiller Hukukun 
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Sözleşmesel sorumluluğu, haksız fiil sorumluluğu aleyhine genişleten bu teorilerin 

öğreti ve uygulamada benimsenmesi ile beraber, sözleşmede kararlaştırılan 

sorumsuzluk anlaşmalarının da üçüncü kişiye etkili olup olmayacağı sorunu 

doğmuştur. Anılan teoriler aşağıda sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk 

anlaşmasının üçüncü kişi aleyhine veya lehine etki gösterip göstermemesine göre 

sınıflandırılarak incelenecektir.  

 

A. Sorumsuzluk Anlaşmasının Üçüncü Kişi Aleyhine Etkisi 

Bu başlık altında sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişi aleyhine etkisi 

incelenecektir. Bu bağlamda birinci alt başlıkta, öncelikle sözleşme taraflarının 

yapmış oldukları bir “üçüncü kişi yararına sözleşme” kapsamında bu etki 

irdelenecektir. İkinci alt başlıkta ise, sözleşmenin nisbiliği ilkesini aşmak amacıyla 

öğretide geliştirilen ve Türk hukuku bakımından da önem taşıyan iki önemli teori 

üzerinde durulacaktır. Bu teorilerin hem kuramsal temelleri hem de sorumsuzluk 

anlaşmasına bağlı olarak doğurdukları sonuçlar “sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü 

kişi aleyhine etkisi” kapsamında irdelenecektir. 

 

 1. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Kural olarak, sadece alacaklıya ya da onun yetkili temsilcisine ifanın yapılması ile 

borçlunun borcu sona erer. Oysa üçüncü kişi yararına sözleşmelerde borçlu, ifa ile 

yükümlü olduğu edimi sözleşmenin tarafı dahi olmayan bir kişiye (lehdara) ifa 

                                                                                                                                          
Yetersizlikleri ve Bu Yetersizliklerin Aşılmasında Giderek Önemi Artan Kavramlar; Sözleşmenin 
Müspet İhlali ve Culpa In Contrahendo, İÜHFM 1979, C. 18, s. 27 – 42; Serozan, Alangoya Armağan, 
s. 715 – 741; Müller-Chen, Markus, Probleme des dualistischen Haftungskonzepts, Haftpflichtprozess 
2008, s. 13 – 26, özellikle s. 19 vd.; Alman hukuku için bkz.: Gottwald, MüKo, BGB § 328, N. 106. 
Haksız fiil hükümlerinin sözleşmeden doğan sorumluluğu düzenleyen hükümlere nazaran var olan 
elverişsizliğinin, haksız fiil hukuku alalnında geliştirilen organizasyon kusuru/ sorumluluğu 
(Organisationsverschulden) veya kurtuluş kanıtının getirilmesinin ağırlaştırılması (Verschärfung des 
Entlastungsbeweises) gibi yeni kurumlar sayesinde azalmakta olduğu da bir gerçektir. Bkz.: Peter 
Schlechtriem, “Schutzpflichten und geschützte Personen”, Festschrift für Dieter Medicus, München 
2009, s. 529 - 542, 530; Medicus, FS Schlechtriem (2003), s. 621. 
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etmekle borcundan kurtulur. 44  BK m. 111 ile düzenlenen üçüncü kişi yararına 

sözleşme, sözleşmenin nisbiliği ilkesinin hakim olduğu sözleşmeler hukukunda 

kanun koyucu tarafından öngörülen istisnai bir kurum olma özelliğini taşır45.  

 

Üçüncü kişi yararına sözleşme ilişkisinde borçlunun borca aykırı davranışı karşısında 

lehdarın borca aykırılık hükümlerine dayanarak borçludan tazminat isteyip 

isteyemeyeceğini ve tazminat istemesi halinde, lehdara karşı sözleşmenin taraflarının 

kararlaştırdığı sorumsuzluk anlaşmasının ileri sürülüp sürülemeyeceğini sözleşme 

ilişkisinin türüne göre ayrıca değerlendirmek gerekir.  

 

a. Eksik üçüncü kişi yararına sözleşme ve sorumsuzluk 

anlaşması 

 

Alacaklının yanı sıra lehdarın ifa isteyemeyeceği hallerde eksik üçüncü kişi yararına 

sözleşme vardır. Başka bir ifade ile üçüncü kişi bir alacak hakkı kazanmaz, kendisine 

yapılacak ifayı kabul etmek dışında bir yetkisi de yoktur. 46  Sözleşme uyarınca 

edimin yerine getirilmesini sadece alacaklı konumunda bulunan vaadettiren 

isteyebilir. Bu durumda lehdar, edimin ifa edilmesini isteyemeyeceği gibi “edim ile 

doğrudan ilgili bulunan borca aykırılık hallerinde” 47  herhangi bir talepte 

bulunamayacaktır. Diğer bir ifade ile, lehdar borçlunun borcunu hiç ifa etmemesi ya 

da geç ifa etmesi halinde tazminat dahi isteyemeyecektir. Ancak edim ilişkisi ile 

doğrudan ilgili bulunmayan, temelini MK m. 2’de bulan davranış yükümlülüğü 

ilişkisine aykırılıktan doğan zararlar için lehdar borçluya başvurabilecektir. Zira ifa 

sırasında borçlunun davranış yükümlerine aykırı davranarak lehdarın zarara 

uğraması, edim yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisi teorisi48 çerçevesinde MK 

m. 2’ye dayanarak geliştirilen “sözleşme hukuku uyarınca yaptırıma bağlanmış 

                                                 
44 Şener Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Istanbul 1976, s. 9 vd. 
45 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 1 vd. 
46 Oğuzman/Öz, s. 830. 
47 Kural olarak, ifa etmeme; borçlu temerrüdü ve  kötü ifa halleri akla gelmelidir. 
48 Oğuzman/Öz, s. 824 vd. 
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koruma ve özen borcuna” 49  aykırıdır. Bu durumda, üçüncü kişi BK m. 96’ya 

dayanarak tazminat isteyebilecektir.50  

 

Sorumsuzluk anlaşması bakımından ise, eksik üçüncü şahıs yararına sözleşmelerde 

borçlunun lehdara karşı sorumluluğu doğduğunda, bunun sınırları temel ilişkiyi 

kuran üçüncü kişi yararına sözleşme doğrultusunda belirlenecektir.51 Bu durumda, 

taraf iradesi doğrultusunda sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşması lehdar 

aleyhinde etki doğuracaktır. Başka bir ifade ile, temel ilişkide kararlaştırılan 

sorumsuzluk anlaşması lehdara karşı da ileri sürülebilecektir. 52  Ancak taraflar 

lehdarın sorumsuzluk anlaşmasının dışında kalacağını kararlaştırabilirler, sözleşme 

serbestisi ilkesinin gereğidir bu sonuç. Taraf iradesiyle lehdarın alacaklıdan daha iyi 

bir duruma konulmasına ilişkin hukuki bir engel bulunmamaktadır.   

 

b. Tam üçüncü kişi yararına sözleşme ve sorumsuzluk 

anlaşması 

 

Tam üçüncü kişi yararına sözleşmede, vaadettiren ile vaadeden arasında sözleşmenin 

yapılmasıyla birlikte üçüncü kişi –tarafı olmadığı bir sözleşmeden doğan- bir alacak 

hakkı kazanmaktadır53. Bu alacak hakkının doğmasına lehdarın rıza göstermesine 

gerek bulunmadığı gibi durumdan haberdar dahi olmasına gerek bulunmamaktadır54. 

Ayrıca BK m. 111/f.2 gereğince, üçüncü kişi yararına tam sözleşmede, hem üçüncü 

kişi hem de alacaklı ifayı talep yetkisine sahip olmakla birlikte; alacaklı, sadece 

ifanın lehdara yapılmasını isteme yetkisini haizdir.55  

 

                                                 
49 Patrick Krauskopf, Der Vertrag zugunsten Dritter, Freiburg (Schweiz) 2000, s. 200.  
50  Gauch/Schluep/Schmid/Rey, II, N. 4013. İsviçreliler buna “sözleşme benzeri sorumululuk/ 
vertragsähnliche Haftung” diyorlar. 
51 Krauskopf, s. 201. 
52 Buol, N. 151; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, II, N. 4013. 
53 Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 111. 
54 Oğuzman/Öz, s. 831. 
55 Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 110; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 220; 
Oğuzman/Öz, s. 831; Eren; s. 1104. 
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Tam üçüncü şahıs yararına sözleşmelerde borçlunun lehdara karşı sorumluluğu 

doğduğunda, bu sorumluluğun sınırları da temel ilişkiyi kuran üçüncü kişi yararına 

sözleşme doğrultusunda belirlenecektir. 56  Başka bir ifade ile, temel ilişkide 

kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşması lehdara karşı da ileri sürülebilecektir.57 Ancak 

taraflar lehdarın sorumsuzluk anlaşmasının dışında kalacağını kararlaştırabilirler, 

sözleşme serbestisi ilkesinin gereğidir ayrıca bu sonuç. Nitekim taraf iradesiyle 

lehdarın alacaklıdan daha iyi bir duruma konulmasına ilişkin hukuki bir engel 

bulunmamaktadır.   

 

c. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmede Lehdar Ayıptan Doğan 

Dolaylı Zararları Talep Edebilir Mi? 

Lehdarın ayrıca ayıptan doğan dolaylı zararları talep edip edemeyeceği İsviçre 

doktrininde tartışmalıdır. Baskın görüş olarak kabul gören ve tezde benimsenen 

görüş doğrultusunda lehdarın bu talebi ancak tam üçüncü şahıs yararına 

sözleşmelerde kabul edilmeli, eksik üçüncü şahıs yararına sözleşmelerde ise kabul 

edilmemelidir 58 . Zira ayıptan doğan dolaylı zararlar sözleşmenin gereği gibi ifa 

edilmemiş olmasının sonucudur, ve bu sebeple edimin ifasını talep edemeyen bir 

lehdarın ayıptan doğan dolaylı zararların giderilmesini de isteyememesi mantıklıdır. 

Bunun dışında, borçlunun ayıba karşı tekeffül yükümlülüğünü sınırlayan 

sorumsuzluk anlaşması bakımından, tekrardan kaçınmak gayesiyle, yukarıda yapılan 

tartışmaya atıf yapmakla yetinilecektir. 

 

 

                                                 
56 Krauskopf, s. 201. 
57 Buol, N. 151; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, II, N. 4013. 
58 Karşı görüş: Krauskopf, s.201. Üçüncü kişinin her ne kadar ifayı talep yetkisi olmasa da, yine de ifa 
sebebiyle zarara uğramama menfaati hukuken değer taşımalıdır. Bu nedenle, ayıptan doğan dolaylı 
zararları da isteyebilmelidir. 
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2. Sözleşmenin Nisbîliği İlkesinin Aşılmasında Benimsenen 

Teoriler ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Aslında üçüncü kişiye koruyucu etki başlığı altında incelenebilecek bir dizi teori 

arasında, bu alt başlıkta çalışmanın kapsamı gözetilerek, hukukumuzda da tartışılan 

ve genel kabul gören iki önemli teori üzerinde durulması tercih edilecektir59. Üçüncü 

kişiyi koruyucu etkili sözleşme teorisi ve edim yükümlülüğünden bağımsız borç 

ilişkisi teorisi kapsamında sorumsuzluk anlaşmalarının üçüncü kişiye etkisi bu alt 

başlıkta incelenecektir60.  

Anılan teorilerin çıkış noktası Alman hukukunda yaşanan gelişmeler olup, ortaya 

konulmalarındaki amaç sözleşme tarafı olmayan üçüncü kişinin sözleşme hukukuna 

dayanan talepler elde etmesidir. Her iki teorinin ortak paydası, hem sözleşme 

görüşmelerinde, hem sözleşmenin kurulmasından sonraki aşamada hem de 

sözleşmenin geçersiz olduğu aşamada dahi üçüncü kişi lehine koruma imkanı 

                                                 
59  Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramına dogmatik temel sağlamak üzere Alman 
hukukunda bir dizi teori geliştirilmiştir. Bu teorilerden öne çıkan ve yukarıda anılan iki teorinin 
gelişim çizgisi, sorumsuzluk anlaşmaları bakımından önemli olacağı için tezde yakından 
incelenmiştir. Ancak üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramının dogmatik temelini “fiili 
sözleşme ilişkisine” (Enneccerus/Lehmann, Schuldrecht, 15. Auflage, § 35 I 1) veya “örf ve adet 
hukukuna” (Joachim, Gernhuber, Drittwirkungen im Schuldverhältnis kraft Leistungsnähe, zur Lehre 
von den Verträgen mit Schutzwirkung für Dritte, Festschrift für Arthur Nickisch, Tübingen 1958, s. 
249 (269)) dayandıran ve bunların yanı sıra öğretide genel olarak kabul görmemiş diğer görüşler, 
çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir. Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmenin dogmatik 
temeline dair tartışmalar için bkz.: Jagmann, Staudinger, BGB § 328 N. 92; Gottwald, MüKo, BGB § 
328 N. 111; Papadimitropoulos, Schuldverhältnisse mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter, Berlin 
2007, s. 157; Roland Keller, Anwendungsfälle der Drittschadenliquidation und des Vertrages mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter, Zürich 2004, s. 4- 26 ; Martin Moser, Die Haftung gegenüber 
vertragsfremden Dritten, Bern 1998, s. 22 - 82; René-Alexander Hirth, Die Entwicklung der 
Rechtsprechung zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in ihrer Bedeutung für den 
Ausgleich von Drittschäden im Zahlungsverkehr, Berlin 1991, s. 85 - 119; Claus-Wilhelm Canaris, 
Ansprüche wegen positiver Vertragsverletzung und Schutzwirkung für Dritte bei nichtigen Verträgen, 
JZ 1965, s. 475 f. Alman hukukundaki bu tartışmaları Türk hukukuna kısmen aktaran çalışmalar: 
Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, s. 154 - 169; Serozan,  MHAD 1968,  s. 108 vd.; Akyol, 
Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 51 – 60; Erten, s. 181 - 195; Akman, s. 80 – 85, s. 101 - 
104; Kırca, Bilgi Vermeden Dolayı Sorumluluk, Ankara 2004, s. 84 – 102; Kocayusufpaşaoğlu, BH 
Giriş, s. 19 – 25; Nil Karabağ Bulut, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, Istanbul 2009, s. 25 – 
75; Huriye Reyhan Demircioğlu, Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu 
Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo Sorumluluğu), Ankara 2009, s. 155 - 161. 
60 Alman hukukunda üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramının dogmatik temeline ilişkin 
olarak varolan görüş ayrılıkları çerçevesinde üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme teorisi ağırlığını 
korumuş olup güncelliğini sürdürmektedir. Bu nedenle Alman hukukunda yasal borç ilişkisi kavramı 
ile üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kavramı da bizdeki gibi birbirini dışlamamıştır. Karş.: 
Atamer, YD 1996, s. 112; Demircioğlu, s. 157 dn. 435. 
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yaratmış olmalarıdır. Bu sebeple, bu teorilerin ortaya çıkardığı pratik sonuçlar 

dayandıkları farklı dogmatik temellere rağmen kural olarak benzeşmektedir. Ancak 

bu çalışmada savunulduğu üzere, pratik sonuçlar itibariyle iki temel fark 

bulunmaktadır: Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme teorisinde sorumsuzluk 

anlaşması üçüncü kişinin aleyhinde etki doğururken, edim yükümlülüğünden 

bağımsız borç ilişkisi teorisi uygulandığında sorumsuzluk anlaşması üçüncü kişiye 

kural olarak etki etmemelidir 61 . Yine, üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme 

teorisinde alacaklının kusuru üçüncü kişinin tazminat alacağı üzerinde etki 

doğururken, edim yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisi teorisi uygulandığında 

alacaklının birlikte kusuru üçüncü kişiye kural olarak etki etmemelidir62. Bu temel 

farkların gerekçesi ise, teorilerin dogmatik temelleri ile ilgilidir. Anılan teorilerin 

dayandırıldıkları dogmatik temel ile birlikte sorumsuzluk anlaşması bakımından 

vardıkları sonuçlar bu başlıkta incelenecek olup, öğretide ileri sürülen görüşler ise 

sadece sorumsuzluk anlaşmaları çerçevesinde önemli olduğu ölçüde ve bu konudaki 

tartışmayı derinleştirmek amacı ile ele alınacaktır. 

a. Alman Hukukunda Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili 

Sözleşme Kuramı 

(1) Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kuramının 

Tanımlanması 

Alman Hukukunda geliştirilen “üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramı63” 

üçüncü kişinin sözleşmesel sorumluluk hükümlerine dayanarak korunmasında etkili 

olmuştur. Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramını tanımlamak adına, 

geçirdiği evrimi göz önünde tutarak, borçlunun koruma yükümlülüğü64 ilişkisini ihlal 

                                                 
61 Karş.: Demircioğlu, Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, s. 143 vd. 
62 Karş.: Karabağ Bulut, s. 129/130. 
63 Anılan teori bu isim altında ilk kez Karl Larenz’in 1953 tarihli Borçlar Hukuku kitabının ilk 
basısında anılmıştır. Bkz.: Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts Allgemeiner Teil I, München 1953, s. 
139 vd.; Larenz, NJW 1956, s. 1193. 
64 Bugün artık genel kabul gördüğü üzere, bir borç ilişkisinde hem edim yükümlülüğü ilişkisi hem de 
temelini dürüstlük kuralında bulan koruma ve özen borcuna bağlı bir koruma (davranış) yükümlülüğü 
ilişkisi bulunmaktadır. Stoll, AcP 136 (132), 257 ff.; Stoll, Die Lehre von den Leistungsstörungen, 
Tübingen 1936, s. 26. Koruma yükümlülükerini (henüz “Schutzverpflichtung” adı altında) edim 
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etmesi üzerine, üçüncü kişiye edime yakın bulunmasından dolayı sözleşmesel 

sorumluluk hükümlerine dayanarak tazminat talep etme yetkisi verdiği söylenebilir65. 

Dikkat edilmelidir ki, burada üçüncü kişiye edimin ifasını talep etme imkanı 

bahşedilmemekte, sadece sözleşmeden doğan koruma yükümlülüğünün üçüncü 

kişiye karşı da var olduğu ve bunun borçlu tarafından ihlal edilmesinin üçüncü kişi 

lehine sözleşmesel sorumluluğa dayanan bir talep doğurduğu kabul edilmektedir66. 

(2) Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kuramının 

Unsurları 

Bu kuram uyarınca sözleşmenin koruyucu etkisinden yararlanabilmek için aranan ilk 

koşul, üçüncü kişinin öncelikle edime yakın bulunmasıdır. Edime yakınlıktan kasıt, 

edimin yarattığı tehlike alanı içinde yer almaktır67. Bu tehlikenin varlığı özellikle 

alacaklının yakınları (eş ve çocukları) ve işçileri için kabul edilir68. İkinci koşul ise, 

                                                                                                                                          
yükümlülüğünden bağımsız bir kategori olarak değerlendiren ve bu konuda Alman hukuk 
literatüründe ilk olma özelliğini taşıyan çalışma, Kress’in 1929 tarihli Borçlar Hukuku kitabıdır. Hugo 
Kress, Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, München 1929, s. 578. “Schutzpflicht/Koruma 
yükümlülüğü” teriminin literatüre girmesi, Stoll’un 1932 tarihli makalesi (Stoll, AcP 136 (132), s. 257 
ff., 288 f., 298 ff.) ve 1936 tarihli tezi (Die Lehre von den Leistungsstörungen, Tübingen 1936, s. 28, 
30) sayesinde olmuştur. Ancak koruma yükümlülüklerinin, bugün bilinen anlamda karşı sözleşenin 
şahıs- ve malvarlığının korunması için temelini dürüstlük kuralında bulan yasal bir yükümlülük olarak 
değerlendirilmesi, Canaris’in 1965 tarihli makalesinde ileri sürdüğü gerekçeler ile birlikte kabul 
görmüştür. Canaris, JZ 1965, s. 475 f., s. 478; Wolfgang Thiele, Leistungsstörung und 
Schutzpflichtverletzung, JZ 1967, s. 649 - 657; Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 53; 
Rona Serozan, “Culpa in Contrahendo”, “Akdin Müsbet İhlali” ve “Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili 
Sözleşme” Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD 1968,  
s. 108 - 129; Eren, s. 30 vd.; Atamer, YD 1996, s. 103. Bugün için davranış yükümlülükleri 
(Verhaltenspflichten) yerine koruma yükümlülükleri (Schutzpflichten) kavramının genel olarak tercih 
edildiği söylenebilir. Bu tespit için bkz.: Medicus, “Zur Anwendbarkeit des Allgemeinen Schuldrechts 
auf Schutzpflichten”, Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, s. 835 Fn. 2.   
65 Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, s. 165. 
66 Bucher, OR AT, s. 484. Kocayusufpaşaoğlu, BH Genel, s. 21 N. 34; Atamer, YD 1996, s. 128; 
Serozan, Alangoya Armağan, s. 717. Koruma yükümlülüğünün ihlalinde talep temelinin sözleşmesel 
sorumlulukta aranmasına yönelik eleştiriler için bkz..: Picker, AcP 183 (1983), 369, 390-394; Heinz 
Dieter Assmann, “Grundfälle zum Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte”, JuS 1986, s. 885 ff., 886; 
Katzenstein, s. 74/75, s. 186 ff. 
67 Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, BH Giriş, s. 22; Karabağ Bulut, s. 101 vd. 
68  Sözleşmenin koruyucu etkisinden yararlanacak üçüncü kişilerin sınırlanması meselesi öğretide 
önemli tartışmalara sebep olmaktadır. Bkz.: Moser, s. 47 vd. Sözleşmenin koruyucu etkisinden 
yararlanacak üçüncü kişilerin sınırlanmasında sözleşmenin tarafı konumundaki alacaklının üçüncü 
kişiye karşı koruma ve bakım yükümlülüğü altında bulunması gereği (Wohl- und Wehe - Formel), 
Alman hukukunda teorinin geliştirildiği ilk aşamada aranmıştır. Ancak 1977 tarihinde verilen 
“Lastschriftfall” kararı ile birlikte Alman Federal Mahkemesi, bu koşulu artık aramamaktadır. Yüksek 
Mahkeme bankalar arasındaki hukuki ilişkiden doğan koruma yükümlülüğünün dürüstlük kuralı 
gereğince üçüncü kişi konumundaki havale alacaklısına da sirayet etmesi gerektiğine karar vererek 
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tartışmalı olmakla birlikte, üçüncü kişinin korunmasında alacaklının haklı bir 

menfaatinin bulunmasıdır69. Üçüncü koşul ise, üçüncü kişinin korunma ihtiyacının 

bulunmasıdır 70 . Son koşul ise, ilk iki koşulun varlığının borçlu bakımından 

“bilinebilir (erkennbar)” olması gereğidir71. 

(3) Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kuramının 

Dogmatik Temel Arayışı 

Yukarıda anılan unsurların aranmasında öğretide büyük ölçüde görüş birliği 

oluşmuşsa da, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramının dogmatik temeli 

Alman hukukunda halen tartışmalıdır72.  

 (a) Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Görüşü 

Alman hukukunda kuramın geliştirildiği ilk zamanlarda tazminat talep etme hakkı, 

üçüncü kişi yararına sözleşme kurumuna (BGB § 328’e) dayandırılarak tanınmıştır73. 

İmparatorluk Mahkemesi’nin bu gerekçeyle ilk kez verildiği öne sürülen 74  bir 

kararında, kira sözleşmesinin edime yakınlığı olan üçüncü kişilere karşı koruyucu 

etki doğurduğu benimsenmiştir. Karara konu olan olayda, kiralanan evin, kiraya 

verenin yanında çalıştırdığı hekim tarafından tüberküloza karşı temizlenmesinde 

ihmal gösterilmiş, bunun üzerine kiracıyla birlikte yaşayan kızı tüberküloz 

                                                                                                                                          
“üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme” görüşünün yeni bir yönde gelişmesine kapı aralamıştır. 
Nitekim alacaklı bankanın havale alacaklısına karşı (kanundan doğan) bir koruma yükümlülüğü 
bulunmamasına rağmen, bu yöndeki bir karar, anılan koşulun bu tarihten itibaren mutlak olarak 
anlamda aranmamasına yol açmıştır. BGHZ 69, 82, 86 ff. = NJW 1977, 1916; aynı yönde: BGH, NJW 
1984, 355, 356. Ayrıca bkz.: Kocayusufpaşaoğlu, BH Giriş, s. 23 - 25; Karabağ Bulut, s. 107; 
Hochstrasser, s. 167/168. 
69 Karabağ Bulut, s. 106 vd. 
70 Üçüncü kişi, uğradığı zarar nedeniyle herhangi bir kişiye karşı sözlemesel sorumluluğa dayalı bir 
talep ileri sürebilecekse korunma ihtiyacının bulunmadığı sonucuna varılmalıdır. Kocayusufpaşaoğlu, 
BH Giriş, s. 23; Karabağ Bulut, s. 115 vd. Nitekim Alman Federal Mahkemesi’nin yerleşik içtihadı bu 
yöndedir. Bkz.: BGHZ 70, 327, 330; BGH, NJW 1987, 2510, 2511; BGHZ 129, 136, 169. 
71 Canaris, JZ 1965, 475 f., özellikle 478; Kocayusufpaşaoğlu, BH Giriş, s. 20; Karabağ Bulut, 112 vd. 
72  Jagmann, Staudinger, BGB § 328 N. 92; Gottwald, MüKo, BGB § 328 N. 111. Kırca, Bilgi 
Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, s. 175 dn. 945; Kocayusufpaşaoğlu, BH Giriş, s. 
21 N 34; Karş.: Karabağ Bulut, s. 76.  
73 RGZ 91, 21, 24. Heisecke, NJW 1960, 77 f.; Zunft, AcP 153, 154; von Caemmerer, FS Wieacker, 
1978, 311, 315. 
74  Bayer, Der Vertrag zugunsten Dritter, Tübingen 1995, 182 vd; Bayer, JuS 1996, 473;  
Papadimitropoulos, Schuldverhältnisse mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter, Berlin 2007, 110 ff. 
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hastalığına yakalanmıştır. Kiraya verene karşı, hekimin fiilinden sorumluluğunu 

ortadan kaldıran kurtuluş kanıtı getirmesi nedeniyle, haksız fiil hükümleri uygulama 

alanı bulamamıştır. Kiracının kızı ise kira sözleşmesine taraf olmadığı için, 

sözleşmesel sorumluluk hükümlerine başvurarak kiraya verene karşı bir talep ileri 

sürememesi hakkaniyete aykırı kabul edilmiştir. Bu nedenle kiracının kızını herhangi 

bir üçüncü kişi gibi algılamak doğru görülmemiş, zira en az (sözleşme tarafı) babası 

kadar aynı tehlikelere maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında 

İmparatorluk Mahkemesi, sözleşmenin nisbiliği ilkesini aşacak bir şekilde, BGB § 

328’de düzenlenen üçüncü kişi yararına sözleşme kurumundan yararlanarak kira 

sözleşmesinin hukuki etki alanını genişletmiş ve kiracının kızına sözleşmeden doğan 

bir koruma tanımıştır75 . Alman İmparatorluk Mahkemesi ve onu takiben Alman 

Federal Mahkemesi, 1959 yılına kadar bu gerekçe ile üçüncü kişiyi koruyucu etkili 

sözleşme ilişkilerinde üçüncü kişilere sözleşmesel sorumluluğa dayanarak tazminat 

talep etme hakkı tanımıştır76 . Bu gerekçenin kurulmasında Yüksek Mahkemeler, 

somut olaydaki sözleşme taraflarının zımni irade uyuşması yoluyla üçüncü kişi 

yararına bir sözleşme akdettiğini kabul etmiştir. Ancak zımni irade uyuşmasının 

tespiti kolay olmamış ve bu gerekçe, BGB § 133’e dayanarak sözleşmeye temel 

oluşturan irade beyanlarının yorumu yoluyla güçlendirilmiştir77. İzlenen başka bir 

yöntem ise, aynı gerekçenin, BGB § 157’ye dayanarak “(tamamlayıcı) yorum 

yoluyla sözleşmenin tamamlanmasından” çıkarılmasıdır 78 . Bu sayede tarafların 

aslında kararlaştırmadıkları, ama sözleşmenin amacı doğrultusunda ve dürüstlük 

kuralı uyarınca menfaat dengesi gözetildiğinde, düzenleyecekleri kabul edilen 

sözleşmedeki bir boşluk tarafların farazi iradeleri doğrultusunda doldurulmuştur79. 

Ancak mahkemeler bu yönde taraf iradelerinin ve ona bağlı bir irade uyuşmasının 

gerçekte bulunup bulunmadığını önemsememiş, çoğu zaman doğrudan BGB § 328’e 

dayanarak varlığını kabul etmişlerdir. Hükmün lafzına bakıldığında ise, bu yaklaşım 

                                                 
75 RGZ 91, 21, 24. 
76 RGZ 87, 64; RGZ 91, 21, 24; RGZ 98, 210 (211), RGZ 127, 218; RGZ 152, 175. BGH NJW 1951, 
596; BGHZ 26, 365 = NJW 1958, 710. 
77 RGZ 91, 21 (24); RGZ 102, 231 (232 f.).  
78 BGH, NJW 1994, 1011. 
79 RGZ 91, 21 (24); RGZ 98, 210; RGZ 102,231; RGZ 127, 218 (220), RGZ 149, 6; RGZ 152, 175 
(177); RGZ 160, 153; RGZ 165, 91; BGHZ 1, 383; BGHZ 5, 378; BGHZ 9, 316. Ayrıca bkz.: 
Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, 162 vd.; Karş.: Kırca, Bilgi Vermeden Dolayı 
Sorumluluk, 84 vd. 
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yerinde olmamıştır. Çünkü anılan hüküm ancak üçüncü kişi lehine bir sözleşme 

kurulduktan sonra uygulanabilecek bir hükümdür ve sözleşmenin tam üçüncü kişi 

yararına mı, yoksa eksik üçüncü kişi yararına mı etki göstereceğinin belirlenmesinde 

yol göstericidir 80 . Ayrıca, üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme ilişkilerinde 

üçüncü kişinin edimi talep yetkisi yoktur. Kuramın geliştirilmesinde temel alınan 

edim yükümlülüğü-koruma yükümlülüğü ayrımı doğrultusunda hakim hukuk 

yaratarak üçüncü kişilere karşı sözleşmeden doğan koruma yükümlülüğünün 

gözetilmesi gerektiği sonucuna varmaktadır81 . Bu yaklaşım üçüncü kişi yararına 

sözleşme kurumuna tamamen yabancı olup, hakimin hukuk yaratması yoluyla 

geliştirilen üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kurumunun farklılığından doğar. 

Buradan hareketle, üçüncü kişi yararına sözleşme görüşünün dogmatik temel olarak 

kabul edilemeyeceği, kuramın hakimin hukuk yaratarak geliştirildiği genel kabul 

görmüştür82.  

 (b) Hakimin Hukuk Yaratması Görüşü 

Bu aşamada Larenz tarafından ileri sürülen bir görüş, üçüncü kişiye koruyucu etkili 

sözleşme kuramının dogmatik temel arayışında etkin olmuştur 83 : Bu görüşün 

temelini yorum yoluyla sözleşmenin BGB § 157’ye dayanarak tamamlanması 

oluşturmaktadır84.  Buna göre, sözleşmeye temel oluşturan irade beyanları dürüstlük 

kuralı (BGB § 242) doğrultusunda yorumlandığında (BGB § 157) sözleşmeden 

doğan koruma yükümlülüklerinden tarafların korunmaya layık gördükleri üçüncü 

kişileri de yararlandıracakları kabul edilmelidir85. Sözleşmenin burada yaydığı etki 

düşünüldüğünde, üçüncü kişi sadece edimi talep yetkisine sahip olduğu zaman 
                                                 
80 Gottwald, MüKo, § 328 N 32; Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, s. 162/163. Ancak 
üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme ilişkilerinin bünyesine uygun düştüğü ölçüde BGB § 328 vd. 
hükümlerinin uygulanabileceği genel olarak kabul görmektedir. Jagmann, Staudinger, § 328 N. 90. 
81  Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. I, S. 139 ff; aynı yazar, Entscheidbesprechung 
(BGH:Lieferungsvertrag zugunsten Bediensteter des Bestellers), NJW 1956, s. 1193, s. 1194. 
82 Jagmann, Staudinger, BGB § 328, N. 90; Gernhuber, FS Nickisch, 262 f.; Medicus, Dieter, “Zur 
Verantwortlichkeit des Geschädigten für seine Hilfpersonen”, NJW 1962, 2081, s. 2083; Günter 
Räcke, Haftungsbeschränkungen zugunsten und zulasten Dritter, Karlsruhe 1995, s. 78. 
83 Larenz, NJW 1956, 1193; BGH VersR 55, 740; NJW 59, 1676; NJW 65, 1757; NJW 65, 1955; 
BGHZ 69, 82; Söllner, JuS 1970, 159, 163. Ayrıca bkz.: Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının 
Tazmini, s. 166. 
84  Larenz, NJW 1956, 1193; Söllner, JuS 1970, 159, 163; Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının 
Tazmini, s. 166. 
85 Larenz, NJW 1956, 1194. 
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sözleşmeden yarar sağlamayacak, edimi talep yetkisi olmasa bile kendisi lehine 

sözleşmeden doğan koruma yükümlülükleri nedeniyle yarar sağlayacaktır86. Alman 

Federal Mahkemesi, ilk kez 1959 yılında verdiği bir kararda bu görüşü benimsemiş 

ve açıkça BGB § 328’e dayanan içtihadını terk etmiştir87. Federal Mahkeme, somut 

sözleşmenin içeriği uyarınca üçüncü kişinin borçluya karşı sözleşmeden doğan 

koruyucu haklar elde ettiğini kararında ifade etmiştir. Başka bir söyleyişle, 

sözleşmenin çerçevesine uygun bir koruma ihtiyacını karşılamak üzere borçlunun 

somut olayda üçüncü kişiye karşı belirli bir koruma yükümlülüğünün altına girdiği 

kabul edilmiştir 88 .  Bu dönüm noktası ile aynı zamanda Alman mahkemeleri 

tarafından üçüncü kişilerin sözleşme hukukuna dayanan talepleri için “üçüncü kişiye 

koruyucu etkili sözleşme” kavramı benimsenmiştir 89 . Ancak, kuramın dogmatik 

temeli yine de 1977 yılına kadar Yüksek Mahkeme kararlarında çeşitlilik 

göstermiştir: Yüksek Mahkeme, üçüncü kişiyi koruyucu etkiyi önceleri sözleşme 

taraflarının farazi iradelerine bağlamış 90 , ancak bu içtihadın öğretide yoğun 

eleştiriler91 alması nedeniyle daha sonraları, genel olarak BGB § 242’ye dayanarak 

dürüstlük kuralı çerçevesinde üçüncü kişiyi korumuştur92.  Bununla birlikte Yüksek 

                                                 
86 Larenz Borçlar Hukuku kitabının daha sonraki basılarında görüşünü değiştirmiş ve üçüncü kişiye 
koruyucu etki olarak nitelendirilen bu etkiyi, geniş anlamda üçüncü kişi yararına sözleşme kurumunun 
“tür dışı” (Abart) bir görünümü olarak nitelendirmiştir. Bu gerekçeyle birlikte Alman Federal 
Mahkemesi’ne yön veren başka bir görüşü benimseyen Larenz, sözleşmenin üçüncü kişiye koruyucu 
etkisinin hakimin hukuk yaratması yoluyla tanınması olduğunu kabul etmektedir. Larenz, Lehrbuch 
des Schuldrechts Allgemeiner Teil I, s. 226. Alman hukukunda hakimin hukuk yaratmasının hukuki 
temelleri hakkında bkz. BVerfG 34, 269 ff. Alman Anayasa Mahkemesi 1973 tarihli bu kararında 
hakimin hukuk yaratma yetkisini ve bu yetkinin sınırlarını ayrıntılarıyla tartışmaktadır.   
87 NJW 59, 1676 = “Capuzol – Fall”. 
88 NJW 59, 1676. 
89 BGH, VersR 1962, 86; BGH, NJW 1964, 33; BGH, NJW 1965, 1757. 
90 BGHZ 15, 224 (229); BGH, NJW 1962, 388 (389) = JZ 1962, 570. 
91 Alman öğretisinde, sözleşmede üçüncü kişiye edimi talep yetkisi tanınmadığı halde, tamamlayıcı 
yorum yoluyla “olmayan” taraf iradesinin varmış gibi kabul edilmesine karşı çıkılmıştır. Özellikle 
tamamlayıcı yoruma başvurulabilmesi için sözleşmede bir boşluğun bulunması gereğine ve edime 
yakın bulunan kişilerin korunması için hüküm içermeyen sözleşmelerde bir boşluk olduğunun 
söylenemeyeceğine, asıl boşluğun bu hususu dikkate almayan kanunda bulunduğuna işaret edilmiştir. 
Gernhuber, FS Nickisch (1958), s. 264/265; Gernhuber, JZ 1962, s. 553 - 558, s. 554; Lorenz, JZ 
1960, s. 111; Canaris, JZ 1965, s. 475 vd., s. 477, Lange, NJW 1965, s. 657 vd., 663; Tandoğan, 
Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, s. 295 – 299. Bu eleştirilerin arasında sorumsuzluk anlaşmaları 
bakımından önemli bir tespit yer almaktadır. Gernhuber’e göre, sözleşmenin tamamlanması yoluyla 
üçüncü kişiye etkinin doğduğu kabul edilirse, bu durumda, taraflar üçüncü kişinin ifa sırasında 
gördüğü zararlardan borçlunun sorumlu olmayacağı açıkça kararlaştırabileceklerdir. Bkz.: Gernhuber, 
FS Nickisch, s. 265. Bu görüşün tenkidi için bkz.: Tandoğan, s. 162/163, s. 168 dn. 153 ve s. 293; 
Erten, s. 183. 
92 BGH, NJW 59, 1676. 
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Mahkeme üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramının dogmatik temelini 

gerekçelendirirken bu dönem içinde verdiği kararlarında, kimi zaman BGB § 157 

gereğince sözleşmenin tamamlanması gerekçesine93 , kimi zaman hakimin hukuk 

yarattığı gerekçesine 94  ve kimi zaman BGB § 242 gereğince dürüstlük kuralı 

gerekçesine95 dayanmaya devam etmiştir. 1977’ye kadar olan dönemde kararlarda 

öne çıkan temel dayanak, sözleşmenin amacına göre tarafların dürüstlük kuralı 

çerçevesinde üçüncü kişiyi koruyucu etkiyi kararlaştırmış olacakları ve bu nedenle 

de üçüncü kişiyi koruyucu etkinin doğacağıdır 96 . Yüksek Mahkeme doğrudan 

tarafların farazi iradesini esas aldığını beyan etmese de, kararlarına bakıldığında taraf 

iradesi gerekçesinden çok da uzaklaşmadığı tespit edilebilir97.  

Özetle, bu dönem içinde verilen kararlarda Yüksek Mahkeme, üçüncü kişiyi 

koruyucu etkinin yasal bir borç ilişkisine mi, yoksa sözleşmenin tamamlayıcı 

yorumuna mı dayandığını kesin olarak açıklamamıştır.  

 (c) Bütünsel Yasal Borç İlişkisi Görüşü 

Canaris “bütünsel yasal borç ilişkisi” görüşü çerçevesinde borçlu ile üçüncü kişiler 

arasında dürüstlük kuralına dayanan bir yasal borç ilişkisinin varlığına işaret ederek, 

üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramı için yeni bir dogmatik temel ortaya 

koymuştur98. Bu yeni yaklaşım, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme ilişkilerinde 

                                                 
93 BGHZ 41, 95 (96); BGH, NJW 1968, 1929 (1931); BGHZ 56, 269 (273) = BGH NJW 1971, 1931 
f. 
94 BGHZ 49, 278 (279) = BGH, NJW, 1968, 694. 
95 BGHZ 66, 51 (56 f.) = BGH, NJW 1976, 712. 
96 BGH, VersR 1962, 86 (88); BGH, NJW 1964, 33 (34); BGH, NJW 1965, 1955 (1957) = VersR 
1965, 997; BGH, VersR 1968, 375 (376); BGHZ 49, 350 (354) = BGH, NJW 1968, 885 (887); NJW 
1968, 1323 (1324) = FamRZ 1968, 456 (457); BHG, NJW 1968; 1929 (1931); BGH, NJW 1970, 38 
(40). 
97 BGH, NJW 1962, 86 (88); BGH, NJW 1969, 41 = VersR 1969, 42. 
98 Canaris, sözleşme (borç) ilişkisinin sadece asli edim yükümlülüğü ilişkisi ile koruma yükümlülüğü 
ilişkisinin toplamından meydana gelmediğini, bunun ötesinde de daha geniş bir alanı kapsadığını ifade 
etmektedir. Canaris’e göre, borç ilişkisi denildiğinde, içinde yer alan asli edim yükümlülüğü ilişkisi 
bütünü ve davranış yükümlülüğü ilişkisi bütünü birbirinden ayırt edilmelidir. Her biri bir bütünün 
parçası olmakla birlikte diğerinden bağımsız olarak varlığını sürdürebilmektedir zira. Örneğin, ölümle 
birlikte mirasçı ile mansup mirasçı arasındaki borç ilişkisinde olduğu gibi kanun gereği kurulan borç 
ilişkilerinde bazen asli edim yükümlülüğü ilişkisi, davranış yükümlülüğü ilişkisinin kaynağı olan 
güven ilişkisinin kurulmasından önce vücut bulur. Canaris, JZ 1965, s. 480.  Ayrıca bkz.: Thiele, JZ 
1965, s. 653. 
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Türk hukukunda etkin olan ve aşağıda incelenecek edim yükümlülüğünden bağımsız 

borç ilişkisi teorisinin da çıkış noktasını oluşturmuştur99.  

Canaris’in görüşünün çıkış noktası Stoll tarafından geliştirilen ve bugün artık genel 

kabul gören “edim yükümlülüğü ilişkisi – koruma yükümlülüğü ilişkisi” ayrımıdır100. 

Edim yükümlülüğü ilişkisi ifa menfaatinin gerçekleştirilmesine hizmet eder. Oysa 

koruma yükümlülüğü ilişkisi, dürüstlük kuralı temelinde bütünlük menfaatinin 

(“zarardan uzak tutulma çıkarının”) sağlanmasına hizmet eder101. Buradan hareketle, 

edim yükümlülüğü ilişkisi temelini sözleşmede bulurken, koruma yükümlülüğü 

ilişkisinin temelinin güven ilişkisi olduğu102 ve kaynağını dürüstlük kuralında (BGB 

§ 242’den) bulduğu ileri sürülmektedir103. Edim yükümlülüğü ilişkisini sözleşme 

kurarken, culpa in contrahendo örneğinde olduğu gibi koruma yükümlülüğü ilişkisini 

sözleşenler arasındaki güven ilişkisi kurar104. Bu nedenle, koruma yükümlülükleri 

tümü itibariyle (sözleşme öncesi, süresince, sonrasında da) kaynağını güven ilkesinde 

bulur. Kurulan koruma yükümlülükleri ilişkisi bununla beraber yasal borç ilişkisi 

karakterini kazanır, zira güven ilkesinin kaynağı dürüstlük kuralıdır (BGB § 242)105. 

Bu kabulun en önemli sonuçlarından bir tanesi, sözleşmenin kurulmasından sonra 

                                                 
99 Bkz.: Bölüm III, s.338 vd. Ancak Alman hukukunda kuramın dogmatik temeline ilişkin olarak 
varolan görüş ayrılıkları çerçevesinde üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme teorisi ağırlığını 
korumuş olup güncelliğini sürdürmektedir. Bu nedenle Alman hukukunda yasal borç ilişkisi kavramı 
ile üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kavramı da birbirini dışlamamıştır. Aynı yönde: Atamer, 
YD 1996, s. 112. Ayrıca bkz.: Demircioğlu, s. 157 dn. 435. 
100 Bkz.: Bölüm III, s. 319, dn. 64. 
101 Stoll, “edim yükümlülüğü – koruma yükümlülüğü” ilişkilerinin amacını belirtirken, “ifa menfaati – 
bütünlük menfaati” ayrımında, “bütünlük menfaati” kavramına karşılık “koruma menfaati” kavramını 
kullanmıştır. Bkz.: Stoll, AcP 136, s. 298 ff. 
102 Stoll, Die Lehre von den Leistungsstörungen, s. 26. 
103 Alman hukukunda yasal borç ilişkisi görüşünden etkilenen bazı yazarlar, üçüncü kişiye etkili 
sözleşme kuramın hukuki dayanağını güven ilkesinden farklı bir dayanakta görmüşlerdir. Bu yazarlar, 
koruyucu etkinin “katmerli/nitelikli/yoğunlaşmış” bir sosyal temastan (gesteigerter sozialer Kontakt) 
doğduğunu savunmuştur. Bkz.: Hans Berg, MDR 1969, s. 613, 615; Hohloch, JuS 1977, 302, 304. 
Bazı yazarlar ise koruyucu etkiyi sosyal devlet ilkesine dayandırmıştır. Bkz.: Jörg Neuner, Der Schutz 
und die Haftung Dritter nach vertraglichen Grundsätzen, JZ 1999, s. 126 - 136, s. 128. Bazı yazarlar 
ise hukuka aykırı olarak verilmiş zararın giderilmesi gerektiği düşüncesini dayanak olarak 
görmüşlerdir. Bkz.: Picker, JZ 1987, s. 1047 ff.; Picker, FS Medicus (1999), s. 397, 428 ff. 
104 Canaris, JZ 1965, s. 478; Ballerstedt, AcP 151, s. 501, 507; Henning Dahm, “Vorvertraglicher 
Drittschutz”, JZ 1992, s. 1167; 1170;  
105 Canaris, JZ 1965, s. 479. 
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edim yükümlülüğü ilişkisini etkileyen geçersizlik sorunsalının koruma yükümlülüğü 

ilişkisi üzerinde etkili olamayacağıdır106.  

Edim yükümlülüğü ile koruma yükümlülüğü bakımından ileri sürülen bu bağımsızlık 

düşüncesi (Einheitstheorie) 107  Türk-İsviçre hukukunda olduğu gibi 108  Alman 

hukukunda etki göstermemiş ve Türk-İsviçre hukukundan farklı olarak, sözleşmenin 

kurulması ile beraber borçlu ve alacaklı arasındaki her iki ilişkinin sözleşmesel 

ilişkiye dönüştüğü genel kabul görmüştür (Umschlagstheorie)109. Bu son görüş, her 

ne kadar yasal borç ilişkisinin kanundan doğduğunu kabul etse de, varolan sözleşme 

ilişkisini bu görüşün ortaya atılmasındaki temel neden olarak algılamakta ve bu 

nedenle sözleşmenin kurulması ile birlikte koruma yükümlülükleri ilişkisinin 

sözleşmesel ilişkiye dönüştüğünü kabul etmektedir. Alman Federal Mahkemesi de bu 

görüştedir 110 . Ancak koruma yükümlülükleri ilişkisinin hukuki dayanağının 

sözleşmenin kurulması ile birlikte geçirdiği bu dönüşüm güçlü bir hukuki gerekçeden 

yoksundur111.  

 (d) Türk-İsviçre Hukukunda Güncel Durum 

Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramının hukuki dayanağı -Canaris 

tarafından savunulan edim yükümlülüğü – koruma yükümlülüğü arasındaki 

bağımsızlık düşüncesi doğrultusunda- edim yükümlülüğü ilişkisi olamayacaktır112. 

Sözü edilen koruma yükümlülüğü ilişkisi yasal bir borç ilişkisi olup,  kaynağı güven 

                                                 
106 Canaris, JZ 1965, s. 476; Hochstrasser, s. 169. 
107 Canaris, FS Larenz, s. 103; Canaris, JZ 1965, s. 479. Ayrıca bkz.: Stoll, Die Lehre von den 
Leistungsstörungen, s. 26/27. 
108 Wolfgang Wiegand, FS Canaris zum 70. Geburtstag, s. 895;  Hans Peter Walter, “Auf dem Weg 
zum Schuldverhältnis – wo weiter?”, recht 2005, s. 71 ff.; Wolfgang Wiegand, “Von der Obligation 
zum Schuldverhältnis -Teil 1”, recht 1997, S. 85 ff.; Kramer, Berner Komm., Allgemeine Einleitung 
in das schweizerische OR, Bern 1980, N. 132 – 151; Serozan, MHAD 1968, s. 108 vd.; Oğuzman/Öz, 
s. 36/37.  
109  Ancak sözleşmenin geçersiz olması halinde ise, güven ilişkisinden doğan davranış 
yükümlülüğünün yasal bir borç ilişkisi olarak varlığını sürdürmekte olduğu ifade edilmektedir. 
Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts I, s. 114 f.  
110 BGHZ 63, s. 383, 388; BGHZ 93, 23, 27 f. = JZ 1985, 383. 
111 İki teorinin karşılaştırılması ve bu eleştiri için bkz.: Canaris, JZ 1965, s. 479, dn. 35; aynı yazar, 
“Schutzgesetze – Verkehrspflichten – Schutzpflichten”, Festschrift für Karl Larenz zum 80. 
Geburtstag, München 1983, 27 ff; 120 f. 
112 Canaris, FS Larenz zum 80. Geb., s. 103/104. 
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ilişkisi ve pozitif dayanağı dürüstlük kuralıdır 113 . Böylece sözleşme ilişkisinin 

çevresinde yaratılan güven alanına (Vertrauen im Vertragsumfeld114) üçüncü kişi 

dahil edilmektedir115 . Başka bir ifade ile, sözleşme taraflarının birbirlerine karşı 

varolan koruma yükümlülüklerinin temeli güven ilişkisine dayanmaktadır. Bu 

kapsamda sözleşme tarafının (edime yakın) üçüncü kişinin menfaatlerinin de 

korunacağına duyduğu inanç haklıdır ve temelini taraflar arasındaki yasal borç 

ilişkisinden almaktadır 116 . Böylece sözleşme taraflarının koruma yükümlülüğü 

üçüncü kişiye etki etmektedir117 . Bu aşamada da, üçüncü kişiyi koruyucu etkili 

sözleşme kuramının hangi üçüncü kişiler bakımından koruma sağlayacağı ve bu 

kişiler bakımından sınırlandırmanın nasıl yapılacağı sorunu ise, sözleşme tarafları 

arasında varolan bu güven ilişkisine üçüncü kişinin ne ölçüde dahil olduğu ile 

çözümlenecektir118. 

 

 (e) Alman Hukukunda Güncel Durum 

 i. Genel Olarak 

Alman öğretisinde kuramın dogmatik temeli etrafında önemli bir çeşitlilikte  görülen 

görüş ayrılıkları karşısında Alman Federal Mahkemesi 1977 sonrası kararlarında bu 

sorunu tartışmamış, ancak koruyucu etkiyi taraf iradesine bağlayarak, ya sözleşmenin 

                                                 
113 Canaris, JZ 1965, s. 478; Canaris, FS Larenz zum 80. Geb., s. 105.  
114 Hans Peter Walter, Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, in: ZBJV 132/1996 S. 291 f. 
115 Canaris, JZ 1965, s. 478. 
116 Loser-Krogh, Peter, “Schutzwirkungen zugunsten Dritter”, in: Privatrecht und Methode, FS für 
Ernst A. Kramer, Basel 2004, s. 583. Yazara göre bu nedenle, üçüncü kişiye koruyucu etkiyi kanunun 
yedek hukuk kurallarının tamamlanması yoluyla hakimin hukuk yarattığı gerekçesine dayandırmaya 
gerek yoktur. Bkz.: Loser-Krogh, FS Kramer, s. 585; Karşı görüş: Larenz, s. 227.  
117 Loser-Krogh, FS Kramer, s. 585. 
118 Canaris, JZ 1965, s. 478 ve özellikle 480; Moser, s. 47 f., 50; Loser-Krogh, FS Kramer, s. 583 ve 
özellikle s. 593 ff. Karş.: Räcke, s. 76.  
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amacından119, ya objektif menfaat durumundan120, ya dürüstlük kuralından121 ya da 

bu kriterlerin bir bileşiminden122 yola çıkmıştır. 

Günümüzde kuramın dogmatik temeli Alman öğretisinde halen tartışmalıdır 123 . 

Baskın görüşe dahil yazarlarca her ne kadar, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme 

kuramının dogmatik temelinin, dürüstlük kuralına dayanan ve kanunun yedek hukuk 

kurallarını BGB § 242 çerçevesinde hakimin hukuk yaratması yoluyla 

tamamlamasından doğduğu ileri sürülse de124, literatürde azınlıkta kalan yazarlar 

tarafından, anılan kuramın dogmatik temelinin sözleşmenin tamamlayıcı yorumu 

(BGB §§ 133, 157) olduğu halen savunulmaktadır125. Alman Federal Mahkemesi de 

güncel kararlarında bu görüştedir126.  

Kuramın geliştirildiği sürece tümüyle bakıldığında, özellikle başta aranan bazı 

kriterlerin artık aranmıyor oluşu ve uygulama alanının gittikçe genişletiliyor oluşu 

                                                 
119 BGHZ 71, 175 = BGH, NJW 78, s. 1426. 
120 BGH, JZ 1986, s. 1111. 
121 BGH, NJW 1987, s. 2510 = JZ 1987, s. 1087. 
122 BGH, NJW 84, s. 355. 
123 Palandt/Heinrichs, 65. Aufl., BGB § 328, N. 14. Karş.: Karabağ Bulut, s. 76. 
124 Jagmann, Staudinger (2004), § 328 N. 91; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, München 1987, s. 
227; Dahm, Die dogmatischen Grundlagen und tatbestandlichen Voraussetzungen des Vertrages mit 
Schutzwirkung für Dritte, Köln 1988, s. 37; Hirth, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Vertrag 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in ihrer Bedeutung für den Ausgleich von Drittschäden im 
Zahlungsverkehr, Berlin 1991, s. 85 vd.; Moser, Die Haftung gegenüber vertragsfremden Dritten, 
Bern 1998, s. 47 vd.; Keitel, Rechtsgrundlage und systematische Stellung des Vertrages mit 
Schutzwirkung für Dritte, s. 7 vd; Papadimitropoulos, Schuldverhältnisse mit Schutzwirkung zu 
Gunsten Dritter, Berlin 2007, s. 157. Gottwald, MüKo § 328 N. 112. 
125 Palandt/Heinrichs, N. 60; Jagmann, Staudinger (2004), § 328 N. 92, 94; Gottwald, MüKo, § 328 N. 
111; Henckel, AcP 159 (1960/61), s. 106, 117 ff.; Dahm, s. 75 ff.; Sutschet, Holger, Schutzanspruch 
zugunsten Dritter, Berlin 1999, s. 96 ff.; Zugehör, “Berufliche „Dritthaftung“ - insbesondere der 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Notare - in der deutschen Rechtsprechung”,  
NJW 2000, s. 1601, 1603. 
126 BGH, NJW 1987, s. 1758, 1759 f. = VersR 1987, 262, 264; BGH, NJW – RR 1986, 1307, 1308 f. 
= VersR 1986, 814; BGH, NJW – RR 1986, 484, 485 F. = JZ 1985, S. 951, 952; BGH, NJW 1984, 
355 = VersR 1984, 85; BGH, NJW 1988, 200; BGH, NJW – RR 1990, S. 1172, 1073; BGH, NJW 
1994, 2231 = WM 1994, 1724; BGH, NJW 1995, 51, 52; Kuramın dogmatik temeline ilişkin olarak 
yürütülen tartışmalar karşısında Alman Federal Mahkemesi bu kararlarında, dogmatik temelin aslında 
“sonuca etkili olmadığını” bildirmiştir. Ayrıca bkz.: van Eickels, Die Drittschutzwirkung von 
Verträgen, s. 133 – 145; Hirth, s. 80/81; Dahm, Henning, “Vorvertraglicher Drittschutz, JZ 1992, s. 
1167; 1169 f. 
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karşısında, bu kuramının sınırları belli olmayan bir hakkaniyet sorumluluğuna 

dönüşmekte olduğu eleştirisi haklı görünmektedir127.  

ii. Özel Olarak: § 311 BGB Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili 

Sözleşme Kuramına Kanuni Bir Temel Kazandırmamıştır 

Her ne kadar bu kurama, 2002 tarihli Schuldrechtsmodernisierungsgesetz128 ile BGB 

§ 311/ Abs. 3’ün birinci cümlesinin bir kanuni temel sağladığı ileri sürülmüş129 olsa 

da, bu görüş Alman hukukunda genel kabul görmemiştir130. Anılan hüküm uyarınca 

temsilcinin ya da müzakere yardımcısının (Verhandlungsgehilfe) culpa in 

contrahendo temelinde sözleşme hukukundan doğan bir sorumluluğunun kabul 

edilebilmesi için, temsilci veya müzakere yardımcısı ya taraflar arasındaki sözleşme 

bağının kurulmasında etkin olan güven arttırıcı bir fonskiyon ifa etmiş olmalı (BGB 

§ 311 Abs. 3 S. 2) ya da sözleşmenin kurulmasında ekonomik açıdan önemli olacak 

ölçüde kendi çıkarı adına (procurator in rem suam131) hareket etmiş olmalıdır (BGB 

                                                 
127  Neuner, JZ 1999, s. 126; Honsell, Heinrich, Die Haftung für Gutachten und Auskunft unter 
besonderer Berücksichtigung von Drittinteressen, in: FS Dieter Medicus, Köln 1999, s. 211 ff, 233; 
Loser-Krogh, FS Kramer, s. 582; aynı yazar, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten 
Haftpflichtrechts – Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, ZSR 122/2 (2003), 
s. 127 ff., s. 134. 
128 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001, BGBl. 2001 I, s. 3183 ff. 
129 Otto, Staudinger (2004), § 280 N. B11; Eckert, Schuldrecht AT, N. 1014; Baumann, VersR 2004, 
s. 944, 945; Baumann, “Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter und Sachwalterhaftung im 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz: Folgerungen für eine unmittelbare Schadenersatzpflicht”, in: 
Festschrift für Heinrich Honsell, Basel 2002, s. 545, 549; Reischl, JuS 2003, s. 40, 43; Eckebrecht, 
“Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte – Die Auswirkungen der Schuldrechtsreform, MDR 2002, s. 
425, 427/428; Schwab, “Grundfälle der Culpa in Contrahendo, Sachwalterhaftung und Vertrag mit 
Schutzwirkung für Dritte”, Teil 1, JuS 2002, s. 773 f, ayrıca bkz.: Teil 2, JuS 2002, s. 872 f., 873. 
Türk hukukunda aynı yönde: Karabağ Bulut, s. 76; Üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramını 
ismen anmamakla beraber, bu düzenleme ile birlikte, sözleşme tarafı olmayan üçüncü kişilerin 
sözleşmenin koruma kapsamına dahil edildiği görüşünde: Kalkan Oğuztürk, Burcu, Güven 
Sorumluluğu, Istanbul 2008, s. 141/142. Karş.: Canaris, Schuldrechtsreform 2002, München 2002, s. 
XIX f., s. 722 f.; Canaris, “Die Reform des Rechts der Schuldrechtsreform”, JZ 2001, s. 499, 520; 
Kırca, Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, s. 174/175. 
130 Stadler, Jauernig (2007), § 328 N. 21; Vollkommer, Jauernig, § 311 N 49; Palandt/Heinrichs, § 311 
N 60; Gottwald, MüKo, § 328 N. 101; Jagmann, Staudinger (2004), § 328 N. 92; Katzenstein, 
Haftungsbeschränkungen, s. 80; van Eickels, Drittschutzwirkung, s. 152; Emmerich, JuS 2003, s. 
1232; Frassek, JuS 2004, s. 285, 287; Koch, AcP 204 (2004), s. 59, 80; Harm Peter Westermann, 
“Vertragliche Dritthaftung im neuen Schuldrecht”, FS Heinrich Honsell, Besonderes Vertragsrecht – 
aktuelle Probleme, Zürich 2002, s. 137 - 152, s. 148 f.  
131 Örneğin, sözleşmenin yapılmasında şahsi menfaati olan vekil. 
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§ 311 Abs. 3 S. 1) 132. Görüldüğü üzere, kanun koyucu içtihat yoluyla geliştirilen 

“ekspertiz nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi” bağlamında üçüncü kişi 

konumundaki “eksperin” sözleşme hukukuna dayanan tazminat 

yükümlülüğünü (yani güven sorumluluğunu133) prensip olarak kabul etmektedir134. 

Ancak bu yükümlülüğün şartları ve kapsamı düzenlenmediği gibi135, içtihat yoluyla 

geliştirilerek “üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramına” dahil kabul edilen 

klasik olay gruplarına136, bir başka ifade ile sözleşme tarafının üçüncü kişiye karşı 

sözleşme hukukundan doğan sorumluluğuna (yani üçüncü kişiyi koruyucu etkili 

sözleşmeden doğan sorumluluğuna) ise hiç değinmemektedir137.  

BGB § 311 Abs. 3’ün üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramına dayanak 

oluşturmadığını savunan baskın görüş, kuramın dürüstlük kuralına dayanan ve 

kanunun yedek hukuk kurallarını BGB § 242 çerçevesinde hakimin hukuk yaratması 

yoluyla tamamlamasından doğduğu ileri sürmektedir 138 . Buna göre, söz konusu 

hüküm sadece culpa in contrahendo sorumluluğuna ilişkin olarak içtihat yoluyla 

geliştirilen üçüncü kişinin “sözleşme görüşmelerindeki kusuruna ilişkin 

sorumluluğunu” düzenlemektedir139. Nitekim bu görüşe dayanak olarak gösterilen 

komisyon görüşmelerinde de, culpa in contrahendo’dan doğan yasal borç 

ilişkilerinin, özellikle temsilcinin ve müzakere yardımcısının sorumluluğunun 

düzenlenmek istendiği belirtilmektedir 140 . Ayrıca üçüncü kişiye koruyucu etkili 

sözleşme kuramının kanunun sistematiği gözetildiğinde yerinin BGB § 311 

                                                 
132  Gehrlein/Sutschet, Beck’scher Online Komm., § 311 N. 114. Ayrıca üçüncü kişinin culpa in 
contrahendo sorumluluğunun doğmasında aranan güven kriteri hakkında bkz.: NJW-RR 1991, 1241, 
1242; BGH NJW 1997, 1233. 
133 Üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme ile güven sorumluluğu arasındaki fark için bkz: Serozan, 
İfa Engelleri, s. 252 vd. 
134 van Eickels, s. 153 vd. 
135 van Eickels, s. 157 vd. 
136  Mahkeme kararlarına bakıldığında sistematik olarak üç farklı grup gösterilebilir: İlk grup, 
sözleşmeden  doğan edim borcunun üçüncü kişiye ifa edilmesini ya da onun tarafından talep 
edilebilmesini esas almaktadır. İkinci grup, dışardan bakıldığında sözleşmenin asli “lehdarının” 
üçüncü kişi olmasını esas almaktadır. Üçüncü ve son grup ise, sözleşmenin asli ya da yan edim 
yükümlülüğünün ifasına üçüncü kişinin özel hukuktan ya da iş hukukundan doğan nedenlerle temas 
etmesini esas almaktadır. Bu ayrım için bkz.: van Eickels, Drittschutzwirkung, s. 35 – 91.  
137 van Eickels, Drittschutzwirkung, s. 149; Westermann, FS für Honsell (2002), s. 137, 148/149.  
138 Jagmann, Staudinger (2004), § 328 N. 91’te anılan yazarlar. 
139 Emmerich, Müko, § 311 N. 233/234.  
140 Emmerich, Müko, § 311 N. 231/232. Karş.: Kırca, Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı 
Sorumluluk, s. 174/175. 
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olmadığı141, aslında BGB §§ 328 – 335 arasında (üçüncü kişi yararına sözleşme 

kurumuna ilişkin düzenlemelerin akabininde) düzenlenmesi gerektiği ileri 

sürülmektedir142. Bunun ötesinde, Alman yasa koyucusunun dogmatik temelinin bu 

ölçüde tartışmalı olan bir kurumu, doktrindeki yoğun tartışmaları bir kenara atarak 

kesin çözüme kavuşturan bir düzenlemeye imza atmayacağı ileri sürülmüştür143 . 

Ayrıca, yapılan bu reformun gerekçelerini anlatmak amacıyla Canaris tarafından 

hazırlanan kitapta da, bu hükme ilişkin olarak yer verilen gerekçeler arasında üçüncü 

kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramının ismi dahi anılmamaktadır144.  

Özetle tekrar etmek gerekirse, BGB § 311 Abs. 3, üçüncü kişiyi koruyucu etkili 

sözleşme kuramına ilişkin olarak içtihat yoluyla geliştirilen tüm olay gruplarını145 

kapsayacak boyutta bir dayanak oluşturmamaktadır146.   

b. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme ve Sorumsuzluk 

Anlaşması 

                                                 
141  Canaris üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmenin sistematik olarak bakıldığında düzenlenme 
yerinin bu hüküm altında olmadığını, ancak bütün üçüncü kişiye etkili durumların düzenlenmesi 
açısından meselenin burada bir bütün olarak  ele alınabileceğini ifade etmektedir. Canaris, JZ 2001, s. 
520. 
142  Eggert, Matthias, “Für eine Regelung der Dritthaftung im Gefolge der Modernisierung des 
Schuldrechts”, Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 2002, s. 98, 
105 f. 
143  Liebmann, Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, Frankfurt a. M. 2006, s. 173; 
Teichmann, Strukturveränderungen im Recht der Leistungsstörungen nach dem Regierungsentwurf 
eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, BB 2001, s. 1485, 1492. Ayrıca bkz.: Westermann, FS 
Heinrich Honsell (2002), s. 150. 
144 Canaris, Schuldrechtsreform, München 2002, s. 722 f. Ancak karş.: Canaris, JZ 2001, s. 520. 
145 Aynı yönde: van Eickels, Drittschutzwirkung, s. 35 ff. 
146  Gottwald, MüKo, § 328 N. 112; van Eickels, Drittschutzwirkung, 147 ff. Nitekim 
Kocayusufpaşaoğlu tarafından da ifade edildiği üzere, BGB § 311 ile “culpa in contrahendo” açık bir 
kanuni dayanağa kavuşmuştur. Kocayusufpaşaoğlu, BH Giriş, s. 14. Karş.: Karabağ Bulut, s. 76; 
Kalkan Oğuztürk, s. 141/142, 152 vd. 
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İsviçre’de tartışılan147 ve Türk hukukunda da incelenen/ etkisi görülen148  üçüncü 

kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramının sorumsuzluk anlaşması bakımından 

ortaya çıkardığı sorun, sözleşmenin ifası sırasında zarar gören ve sözleşmeye taraf 

olmayan üçüncü kişiye karşı sorumsuzluk anlaşmasının borçlu tarafından ileri 

sürülüp sürülemeyeceği meselesidir. Başka bir ifade ile, sorumsuzluk anlaşmasını 

barındıran sözleşme ilişkisinin sözleşme tarafı olmayan üçüncü kişi aleyhine etki 

doğurup doğuramayacağıdır. Bu meseleye verilecek cevap, kuramın dayandırıldığı 

dogmatik temel ile doğrudan ilgilidir:  

 (1) Sözleşmenin Yorumu Yoluyla Tamamlanması Görüşü ve 

Sorumsuzluk Anlaşması 

Üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramının dogmatik temeli, sözleşmenin 

yorumu yoluyla tamamlanması olarak görülmekte ise, sorumsuzluk anlaşmasının 

üçüncü kişiye de sirayet etmesi kaçınılmazdır. Çünkü esas alınan düşünce, taraflar 

arasındaki sözleşmenin koruyucu etki yayması ve bu etki alanında üçüncü kişinin yer 

                                                 
147 İsviçre öğretisinde üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme teorisi baskın görüş uyarınca kabul 
görmekte, ancak azınlıkta kalan yazarlarca başka kurumlar aracılığıyla üçüncü kişinin menfaatlerinin 
yeterli ölçüde korunduğu gerekçesiyle reddedilmektedir. Baskın görüşe dahil yazarlar: Armbrüster, 
recht 1993, s. 90 vd.; Fellmann, ZSR 1998, s. 298; Weber, Drittschadenliquidation, in: Mélanges Paul 
Piotet, Bern 1999, s. 215 vd.; Bucher, OR AT, s. 485; Fellmann, Berner Komm.; VI, Art. 394 – 406 
OR, N. 616 ff.; Gauch/Schluep/Emmenegger, N. 3910 f..; Huegenin, OR AT, N. 1149;  Kramer, 
Berner Komm.; VI/1, Allgemeine Einleitungen in das schweizerische OR, N. 144 vd.; Moser, s. 86; 
Hochstrasser, s. 166. Azınlık görüşe dahil yazarlar: Gauch, Werkvertrag, N. 860; Jäggi/Gauch, 
Zürcher Komm., Art. 18 OR N 537;  Oftinger/Stark I, N. 13.48; Schwenzer, OR AT, N. 87.05; Koller, 
Alfred, “Grundzüge der Haftung für positive Vertragsverletzungen”, AJP 1992, s. 1483 ff., 1494. 
Weber ise anılan kurumu, sui generis bir kurum olarak nitelendirmektedir. Weber, Berner Komm., 
Art. 112 N. 153 ff, N. 162. İsviçre Federal Mahkemesi, yakın tarihli kararlarında, üçüncü kişiyi 
koruyucu etkili sözleşme kuramını tartışmış, ancak  kararına temel oluşturacak ölçüde uygulanması ya 
da uygulanmaması yönünde görüş bildirmemiştir. Bkz.: BGE 117 II 319 f.; BGE 121 III 310, özellikle 
s. 316/317; BGE 123 III 204; BGE 130 III 345, 347 f.; Ayrıca bkz.: Walter, Vertrauenshaftung, s. 
290; Gonzenbach, Basler Komm., Art. 112 N 22 f. 
148 Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, s. 164, Serozan, “Culpa in Contrahendo”, “Akdin 
Müsbet İhlali” ve “Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme” Kurumlarının Ortak Temeli: Edim 
Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD 1968, S. 3, s. 108 – 130, 113; Oğuzman/Öz, s. 825; 
Eren, s. 41; Atamer, YD 1996, s. 108; Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 51 vd; 
Akünal, Sorumluluk Hukukunda Sözleşmenin Nisbiliği Prensibinin Aşılması, YD 1988, s. 222 vd; 
Erten, Sorumsuzluk Şartları, s. 182 vd.; Oğuzman/Öz, s. 24 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, BH Giriş, s. 20 
vd.; Karabağ Bulut, Nil, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, Istanbul 2009, s. 87; Y. HGK, 
6.5.1992, E. 1992/13 – 213,  K. 1992/315 (YKD 1992/8, s. 1176). 
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almasıdır 149 . Sorumsuzluk anlaşması içeren bir sözleşme ise ancak sorumsuzluk 

anlaşması ile sınırlı bir koruyucu etki yayabilecektir150. Nitekim İsviçre doktrininde 

de, bu görüşten etkilenerek, temeldeki sözleşmenin geçerli olması koşuluyla, 

sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye karşı ileri sürülebileceği kabul 

edilmektedir 151 . Hatta Alman hukukunu takiben, üçüncü kişiyi koruyucu etkili 

sözleşme kuramı sayesinde üçüncü kişiye sağlanan yararların aynı mantıkla 

sınırlanabileceği de ifade edilmektedir152. Yine bu görüş uyarınca, üçüncü kişiyi 

koruyucu etki taraf iradesinden kaynaklandığı için, tarafların sözleşmeden doğan 

koruyucu etkiyi üçüncü kişi aleyhine olarak sınırlayabilecekleri kabul 

edilmektedir153. Dikkat edilmelidir ki, burada ifa sırasında edime yakın bulunan ve 

bu sebeple zarara uğrayan üçüncü kişinin borca aykırılık hükümlerinden yararlanma 

olanağı sınırlanmakta, onun haksız fiilden doğan talepleri sınırlanmamaktadır154. Bu 

sayede, üçüncü kişinin -sözleşmenin tarafı olan- alacaklıdan sözleşmeden doğan 

daha elverişli yararlar sağlayamayacağı esasına155 göre sonuç çıkarılmakta; ancak 

üçüncü kişinin haksız fiil hukukundan doğan hakları sınırlanmamaktadır. Özetle, bu 

görüşe göre, sözleşme sayesinde üçüncü kişiye sağlanan yararların sorumsuzluk 

anlaşması ile sınırlanması mümkün kabul edilmektedir156.    

                                                 
149  Grüneberg, Palandt, § 328, N. 20; Jagmann, Staudinger, § 328, N. 112; Schmidt-Salzer, 
Freizeichnungsklauseln, N. 3030; Lorenz, JZ 1961, s. 170; Liebmann, s. 282. Karş: Räcke, 32 ff.; 
150 Hübner, NJW 1989, s. 10; Liebmann, s. 282. 
151 Buol, s. 33; Zirlick, s. 322 vd.; Hochstrasser, s. 214.  
152 Hochstrasser , s. 168, özellikle s. 214. 
153 Hübner, NJW 1989, s. 10. Ancak bu durumda da, üçüncü kişi aleyhine akdedilen bu sorumsuzluk 
anlaşmasının somut olayda dürüstlük kuralına (BGB §§  138, 242) aykırı olup olmadığı ve özellikle 
BGB 305 ff.’yı ihlal edip etmediği denetlenmelidir. Jagmann, Staudinger, § 328, N. 112. Bu görüşün 
eleştirisi için bkz.: Liebmann, s. 283. Yazara göre teknik olarak burada bir sorumsuzluk anlaşması 
yoktur, aksine üçüncü kişiyi korumama yönünde bir taraf iradesi vardır. Dolayısıyla üçüncü kişiyi 
korumak amacıyla taraf iradesinin yorum yoluyla “tamamlanmasının” önü kesilmektedir. Bu konuda 
sözleşmede bir boşluk bulunmamaktadır, aksine, tarafların bu meseleyi aksi yönde düzenlediği kabul 
edilmelidir. 
154 Hochstrasser, s. 184. 
155 Anılan esas Alman Federal Mahkemesi tarafından geliştirilmiştir. BGHZ 56, 269 (273 vd.) = BGH, 
NJW 1971, 1931 vd.; BGH, NJW 1987, 1013; BGH, NJW 1987, 1758 (1760) = VersR 1987, 262. 
Ancak Alman Federal Mahkemesi bu yerleşik görüşünü avukat, yatırım uzmanı gibi ücret karşılığında 
bilgi sağlayan meslekler bakımından terk ederek, sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişilere sirayet 
etmeyeceğine karar vererek üçüncü kişilerin sözleşme tarafı alacaklıdan daha iyi durumda 
bulunmasına imkan sağlamıştır. BGHZ 127, 378 (385) = BHG, NJW 1995, 392. Ayrıca bkz: 
Liebmann, s. 39 vd. 
156 Pack, Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen mit Wirkung für Dritte, Osnabrück 1995, 
s. 102 ff.; Hochstrasser, s. 215; Buol, N. 153. 
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Öğretide ileri sürülen başka bir görüşe göre bu yaklaşım “üçüncü kişiyi koruyucu 

etkili sözleşme” teorisinin koruma amacını dikkate almamaktadır157. Zira üçüncü 

kişiyi edime yakın bulunduğu için koruyalım derken, borçlu ile alacaklı arasındaki 

sorumsuzluk anlaşmasının etkisini ona da yaymak, anılan teorinin koruma amacıyla 

bağdaşmamaktadır. Ancak bu eleştiri karşısında, üçüncü kişiyi koruyucu etkili 

sözleşme görüşünün ya da edim yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisi görüşü gibi 

teorilerin geliştirilmesindeki temel dayanak noktasının, aynı koruma 

yükümlülüğünün ihlalinden doğan zararların aynı hukuki sonuca bağlanması kaygısı 

olduğu hatırlanmalıdır. Sorumluluk hukukunun ikili yapısı ve sözleşmelerin nisbiliği 

ilkesi karşısında üçüncü kişi daha da adaletsiz sonuçlar ile karşılaşacakken, üçüncü 

kişi bu adaletsiz sonuçtan korunmakta ve kendisine dava konusu olaydaki somut 

sözleşmeye dayanarak sözleşme tarafı ile aynı koruma sunulmaktadır. Üçüncü kişiyi 

“ihlal edilen koruma yükümlülükleri” nedeniyle sözleşme tarafı ile aynı kefeye 

koymak yeterince adil bir sonuçtur. Bunun daha da aşılarak, “üçüncü kişiyi koruyucu 

etkili sözleşme” görüşünün ortaya çıkmasındaki gerekçenin ve dayandığı temel 

düşüncenin görmezden gelinmesi doğru olmayacaktır. Zira sözleşme tarafının maruz 

kalacağı sorumsuzluk anlaşmasının beraberinde getirdiği sonuçlardan üçüncü kişiyi 

“kurtarmak” bu görüşün ortaya atılmasındaki ilkeler ile örtüşmeyecektir: Sözleşme 

tarafı sorumsuzluk anlaşmasına maruz kalacakken, üçüncü kişi, hem tarafı olmadığı 

sözleşmenin etki sahası genişletilerek borca aykırılık hükümlerinden yararlanacak 

hem de sözleşmenin bir parçası olan sorumsuzluk anlaşmasının etkisinden 

korunacaktır.  Bu durumda da, sorumluluk hukukunun ikili yapısı karşısında 

sözleşmenin nisbiliği ilkesinin ortaya çıkardığı somut bir adaletsizlik, başka bir 

deyişle aynı davranış yükümlülüğünün ihlalinden dolayı farklı hukuki sonuçlara 

varılması söz konusu olacaktır158. 

Bu görüşe ilişkin bir diğer önemli nokta ise, üçüncü kişiye sağlanan yararların ancak 

kuramın temelinde yatan aynı mantık doğrultusunda sınırlanabileceğidir. Alman 

Federal Mahkemesi, yerleşik içtihadında böyle bir etkinin doğmasına olanak 

                                                 
157 Akman, s. 103/104.  
158 Bu farklı sonuç ise hukuken güçlü bir gerekçeye muhtaçtır. Bu yönde değerlendirme için bkz.: 
Atamer, YD 1996, s. 107. 
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tanımaktadır159 . Kararlarda öne çıkan gerekçe, üçüncü kişiyi koruyucu etkili bir 

sözleşme ile üçüncü kişiye sağlanan yararların aynı yolla sınırlanması gereğidir. 

Alman doktrininde de baskın görüş bu yöndedir160. Azınlıkta kalan yazarlar ise, 

baştan böyle bir genellemenin yapılamayacağını ileri sürmektedirler161. Gözden uzak 

tutulmamalıdır ki, Alman hukukunda sorumsuzluk anlaşmaları bakımından varılan 

bu sonuç, kuramın dayandırıldığı dogmatik temel ile tutarlıdır. 

 (2) Yasal Borç İlişkisi Görüşü ve Sorumsuzluk Anlaşması 

Üçüncü kişiyi koruyucu sözleşme kuramının dogmatik temelini, BGB § 242 

dürüstlük kuralı gereğince hakimin hukuk yaratması olarak kabul eden “yasal borç 

ilişkisi” görüşü ise, sorumsuzluk anlaşmasının etkisi noktasında, kendi içinde farklı 

gerekçelerle farklı hukuki sonuçlara ulaşmaktadır: 

(a) Baskın Görüşe Göre Üçüncü Kişiye Etkili Sorumsuzluk 

Anlaşması 

Yasal borç ilişkisi görüşü içinde Alman hukukunda baskın olarak savunulan bu 

görüşe göre, üçüncü kişinin sözleşmenin koruyucu etkisinden faydalanabilmesinde 

temel gerekçeler, sözleşmenin doğurduğu tipik sosyal beklentiler, sözleşmenin amacı 

ile üçüncü kişinin haklı beklentileridir162.  Koruma yükümlülüğünün ihlali halinde 

sözleşme tarafı olmayan üçüncü kişiler de tıpkı alacaklı gibi sözleşmeye bağlı 

tehlikelere maruz kalabilmektedir 163 . Buradan hareketle, alacaklı ile borçlu 

arasındaki borç ilişkisinden doğan koruma yükümlülüklerinin hem alacaklıya hem de 

                                                 
159 BGH, VersR 1974, 1121; BGHZ 56, 269, 273 ff. = NJW 1971, 1931 f. 
160 Palandt/Heinrichs, § 328 N. 20; Gottwald, MüKo, § 328 N. 122; Hadding, Soergel,  Anhang § 328 
N21 ff.; Jagmann, Staudinger, § 328 N. 112; Larenz, Schuldrecht I, § 17 II, s. 229; Fikentscher, 
Schuldrecht, N. 262; Canaris, Bankvertragsrecht, N. 32 ve JZ 1995, s. 441 vd.; Gernhuber, 
Schuldverhältnis, s. 533 vd; Hopt, FS Pleyer, s. 341, 368; Schmidt-Salzer, Freizeichnungsklauseln, N. 
3030; v. Caemmerer, FS Wieacker, s. 311, 316; Lorenz, JZ 1961, 170 vd.; Berg, JuS 1977, s. 367 ve 
NJW 1978, s. 2018; Sonnenschein, JA 1979, 225, 227, 230; Stauch, JuS 1982, s. 823, 828; Hübner, 
NJW 1989, s. 5, 10; Honsell, FS Medicus, s. 211, 231. Görüşün eleştirisi için Hopt, NJW 1987, 1745, 
1746. 
161 Neuner, JZ 1999, s. 126, 130; Assmann, JuS 1986, s. 888; Haase, JR 1978, 285; Weimar, DAR 
1972, 64, 67 vd.; Thiele, JZ 1967, s. 654 ve 657.  
162 Gottwald, MüKo, BGB § 328 N. 101,  
163 Gernhuber, FS Nickisch, s. 249 ff.; Larenz, NJW 1956, s. 1194.  
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üçüncü kişiye karşı etkili olduğu kabul edilmektedir164. İşte üçüncü kişinin de bu 

kapsamda sözleşmeye dayanan talep haklarının varlığı kabul edilir, ancak bu haklar 

doğrudan üçüncü kişinin şahsında doğmazlar, sözleşmeden türetilirler165. Bu nedenle, 

sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmalarının üçüncü kişiye etki etmesi işin 

niteliğine uygun kabul edilmektedir. Nitekim sözleşmeye dayanarak talep ileri süren 

üçüncü kişinin, sözleşme tarafı alacaklıdan daha iyi bir durumda bulunmaması ve 

sorumsuzluk anlaşmasının da etkisinden faydalanabilmesi işin doğası gereği tutarlı 

kabul edilmektedir 166.  

(b) Güven Sorumluluğu Çerçevesinde Sorumsuzluk 

Anlaşmasının Üçüncü Kişiye Etkisi 

Alman öğretisinde bazı yazarlar, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramının 

hukuki dayanağını özel bir güvenin yaratılması (Gewährung von Vertrauen) ve 

duyulmasında (Inanspruchnahme von Vertrauen) görmektedirler167. Bu yazarlar da, 

sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye etki etmesini kabul etmektedirler168. Zira 

alacaklı, sorumsuzluk anlaşması ile sorumluluğu sınırlandırılmış olan borçluya, 

                                                 
164 Gernhuber, FS Nickisch, s. 249 ff.; Larenz, NJW 1956, s. 1194. 
165 Hadding, Soergel,  Anhang § 328 N 21; Sonnenschein, JA 1979, s. 240. 
166 Hadding, Soergel,  Anhang § 328 N 21; Sonnenschein, JA 1979, s. 230. 
167 Güven sorumluluğunun bu ana formülünü ilk kez dile getiren çalışma 1951 tarihinde yayınlanan 
“Zur Haftung bei Culpa in Contrahendo bei Geschäftsabschluss durch Stellvertreter“ isimli makale 
olmuştur (Ballerstedt, AcP 150/151, s. 501 f.). Güven sorumluluğu kavramı için bkz.: Canaris, JZ 
1965, s. 478; Loser, Peter, Die Vertrauenshaftung, Bern 2006, s. 143 ve s. 693 ff.  Çok tartışmalı 
olmakla birlikte, birçok yazar güven sorumluluğunu sözleşme dışı sorumluluğun doğum sebeblerinden 
biri olarak görmektedir. Ve hatta öğretide sözleşme ile haksız fiil sorumlulukları arasında yer alan 
üçüncü bir borç kaynağı olduğu da ileri sürülmektedir: Canaris, FS Larenz, s. 84 f; Walter, ZSR 2001, 
s. 90. İsviçre hukuku için üçüncü bir kaynağın yaratılmasına gerek olmadığı ve sözleşmesel 
sorumluluk hükümlerinin güven sorumluluğu bakımından kural olarak yeterli olduğu görüşü için bkz: 
Loser, Vertrauenshaftung, s. 733 ve 734.   
168 Canaris’in ortaya koyduğu bütünsel borç ilişkisi kavramını kabul etmeyen Thiele’ye göre, koruma 
yükümlülüğü ilişkisi tek başına bir hukuki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu nedenle, Canaris’in tekil 
organizma ya da bütünsel borç ilişkişi nitelendirmesine de karşı çıkmaktadır. Yazarlar bu ayrımla 
birlikte sorumsuzluk anlaşmaları bakımından farklı sonuçlara ulaşmaktadır. Canaris’e göre, asıl edim 
ilişkisinde kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmaları anılan “bütün” sebebiyle koruma yükümlülüğü 
ilişkisi bakımından da geçerliğiliğini korur. Thiele ise, bu sonucu reddederek, sorumsuzluk 
anlaşmaları bakımından genel bir kuralın ihdas edilemeyeceğini, her somut olayın özellikleri 
çerçevesinde ihlal edilen davranış yükümlülüğünün koruma menfaati ile edim ilişkisi arasındaki 
etkileşimin araştırılması gerektiğini ifade etmektedir. Thiele, JZ 1967, s. 654. Ancak Canaris de, 
eksperin üçüncü kişiye karşı hukuki sorumluluğu bakımından bu sonuca varılamayacağını 
vurgulamaktadır. Zira bu ihtimalde, üçüncü kişiye koruyuyucu etkili sözleşme ilişkisi değil, culpa in 
contrahendo sorumluluğu uygulama alanı bulacaktır. Bkz.: Canaris, JZ 1998, s. 605.  
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somut sorumsuzluk anlaşması ölçüsünde güven duymakta haklıdır. Alacaklı ile 

borçlu arasındaki bu güven ilişkisi ölçüt olarak dikkate alındığında ise, koruma 

yükümlülüğünün ihlalinde borçlu sorumsuzluk anlaşması kapsamında üçüncü kişiye 

karşı da sorumlu olmayacaktır169.   

 

 (c) Sosyal Temas Kuramı Gereğince Sorumsuzluk 

Anlaşmasının Üçüncü Kişiye Etkisi 

 

Alman öğretisinde sosyal temas öğretisi adı verilen bu görüş, sözleşmesel 

sorumluluk hükümlerinin üçüncü kişi lehine uygulanmasını, kanundan doğan 

bütünsel bir borç ilişkisi ile açıklamakta ve sözleşme vesilesiyle üçüncü kişi ile 

borçlu arasında nitelikli bir sosyal temasın kurulmuş olmasını borçlunun sözleşmesel 

sorumluluğunu arttıran bir faktör olarak değerlendirmektedir170. Bir başka ifade ile, 

sosyal temas teorisi, zarar gören üçüncü kişi ile borçlu arasında kurulan “borç 

ilişkisinin” sözleşmeden doğan edim yükümlülüğünden bağımsız olduğunun altını 

çizerek, kanundan doğan “bağımsız bir koruma (davranış) yükümlülüğü ilişkisinin” 

varlığına işaret etmektedir171.  

                                                 
169Junker, Die Vertretung im Vertrauen im Schadensrecht, München 1991, s. 27. 
170 Bkz.: Stoll, AcP 136 (1932), s. 257, 287 ff., 298 ff..; Berg, MDR 1969, s. 613, 615; Hohloch, JuS 
1977, 302, 304; Esser/Schmidt, Schuldrecht I, Teilband 2, 8. Auflage, s. 270. 
171 Larenz, MDR 1954, 515, 518 (Larenz sosyal temas yerine “işlemsel temas” diyerek herhangi bir 
sosyal temasın ötesinde, işlem hayatının vesile olduğu bir temasın varlığını aramaktadır:„Kontakt auf 
der Ebene des Geschäftsverkehrs“). Serozan ise, “hukuken korunmaya değer bir amaca yönelen” 
sosyal temasa sözleşmesel sorumluluğu kurucu fonkisyon izafe etmektedir (MHAD 1968, 123). 
Sosyal temas öğretisinin eleştirisi için bkz.: Picker, Forderungsverletzung und culpa in contrahendo, 
AcP 183 (1983), s. 369 ff;  413. Yazar, endüstri toplumunda görülen onca çeşit sosyal temasın 
arasında hangi kriterlerin ışığında sorumluluğun kurulacağını sorgulamakta ve önerilen çözümlerin 
(örn., sorumluluğu doğuran temasın “dar (enger)”, “kademeli (gesteigerter)”,“doğrudan 
(unmittelbarer)” ve “istenen ve hedeflenen (gewollter und gezielter)” sosyal temas olarak ya da 
işlemsel temas zemininde sınırlandırılmaya çalışılmasının) spesifik bir ayıraç vazifesini görmediğini 
ileri sürmektedir. Bunun ötesinde, sosyal temasın çeşitliliği karşısında, buna ilişkin bir 
sınırlandırmanın ve buna bağlı bir sınıflandırmanın yapılamıyor oluşunu teorinin en zayıf noktası 
olarak eleştirmektedir. Zira sınırlandırma için yapılan önerilerin sorumluluğu kurucu bir fonkisyon ifa 
etmediğini, sadece varolan “özel hukuki ilişkinin” aydınlatılmasında yardımcı olduğunu 
vurgulamaktadır. Bkz.: Picker, AcP 183, s. 414.  Bugün her ne kadar borç ilişkisinin sözleşmeden 
doğduğunu kabul etse de Neuner, sosyal temas teorisi ile aynı sonuca varmakta ve sözleşmede 
kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye etki etmeyeceğini ileri sürmektedir. Bkz.: 
Neuner, JZ 1999, s. 130. Ayrıca bkz.: Löwisch, Staudinger, Vorbem. zu §§ 275 ff. N 56 f.; 
Teichmann, Soergel,  § 242 N 278. Karş.: Loser-Krogh, FS Kramer, s. 591 - 593.  
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Nitelikli bir sosyal temasın neticesinde yasal borç ilişkisininin kurulduğunu kabul 

eden bu görüş, sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişinin aleyhine olarak etki 

göstermesine karşı çıkmaktadır. Bu görüşe göre, üçüncü kişi ile borçlu arasında yasal 

bir borç ilişkisi kurulmakta ve bu borç ilişkisi borçlu ile alacaklı arasındaki borç 

ilişkisinden bağımsız kalmaktadır. Bu nedenle, temel ilişkide kararlaştırılan 

sorumsuzluk anlaşması da üçüncü kişi aleyhine etki gösteremeyecektir172.  

Alman hukukunda sözleşmeye dayanan talepler bakımından sorumsuzluk 

anlaşmasının üçüncü kişiye etki edip etmeyeceğine ilişkin ileri sürülen bu görüşlere 

rağmen, haksız fiilden doğan talepler bakımından sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü 

kişiye etki etmesine yazarlar genel olarak karşı çıkmaktadır 173 . Gerekçe olarak, 

haksız fiilden doğan taleplerin talep sahibinin şahsında doğduğunu ve başka kişilerin 

tasarruffuna açık olmadığı ifade edilmektedir174.  

c. Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi Teorisi ve 

Sorumsuzluk Anlaşması  

  (1) Genel Olarak 
 

Alman hukukunda Larenz tarafından geliştirilen ve yukarıda incelenen “işlemsel 

temasa dayalı asli edim yükümlülüğü içermeyen yasal borç ilişkisi” (gesetzliche 

Schuldverhältnisse ohne primäre Leistungspflicht) teorisi 175 , Canaris tarafından 

geliştirilerek tüm koruma yükümlülüklerini kapsayan “bütünsel yasal borç ilişkisi” 

(einheitliches gesetzliches Schuldverhältnis) teorisine temel sağlamıştır176. Bu son 

                                                 
172 Esser, Josef/Schmidt, Eike, Schuldrecht, Band I, Allgemeiner Teil, Teilband 2, Heidelberg 2000,  
s. 233; Neuner, JZ 1999, s. 130; Bayer, JuS, s. 473 ff.; s. 477. Ancak üçüncü kişinin bütünlük 
menfaatinin, borçlunun kötü ifada bulunması sebebiyle zarara uğramış olması ihtimalinde 
Esser/Schmidt, taraflar arasında sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye 
etki etmesini kabul etmektedir. Esser/Schmidt, Schuldrecht I, s. 273. Benzer gerekçeler için bkz.: 
Thiele, JZ 1967, 654. 
173  Hopt, NJW 1987, s. 1745, 1746; Berg, JuS 1977, s.363; 367; Schmidt-Salzer, 
Freizeichnungsklauseln, N. 3030. Karşı görüş: Hadding, Soergel, Anh. § 328 N. 25; Jagmann, 
Staudinger, § 328 N. 112; Liebmann, s. 284; Heinrichs, Palandt, § 328 N. 78; Aynı yönde Alman 
Federal Mahkemesi kararı için bkz.: BGHZ 56, s. 269 ff. 
174 Hopt, NJW 1987, 1745, 1746; Berg, JuS 1977, 363, 367; Schmidt-Salzer, Freizeichnungen, N. 
3030. 
175 Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. I, s. 139 ff. 
176 Canaris, JZ 1965, s. 479. 
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teoriye Thiele tarafından açıklık getirilmiş ve yazar, koruma yükümlülüğünün edim 

yükümlülüğü karşısındaki bağımsızlığına özellikle vurgu yapmıştır: “Das 

Schutzverhältnis ist vielmehr ein selbstständig erfassbares Rechtsverhältnis 177 ”. 

Canaris ve Thiele’nin bu görüşleri ise, Alman hukukunda bazı yazarlarca 

benimsenmiş178 olsa da, sözleşmenin kurulması ile koruma yükümlülükleri ilişkisinin 

bağımsızlığını kaybettiği ve sözleşmesel ilişkiye dönüştüğü anlayışına üstünlük 

tanınmıştır (Umschlagstheorie)179.  

 

Alman hukukundaki bu gelişmelerin Türk – İsviçre hukuklarına yaptığı etkiler 

incelendiğinde varılan sonuç bir hayli ilgi çekicidir. Türk hukukunda üçüncü kişiyi 

koruyucu etkili sözleşme kuramı, yukarıda yer verilen görüşlerden “sosyal temastan 

doğan yasal borç ilişkisi” görüşünün etkisiyle180 “edim yükümlülüğünden bağımsız 

borç ilişkisi” kavramı altında genel kabul görmüştür 181 . İsviçre hukukunda da 

Kramer’in etkisiyle “işlemsel temasa dayalı yasal borç ilişkisi teorisi” kavramı 

altında genel kabul görmüştür182.  

 

Üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramından ayrılan bu gelişim çizgisinden 

dolayı aynı hukuki sorunlar karşısında sorumsuzluk anlaşmaları bakımından Türk-

İsviçre hukuklarında Alman hukukundan farklı sonuçlara varılmaktadır. Zira Türk-

İsviçre hukukunda sözleşmenin üçüncü kişiye etkisinin dayandırıldığı dogmatik 

temel “sosyal temas ile kurulan yasal borç ilişkisi” (edim yükümlülüğünden bağımsız 

                                                 
177 Thiele, JZ 1967, s. 655.  
178  Thiele, JZ 1967, s. 653; Walter Gerhardt, “Die Haftungsfreizeichnung innerhalb des gesetzlichen 
Schuldverhältnisses”, JZ 1970, 535 f.; aynı yazar, JuS 1970, s. 598; Stauch, JuS 1982, 823 f.; 826; 
Emmerich, Das Recht der Leistungsstörungen, München 1991, s. 242. 
179 Dahm, Vorvertraglicher Drittschutz, JZ 1992, s. 1167 ff.; Medicus, JuS 1986, s. 665, 669; Larenz, 
Schuldrecht I, München 1987, s. 118. Eleştirel bir yaklaşım için bkz.: Räcke, s. 75. Yazar, bu 
dönüşümün hukuk dogmatiği açısından estetik olmadığını ifade etmektedir. 
180 Karş.: Serozan, MHAD 1968, s. 108 – 122. 
181 Serozan, MHAD 1968, s. 108 – 122; Oğuzman/Öz, s. 11, s. 36, s. 824/825, Kocayusufpaşaoğlu, 
BH Giriş, s. 13. 
182 Kramer, Berner Komm., Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht, Bern 1980, N. 131 – 
151; aynı yazar, Berner Komm., Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht, Bern 1986, N. 
142 ff.; özellikle N. 148; Rolf H. Weber, “Schutzpflichten – ein Sozialstaatsgedanke?, Festschrift für 
Hans Giger, Bern 1989, s. 735 ff., 748 ff. Ayrıca bkz.: Wolfgang Wiegand, “Die Canaris Rezeption in 
der Schweiz – Vertrauenshaftung und “einheitliches gesetzliches Schuldverhältnis” im Schweizer 
Recht”, Festschrift für Claus Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Band 2, München 2007, s. 881 ff.; 
895. 
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borç ilişkisi) görüşü olmuştur. İşte bu nedenle, tezde edim yükümlülüğünden 

bağımsız borç ilişkisi teorisi bağımsız bir alt başlıkta incelenmektedir. 

 

 (2) Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi 
 

Sözleşmenin kurulmasından önce aralarındaki sosyal temas neticesinde taraflar 

birbirlerinin şahıs- ve malvarlığı üzerinde etki etme olanağına sahip olur. Ancak 

tarafların birbirlerinin şahıs ve malvarlığı üzerinde sosyal temas sebebiyle daha çok 

etki olanağı buluyor olması nedeniyle sözleşmesel sorumluluğa kapı aralanması, 

“kimseye zarar verme!” genel buyruğunu temel alan haksız fiil sorumluluğu 

karşısında güçlü bir gerekçeye muhtaçtır. Öğretideki yerleşik görüş bu gerekçenin 

güven ilkesi olduğunu ileri sürmektedir 183 . Örneğin, bazen somut edim ilişkisi 

olmadan da culpa in contrahendo örneğinde olduğu gibi güven ilkesi bir koruma 

yükümlülüğünü kurabilmektedir. Hatta Serozan’ın deyimiyle güven ilkesi burada 

“yaratıcı fonksiyon” göstermektedir184. İşte, edim yükümlülüğünden bağımsız borç 

ilişkisi kuramı uyarınca, edim yükümlülüğü ilişkisi temelini sözleşmede bulurken, 

koruma yükümlülüğü ilişkisinin temeli güven ilişkisidir ve kaynağı dürüstlük 

kuralıdır (MK m. 2/f. 1). Nitekim edim yükümlülüğü ilişkisi ifa menfaatinin 

gerçekleştirilmesine hizmet eder. Oysa koruma yükümlülüğü ilişkisi, MK m. 2 

temelinde “zarardan uzak tutulma çıkarına”, yani bütünlük menfaatinin sağlanmasına 

hizmet eder. Hiç kuşkusuz üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme ilişkilerine dahil 

kabul edilen her olayda sorumluluğun kaynağı olarak dürüstlük kuralının kabul 

edilmesi ile, geçerli bir sözleşme dahi aranmaksızın borca aykırılık hükümlerinden 

yararlanmak mümkün olmaktadır185. Ancak temel sözleşme ile bağ kurulmayan bir 

yasal borç ilişkisinin ihlalinden doğan tazminat alacağına, borca aykırılık 

hükümlerine göre sonuç bağlanması güçlü bir gerekçeyle açıklanmaya muhtaçtır. 

                                                 
183 Canaris, JZ 1965, s. 478; Deutsch, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt, 1963, s. 321;  
184 Serozan, MHAD 1968, s. 119. 
185 Serozan, MHAD 1968, s. 125 dn. 42.  
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Birçok yazar, bu noktaya işaret ederek, aslında haksız fiil sorumluluğu hükümlerinin 

uygulanması gerektiğini savunmaktadır186. 

 

(3) Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi ve 

Sorumsuzluk Anlaşması 

Bu kuramın en önemli vurgusu, edim yükümlülüğü ilişkisi ile koruma yükümlülüğü 

ilişkisinin kaynakları ve hizmet ettikleri amaç bakımından birbirinden bağımsız 

oluşundadır 187 .  Nitekim bu bağımsızlıktandır ki, doktrinde, edim yükümlülüğü 

ilişkisini ilgilendiren hükümsüzlük sorununun koruma yükümlülüğü ilişkisine etki 

etmeyeceği savunulmuştur. Diğer bir ifade ile, koruma yükümlülüğüne aykırılıktan 

doğan zararların giderimi için geçersiz bir sözleşme dahi sözleşmesel sorumluluk 

hükümlerinden yararlanmaya engel olamayacaktır188.  

Bir diğer önemli sonuç, edime yakınlığı olan üçüncü kişinin sözleşmesel 

sorumluluğa dayanan tazminat talebine karşı sorumsuzluk anlaşmasının ileri 

sürülemeyeceğinin kabul edilmesidir 189 . Zira koruma yükümlülüğü ilişkisinin 

kanundan doğduğu ve edim ilişkisinden bağımsız olduğu bir kez kabul edildiğinde, 

artık edim ilişkisinde kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının edim ilişkisinden 

bağımsız koruma yükümleri ilişkisinde uygulanamaması kendi içinde tutarlı bir 

sonuç olacaktır190. Bu şekliyle, üçüncü kişiye karşı sorumsuzluk anlaşmasının ileri 

sürülemeyecek oluşu, borçlu bakımından önemli sonuçları beraberinde getirmektedir. 

Baştan bertaraf ettiğini düşündüğü sorumluluğu aslında üçüncü kişinin bütünlük 

menfaatini ihlal ettiğinde tekrar canlanacaktır. Oysa tam tersinin kabul edilmesi ise, 

başka bir ifade ile sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü 
                                                 
186  Jaeggi/Gauch, Zürcher Komm., Art. 18 N. 537; Koller, AJP 1992, s. 1483 ff.; Heinz Rey, 
Rechtliche Sonderverbindungen und Rechtsfortbildung, Festschrift für Max Keller, Zürich 1989, s. 
231 ff., Keller, Max/Gabi, Sonja, Schweizerisches Schuldrecht, Band II, Haftpflichtrecht, 
Basel/Frankfurt 1988, s. 41 ff.  
187 Serozan, MHAD 1968, s. 119/120. 
188 Serozan, MHAD 1968, s. 122 dn. 35 a). 
189 Serozan, MHAD 1968, s. 120 dn. 34. Karşı görüş: Tandoğan, Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, s. 
168. 
190  Bu durumda sözleşmeden doğan sorumluluğun alanı haksız fiilden doğan sorumluluğun alanı 
aleyhine genişlemekte ve özellikle BK m. 96, 100 ve 125’in etki alanı genişlemektedir. Serozan, 
MHAD 1968, s. 121.  
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kişilere de etki ettiğinin kabul edilmesi, sözleşmenin tarafı olmayan üçünü kişinin 

haklarını sözleşme ile daraltmak anlamına gelecektir. Bu durumun öncelikle 

sözleşmenin nisbiliği ilkesi ile bağdaşmadığı açıktır. Ancak tartışılması gereken 

husus, üçüncü kişinin hem sözleşmesel sorumluluk hükümlerinden yararlanmasını 

sağlamak hem de sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının kendisine 

etki etmesine engel olmanın kendi içinde tutarlı olup olmayacağıdır.  

Bu noktada, Türk-İsviçre hukukunda Alman hukukundan ayrılan önemli bir tespit 

yapılmalıdır. Teorinin fikir babası olarak öne çıkan Canaris, anılan koruma 

yükümlülüklerinin bütünsel bir borç ilişkisi şeklinde kanundan doğduğunu ve asıl 

sözleşmeye dayanan edim yükümlülüğünün tabi olduğu kurallara doğrudan tabi 

tutulamayacağını ifade etmektedir191. Bu nedenle, koruma yükümlülükleri ilişkisi 

kanundan doğduğu için, tarafların edim ilişkisinde kararlaştırdığı sorumsuzluk 

anlaşması da üçüncü kişiye karşı ileri sürülemeyecektir192. Aksinin kabulu halinde 

ise, başka bir ifade ile sözleşmenin tamamlanması yoluyla koruyucu etkinin 

sözleşmeden doğduğunun kabul edilmesi ile bu sonuca varmak mümkün 

olmayacaktır. Nitekim Alman Federal Mahkemesi, koruma yükümlülükleri 

ilişkisinin sözleşmenin kurulmasından sonra sözleşmesel ilişkiye dönüştüğünü kabul 

ederek, bu sonuca varılmasına dogmatik bir engel koymuştur. Bir diğer engel ise, 

Alman Federal Mahkemesi’nin üçüncü kişiye koruyucu etkinin sorumsuzluk 

anlaşması ile sınırlandırılmış sözleşmeden türetiliyor olmasıdır 193 . Zira Alman 

Federal Mahkemesi yerleşik içtihadında, üçüncü kişinin tarafı olmadığı sözleşmeden 

sağladığı yararların aynı mantıkla sınırlanabileceğine karar vererek sözleşmede 

kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye de sirayet ettiğini kabul 

etmiştir194. Halbuki Türk-İsviçre hukukunda olduğu gibi üçüncü kişinin tazminat 

                                                 
191 Canaris, JZ 1965, s. 478/479. 
192 Thiele, JZ 1967, s. 654; Canaris, Die Haftung des Sachverständigen, JZ 1998, s. 603, 605. Karşı 
görüş: Gernhuber, FS Nickisch, s. 268. 
193 BGH JZ 1998, s. 624. 
194 BGHZ 33, 247, 250  = JZ 1961, 169; BGHZ 56, 269; BGH, NJW 1987, 1013; NJW 1987, 1758, 
1760. Yüksek Mahkeme bu sonuca üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşüne dahil kabul 
edilen klasik olay grupları bakımından BGB § 334’e dayanarak kıyasen varmaktadır. Bu hükme göre, 
üçüncü kişi yararına sözleşmede vaadeden sözleşmeden doğan defi’leri üçüncü kişiye karşı da ileri 
sürebilecektir. Ancak eksperin üçüncü kişiye karşı culpa in contrahendo’dan doğan sorumluluğunu 
kurguladığı yeni olay gruplarında Yüksek Mahkeme, bu sonucun doğmasına izin vermemektedir. Bu 
konstrüksiyonda anılan hükmün tarafların zımni anlaşması yoluyla bertaraf edildiğini varsaymaktadır. 
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talebinin temel ilişkiden bağımsız olduğu düşüncesi kabul edilmiş olsaydı, sözleşme 

tarafları arasında kararlaştırılan bir sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilememesi 

sonucu hiç kuşkusuz doğacaktı 195  ve üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme 

kuramının kurgulanmasında güdülen amaçtan uzaklaşılmamış olacaktı.  

Türk-İsviçre hukukunda baskın olarak, MK m. 2’den doğan koruma yükümlülüğü 

ilişkisinin üçüncü kişi ile borçlu arasında kurulduğunu ve borçlu ile alacaklı 

arasındaki edim ilişkisinden bağımsız olduğu kabul edilmiştir196. Hatta Oğuzman/ 

Öz, üçüncü kişi ile borçlu arasında kurulan yasal borç ilişkisini göstererek artık 

üçüncü kişiden bahsedilemeyeceğine işaret etmektedir. Çünkü üçüncü kişi artık 

koruma yükümlülüğü ilişkisinin tarafıdır197. Bu açıdan yazarlar, Yargıtay’ın 1992 

tarihli bir kararında 198  kullandığı “üçüncü şahsı koruyucu etkili” ifadesini 199 

sorgulamaktadır. Bu sorunun cevabı üçüncü kişiyi sözleşmesel sorumluluk 

hükümlerinden yararlandırma gayretiyle geliştirilen bu teorilerin dayandıkları 

dogmatik temel çerçevesinde verilebilir. Eğer üçüncü kişiye koruyucu etki somut 

sözleşmeden ya da sözleşme tarafları arasındaki güven ilişkisinden türetiliyor ise, o 

halde bu ifade yerindedir. Ancak MK m. 2 temelinde üçüncü kişi ile sözleşme tarafı 

arasında (taraflar arasındaki sözleşmeden) bağımsız bir koruma yükümlülüğü 

kurulmakta ise, o halde kurulan yasal borç ilişkisi çerçevesinde bu ifade de 

isabetsizdir200. Bu son tespitle birlikte artık, işin doğası gereği, sözleşme tarafları 

arasında kurulan sözleşme ilişkisinden tamamen ayrıştırılan ve bağımsızlık vasfı 

                                                                                                                                          
Bkz.: BGH, JZ 1998, 624, 625 f. Bu zorlama görüşün eleştirisi için bkz.: Canaris, Die Reichweite der 
Expertenhaftung gegenüber Dritten, ZHR 163 (1999), s. 216-218. 
195 Canaris, ZHR 163 (1999), s. 217. 
196 Kocayusufpaşaoğlu, s. 21; Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 60; Eren’e göre, 
üçüncü kişiyi koruyucu etkili borç ilişkilerinin kaynağı asli edim ilişkisidir. Ancak bu kabule rağmen 
Eren, üçüncü kişi ile borçlu arasında bir yasal borç ilişkisinin doğduğunu ve bunun da alacaklı ile 
borçlu arasındaki asli borç ilişkisinin bir uzantısı olduğunu savunmaktadır. Eren, BH Genel, s. 42. 
197 Oğuzman/Öz, s. 825 dn. 100; aynı yönde bir değerlendirme için bkz.: Kramer, Berner Komm., 
Allgemeine Einleitung, N. 76. 
198 Y. HGK, Tarih: 6.5.1992, E. 1992/13-213, K. 1992/315 (YKD 1992, s. 1176.) 
199 “Bir başka ifadeyle burada kanun (MK m. 2) gereğince borçlu ile alacaklı arasında olduğu kadar, 
borçlu ile üçüncü kişi durumunda olan davacı arasında hiçbir edim yükümlülüğü ihtiva etmeyen ve 
fakat koruma yükümlülüğüne dayanan üçüncü şahsı koruyucu etkili bir borç ilişkisi oluşmuştur. 
Dolayısıyla da, davacının akde aykırılık hükümlerine göre tazminat talebinde bulunması yerindedir ve 
uyuşmazlığa on yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir.” Y. HGK, Tarih: 6.5.1992, E. 
1992/13-213, K. 1992/315 (YKD 1992, s. 1176.)  
200 Atamer’e göre, kararda üçüncü kişiyi koruyucu etkili borç ilişkisinden bahsedilmiş olması, Alman 
hukukunda çok sık rastlanan kavram kargaşasından kaynaklanmaktadır. Atamer, YD 1996, s. 114. 
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tanınan “üçüncü kişi ile borçlu arasındaki yasal borç ilişkisine” sorumsuzluk 

anlaşmasının etki etmeyeceği sonucuna varılmalıdır201.  

 d. Kısa Değerlendirme: Sorumsuzluk Anlaşmasının Üçüncü 

Kişi Aleyhine Etkisi  

Sözleşmenin ifasından zarar gören üçüncü kişiler, kural olarak, sözleşmeden doğan 

bir sınırlandırmanın muhatabı olamazlar. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere, Alman 

Federal Mahkemesi, sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü 

kişi aleyhine etki gösterebileceğini bir dizi kararında kabul etmektedir202. Bu kabul, 

sözleşmenin etki alanında yer alan üçüncü kişinin somut sözleşmeden tamamlayıcı 

yorum yoluyla türetilen bir koruyucu etkiden faydalanmasına dayanmaktadır. Oysa 

Türk-İsviçre Hukukunda sözleşmenin etki alanında yer alan üçüncü kişiler ile borçlu 

arasında MK m.2’ye dayanarak kurulan bir yasal borç ilişkisinin varlığından hareket 

edilerek, somut sözleşme ile herhangi bir bağ kurulmamaktadır. Bu bağımsızlık 

düşüncesinin mantığa uygun sonucu, sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk 

anlaşmasının üçüncü kişiye etki edemeyeceği yönündedir. 

  

                                                 
201 Bu açıdan Alman hukukunda Esser/Schmidt ( Schuldrecht I, s. 233), Neuner (JZ 1999, s. 130) ve  
Bayer (JuS, s. 473 ff.; s. 477)  ile aynı yönde sonuca varılacaktır. Ancak Türk hukukunda bu kabule 
rağmen farklı sonuca varan bir görüş için bkz.. Karabağ Bulut, s. 95 ve s. 128. Yazar, edim 
yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisini üçüncü kişi ile borçlu arasında kurulduğunu kabul etmekle 
birlikte, üçüncü kişinin sözleşme tarafları arasındaki güven ortamına dahil olması nedeniyle 
sorumsuzluk anlaşmasına maruz kalacağı sonucuna varmaktadır. Kanaatimce bu sonucun temelinde, 
Alman hukukundaki baskın görüşün etkisiyle, üçüncü kişiye koruyucu etkili sözleşme kuramının 
“sözleşmenin koruyucu etki yaydığı” düşüncesine dayandırılması yer almaktadır. Ancak yazarın kabul 
ettiği gibi (s. 95) üçüncü kişi ile borçlu arasında bağımsız bir yasal borç ilişkisi kurulduktan sonra, 
sözleşme tarafları arasında kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye etki etmesi (s. 128) 
sözleşmenin nisbiliği kuralı karşısında olanaksızdır. Nitekim sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye 
etki edeceği sonucuna, daha makul gerekçelerle İsviçre hukukundaki bir görüş de varmaktadır. Bu 
görüşe göre, yasal borç ilişkisi güven ilişkisi temelinde sözleşme tarafları arasında kurulmaktadır. 
Üçüncü kişinin sözleşme tarafları arasındaki bu güven ilişkisine dahil edilmesi nedeniyle sorumsuzluk 
anlaşması da üçüncü kişiye etki edecektir. Bu görüşe göre üçüncü kişiyi koruyucu etki, sözleşme 
tarafının üçüncü kişinin de korunacağına dair bir güven duymasına, üçüncü kişinin korunmasında 
menfaat sahibi olmasına, üçüncü kişinin sözleşme taraflarının işlem hayatına dahil olması nedeniyle 
zarara uğramasına ve son olarak, üçüncü kişinin korunmasında alacaklının menfaat sahibi olması ile 
üçüncü kişinin tehlikeye maruz kaldığının bilinebilir olmasına bağlanmaktadır. Bu konstrüksiyonda 
sorumsuzluk anlaşmasının (temel sözleşmeden türetilerek) üçüncü kişiye etki etmesine itiraz etmek 
ise mümkün değildir. Ayrınıtlı bilgi için bkz.: Loser-Krogh, FS Kramer, s. 583/584.  
202 Bölüm III, s. 318 vd. 
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 B. Sorumsuzluk Anlaşmasının Üçüncü Kişi Lehine Etkisi 

  1. Genel Olarak 

 

Sözleşme özgürlüğü ilkesi penceresinden bakıldığında üçüncü kişi lehine 

sorumsuzluk anlaşması yapılmasına bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar bir 

sözleşme sadece tarafları arasında hak ve borçlar doğurabiliyorsa da, Türk-İsviçre 

Hukuku üçüncü kişi yararına sözleşme (BK m. 111) kurumuna yabancı değildir. 

Ayrıca taraflar kanunun çizdiği genel ve özel sınırlar dahilinde sorumsuzluk 

anlaşması yapabiliyorken, irade uyuşmasının bir yansıması olarak da üçüncü kişinin 

sorumluluğunu alacaklıya karşı daraltacak şekilde anlaşma yapmalarına hukuken de 

bir engel bulunmamaktadır. Örneğin, haksız fiil sorumluluğu esaslarına dayanarak 

borçlunun ifa yardımcısına başvuran alacaklının taleplerine karşı ifa yardımcısının 

korunması borçlu ile alacaklı arasında üçüncü kişi durumunda bulunan ifa yardımcısı 

yararına kararlaştırılacak bir sorumsuzluk anlaşması ile sağlanabilecektir 203 . Bu 

anlaşma bakımından da yine kanunun çizdiği genel ve özel sınırlar uygulama alanı 

bulacaktır. 

Kanun koyucunun üçüncü kişi lehine sorumsuzluk anlaşması şeklinde özel bir 

düzenleme öngörmemiş olması, kanun koyucunun bu meseleyi himayesi dışında 

bıraktığı anlamını taşımaz204. Başka bir ifade ile, bu durum “bilinçli susma205” olarak 

kabul edilemez.  

                                                 
203 Bucher, OR AT, s. 478; Kamm, s. 95; Oesch, s. 80; Zirlick, s. 311; Gauch, Werkvertrag, N. 167; 
Krauskopf, N. 1708 vd; Krauskopf – Forero, N.1; Oftiner/Stark, I, § 12 N.16; Roberto, 
Haftpflichtrecht, N. 339; Schwenzer, Beschränkung, s. 125 vd.; Schwenzer, OR AT, N. 86.03; Spiro, 
s. 290 vd. Karşı görüş: von Tuhr/Escher, s. 130 dn. 52; Weber, Berner Komm., Art. 101 OR, N. 167; 
Wiegand, Basler Komm., Art. 101 N. 16. 
204 Riemer, Hans Michael, Die Einleitungsartikel des schweizerischen Zivilgesetzbuches, (Art. 1-10), 
Bern 2003, § 4 N. 88; Zirlick, s. 80 vd.; Hochstrasser, N. 218. 
205  Bilinçli susma olarak tasnif edilen durumlarda, kanun bir meseleyi olumsuz şekilde çözmüş 
bulunduğu için hükmün zıt anlamı uygulanır. Oğuzman/Barlas, Medeni Hukuk, 12. Bası, Istanbul 
2005, s. 75.  
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BK m. 111 ile BK m. 99 ve m. 100 kapsamında, üçüncü kişi yararına olarak taraflar 

üçüncü kişinin de sorumluluğunu alacaklıya karşı daraltacak bir sorumsuzluk 

anlaşması akdedebileceklerdir. Ancak üçüncü kişi lehine sorumsuzluk anlaşmalarının 

geçerli kabul edilmesindeki hukuki gerekçeler doktrinde genel olarak görüş birliği 

yaratmasa da, Alman yargı içtihatlarında genel olarak pratik gerekçelerle bu tür 

sorumsuzluk anlaşmaları geçerli kabul edilmektedir. Bunun için ileri sürülen en 

temel gerekçe, sözleşme taraflarının sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde hareket 

ederek kendi sorumluluğunu daraltabiliyorken, üçüncü kişinin sorumluluğunun da 

taraf iradesi doğrultusunda sınırlanabileceğidir206. Bu görüş çerçevesinde alacaklının 

borçlu ile sorumsuzluk anlaşması yaparak olası tazminat alacağını sınırlarken, 

borçludan daha güçsüz olan ifa yardımcısından olan tazminat alacağını da 

sınırlamasına bir engel bulunmamaktadır.  

Nitekim pratik gerekçeler çerçevesinde üçüncü kişinin de sözleşmede kararlaştırılan 

sorumsuzluk anlaşmasından yararlanması konusunda borçlunun menfaati bulunabilir. 

Örneğin borçlu, alacaklısının işçisine yöneltebileceği taleplerden işçisini korumak, 

işçisinin “rücu” taleplerine207 karşı kendisini korumak ya da alacaklı ile arasındaki 

sözleşme ilişkisinden doğan borcunu bir “alt mütteahhit/alt vekil” ile yerine 

getirerek208  daha iyi kazanç elde etmek isterse, alacaklısı ile sözleşme yaparken 

sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişileri de kapsayacak şekilde kaleme alınmasına 

özen gösterecektir209.  

 

Anlatılan konstrüksiyon çerçevesinde bir sorun yaşanmayacağı ortadadır. Ancak 

uygulamada tarafların bilinçli bir şekilde üçüncü kişi yararına bir sorumsuzluk 

anlaşması kararlaştırmaları düşük bir olasılıktır. Çoğu kere taraflar üçüncü kişiyi 

düşünmeksizin, sadece borçlu yararına bir sorumsuzluk anlaşması akdetmektedirler. 

                                                 
206  Schwenzer, Beschränkung, s. 125; Schwenzer, OR AT, N. 86.03; Bucher, OR AT, s. 478; 
Krauskopf, N. 1071; Krauskopf, BR 1999; s. 26; Weber/Skrisky, ZBJV 2003, s. 254 vd.; Oesch, s. 80 
vd.; Kamm, s. 95 vd. 
207 Alman iş hukuku kuralları çerçevesinde işçinin işvereninin alacaklısına verdiği zararlar sebebiyle 
tazminat yükümlülüğünden kurtarılmasını isteme hakkı bulunmaktadır (Freistellungsanspruch). 
208 BK m. 67 gereğince alacaklının menfaati şahsen ifayı gerektirmedikçe borçlu, borcunu şahsen 
ifaya mecbur değildir. Bu çerçevede, borcun kimin tarafından ifa edileceği alacaklı bakımından kural 
olarak önemsiz olacaktır, yeter ki kararlaştırılan edim ifa edilmiş olsun. 
209 Pack, s. 39; Zirlick, s. 311. 
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Bu ihtimalde de  kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişi (örneğin ifa 

yardımcısı) lehine sonuç doğuracak şekilde yorumlanması sözleşmenin nisbiliği 

ilkesi karşısında kural olarak mümkün değildir. Bu durumda alacaklının haksız 

fiilden doğan tazminat talebine muhatap olan ifa yardımcısı sorumlu olacaktır. 

Nitekim Türk-İsviçre hukukunda baskın görüş bu yöndedir210. Ancak azınlık görüş 

çerçevesinde meselenin Türk hukukunda da ele alınmasına bir engel 

bulunmamaktadır211. Azınlık görüşe göre, ya somut sorumsuzluk klozu ifa yardımcısı 

yararına bir sorumsuzluk anlaşması olarak (üçüncü kişi yararına sözleşme kurumu 

çerçevesinde) yorumlanacak ya da ifa yardımcısı (işçi) yararına sosyal düşüncelerle 

kanun boşluğu doldurulacaktır212.  

 

Yapılan sorumsuzluk anlaşmasının ifa yardımcısı yararına sorumsuzluk anlaşması 

olarak yorumlanmasında önemli zorluklar bulunmaktadır. Öncelikle üçüncü kişi 

yararına sorumsuzluk anlaşması bakımından tarafların gerçek iradelerinin tespit 

edilememesi ve bunun sonucunda, güven ilkesi çerçevesinde farazi iradelerinin de 

işçiyi de kapsar şekilde yorumlanamaması halinde bir sözleşme boşluğunun bulunup 

bulunmadığı araştırılacaktır. Söz konusu meselenin bir sözleşme boşluğu olarak 

değerlendirilebilmesi de, ancak bu hususun sözleşmenin amacı çerçevesinde 

düzenlenmiş olması gereken bir nokta olmasına bağlıdır213.  

 

Somut sözleşme açısından yapılacak bu değerlendirme ise, sorumsuzluk 

anlaşmasının üçüncü kişiye etkili kılınmasında önemli zorluklar barındırmaktadır.  

 

Kanun boşluğunun doldurulması noktasında, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme 

kuramı çerçevesinde MK m. 2’ye dayanan yasal borç ilişkisinin alacaklı ile borçlu 

arasında kurulmuş olduğu kabul edilerek, bu borç ilişkisinin güven ortamına dahil 

                                                 
210 Becker, Berner Komm., Art. 101 N. 24; Tandoğan, Mesuliyet Hukuku, s. 458; Tunçomağ, Borçlar 
I, s. 514-516; Alnıak, s. 339.   
211 Azınlıkta kalan görüş için bkz.: Serozan, İfa Engelleri, s. 285 ile s. 276, aynı yazar, MHAD 1968, 
s. 121; Akman, s. 83/84; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 900. Ayrıca bkz.: Akyol, Tam Üçüncü 
Şahıs Yararına Sözleşme, s. 58 vd. 
212 Serozan, İfa Engelleri, s. 276. 
213 Merz, Berner Komm., Art. 2 N. 133.    
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olan ifa yardımcısı için sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiyi koruyucu etkisinin 

sözleşmeden türetilmesi ile bu sonuç elde edilebilecektir214.   

 

Nitekim bu yolla Alman Federal Mahkemesi bir dizi kararında böyle bir sonucun 

doğmasına imkan vermektedir 215 . Yerleşik Alman uygulamasında sözleşmede 

kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmalarının sözleşme tarafı borçlunun, sözleşmeye 

taraf olmayan, ancak ifa yardımcısı olarak görülen işçisi216 (ya da işçi gibi taşıma 

sözleşmesinden doğan edime yakın bulunan taşıyıcı ya da taşıma işleri 

komisyoncusu217) lehine etki göstereceği genel kabul görmektedir218. Bunun sebebi, 

işçinin borçluya karşı ileri sürebileceği rücu talepleri çerçevesinde sorumsuzluk 

anlaşmasının boşa dönmesi rizikosu olarak gösterilmektedir219. Her ne kadar borçlu 

alacaklıya karşı sorumsuzluk anlaşmasına dayanabilmekte ise de, borçlunun işçisine 

yöneltilen tazminat talepleri nedeniyle işçinin borçluya rücu etmesi, yapılan 

sorumsuzluk anlaşmasını kendiliğinden boşa çıkarmaktadır. Oysa sorumsuzluk 

anlaşmasının yer aldığı sözleşmenin amacı ve menfaat dengesi gözetildiğinde, böyle 

bir sonuç hakkaniyetle de bağdaşmayacaktır.  

                                                 
214  Türk hukuku bakımından edim yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisi görüşü çerçevesinde 
yukarıda anılan gerekçelerle bu sonuca ulaşmak dogmatik olarak mümkün değildir. Bkz.: Bölüm III, 
s. 326 vd. Ayrıca bkz.: Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 51/52. 
215 BGHZ 49, 278; BGH, NJW 1962, s. 388 = JZ 1962, s. 570; BGH, ZIP 1985, s. 687; BGH, JZ 
1986, s. 342 ff.; Stadler, Jauernig, § 311, N. 51.  
216 BGH, NJW 1962, s. 388, 389; Palandt/Heinrichs, § 276 N. 61; Räcke, Haftungsbeschränkungen, s. 
72 ff.   Ayrıca bkz.: Akünal, YD 1988, s. 236. 
217 BGH, 6.7.1995 - I ZR 123/93, NJW 1995, s. 2991. Kararda, bir taşıma işleri komsiyoncusu ile 
gönderen arasında kurulan sözleşmede yer verilen hafif kusurdan sorumsuzluk kaydı, taşıma işleri 
komisyoncusunun taşıma için anlaştığı taşıyıcı yararına olarak yorumlanmaktadır. Taşıyıcı  ile 
gönderen arasında bir sözleşme bulunmamasına rağmen, taşıyıcının görevlendirdiği kamyoncunun 
kusuruyla mala zarar verilmesi üzerine sorumsuzluk kaydı sebebiyle taşıma işleri komisyoncusuna 
başvuramayan gönderen, taşıyıcı aleyhine de hareket edememiştir. Alman Federal Mahkemesi 
taşıyıcının taşıma işleri komisyoncusunun gönderen ile akdetmiş olduğu sorumsuzluk anlaşmasından 
yararlanabileceğine şu gerekçelerle karar vermiştir: Gönderen, mallarının taşıma işleri komsiyoncusu 
tarafından başka bir taşıma şirketi ile taşınacağından yerleşik taşıma uygulaması karşısında 
haberdardır ve ayrıca taşıma sözleşmelerinin ifasında bu şekilde gerçekleştirilen ifa, tipik bir ifadır. 
Bunun ötesinde, taşıma sözleşmesinin gerçekte ifasını sağlayanın taşıyıcı olması dolayısıyla 
taşıyıcının tarafı olmadığı bu sözleşme ilişkisine aktüel yakınlığı göz ardı edilemez. Bu nedenle, 
taşıma sözleşmesinde kararlaştırılan riziko dağılımından sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişiyi 
yararlandırmamak hakkaniyete uygun olmayacaktır. BGH, NJW 1995, s. 2991 vd., özellikle s. 2993. 
Aynı yönde: BGH, VersR 1974, s. 1121. BGH, 28.4.1977 - II ZR 26/76; VersR 1977, 717.  
218 Thyssen, s. 81 ff. 
219  Deutsch, Haftungsrecht, N. 627; Staudinger/Löwisch; § 276, N. 103; Blaurock, s. 238 vd.; 
Gernhuber, JZ 1962, s. 553 vd.; Roussos, s. 113 vd.; Schmidt-Salzer, N. 34.76 vd.; Thyssen, s. 26 vd.; 
Katzenstein, s. 95 vd. 
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Bu pratik gerekçelere karşın, sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişi lehine 

işletilmesi, borçlunun (kendi iradesi dışında) kanunun öngördüğü koruma rejiminin 

dışında bırakıldığı eleştirisine yol açmaktadır220. Ancak bu eleştiri haklı bir eleştiri 

değildir. Nitekim borçlu bizzat kendisi borcu ifa etmiş olsa ve zarara sebebiyet 

vermiş olsaydı, alacaklı yine aynı şartlarda sorumsuzluk anlaşması ile karşı karşıya 

kalacaktı. Kaldı ki, sorumsuzluk anlaşması ile taraflar, sözleşmedeki risk dağılımını 

esas alarak olası sorumluluklarını baştan öngörebilecek ve sosyo-ekonomik açıdan 

güçsüz üçüncü kişinin korunmasını da baştan sağlayabileceklerdir. Sayılan bu pratik 

gerekçelerin yanı sıra, sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişi lehine etkisini hukuken 

kurgulamak üzere aşağıdaki görüşler ileri sürülmektedir. Bu görüşler iki alt başlık 

altında değerlendirilecektir. İlk alt başlıkta taraf anlaşmasıyla yapılan üçüncü kişi 

yararına sorumsuzluk anlaşmasının hukuki dayanağı, ikinci alt başlıkta ise taraf 

anlaşması olmaksızın somut sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişi lehine etkisinin 

hukuki dayanağı irdelenecektir. 

 2. Tarafların Kararlaştırdığı Üçüncü Kişi Yararına 

Sorumsuzluk Anlaşmasının Hukuki Dayanağı  

a.  Temsil Görüşü 

Alman hukukunda azınlıkta kalan bir görüşe göre, sorumsuzluk anlaşması yapılırken 

üçüncü kişinin borçlu tarafından temsil edildiği kabul edilmektedir221. Temsil için 

aranan geçerlilik koşullarının tamamlanmış olması şartıyla, yani temsil edenin temsil 

olunan adına alacaklı ile yaptığı sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişinin 

sorumluluğunu daralttığı kabul edilebiliyorsa, üçüncü kişi bizatihi sözleşme tarafı 

haline gelir222. Hayatın olağan akışı değerlendirildiğinde ise, uygulamada borçlunun 

üçüncü kişi adına veya bunun ötesinde üçüncü kişinin vekili olarak hareket etmesi 

                                                 
220 Hochstrasser, s. 172 ve 173. 
221 Gernhuber, JZ 1962, s. 556; Thyssen, s. 29 vd. 
222  Bu durumda sorumsuzluk anlaşmasının etkisinin üçüncü kişiye sirayet ettiğinden bahsetmek 
mümkün olmayacaktır. Zira alacaklı hem borçlusu hem de “üçüncü kişi” ile ayrı ayrı sorumsuzluk 
anlaşması yapmış olacaktır. 
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sık rastlanan bir durum değildir223. Zira ne alacaklı ne borçlu üçüncü kişinin temsil 

edilerek sorumsuzluk anlaşmasına taraf olmasını düşünür,  ne de alacaklı ile üçüncü 

kişi böyle bir sorumsuzluk anlaşmasını yapmayı ister. Nitekim Alman doktrininde de 

bu gerekçelerle temsil görüşü kabul görmemiştir224. 

b. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Görüşü 

Üçüncü kişi yararına sözleşme kurumunun sözleşme tipolojisi bakımından ayrı bir 

sözleşme tipi olmadığı vurgulanmalıdır. Sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde her 

türlü sözleşme üçüncü kişi yararına akdedilebilir225 . BK m. 111’de düzenlenmiş 

bulunan üçüncü kişi yararına sözleşmede temel amaç, sözleşmenin nisbiliği ilkesi 

çerçevesinde sözleşmeden doğan herhangi bir hak kazanamayan üçüncü kişileri de 

sözleşme ilişkisi bakımından hak sahibi kılmaktır. Bu çerçevede, bir sözleşme ilişkisi 

herhangi bir borçlandırıcı edimi konu alarak “üçüncü kişi yararına sözleşme” 

görünümünde akdedilebilir226. Bu bağlamda Türk-İsviçre Hukuku bakımından da 

sorumsuzluk anlaşmaları üçüncü kişi yararına akdedilebilecektir227.  

Ancak bazı yazarlar üçüncü kişinin alacaklıya karşı sorumluluğunu sınırlandıran bir 

anlaşmanın alacaklı ile borçlu arasında yapılmış olmasını üçüncü kişi yararına 

sözleşme olarak nitelendirilemeyeceğini savunmaktadır. Bu yazarlar böyle bir 

oluşumu “üçüncü kişi yararına sözleşme” kurumunun temel mantığına aykırı 

görmektedir228. Buna göre, üçüncü kişi yararına sözleşme bir borçlandırıcı işlemdir 

ve üçüncü kişiye ifayı konu alır, oysa burada üçüncü kişiye alacaklının kendisine 

yönelteceği talepleri püskürtme imkanı verilmektedir229.   

 

                                                 
223 Somut olay bakımından BK m. 38 veya BK m. 32/f.2 uygulanarak temsil sorunun beraberinde 
getirdiği eksiklikler sonradan tamamlanabilir.  
224 Blaurock, s. 249 vd; Thyssen, s. 29 vd. 
225 BGE 100 II 368, s. 375; Bucher, OR AT, s. 475 vd.; Gonzenbach, Basler Komm., Art. 112 OR N. 
1; Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 17. 
226 BGE 100 II 368, s. 375; Gonzenbach, Basler Komm., Art. 112 OR N. 3.  
227 İsviçre hukuku bakımından aynı yönde: Zirlick, s. 310.  
228 Buol, s. 152 N. 575 vd., özellikle N. 579; Becker, Berner Komm., Art. 101 OR, N.24; Wiegand, 
Art. 101 OR, N. 16.  
229 Buol, N. 152 
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c. Üçüncü Kişi Yararına Tasarruf İşlemi 

Türk-İsviçre hukuk sistemine üçüncü kişi yararına tasarruf işlemi kavramının 230 

yabancı olduğu da ifade edilmektedir231. Doktrinde üçüncü kişi yararına tasarruf 

işlemi yapılabileceğini ileri süren bazı yazarlar, üçüncü kişi yararına sözleşme 

kurumunun, üçüncü kişi yararına ibra sözleşmesine ve hatta mevut alacağın üçüncü 

kişiye temlikine ve ayni haklar üzerinde üçüncü kişi yararına tasarruf işlemine olanak 

sağladığı ifade etmektedir232. Bu görüşe göre, alacaklı borçluya karşı daha en baştan 

üçüncü kişiye karşı doğacak tazminat taleplerinden feragat ederse, yapılan sözleşme 

“üçüncü kişi yararına beklenen ibra sözleşmesi” (“anztizipierter Erlass zu Gunsten 

Dritter”) olarak nitelendirilir 233 . Ancak bu görüşe katılmak mümkün 

görünmemektedir. Zira ibra sözleşmesini sorumsuzluk anlaşmasından ayıran en 

temel fark, sorumsuzluk anlaşmasının borcun doğumundan önce, ibra anlaşmasının 

ise borcun doğumundan sonra akdedilmiş olması gereğidir. Bu durumda, bu iki 

kurumun kesişmesine hukuken olanak bulunmamaktadır234. Bu temel farka rağmen 

öğretide, her iki kurum benzer sonuçlara hizmet ettiğinden bazı yazarlarca 

sorumsuzluk anlaşmaları da, tıpkı ibra anlaşması gibi tasarruf işlemi karakterini haiz 

hukuki işlemler olarak görülmektedir 235 . Bu görüşe göre, üçüncü kişi yararına 

tasarruf işlemi olarak değerlendirilen “üçüncü kişi yararına sorumsuzluk 

anlaşmalarına” üçüncü kişi yararına sözleşme hükümleri kıyasen uygulanmalıdır236.  

 

 

 

                                                 
230 Üçüncü kişi yararına tasarruf işlemi yasağının yasadan doğan önemli istisnaları bulunmaktadır. 
Bkz.: Gonzenbach, Basler Komm., Art. 112 OR, N. 3; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, N. 4037; 
Krauskopf, N. 1702.  
231 Gauch/Schluep/Schmid/Rey, N. 4037. 
232 Bkz.: Krauskopf, N. 1700 vd, 1706 vd, 1728 vd.; von Tuhr/Escher, s. 245. Buna göre, üçüncü 
kişinin alacaklısı, borçlu ile anlaşarak üçüncü kişinin borcunun sona ereceği konusunda bir ibra 
anlaşması akdedebilecektir. ZR, 1982, s. 48, 51; Gonzenbach, Basler Komm., Art. 112 OR, N.3; 
Schwenzer, OR AT, N. 86.27; Krauskopf, N. 1706 vd. 
233 Karş. Serozan, İfa Engelleri, s. 272. 
234Aynı yönde değerlendirmeler için bkz.: Thyssen, s. 15 - 17. Ayrıca karş.: Serozan, İfa Engelleri, s. 
272. 
235 Weber/ Skripsky, “Verfügungen zugunsten Dritter”, ZBJV 2003, s. 254; Krauskopf, N. 1706; 
Hochstrasser, s.89/90. 
236 Hochstrasser, s.89/90. 
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d. Atipik Sözleşme Görüşü 

Üçüncü kişi yararına sorumsuzluk anlaşmasının atipik bir sözleşme olarak kabul 

edilmesi gerektiği doktrinde azınlıkta kalan yazarlarca ifade edilmektedir. Bu görüşe 

göre, üçüncü kişi yararına sorumsuzluk anlaşması sui generis bir sözleşme olup, 

üçüncü kişi yararına sözleşmenin hükümleri kıyasen uygulanmalıdır237.  

 3. Sorumsuzluk Anlaşmasının Üçüncü Kişi Lehine Etkisi 

Kararlaştırılmaksızın Üçüncü Kişiye Etkisi 

a. Alman Hukukunda Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili 

Sözleşme Kuramının Sorumsuzluk Anlaşmasında 

Uygulanması 

Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramı çerçevesinde edime yakın bulunan, 

korunmasında borçlunun menfaati bulunan üçüncü kişiler (örneğin tabiyet ilişkisi 

içindeki ifa yardımcısı/işçisi), alacaklı tarafından bu anılan koşulların bilinebilir 

olması koşuluyla, alacaklı ile borçlu arasında kararlaştırılan sorumsuzluk 

anlaşmasından yararlanırlar238. Başka bir ifade ile, sözleşmenin kendisine tesir etmesi 

ile üçüncü kişi konumundaki “işçi” alacaklı ile borçlu arasında karararlaştırılan 

sorumluluk rejiminden yararlanır239. Alman hukukunda geliştirilen bu kuram ile, 

sözleşmenin borçlusu tarafından borcun ifasında kullanılan ve borçlu ile tabiyet 

ilişkisi içinde bulunan ifa yardımcısına münhasır olarak, sözleşmenin nisbiliği ilkesi 

aşılmaktadır. Buna göre, ifa yardımcısı, borçlu ile alacaklı arasındaki borç ilişkisi 

kurulmamış olsaydı, borcun ifası nedeniyle zarara sebebiyet vermiş olmayacaktı. 

Dikkat edilirse, haksız fiil sorumluluğunda öne çıkan basit bir tesadüfi karşılaşmanın 

ötesinde, ifa yardımcısı borç ilişkisinin neden olduğu bir yakınlık çerçevesinde 

                                                 
237 Blaurock, s. 251; Weber/Skrisky, ZBJV 2003, s. 254 vd. 
238 Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 58 – 60. Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme 
kuramının sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye etkisini kurgulamada yetersiz kaldığı görüşü için 
bkz.: Katzenstein, s. 131.  
239  Bu durumda, teorik olarak, Alman hukukunda bireysel sözleşmelerde ağır ihmal için dahi 
akdedilebilen sorumsuzluk anlaşmasından tarafı olmadığı halde işçi de yararlanabilecektir. Karş. 
Karabağ Bulut, s. 126. 
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alacaklının hukuken korunan değerlerine zarar vermiştir 240 . Üçüncü kişi 

konumundaki ifa yardımcısı zarara neden olurken borç ilişkisinin etki alanında 

hareket etmiştir241. Borç ilişkisinden doğan tehlikeler sebebiyle sözleşme tarafları 

arasındaki kararlaştırılan risk dağılımı çerçevesinde, ifa yardımcısı yerine bizzat 

borçlu ifa sürecinde yer almış olsaydı, alacaklı sorumsuzluk anlaşması nedeniyle 

zarara katlanmak durumunda kalacaktı. Oysa borçlunun ifa yardımcısı kullanmış 

olması nedeniyle alacaklı sözleşme gereği sahip olamayacağı bir talebe kavuşmuş 

olmaktadır. Bu sonuç ise, ifa yardımcısının rücu talebi karşısında borçlunun hukuki 

durumunu haksız surette etkilemektedir242 . Bu çerçevede BGB § 278 temelinde 

borçlunun ifa yardımcısının verdiği zararlardan sorumsuzluk anlaşması ile 

kurtulması mümkün kılınmışken243, sözleşmede bundan yararlanan borçlunun ifa 

yardımcısına sözleşme ile kararlaştırılan sorumluluk rejiminden yararlanma imkanı 

da sağlanmalıdır244.  

Ancak bu gerekçeler karşısında dahi, yukarıdaki konstrüksiyon çerçevesinde ifa 

yardımcısının haksız fiil sorumluluğunu bertaraf edilmesi her durumda haklı 

görünmemektedir245. Özellikle, ticaret hayatında bağımsız olarak faaliyet yürüten ifa 

yardımcıları (örneğin, alt mütteahhit, alt vekil gibi ifa yardımcıları) borçlu ile 

alacaklı arasındaki edim ilişkisine kendi ticari çıkarı için dahil olmaktadır. Bu statü 

çerçevesinde üçüncü kişi bir sorumsuzluk anlaşması ile kendisini koruyabilecekken, 

bunu yapmamış olması, kanunun öngördüğü sorumluluk rejiminin yumuşatılmasına 

yol açmamalıdır 246 . Ayrıca ifa yardımcısının haksız fiil sorumluluğu kanundan 

doğmakla birlikte, ifa yardımcısı hukuka aykırı bir fiille başkasının hukuken korunan 

değerlerine zarar vermiştir. Bu zarardan doğan sorumluluğunun ise tarafı olmadığı 

                                                 
240 Esser/Schmidt, Schuldrecht I/2, s. 597. 
241 Gernhuber, JZ 1962, 553, 558.  
242 Räcke, s. 107; Gerhardt, VersR 1971, s. 381 f. 
243  Alman hukukunda, Türk hukukundan farklı olarak, borçlu sadece bireysel sözleşmelerde ifa 
yardımcısının verdiği zararlardan alacaklıya karşı sorumluluğunu tamamen bertaraf edebilmektedir. 
Sorumluluğun genel işlem şartları yoluyla bertaraf edilmesinde ise, ancak hafif ihmal için 
sorumsuzluk anlaşması yapılabilmektedir. Ancak burada da, bedensel zararlardan doğan 
sorumluluğun bertaraf edilmesi mümkün değildir. Bkz.: Bölüm I, s. 81 vd. 
244 Gerhardt, Zur Einbeziehung Dritter in Haftungsbeschränkungen, VersR 1971, s. 381, 386. 
245 Karş. Karabağ Bulut, s. 126.  
246 BGH, NJW 1995, s. 1150.  
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bir sözleşme ile sınırlanmış olduğu sözleşmenin nisbiliği ilkesi gereğince 

düşünülemez247.  

Ancak borçlu ile arasında tabiyet ilişkisi bulunan ifa yardımcıları, yani işveren 

konumundaki borçlunun işçileri açısından aynı mesele farklı ele alınmaktadır. 

Burada öğretide özellikle, işçinin işverenin taraf olduğu sözleşmeden doğan risklere 

işvereni kadar (aynı ölçüde) maruz kaldığı248, iş sözleşmesi ile edim ilişkisine dahil 

olurken bağımsız ifa yardımcısı gibi güçlü bir statüde bulunmadığı ve olası 

sorumluluğunu işvereninin alacaklısına karşı önceden bertaraf edebilecek statüden 

yoksun bulunduğu249 vurgulanmaktadır. Üçüncü kişi, iş akdi ya da hizmet sözleşmesi 

ile alacaklı ile borçlu arasındaki edim ilişkisine ve onun olası risklerine dahil 

olurken, tarafı olmadığı edim ilişkisinin doğurabileceği tehlikelere karşı bir 

sorumsuzluk anlaşması ile koruma imkanından tamamen yoksundur250. Bu durumda 

alacaklı karşısında haksız fiil faili olarak, borç ilişkisinin vesile olduğu temasa 

rağmen, sorumlu tutulacaktır.  

Bu sonucun tamamen ya da kısmen önlenmesi bakımından, Alman Federal 

Mahkemesi, sözleşmenin ifasının neden olduğu zarar nedeniyle işçiyi tabiyet ilişkisi 

içinde bulunduğu işvereninin kararlaştırdığı sorumluluk rejimine dahil etmektedir251. 

Bu yöndeki önemli kararlarından biri de “Wachmann” (Güvenlik Görevlisi) 

Kararıdır252. Karara konu olan olayda borçlu bir güvenlik şirketi olup alacaklının 

işyerinde güvenlik hizmetlerini yürütmekte ve borcunu ifa yardımcıları vasıtasıyla ifa 

etmektedir. Bu nedenle de alacaklı ile arasındaki sözleşmede “ifa yardımcılarının 

görevlerini ifa ederken kast ve ağır ihmali ile verecekleri zarardan alacaklıya karşı  

borçlunun sorumlu olacağını, ancak makine, fırın, kazan ve kalorifer gibi aletlerin 

kullanılmasından ve emniyetinin sağlanmasından doğan zararlardan sorumlu 

olmayacağını” kararlaştırmıştır. Borçlu alacaklıya ait işyerinde emniyetin sağlanması 

için 71 yaşındaki bir güvenlik görevlisini görevlendirmiştir. Güvenlik görevlisine, 

                                                 
247 Katzenstein, Haftungsbeschränkung, s. 384. 
248 Gernhuber, JZ 1962, s. 558. 
249 Katzenstein, s. 394/395. 
250 Katzenstein, 396. 
251 BGH NJW 1962, 388; BGH, VersR 1985, 595 = ZIP 1985, s. 687; BGH, JZ 1986, s. 342. 
252 BGH NJW 1962, 388 = JZ 1962, 570. 
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görevini yerine getirirken düzenli bir şekilde kullanabilmesi için alacaklının 

işyerinde bulunan bir mekan tahsis edilmiştir. Güvenlik görevlisi bu mekanda 

bulunan sobayı geceleri ısınmak için sürekli olarak yakmıştır. Ancak bir gece 

alacaklının işçilerinin ıslak elbiselerini sobanın yakınında kurutmaları nedeniyle 

yangın çıkma tehlikesi karşısında uyarılan güvenlik görevlisi, uyarıya rağmen sobaya 

kömür atarak güvenlik kontrolü için bir saatliğine bu mekanı terk etmiştir. Güvenlik 

görevlisinin kullandığı bu mekan ve içindekiler çıkan yangında telef olmuştur. 

Alacaklının zararını karşılayan sigorta şirketi ise, ödediği tazminat nedeniyle 

halefiyet kuralları çerçevesinde güvenlik görevlisine haksız fiile dayanarak dava 

açmıştır. Bu olayda Alman Federal Mahkemesi, güvenlik görevlisinin ağır ihmali 

nedeniyle zarara neden olduğunu tespit etmektedir. Mahkemenin üzerinde durduğu 

temel sorun, borçlunun ağır ihmal ile sebep olduğu bu tür zararlardan doğan 

sorumluluğu bertaraf eden sorumsuzluk klozunun ifa yardımcısı “işçisine” (güvenlik 

görevlisine) etki edip etmeyeceğidir. Sözleşmede tamamlayıcı yorum yoluyla üçüncü 

kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramının temel koşullarının bulunduğunu tespit 

eden Alman Federal Mahkemesi, güvenlik görevlisinin anılan sorumsuzluk 

klozundan yararlanacağına aşağıdaki gerekçelerle karar vermiştir. 

 1. Borçlu güvenlik şirketi, güvenlik görevlisi işçisini koruma ve gözetme 

borcu (Fürsorgepflicht) altındadır. Bu nedenle, borçlu ağır ihmal için kendi 

sorumluluğunu bertaraf ederken, bu sorumluluğu ekonomik olarak kendisinden daha 

güçsüz işçisine yüklemek istemesi anlaşılmaz olur. İşçiler ekonomik olarak 

borçludan daha güçsüzler, basit insani zaaflar nedeniyle meydana gelebilecek 

zararları borçlu gibi karşılamaları mümkün değildir.  Sonuç itibariyle, bu şartlar 

altında borçlunun işveren olarak koruma ve gözetim borcunun uzantısı olarak yapmış 

olduğu sorumsuzluk anlaşmasına işçilerini de dahil etmesi ve iradesinin bu yönde 

olması beklenir.  

 2. Alman iş hukuku kuralları çerçevesinde işçinin işvereninin alacaklısına 

verdiği zararlar sebebiyle tazminat yükümlülüğünden kurtarılmasını isteme hakkı 

bulunmaktadır (Freistellungsanspruch). Bu durumda ise, borçlunun kararlaştırmış 

olduğu sorumsuzluk klozu boşa çıkacaktır. Borçlunun sorumsuzluk anlaşmasını 
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yaparken iradesinin işçisini sorumsuzluk klozundan yararlandırmama yönünde 

olduğuna ilişkin bir dayanak noktası bulunmamaktadır. 

 3. Borçlunun işçilerini de sorumsuzluk anlaşmasına dahil etme yönündeki 

iradesi ancak alacaklısı için “öngörülebilir/bilinebilir” nitelikte ise, kayda değer 

olacaktır. Olayda da alacaklının iradesinin, bu kadar kapsamlı bir sorumsuzluk 

anlaşmasının şartlarını kabul ederken ekonomik olarak güçlü borçluyu sorumluluktan 

kurtarma, ancak ekonomik olarak güçsüz işçiyi sorumlu tutma yönünde bulunduğu 

kabul edilemez. 

Böylece üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramı çerçevesinde sözleşme 

tarafları arasındaki sorumsuzluk anlaşması, tamamlayıcı yorum çerçevesinde üçüncü 

kişi konumundaki ifa yardımcısı “işçiyi” de korumaktadır. Bu şartlar altında 

alacaklının haksız fiilden doğan tazminat talebine muhatap olan ifa yardımcısının 

sorumluluğu, borçlunun alacaklı ile kararlaştırdığı sorumsuzluk anlaşması 

çerçevesinde belirlenecektir.  

b. Türk Hukukunda Alacaklının Haksız Fiilden Doğan 

Tazminat Talebinin İfa Yardımcısının Tarafı Olmadığı 

Sorumsuzluk Anlaşması ile Sınırlanması 

Alacaklının haksız fiilden doğan tazminat talebinin ifa yardımcısının tarafı olmadığı 

bir sorumsuzluk anlaşması ile engellenmesine Türk hukukundaki baskın görüş 

olanak görmemektedir. Ancak azınlık görüş, Alman hukukundaki gelişmeler 

çerçevesinde bu meseleyi ele almaktadır253. Buna göre, ya somut sorumsuzluk klozu 

ifa yardımcısı yararına bir sorumsuzluk anlaşması olarak (üçüncü kişi yararına 

sözleşme kurumu çerçevesinde) yorumlanacak ya da ifa yardımcısı (işçi) yararına 

sosyal düşüncelerle kanun boşluğu doldurulacaktır 254 . Her iki öneri aşağıda 

ayrıntılarıyla değerlendirilecektir.  

                                                 
253 Azınlıkta kalan görüş için bkz.: Serozan, İfa Engelleri, s. 285 ile s. 276, aynı yazar, MHAD 1968, 
s. 121; Akman, s. 83/84; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 900; Erten, s. 191 vd.; Ayrıca bkz.: 
Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 58 vd. 
254 Serozan, İfa Engelleri, s. 276. 
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(1) Sorumsuzluk Anlaşmasının İfa Yardımcısı Yararına 

Yorumlanması Görüşünün Değerlendirilmesi 

 
Yapılan sorumsuzluk anlaşmasının ifa yardımcısı yararına sorumsuzluk anlaşması 

olarak BK m. 18 çerçevesinde yorumlanmasında255 önemli zorluklar bulunmaktadır. 

Öncelikle üçüncü kişi yararına sorumsuzluk anlaşması bakımından tarafların gerçek 

iradelerinin tespit edilememesi ve bunun sonucunda, güven ilkesi çerçevesinde farazi 

iradelerinin de işçiyi de kapsar şekilde yorumlanamaması halinde bir sözleşme 

boşluğunun bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Söz konusu meselenin bir sözleşme 

boşluğu olarak değerlendirilebilmesi, ancak bu hususun sözleşmede düzenlenmiş 

olması gereken bir nokta olmasına bağlıdır256.  

 

Bu şartlar altında, somut bir sözleşme açısından yapılacak değerlendirmede 

sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye etkili kılınmasında önemli engeller 

bulunmaktadır257.  

 

Somut sözleşmenin açıkça borçlunun sorumsuzluğunu hüküm altına alan bir 

sorumsuzluk anlaşması içermesi halinde, tarafların gerçek ortak iradesinin 

“sorumsuzluk anlaşmasının sadece borçluyu kapsadığı” şeklinde değerlendirilmesine 

müsaittir. Bu durumda, tarafların kullandıkları bu açık ifade nedeniyle sorumsuzluk 

anlaşmasının tarafların gerçek iradesine uygun olduğu ve üçüncü kişiye etkiye yer 

olmadığı sonucuna varılacaktır.  

 

Ancak kaleme alınan sorumsuzluk anlaşmasından kimlerin yarar sağlayacağı 

belirtilmemişse, o halde bir sözleşme boşluğunun bulunup bulunmadığı 

araştırılabilecektir. Örneğin, “Kast ve ağır ihmalden sorumlu olunacaktır…..Ancak 

alacaklının ifa sürecinde uğradığı zararlar nedeniyle başkaca tazminat talepleri 

bertaraf edilmiştir” denilmişse, sorumsuzluk anlaşması ile ifa yardımcılarının da 

hafif ihmalden doğan sorumluluğunun bertaraf edilip edilmediği açık değildir. Bu 

                                                 
255 Serozan, İfa Engelleri, s. 285 ile s. 276, 
256 Merz, Berner Komm., Art. 2 N. 133.    
257 Gernhuber, JZ 1962, s. 555. 
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gibi durumlarda, eğer tarafların gerçek iradesi tespit edilemiyorsa, bu halde farazi 

ortak iradeleri güven ilkesi doğrultusunda tespit edilecektir258. Bu değerlendirme 

yapılırken temel zorluk olarak, alacaklının sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye 

de etkisini kabullenmiş olduğunun farazi olarak varsayılması, sorumsuzluk 

anlaşmasının amacı ve sınırlarının güven ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi 

halinde mümkün görünmemektedir. Sözleşme ilişkileri karşılıklı alış verişi esas alır. 

Sözleşenler aralarında menfaatlerine en uygun dengeyi kurmak üzere müzakerede 

bulunurlar. Bu müzakerede bir klozda verilen ödün, başka bir klozda koparılan ödün 

ile dengelenmektedir. Bu şartlar altında, üçüncü kişinin de sorumsuzluk 

anlaşmasından yarar sağlayacağını kabullenmek, alacaklı için de önemli bir ödündür. 

Bu çerçevede, alacaklının farazi iradesinin bu riski öngörerek sorumsuzluk 

anlaşmasına rıza gösterdiğini varsaymak, güven ilkesi gereğince araştırılması 

gereken bir sonuçtur. Kanaatimce birçok olayda alacaklının muhatabı olan borçlunun 

beyanına vermekte haklı olduğu anlam, sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişiye etki 

etmemesi yönünde olacaktır. Nitekim objektif bakıldığında zarar gören alacaklı, 

sorumsuzluk anlaşması yaparken, kimlerin ondan yarar sağlayacağını baştan 

öngörebilmelidir, aksi takdirde işlem hayatında karşılaşacağı risklerin öngörülemez 

olması sonucu doğar259.  

 

Borçlu açısından ise durum farklı değerlendirilmeye müsaittir. Zira borçlunun, 

işçisinin rücu talebi karşısında, sorumsuzluk anlaşmasının boşa dönmesini 

istemeyeceği birçok olayda varsayılabilir. Bu anlam borçlunun farazi iradesi olarak 

tespit edildiğinde, sözleşmenin bütünü içinde yapılacak değerlendirme sonucunda 

borçlu, alacaklının beyanını da bu yönde olarak değerlendirmekte haklı görülebilir. 

Bu şartlar altında, borçlu haklı görülebilir ve sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü 

kişiye etki etmesi gerektiği sonucuna varılabilir.  

 

Ancak bu gibi durumların dışında ve hatta olayların büyük bir bölümünde, tarafların 

gerçek veya farazi iradelerine bakıldığında, aslında bu konuda ortak iradelerinin 

oluşmadığı sonucuna varılacaktır. Sonuç olarak, ancak sorumsuzluk anlaşmasının 

                                                 
258 Bkz.: yukarıda s. 297 vd.; İbrahim Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara 1987, s. 26. 
259 Blaurock, ZHR 146, s. 238, s. 253. 
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ikinci derece nokta olarak değerlendirileceği hallerde, sözleşmede bir boşluk 

bulunduğu kabul edilebilecektir260.  

 

Bu noktada hakim sözleşmedeki bu boşluğu dolduracaktır. Azınlık görüşe göre 

hakim, sözleşmedeki boşluğu MK m. 2’de temelini bulan güven ilkesi çerçevesinde 

öncelikle taraf iradesinin vücut verdiği sözleşmeye ve sözleşmenin kurulmasında 

etkin olan şartlara bakarak, başka bir ifade ile tarafların farazi iradesine göre 

dolduracaktır261. Ancak somut sözleşme ilişkisi bu konuda hakimin kanaatine temel 

oluşturacak ölçüde dayanaklar sunmuyorsa, bu durumda yedek hukuk kuralları 

uygulama alanı bulacaktır 262 . Ancak yedek hukuk kuralı sözleşmenin amacı ve 

içeriği ile uyumlu değilse, yedek hukuk kuralı da uygulanamayacaktır263.  

 

Baskın görüşe göre ise, hakim sözleşmedeki boşluğu doldururken artık taraf iradesini 

araştırmayıp kural olarak doğrudan yedek hukuk kurallarını uygulayacaktır264.  

 

Yedek hukuk kurallarında hüküm yoksa ya da mevcut hüküm uygulanamıyorsa 

hakim sözleşmedeki boşluğu, örf ve adet hukukuna göre265; örf ve adet hukuku da 

yoksa, dürüstlük kuralına göre BK m. 2/2 uyarınca işin mahiyeti çerçevesinde 

tarafların farazi ortak iradelerini tespit ederek dolduracaktır266. Bu aşamada artık, 

makul ve dürüst kimseler bu akdi yaparken boşluğu önlemek isteselerdi nasıl bir kloz 

benimseyecekler idiyse, bu kloz tarafların dürüstlük kuralı çerçevesinde farazi ortak 

arzuları olarak kabul edilir267.  

 

                                                 
260 Merz, Berner Komm., Art 2 N. 132; Wiegand, Basler Komm., Art. 18 N. 65; Kaplan, s. 83. 
261 Merz, Berner Komm., Art 2 N. 138; Wiegand, Basler Komm., Art. 18 N. 75; Gauch/Schluep, Band 
I, N. 1255; Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, s. 86.  
262 Wiegand, Basler Komm., Art. 18 N. 75.  
263 Kramer, Art. 18 N. 232, 242; Wiegand, Basler Komm., Art. 18 N. 71,72, 81; Gauch/Schluep, Band 
I, N. 1255; Karş.: Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, s. 90. 
264  Wiegand, Basler Komm., Art. 18 N. 75; Kramer, Berner Komm., Art. 18, N. 232; 
Kocayusufpaşaoğlu, BH Giriş, s. 339 N. 2; Oğuzman/Öz, s. 153 vd.  
265 Merz, Berner Komm., Art. 2 N. 139 f.; Kramer, Berner Komm., Art. 18 N. 234; Wiegand, Basler 
Komm., Art. 18 N. 83; Gauch/Schluep, Band I, N. 1258; 
266 Wiegand, Basler Komm., Art. 18 N. 84. Yedek hukuk kuralının bulunmaması halinde bir başka 
görüş, hakimin kanun boşluğunu MK m. 1 çerçevesinde doldurarak akitteki boşluğu doldurabileceğini 
savunmaktadır. Bkz.: Kramer, Berner Komm, Art. 18 N. 213; Eren, Borçlar Hukuku, s. 434.  
267 Oğuzman/Öz, s. 154. 
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Görüldüğü üzere, azınlık görüşe göre somut sözleşme açısından işçinin sorumsuzluk 

anlaşmasından yararlanıp yararlanamayacağı sorunu, her bir somut olayın sağladığı 

dayanak noktaları karşısında birbirinden farklı şekillenebilecektir. Açıkçası, 

koruyucu etkinin doğması olayların büyük bir bölümünde çok da mümkün 

görülmeyecektir. Baskın görüş açısından ise, yedek hukuk kuralı öngörülmemiş 

olması karşısında, sonuç olarak –yine de- tarafların dürüstlük kuralı çerçevesinde 

farazi ortak arzularını tespit edileceği için, aynı sonuca bu görüş çerçevesinde de 

varılacaktır. Bu nedenle, meselenin bir kanun boşluğu olarak ele alınması tercih 

edilmelidir.  

(2) İfa Yardımcısı “İşçi” Yararına Kanun Boşluğunun 

Doldurulması 

 

Kanun boşluğunun doldurulmasında, hakim MK m. 1/f. 2 çerçevesinde kendisine 

verilen yetki doğrultusunda kanun boşluğunu dolduracaktır. Hakimin hukuk 

yaratması iki temel koşula bağlanmıştır. Bunlar, 

- Hakimin çözmek zorunda olduğu meseleye uygulanabilir bir kanun 

hükmünün bulunmaması ile  

- Örf ve adet hukukunda da söz konusu kanun boşluğunu dolduracak bir 

kural bulunmamasıdır. 

 

Hakim, kanun boşluğunu doldururken kanun koyucu gibi hareket edecek ve somut 

olaya benzer olaylara uygulanabilecek genel ve soyut nitelikte bir kural 

koyacaktır268. Hakim bunun için, tarafların karşılıklı menfaatlerini tespit edecek ve 

bunları hakkaniyetle tartarak hukuk düzeni ile uyumlu bir kural koyacaktır.  

 

Başka bir ifade ile, hakim boşluk doldururken hukukun sınırları içinde kalacak, 

ancak kanunun üstünde hukuk yaratacaktır269.  

 

                                                 
268 Oğuzman/Barlas, s. 87;  
269 Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Heidelberg 1995, s. 232. 
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Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme kuramı çerçevesinde MK m. 2’ye dayanan 

yasal borç ilişkisinin alacaklı ile borçlu arasında kurulmuş olduğu kabul edilerek, bu 

borç ilişkisinin güven ortamına dahil olan ifa yardımcısı için sorumsuzluk 

anlaşmasının üçüncü kişiyi koruyucu etkisinin sözleşmeden türetilmesi 

mümkündür 270 .  Bu durumda, üçüncü kişiyi koruyucu etki, sözleşme tarafları 

arasında kurulan ve MK m. 2’ye dayanan yasal borç ilişkisinin temelinde yer alan 

güven ilişkisine üçüncü kişinin dahil olması ile sağlanabilecektir. 

                                                 
270  Türk hukuku bakımından edim yükümlülüğünden bağımsız borç ilişkisi görüşü çerçevesinde 
yukarıda anılan gerekçelerle bu sonuca ulaşmak dogmatik olarak mümkün değildir. Bkz. Bölüm III, s. 
326. Ayrıca bkz.: Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, s. 51/52. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   

DE LEGE FERENDA SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 

 

I. Uluslararası Yaklaşımlar 

Uluslararası sözleşmeler incelendiğinde sorumsuzluk anlaşmalarının çok geniş 

uygulama alanı bulduğu ve özellikle taraflar arasındaki uyuşmazlıkların kilit 

noktasını oluşturduğu gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle bu alt başlık altında 

uluslararası arenada öne çıkan ve sorumsuzluk anlaşmalarını ilgilendiren önemli 

uluslararası düzenlemeler ve çözüm önerileri tanıtılacaktır. Bu çerçevede öncelikle 

Avrupa Birliği önderliğinde oluşturulan Avrupa Birliği Tüketici Mevzuatı ve 

müstakbel Avrupa Birliği Borçlar Kanunu çalışmaları olarak anılan Common Frame 

of Reference sorumsuzluk anlaşmaları bağlamında tanıtılacaktır. Ardından ise kısaca 

PICC olarak bilinen Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler incelenecek ve 

sorumsuzluk anlaşması bağlamında tartışma konusu olacaktır. Son olarak ise, aynı 

sistematik ile PECL olarak bilinen Avrupa Sözleşme Hukuku Kuralları inceleme 

konusu olacaktır. 

A. Avrupa Birliği Hukuku 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sorumsuzluk anlaşmalarının geçerliliği incelendiğinde 

temel ilke irade serbestisi ilkesi’dir. Ancak bu alandaki serbestiye Avrupa Birliği 

çatısı altında, ulusal hukuk düzenlerini etkileyen ikincil hukuk kaynakları 1 

çerçevesinde bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu başlık altında önce bu sınırlamalara, 

sonra ise Avrupa Birliği Sözleşmeler Hukuku İlkeleri çalışmalarına değinilecektir. 

 

                                                 
1 Birincil hukuk ve ikincil hukuk kaynakları ayrımı için bkz.: Hans-Uwe Erichsen / Dirk Ehler (Hrsg.), 
Allgemeines Verwaltungsrecht, s. 83 ff.; Heiderhoff, Bettina, Gemeinschaftsprivatrecht, 2. Auflage, 
2007, s. 1 ff.  Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmalar birincil hukuk kaynakları içinde, Avrupa Birliği 
organları tarafından yürürlüğe konulan yönerge ve tüzükler ise ikincil hukuk kaynakları içinde kabul 
edilmektedir.  
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1. İkincil Hukuk Kaynakları (Tüketici Sözleşmelerinde 

Sorumsuzluk Anlaşmaları) 

a. Avrupa Topluluğu Yönergelerinde Sorumsuzluk 

Anlaşmalarını İlgilendiren Düzenlemeler 

Avrupa Birliği Tüketicinin Korunması mevzuatı 2  çerçevesinde sorumsuzluk 

anlaşmalarını ilgilendiren önemli sınırlamalar aşağıdaki gibidir: 

- 5 Nisan 1993 tarihli ve 93/13 sayılı “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlara 

İlişkin Konsey Yönergesi” ile Avrupa Topluluğu çatısı altında sorumsuzluk 

anlaşmalarını ilgilendiren önemli bir yönerge kabul etmiştir3. Bu yönerge sözleşme 

şartlarını tüketicinin müzakere şansının olmadığı ve kendisine tabiri caizse “al ya da 

bırak” muamelesinin yapıldığı haller için çıkarılmıştır. Yönerge tüketici 

sözleşmelerinde içerik denetiminin şartlarını düzenlemektedir4. Buna göre, dürüstlük 

kuralına aykırı olarak tüketici aleyhine sözleşmesel hak ve borçların dağılımında 

önemli ve haksız bir orantısızlık olup olmadığına bakılarak bir şartın haksız şart olup 

olmadığı değerlendirilebilir (Yönerge m. 3).  

Yönergenin ekinde ayrıca, içerik denetimi çerçevesinde “haksız şart” oluşturabilecek 

olası sözleşme klozlarının uzun bir listesi verilmiştir 5 . Listede (a) bendi altında 

özellikle tüketicinin ölümüne ya da yaralanmasına sebebiyet veren borçlunun, 

tüketicinin uğramış olduğu bu tür bedensel zararlardan sorumluluğunu kural olarak 

bertaraf edemeyeceği hüküm altına alınmıştır6.  

                                                 
2 Tüketici Hukuku ile ilgili Avrupa Birliği yönergelerinin resmi olmayan tercümeleri için bkz.: Ebru 
Ceylan (ed.), Tüketicinin Korunması Semineri, 2 – 4 Kasım 2006, Ankara 2007, s. 209 – 329. 
3 Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, ATRG 1993, L 95/29 
4 Heiderhoff, Gemeinschaftsprivatrecht, s. 168. 
5 Listenin bağlayıcı olmadığı yönünde görüş bildiren bir Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) 
kararı için bkz.: Komisyon/ İsveç, ATAD kararı, Karar T.: 7.5.2002, Karar No: C-478/99, European 
Court Reports 2002, s. 4147, N. 20 vd. = EuZW 2002, s. 465, N. 20 vd. Ayrıca bkz.: Reich/Micklitz, 
Europäisches Verbraucherrecht, Baden-Baden 2003, s. 519 vd.  
6 Ayrıca bkz.: Stuyck, EC Competition Law After Modernisation: More than Ever in the Interest of 
Consumers, Journal of Consumer Policy, Volume 28, Number 1 / March, 2005; Remy-Corlay, The 
law of sales: Acquis and improved acquis in European Contract Law, ERA-Forum, Volume 4, 
Number 2 / June, 2003.  
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- Bir diğer önemli yönerge, Tüketim Mallarının Satımına ve Bunlara Ait Garantilerin 

Belirli Yönlerine İlişkin 25.5.1999 tarihli ve 99/44 sayılı Konsey Yönergesi7’dir. Bu 

yönergenin 7. maddesine göre, yönerge çerçevesinde ayıplı mallar için tüketiciye 

tanınan seçimlik hakların sınırlandırılmasını ya da ortadan kaldırılmasını öngören 

sözleşme klozlarının tüketici lehine geçersiz olacağı kabul edilmiştir8.   

- Bir başka yönerge, 13.06.1990 tarihli 90/344 sayılı “Paket Gezi, Paket Tatil ve 

Paket Turlara İlişkin Konsey Yönergesi9”dir. Bu yönergenin 5. maddesinin ikinci 

fıkrasının dördüncü bendine göre paket tur düzenleyicisinin yapacağı ve bedensel 

zararları konu alan sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz olacaktır. Ayrıca aynı hükümde 

bu tür zararların dışında yer alan zararları konu alan sorumsuzluk anlaşmalarının da 

“makul (angemessen)” olması aranmaktadır10.  

- Bir başka önemli sınırlama ise “İmalatçının Sorumluluğunu” düzenleyen Hatalı 

Ürünlere İlişkin Yükümlülükler hakkındaki Üye Ülke Yasa, Yönetmelik ve İdari 

Hükümlerin Birbiriyle Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin 25 Temmuz 1985 tarihli 

ve 85/374 sayılı yönergenin 11  12. maddesinde yer almaktadır. Üreticinin bir 

sorumsuzluk anlaşması ile yönergenin ihdas ettiği sorumluluğu sınırlandıramayacağı 

hüküm altına alınmıştır12. Böylece 12. madde kapsamında yer alan ve üreticinin 

kararlaştırmış olduğu sorumsuzluk anlaşmaları geçersiz olacaktır. Diğer bir ifade ile, 

                                                 
7 Council Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated 
guarantees, ATRG 1999, L 171/12. 
8  Hükmün İngilizce versiyonu: Directive 99/44/EC Art.7: “Any contractual terms or agreements 
concluded with the seller before the lack of conformity is brought to the seller's attention which 
directly or indirectly waive or restrict the rights resulting from this Directive shall, as provided for by 
national law, not be binding on the consumer.”  
9 ATRG 1990, L 158/59. 
10 Bu hüküm Türk hukukuna aktarılırken yapılan yanlışlıklar için bkz.: Bölüm II, s. 204, dn. 480 ve 
481. 
11  ATRG L 210/29. Bu yönergede 1999/34 sayılı Konsey Yönergesi ile (ATRG L 141/20) ile 
değişiklik yapılmıştır.  
12 Türk Hukukunda Avrupa Birliği reformları çerçevesinde çıkarılan Ayıplı Mal Yönetmeliği, 85/371 
sayılı yönergenin yukarıda incelenen 12. maddesini aynen benimsemiştir. Buna göre, sözleşme 
metninde veya müstakil herhangi bir belgede tüketicinin bu yönetmelikte yer alan, haklarını 
kullanmaktan feragat ettiğine dair veya imalatçının/üreticinin bu Yönetmelikten kaynaklanan 
yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir. Ayıplı Malın Neden Olduğu 
Sorumluluk Hakkında Yönetmelik m. 8, RG T.: 13.06.2003, S.: 25137.  
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zararın doğumundan önce yapılan ve imalatçının sorumluluğunu bertaraf etmeyi 

amaçlayan her türlü sorumsuzluk anlaşması hüküm doğurmayacaktır13.  

 b. Tüketici Hakları Yönergesi Taslağı 

 (1) Genel Olarak 

Avrupa Birliği Komsiyonu 8 Ekim 2008 tarihinde Tüketici Hakları Yönergesi 

Taslağı 14  ile, tüketicinin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan dört AT 

yönergesini 15  birleştirmeyi, varolan tüketici haklarını iyileştirmeyi ve satıcıların 

sınırlarının ötesinde daha az masrafla daha kolay satış yapmalarına, bu sayede de 

tüketici için ortak pazarda fiyat ve ürün seçeneklerini çoğaltmayı hedeflemektedir16. 

Söz konusu taslakta yürürlükte bulunan yönergeleri sorumsuzluk anlaşmalarına 

ilişkin olarak değiştiren önemli bir hüküm yer almaktadır.  

Haksız Şartlar Yönergesi’ni yürürlükten kaldıracak olan bu Taslağa göre, içerik 

denetimine ilişkin olarak yürürlükte bulunan esaslar aynen korunmaktadır. Ancak 

Haksız Şartlar Yönergesi’nden farklı olarak taslağın ekinde iki ayrı listede haksız şart 

örneklerine yer verilmektedir. İlk listede (black list) yer alan haksız şartlar “mutlak 

haksız şart” olarak nitelendirilebilir. Zira hakimin takdirine yer olmaksızın bu 

sözleşme klozları Taslak m. 34 uyarınca doğrudan “haksız şart” olarak kabul 

edilecektir. İkinci listede (grey list) yer alan şartlar ise “nisbi haksız şartlar” olarak 

                                                 
13 Buna rağmen üreticinin zararın doğmasından sonra yönergenin 7. maddesinde öngörülen kurtuluş 
kanıtlarından birini getirerek, sorumluluktan kurtulma imkanı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Tuba Akçura Karaman, Üreticinin Ayıplı Ürününün Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü 
Kişilere Karşı Sorumluluğu, Istanbul 2008, s. 340 vd.; Yeşim Atamer, “İmalatçının Sorumluluğu”, 
Ebru Ceylan (ed.), Tüketicinin Korunması Semineri, 2 – 4 Kasım 2006, Ankara 2007, s. 73 - 84, 80 
vd. 
14 KOM 2008, 614 (final), 2008/ 0196 COD, 8.10.2008: Proposal for a Directive on Consumer Rights. 
15 Sale of Consumer Goods and Guarantees (Tüketim Mallarının Satımı hakkında AB Yönergesi - 
99/44/EC), Unfair Contract Terms (Haksız Şartlar Yönergesi -  93/13/EC), Distance Selling (Mesafeli 
Satışlar Yönergesi - 97/7/EC), Doorstep Selling (Kapı Önü Satışlar Yönergesi - 85/577/EC) 
16 Ayrınıtlı bilgi için bkz.: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm Tarih: 5.6.2009. 
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nitelendirilebilir17. Bunların “haksızlıkları” ise hakimin takdirine bağlı olarak her  

somut olayın özelliklerine göre tespit edilebilecektir.  

Taslak m. 35 özel bir düzenleme getirmektedir. Buna göre “nisbi haksız şartlar” 

listesinde bir numaralı bentte yer alan şartların haksız olmadığı, müteşebbis 

tarafından Taslak m. 32’de yer alan koşulların 18  bulunmadığı ispatlanarak ileri 

sürülebilecektir. Bu listede iki numaralı bentte yer alan örnekler ise, bir numaralı 

bentte gösterilen bazı “örnek klozların” haksız kabul edilemeyeceği durumları 

düzenlemektedir.   

 (2) Taslak’ta Bağlayıcı Olmama Yaptırımı 

Taslak m. 37 uyarınca yönergenin koyduğu ilkeler çerçevesinde haksız şart olarak 

nitelendirilecek sözleşme klozları tüketici için bağlayıcı olmayacaktır19. Öngörülen 

bu yaptırım, Haksız Şartlar Yönergesi’nde öngörülen yaptırım ile örtüşmektedir. 

 (3) Taslak ve Sorumsuzluk Anlaşmaları 

Tüketici sözleşmelerinde yer alan sorumsuzluk anlaşmaları açısından hayati önem 

taşıyan içerik denetimine ilişkin olarak taslakta öngörülen esaslar halihazırda 

yürürlükte bulunan Haksız Şartlar Yönergesi ile örtüşmektedir. Ancak taslağın bu 

yönergeden –yukarıda işaret edildiği üzere - ayrışan yönleri de bulunmaktadır. 

Yürürlüğe konulması planlanan Tüketici Hakları Yönergesi’ni iç hukuka aktaracak 

üye devletler, taslağın ekindeki ilk listede yer alan örnek şartları (mutlak haksız 

şartların) doğrudan haksız şart olarak düzenleyecek, ikinci listede yer alan şartlarda 

(nisbi haksız şartlarda) ise hakime takdir yetkisi tanıyacaklardır.  

                                                 
17  Ayrıca bkz.: The Proposal For A Directive On Consumer Rights: Scope, Relationship With 
National General Contract Law And Relationship With Other Community Legislation, Brussels, 
9/10/2009, s. 6/7.  http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/note_CDR_en.pdf Tarih: 28.10.2009. 
18 Haksız Şartlar Yönergesi’nin aradığı koşullar ile örtüşmektedir.  
19 Ayrıca bkz.: Yukarıda, Bölüm II, s. xx vd. 
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Yürürlükte bulunan Haksız Şartlar Yönergesi’nden farklılaşmasını sağlayan unsur, 

taslağın ekinde yer alan ve İngilizce’de “black list” olarak adlandırılan mutlak haksız 

şartlar listesidir. Bu listeye göre mutlak haksız şartlar aşağıdaki gibidir:  

“Aşağıdaki sonuçları amaçlayan ya da doğuran sözleşme klozları, her koşulda 

haksız şart kabul edilecektir:   

a) Tacirin yapma ya da yapmama fiili sonucu tüketicide oluşan ölüm ya da başkaca 

kişivarlığı zararlarından doğan sorumluluğunu tamamen ya da kısmen bertaraf eden 

sözleşme klozları;  

b) tacirin temsilcilerinin altına girdiği yükümlülüklerin taciri bağlamasını sınırlayan 

ya da sadece tacirin etki edebileceği bir şarta bağlayan sözleşme klozları  

c) tüketicinin özellikle yürürlükte bulunan hukuka tabi olmayan tahkim yoluna 

başvurmasını öngörerek mahkemeye başvurması ya da başkaca şikayet yollarını 

kullanması imkanını ortadan kaldıran ya da sınırlayan sözleşme klozları 

d) Tüketicinin yararlanabileceği ispat vasıtalarını sınırlayan ya da yürürlükteki 

hukuk uyarınca tacirde bulunan ispat yükünü tüketiciye yükleyen sözleşme klozları 

e) ifa edilen edimin sözleşmede kararlaştırılan edime uygun olduğunu belirleme 

yetkisini tacire tanıyan ya da bir sözleşme klozunun yorumlanması hakkını 

münhasıran tacire tanıyan sözleşme klozları20” 

Taslağın ekinde yer alan ve gri liste olarak anılan ikinci listede ise nisbi haksız şartlar 

yer almaktadır. Bu listenin ilk bendinde a’dan l’ye kadar sayılan sözleşme klozları 

                                                 
20  Taslak, Ek 2. Almanca orjinali: “Unter allen Umständen als missbräuchlich gelten 
Vertragsklauseln, die darauf abzielen oder zur Folge haben, dass 
a) die Haftung des Gewerbetreibenden ausgeschlossen oder eingeschränkt wird für den Fall, dass der 
Tod oder Personenschäden des Verbrauchers durch ein Handeln oder Unterlassen des 
Gewerbetreibenden verursacht werden;  
b) die Verpflichtung des Gewerbetreibenden zur Einhaltung der von seinen Vertretern eingegangenen 
Verpflichtungen eingeschränkt wird oder diese Verpflichtung von der Einhaltung einer besonderen 
Bedingung abhängig gemacht wird, auf die ausschließlich der Gewerbetreibende Einfluss hat; 
c) dem Verbraucher die Möglichkeit, Rechtsbehelfe bei Gericht einzulegen oder sonstige 
Beschwerdemittel zu ergreifen, genommen oder erschwert wird, und zwar insbesondere dadurch, dass 
er ausschließlich auf ein nicht unter die Rechtsvorschriften fallendes Schiedsgerichtsverfahren 
verwiesen wird; 
d) die dem Verbraucher zur Verfügung stehenden Beweismittel eingeschränkt werden oder ihm die 
Beweislast auferlegt wird, die nach dem geltenden Recht dem Gewerbetreibenden obliegen würde; 
e) dem Gewerbetreibenden das Recht eingeräumt wird, zu bestimmen, ob die gelieferte Ware oder 
erbrachte Dienstleistung den Vertragsbestimmungen entspricht, oder ihm das ausschließliche Recht 
zugestanden wird, die Auslegung einer Vertragsklausel vorzunehmen.”  
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nisbi haksız şartlar olup, hakimin takdiri ile batıl kabul edilebilirler. Liste içinden 

sorumsuzluk anlaşmaları açısından önemli olabilecek birkaç hüküm şağıdaki gibidir: 

“Aşağıdaki sonuçları amaçlayan ya da doğuran sözleşme klozları, tahmini olarak 

haksız şart oluşturabilecektir:  a) Tacirin edimini ifa etmemesi ya da kötü ifa etmesi 

halinde, özellikle tacire karşı tüketicinin yükümlenmiş olduğu borcu tüketicinin sahip 

olduğu başka bir alacak hakkı ile takas etmesini engelleyen,  tüketicinin tacire karşı 

sahip olduğu talepleri ortadan kaldıran ya da sınırlayan sözleşme klozları  

d) Tüketiciye aynı hakkın tanınmamış olmasına rağmen, tacire sözleşmeyi istediği 

zaman sona erdirme imkanı tanıyan sözleşme klozları  e) Tacir ifa etmemiş olsa bile 

tüketicinin tüm yükümlülüklerini ifa etmesini öngören sözleşme klozları l) sürekli bir 

veri taşıyıcısı ile tüketiciye bildirilen sözleşme şartları üzerinde tüketicinin onayını 

almaksızın tacire  tek taraflı olarak değiştirme yetkisi tacire tanınması21 

Taslak yönerge olarak yürürlüğe girerse, tezde benimsenen anlayışı destekler 

nitelikte bu tür klozlar da özel olarak denetlenecektir. Ve  bu tür klozların tüketici 

sözleşmelerinde kararlaştırılması tüketici için kural olarak bağlayıcı olmayacaktır 

(Taslak m. 37). 

Yukarıda yer alan bir dizi yönerge ile Avrupa Birliği içinde sorumluluk hukukunu 

doğrudan ilgilendiren önemli sınırlamalar yapılmıştır. Anılan tüm yönergelerin iç 

hukuklara tamamen aktarılmış olmaları ve Türk kanun koyucusunun da AB’ye uyum 

taahhüdü nedeniyle, bu yönergelerden doğan sınırlamaların sorumsuzluk anlaşmaları 

konusunda yapılan bir çalışmada göz ardı edilmesi mümkün görünmemektedir. 

 

 

 

                                                 
21 Tüm liste için bkz.: KOM 2008, 614 (final), 2008/ 0196 COD, 8.10.2008: Proposal for a Directive 
on Consumer Rights, http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm. 
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2. Avrupa Borçlar Hukuku Çalışmaları ve Common Frame of 

Reference 

 a. Üniter Avrupa Birliği Borçlar Kanunu 

Üniter bir Avrupa Birliği Medeni Kanunu’nun yaratılması için 1989 ve 1994 

yıllarında Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ile Avrupa 

Birliği Konseyi’nden gerekli ön çalışmalara başlanmasını talep etmiş ve özellikle 

Avrupa Birliği Borçlar Hukukunun uyumlaştırılması gerekliliğini vurgulamıştır22. Bu 

taleplerden beş yıl sonra Avrupa Parlamentosu Bilim Direktörlüğü’nün girişimiyle, 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin özel hukuk düzenlerinin incelenerek varolan 

ayrılıkların tespiti ve bir Avrupa Birliği Medeni Kanunu’nun oluşturulması için 

yapılan çalışmalar hakkında 1999 yılında ilk çalışma belgesi (Working Paper) 

yayınlanmıştır23.  

2001 yılında ise AB Komsiyonu, Konsey ve AB Parlamentosu’na yönelik Avrupa 

Sözleşme Hukukuna ilişkin yayımladığı bildirimde, AB üyesi devletlerin Borçlar 

Hukukları arasındaki farklılıklarının ortak pazarın işleyişinde engel yaratıp 

yaratmadığını ve bu zamana kadar sektörel bazda yapılan uyum çalışmaları hakkında 

görüş bildirilmesini istemiştir24. Bu çağrıya cevaben bildirilen görüşler çerçevesinde 

üye devletlerin büyük bir bölümünün “Borçlar Hukuku sistemlerinin 

uyumlaştırılmasını” desteklemediği ve AB mevzuatının kullandığı kavramların 

yeknesak anlaşılabilmesi için kendi içinde geliştirilmesi gerektiği ortaya 

konmuştur25. Bu iki tespit doğrultusunda komisyon ilk olarak geçmişte olduğu gibi 

sektörel bazda düzenlemeler yaparak mevcut AB mevzuatının geliştirilmesine devam 

                                                 
22  ATRG 1989, C 158/400; ATRG 1994, C 205/518. Ayrıca bkz.: Tilmann, Winfried, Zweiter 
Kodifikationsbeschluss des Europäisches Parlaments, ZEuP 1995, s. 534 – 551. 
23 Europäisches Parlament (Hrsg), Untersuchung der Privatrechtsordnungen der EU im Hinblick auf 
Diskriminierungen und die Schaffung eines Europäischen Zivilgesetzbuches, JURI 103-DE, 10-1999. 
Belge için bkz.: http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/juri/pdf/103_de.pdf.  
24 Communication of the Commission to the Council and the European Parliament on European 
Contract Law, COM 2001, 398 final, ATRG 2001, C 255/1. 
25 Communication of the Commission to the Council and the European Parliament – A more coherent  
European Contract Law - An Action Plan, Action Plan of 12.02.2003, COM 2003, 68 final, ATRG 
2003 C 063, s. 1 vd., s. 35. 
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edeceğini 2003 yılında yayınladığı Eylem Planı’nda ifade etmiştir26. Bu çerçevede de 

Komisyon Avrupa Birliği Borçlar Hukuku yaratılması çalışmalarında bir adım geriye 

atmıştır. İkinci olarak ise, aşağıdaki alt başlıkta ayrıca incelenecek, Avrupa Birliği 

Sözleşme Hukuku mevzuatına ilişkin ortaya çıkan sorunları çözmek adına ve 

mevzuatın geliştirilmesine hizmet etmesi için ortak bir çerçevede kuralların 

(Common Frame of Reference- CFR27) formüle edileceğini duyurmuştur28.  

 

 b. Common Frame of Reference 

 (1) Genel Olarak 

Komisyon açıkça üye devletlerin borçlar hukuklarını uyumlu hale getirecek bir 

Avrupa Medeni Kanunu önermediğini 29 , ancak bu amaca hizmet eden model 

hükümler ve çözümler ortaya konulmasınının ve bunların ileride 

tamamlanabileceğini ifade etmiştir. Bu maksatla aslında bir “alet çantası” (toolbox) 

olarak nitelendirilebilecek, hem Avrupa Birliği mevzuatının kalitesini ve birbiriyle 

uyumunu geliştirecek, hem de Borçlar Hukuku alanında gelecekte dikkate 

alınabilecek bir genel çerçevenin (Common Frame of Reference - CFR) formüle 

edileceğini duyurmuştur30.  

                                                 
26 Yukarıda dn. 20’de anılan belge, s. 368. 
27 Genel olarak “CFR” kısaltması kullanıldığı için bu çalışmada da CFR kısaltması tercih edilmiştir. 
(Almanca’da “Gemeinsamer Referenzrahmen”, Fransızca’da “Cadre Commun de Référence” olarak 
da bilinmektedir.) 
28 Eylem Planı’nda ifade edildiği üzere anılan ortak çerçeve (CRF), “ortak bir terminoloji ve kurallar 
bütününün oluşturulmasında en iyi çözümleri barındırabilir. Başka bir ifade ile, örneğin sözleşmenin 
ifa edilmemesi ile ilgili temel konseptler ve “sözleşme” ya da “zarar” gibi muğlak hukuki kavramlar 
açısından çözümleri içerebilir. Avrupa Borçlar Hukukunun revizyonu uyumsuzlukları giderebilecek, 
dil ve ifadeyi iyileştirecek, mevcut düzenlemeleri basitleştirebilecek ve açıklayabilecek, mevcut 
düzenlemeleri ekonomik ve ticari gelişmelere adapte edebilecek ve Avrupa Birliği mevzuatının 
uygulamada sorun yaratan boşluklarını doldurabilecektir.” Bkz.: Yukarıda dn. 21’de anılan belge, s. 
368.  
29 Bazı yazarlar komisyonun CFR ile asıl amacını kamufle ettiğini ifade etmekte ve Avrupa Medeni 
Kanunu hazırlanma sürecinde bulunulduğuna işaret etmektedir. Bkz.: Wagner, Gerhard, “Soziale 
Frage und CFR”, ZEuP 2007, s. 180 – 211, 182/183 ve orada dn. 16’da anılan yazarlar. 
30 Communication From The Commission To The European Parliament And The Council - European 
Contract Law and the revision of the acquis: the way forward, COM 2004 651 (final), § 2.1.1. 



 371

Planlanan bu genel çerçevenin hukuki niteliği ise, komisyon tarafından kabul 

edilecek ve bağlayıcılığı olmayan bir hukuki belge olarak tanımlanmaktadır31. Ancak 

komisyon gelecekte bu sorunun tekrar gündeme getirilmesi gerektiğine işaret 

etmektedir32. 

Komisyon bu maksatla, “Network of Excellence” adı altında bir araştırmacı ağı 

kurmuştur. Aralık 2004’te iki ayrı grup33 altında çalışmaya başlayan araştırmacılar,  

2008 yılının başında hazırladıkları tasarıyı (Draft Common Frame of Reference - 

DCFR) AB komisyonuna teslim etmiştir34. “DCFR Interim Outline Edition” olarak 

bilinen bu tasarı, bazı eksiklikler içermesi sebebiyle tamamlanacağı bilgisi verilerek 

bu isim altında yayınlanmıştır. Şubat 2009’da ise nihayetinde “DCFR Outline 

Edition” adı altında, tamamlanmış tasarı yayınlanmıştır35. Bu son çalışmada yapılan 

önemli yeniliklerden biri, DCFR’e hakim dört ilkenin belirlenmesi olmuştur. Buna 

göre özgürlük (freedom), güvenlik (security), adalet (justice) ve etkinlik (efficiency) 

tüm DCFR’e yaygın ana ilkelerdir36. 

 

                                                 
31  Bu çalışmalarla ilgili güncel bilgi için bkz.: 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm Tarih: 
25.6.2009. 
32 Dn. 125’te anılan belge, § 2.1.3. 
33 İlk grup ulusal hukukların karşılaştırılması yoluyla ortak kurallar formüle etmek üzere “Study 
Group on a European Civil Code” (Study Group - bkz.: http://www.sgecc.net/) adı altında, ikinci grup 
ise mevcut Avrupa Birliği mevzuatını ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı kararlarını esas alarak 
kurallar formüle etmek üzere “Research Group on Existing EC Private Law” (Acquis Group - bkz.: 
http://www.acquis-group.org/) adı altında çalışmaktadır. Gruplar arası etkileşim her iki gruba üye 
araştırmacılar aracılığıyla sağlanmaktadır. Study Group ve selefi Lando-Komisyonu uzun süreden beri 
Provision on European Contract Law projesinde çalışmaktadır. Acquis Grubu ise, dört yıldır 
Principles of Existing European Contract Law projesinde çalışmaktadır. Bkz.: Research Group on the 
Existing EC Private Law (Acquis Group), Contract I, München 2007, Introduction, s. XXIII/ XXIV. 
Her iki grubun çalışmaları Common Frame of Reference çalışma grubunda dikkate alınmaktadır. 
Bkz.: von Bar, Christian, Working Together Towards a Common Frame of Reference, Juridica 
International 2005, s. 22 f.; Flessner, Axel, Der Gemeinsame Referenzrahmen im Verhältnis zu 
anderen Regelwerken, ZEuP 2007, a. 112 – 117. 
34 Von Bar, Christian/ Clive, Eric/ Schulte-Nölke, Hans (Hrsg.), Principles, Definitions and Model 
Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR): Interim Outline Edition, 
2008. DCFR Interim sadece çalışma grubunun önerdiği hükümleri içermekte, hükümlere ilişkin şerh 
niteliğinde açıklamalar içermemektedir.  
35 Von Bar/Clive / Schulte-Nölke (ed.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR): Outline Edition, 2009, (DCFR Outline). 
Değişikliklerin kısa özeti için bkz.:  s. 18 – 22. 
36 Von Bar/Clive / Schulte-Nölke, DCFR Outline, s. 60. 
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 (2) Draft Common Frame of Reference 

 (a) Genel Olarak 

Draft Common Frame of Reference (DCRF), komisyonun verdiği görevi ifa 

amacıyla kaleme alınmış, Common Frame of Reference’a model olabilecek 

akademik bir çalışma olarak nitelendirilmektedir37. DCFR ile Avrupa Birliği’nde 

farklı hukuk sistemleri içinde özel hukuk alanındaki benzerliklere dikkat çekilerek 

Avrupa Özel Hukuku konusunda bilincin arttırılmasını hedeflemektedir. Benzer 

ortak sorunlar karşısında ulusal hukukların aslında birbirinden çok da farklı çözümler 

üretmediğini ve farklılıkların sadece bazı somut olaylar çerçevesinde 

toplanabileceğine vurgu yapılmaktadır 38 . Son olarak, DCFR’in tıpkı PECL gibi 

ulusal hukukların revize edilmesinde kaynaklık edebileceğine işaret edilmektedir39. 

 (b) DCFR’ın Yapısı 

DCFR on kitap ve bir ek’ten ibarettir. Ekte DCFR içeresinde “borç”, “sözleşme”, 

“zarar”, “hükümsüz” veya “kusur” gibi çokça kullanılmış 165 kavram 

tanımlanmaktadır.  

İlk kitap, DCFR’ın uygulama alanı ve yorumunu açıklayan, “dürüstlük kuralı” (Good 

Faith and Fair Dealing), “yazılı”, “imza” gibi kavramların anlamını belirtmekte ve 

sürelerin hesabında dikkate alınması gereken kuralları düzenlemektedir.  

İkinci ve üçüncü kitap ise, hukuki işlem teorisi ve Borçlar Hukuku Genel Hükümler 

olarak açıklanabilecek bir içerik taşımaktadır. Örneğin, ikinci kitapta sözleşmenin 

kuruluşu, temsil, hükümsüzlük, yorum ve sözleşmenin içeriği ve yorumu gibi 

konular düzenlenmektedir. Üçüncü kitapta ise, ifa, ifa etmemeye bağlı sonuçlar, 

alacaklı ve borçlunun birden çok olması, alacağın temliki, borcun nakli, sözleşmenin 

devri, zamanaşımı gibi konular düzenlenmektedir. Dördüncü kitap ise, satım, kira, 
                                                 
37 Von Bar/Clive / Schulte-Nölke, DCFR Interim, s. 4/5; Von Bar/Clive / Schulte-Nölke, DCFR 
Outline, s. 7. 
38 Von Bar/Clive / Schulte-Nölke, DCFR Interim, s. 6. 
39 Von Bar/Clive / Schulte-Nölke, DCFR Interim, s. 7/8; Von Bar/Clive / Schulte-Nölke, DCFR 
Outline, s.7. 
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işgörme borcu doğuran sözleşmeler (iş akdi dışında), vekalet, finansal kiralama ve 

kişisel teminatlar gibi özel borç ilişkilerini düzenlemektedir. Beşinci kitap vekaletsiz 

iş görmeye, altıncı kitap sözleşme dışı sorumluluğa ve yedinci kitap ise sebepsiz 

zenginleşmeye ilişkin hükümler barındırmaktadır40. Sekizinci kitapta ise, “Mülkiyet 

hakkının kazanılması ve kaybı” başlığı altında düzenlemeler bulunmaktadır. 

Dokuzuncu kitap ise, “Taşınırlar Üzerinde Ayni Teminat, onuncu kitap ise “Trusts” 

konusuna özgülenmiştir. 

Görüldüğü üzere adeta bir Medeni Kanun/Borçlar Kanunu olabilme öngörüsüyle 

hazırlanan DCFR’nin içinde klasik Borçlar Kanunlarından farklı olarak, tüketiciyi 

koruyan bazı hükümler de bulunmaktadır. Örneğin, bilgilendirme yükümlülüklerine, 

cayma hakkına ve satım hukukunda tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler bu 

açıdan dikkat çekmektedir. Buna karşılık, Medeni Hukuk ile ilgili olabilecek bazı 

alanlar ise hiç düzenlenmemiştir. Bu alanlar, gerçek kişilerin fiil ehliyeti, miras 

hukuku, aile hukuku, gayrımenkul hukuku ve şirketler hukuku’dur. Ayrıca kıymetli 

evrak hukuku ve iş hukukuna ilişkin de düzenlemeler de DCFR’da yer almamaktadır. 

 (3) DCFR ve Sorumsuzluk Anlaşmaları 

 

Sorumsuzluk anlaşmasına sınırlar koyan bazı hükümler DCFR içinde halihazırda yer 

almaktadır. DCFR’de sorumsuzluk anlaşmalarına ilişkin temel normlar, sözleşme 

özgürlüğünü hüküm altına alan Art. II – 1:102 ile sorumsuzluk anlaşmalarına ilişkin  

DCFR Art. III – 3:105‘dir. 

 

 (a) DCFR Art. II – 1:102 

DCFR içinde sorumsuzluk anlaşmasını ilgilendiren ilk genel düzenleme, sözleşme 

özgürlüğünü ve sınırlarını ele alan madde II – 1:102:’dir41. Bu hükmün ilk fıkrasına 

                                                 
40 Grundmann, Stefan, “The Structure of the DCFR”, European Review of Contract Law (ERCL), 
Vol. 4 (2008), No. 3, s. 223 – 247, 228. 
41 Hükmün İngilizce aslı: “DCFR II. – 1:102: Party autonomy 
(1) Parties are free to make a contract or other juridical act and to determine its contents, subject to 
any applicable mandatory rules. 
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göre, taraflar sözleşme kurmakta ve yaptıkları sözleşmenin ya da hukuki işlemin 

içeriğini belirlemekte özgürdürler. Ancak bu içerik emredici hükümlere aykırı 

olamayacaktır 42 . İkinci fıkra gereğince ise, aksine hüküm bulunmadığı sürece 

sözleşme tarafları sözleşmelere ya da başka hukuki işlemlere ya da bunlardan doğan 

hak ve yükümlülüklere ilişkin bu bölümde öngörülen kurallardan farklı düzenlemeler 

kararlaştırabilirler.  Üçüncü fıkrasına göre ise, “tarafların uygulanmasını bertaraf 

edemeyeceği veya sapamayacağı veya etkilerini değiştiremeyeceği bir kural, bir 

tarafın, doğmuş olan ve varlığından haberdar olduğu bir hakkını kullanmaktan 

feragat etmesini egellemez.” 

 
Sorumsuzluk anlaşmasının DCFR’deki temel dayanaklarından ilki sözleşme 

özgürlüğüne ilişkin öngörülen bu hüküm olacaktır. DCFR’ın Giriş bölümünde 

DCFR’in hazırlanmasında gözetilen temel gerekçeler açıklanmıştır. Sözleşme 

özgürlüğü ve sınırlarına ilişkin öngörülen hükümlerin hazırlanmasında dikkate alınan 

gerekçeler “Principles” bölümünde 3 - 14 numaralı paragraflar arasında 

açıklanmıştır. Dikkat çeken önemli bir farklılık, ulusal hukuklardaki 

düzenlemelerden ayrı olarak, sözleşmenin kurulmasında ayrımcılık yasağına 

doğrudan yer verilmiş olmasıdır. Bu hükmün kapsamında cinsiyet, ırk ve din gibi 

faktörler nedeniyle ayrımcılığa engel olmak amacıyla sözleşme özgürlüğünün 

kısıtlanabileceği DCFR’de vurgulanmıştır43.  

                                                                                                                                          
(2) Parties may exclude the application of any of the following rules relating to contracts or other 
juridical acts, or the rights and obligations arising from them, or derogate from or vary their effects, 
except as otherwise provided. 
(3) A provision to the effect that parties may not exclude the application of a rule or derogate from or 
vary its effects does not prevent a party from waiving a right which has already arisen and of which 
that party is aware “ 
42 DCFR Interim’de emredici hükümlerin yanı sıra dürüstlük kuralını karşılar şekilde “the rules on 
good faith and fair dealing” da sözleşme özgürlüğünün sınırı olarak öngörülmüştü. Aynı kavram PICC 
ve PECL’da da kullanılmıştır. Ancak yapılan eleştiriler nedeniyle, sözleşme özgürlüğüne ilişkin bu 
hüküm revize edilmiştir ve anılan ifade çıkarılmıştır. Ayrıca bkz.: Mekki, Mustapha/ Kloepfer-Pelése, 
Martine, Good Faith and Fair Dealing in the DCFR, ERCL 2008, Vol 4 No. 3, s. 338 – 374. Yazarlar 
bu kavramın üç farklı yükümlülüğü barındırdığına işaret etmektedir: Sadakat yükümlülüğü (duty of 
loyalty), işbirliği yapma yükümlülüğü (duty of collaboration) ve çelişkili davranma yasağı (duty of 
coherence). Bkz.: s. 364. 
43 DCFR, Introduction, s. 14 (N. 26). Bu amaçla, DCFR madde II. 2:102 çerçevesinde kamunun 
menfaati için sunulan hizmetleri ve ürünleri konu alan sözleşmeler ya da başkaca hukuki işlemlerin 
kurulmasında, cinsiyet, ırk ya da dini nedenlerle ayrımcılık yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. 
Eğer bu yasak ihlal edilirse, madde II. 2:104’de öngörülen tazminat sorumluluğu uygulama alanı 
bulacaktır.  Bu hüküm çerçevesinde tazminata karar verecek hakim, kararın caydırıcı olmasını da 
tazminat miktarını tayin ederken dikkate alacaktır. Bu hükmün eleştirisi için bkz.: Eidenmüller, Horst, 
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Ayrıca hata, hile, ikrah ya da gabin gibi klasik sınırların ötesinde, bilgi asimetrisi 

(inequality of information) ve müzakere güçlerindeki orantısızlık (inequality of 

bargaining power) nedeniyle de sözleşme özgürlüğünün sınırlanması hukuka uygun 

kabul edilmiştir. Hatta güncel AB mevzuatından farklı, ancak dengeli bir yaklaşımla 

daha çok koruma sağlandığı açıkça ifade edilmektedir44. Tüketicilerin ya da uzman 

olmayan küçük işletmelerin büyük işletmelerle sözleşme yapmaları halinde, bilgi 

asimetrisi ve müzakere güçlerindeki orantısızlığa açıkça dikkat çekilmektedir. 

Uygulanacak yaptırımların ise zayıfı en iyi şekilde koruyan yaptırımlar olması 

gerektiği düşüncesi DCFR’e hakim olmuştur. Örneğin, bazı durumlarda bilgi 

asimetrisinin giderilmesi için bilgi sağlama (aydınlatma) yükümlülüğünün 

öngörülmesinin yeterli olabileceği, bazı durumlarda ise kapsamlı cayma haklarının 

öngörülebileceği ve son olarak sözleşme klozlarının içerik denetimine (fairness test) 

tabi tutulmasının gerekli olabileceği vurgulanmıştır45. Nitekim ikinci kitapta beşinci 

kısımda cayma hakkı, yedinci kısımda hükümsüzlük çeşitleri, sekizinci kısımda 

sözleşmenin yorumu, dokuzuncu kısımda da sözleşmelerin içeriği ve etkisi 

düzenlenmektedir.  

 

İkinci kitapta dokuzuncu kısım incelendiğinde içerik denetiminin şartları dikkat 

çekmektedir. AB mevzuatı çerçevesinde benimsenen haksız şart denetimi DCFR’e 

de giriş yapmıştır. Haksız şart denetimi DCFR’in ikinci kitabının dokuzuncu 

kısmının dördüncü başlığı altında 10 maddede düzenlenmektedir. AB Haksız Şartlar 

Yönergesi’nin etkisi görülen bu hükümlerde özellikle Yönergenin ekinde yer alan 

muhtemel haksız şart konularının DCFR Art. II.- 9:410 içine yerleştirildiği göze 

çarpmaktadır.  

 

Tez açısından önemli olması nedeniyle, bu hükümler arasında yer alan ilk örnek 

konu, “tüketicinin ölümü ya da cismani zarara uğraması nedeniyle doğan 
                                                                                                                                          
“Privatautonomie, Verteilungsgerechtigkeit und das Recht des Vertragsschlusses im DCFR”, in: Ch. 
von Bar/H. Schulte-Nölke/R. Schulze (Hrsg.), Der akademische Entwurf für einen Gemeinsamen 
Referenzrahmen: Kontroversen und Perspektiven, Tübingen 2008, S. 73 – 96. Online erişim için bkz.: 
http://www.horst-eidenmueller.de/forschung/veroeff/privatautonomie.pdf, Başlık VI.  
44 Von Bar/Clive / Schulte-Nölke, DCFR Outline, Principles, s. 67/ 68.  
45 Von Bar/Clive / Schulte-Nölke, DCFR Outline, Principles, s. 68/ 69. 



 376

sorumluluğu bertaraf eden klozların”, genel hükümler çerçevesinde geçerli olsa bile, 

haksız şart denetimi sayesinde elenebileceğidir. 

 

DCFR Interim’de ulusal hukuklardan farklı olarak bireysel olarak müzakere edilmiş 

sözleşme koşulları dahi içerik denetimine tabi tutulabilmekteydi. Zira DCFR Interim 

Art. II. – 9: 403 gereğince bir taraf sözleşme içeriğine etki edememişse, örneğin 

özellikle uyuşmazlık konusu sözleşme klozu önceden hazırlanmışsa ya da genel 

işlem şartlarına dahilse hakim içerik denetimi yapabilecektir46. Bu durum ulusal 

hukuklardan farklı bir yaklaşımı yansıtmaktaydı. DCFR Interim’de, sözleşme 

tarafının “sözleşmenin içeriğine etki etme olanağı bulmamış olması” yeterli kabul 

edilmekteydi. Oysa içerik denetiminde temel alınan düşünce sözleşme klozunun 

değiştirilip değiştirilmemiş olması değildir. Sözleşme görüşmeleri sırasında somut 

klozun taraflar arasında müzakere konusu olup olmadığı önem taşımaktadır. Söz 

konusu kloz “ödün” olarak sözleşmeye dahil olurken, “zayıf” tarafın bunun 

karşılığında nasıl bir “ödün” kopardığı da değerlendirmeye dahildir. Örneğin, 

kapsamlı bir sorumsuzluk anlaşmasının karşılığında elde edilen düşük fiyat içerik 

denetiminde dikkate alınabilmelidir. Oysa DCFR Interim bu yaklaşımı 

yansıtmamaktaydı 47 . Yapılan eleştiriler üzerine DCFR Outline’da bu hüküm 

çıkarılmıştır.  

 

 

 

                                                 
46 DCFR II. – 9:403: Meaning of “not individually negotiated” 
(1) A term supplied by one party is not individually negotiated if the other party has not been able to 
influence its content, in particular because it has been drafted in advance, whether or not as part of 
standard terms.  
(2) If one party supplies a selection of terms to the other party, a term will not be regarded as 
individually negotiated merely because the other party chooses that term from that selection.  
(3) The party supplying a standard term bears the burden of proving that it has been individually 
negotiated. 
(4) In a contract between a business and a consumer, the business bears the burden of proving that a 
term supplied by the business, whether or not as part of standard terms, has been individually 
negotiated. 
(5) In contracts between a business and a consumer, terms drafted by a third person are considered to 
have been supplied by the business, unless the consumer introduced them to the contract. 
47 Bu yöndeki eleştiriler için bkz.: Eidenmüller, “Privatautonomie, Verteilungsgerechtigkeit und das 
Recht des Vertragsschlusses im DCFR”, Bölüm VIII, altbaşlık 2.  
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  (b) DCFR Art. III. – 3: 105 

DCFR içinde sorumsuzluk anlaşmasını doğrudan düzenleyen hüküm Art. III. – 

3:105’dir. Hüküm DCFR’ın “Remedies for Non-Performance” isimli üçüncü 

kitabında yer almaktadır. Hüküm aşağıdaki gibidir:  

III. – 3:105: Sorumsuzluk Klozları48 

 (1) Sözleşmede ya da başkaca bir hukuki işlemde yer alan ve 

kişivarlığı zararlarından doğan sorumluluğu (ölüm halinde doğan sorumluluğu 

dahil) sınırlama amacı güden klozlar, zararın kast ya da ağır ihmal ile meydana 

getirilmiş olması halinde geçersizdir. 

 (2) İfa etmeme nedeniyle doğan sorumluluğu –geçerli surette olsa 

bile- sınırlayan klozların uygulanması, ikinci kitap dokuzuncu kısım ve dördüncü 

altbaşlık altında düzenlenen haksız şartlara ilişkin hükümler çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, dürüstlük kuralına aykırı olacaksa, uygulanmamalıdırlar. 

DCFR’ın hazırlanmasında aşağıda incelenecek PICC ve PECL’a ilişkin çalışmaların 

önemli ölçüde dayanak oluşturduğu ifade edilmektedir 49 . Ancak sorumsuzluk 

anlaşmasına ilişkin öngörülen bu temel normun PECL’daki örneklerinden biraz farklı 

ve daha ayrıntılı düzenlendiği dikkat çekmektedir. Örneğin birçok ulusal hukukta 

benimsenen kast ve ağır ihmal ölçütünü esas alarak, kişivarlığı zararlarından doğan 

sorumluluğun kast ve ağır ihmal halinde bertaraf edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Buna karşılık hafif ihmal halinde sorumluluğun bertaraf edilebilecek olması –en 

azından bu fıkra kapsamında- tercih edilmiştir. Ancak haksız şart denetiminin 

bireysel sözleşmelerdeki sorumsuzluk klozlarına da yaygınlaştırılmış olması, PECL 

ile örtüştüğü gibi, kişivarlığı zararları açısından da sınır oluşturabilecektir. Nitekim  

                                                 
48 DCFR III. – 3:105:Term excluding or restricting remedies 
(1) A term of a contract or other juridical act which purports to exclude or restrict liability to pay 
damages for personal injury (including fatal injury) caused intentionally or by gross negligence is 
void. 
(2) A term excluding or restricting a remedy for non-performance of an obligation, even if valid and 
otherwise effective, having regard in particular to the rules on unfair contract terms in Book II, 
Chapter 9, Section 4, may nevertheless not be invoked if it would be contrary to good faith and fair 
dealing to do so. 
49  Heiderhoff, Bettina, Gemeinschaftsprivatrecht, 2. Auflage, München 2007; Von Bar/Clive / 
Schulte-Nölke (ed.), DCFR Outline, s. 30.  
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1993 tarihli AB Haksız Şartlar Yönergesi’nin muhtemel haksız şart olarak 

nitelendirdiği örnek haksız şart konularının DCFR içinde yer alması bu sonuca 

götürmektedir. Buna göre tüketicinin ölümü ya da cismani zarara uğraması nedeniyle 

doğan sorumluluğu bertaraf eden klozlar, hafif ihmali konu alsalar bile muhtemel 

haksız şart olarak denetime tabi tutulabileceklerdir ve geçersiz kabul 

edilebileceklerdir. Önemle işaret edilmelidir ki, PECL’da da bu sonuca ulaşmak 

mümkündür, ancak PECL içinde özellikle kişivarlığı zararlarında sorumsuzluk 

anlaşmaları açıkça düzenleme konusu yapılmamıştır. 

PECL’dan ayrılan bu yaklaşımın altında yatan gerekçeler, DCFR’in “Giriş” 

bölümünde kısmen kısaca aktarılmıştır. Buna göre, PECL’in düzenleme kapsamı 

DCFR’e göre daha dar olarak görülmekte ve tüketici sorunlarına ilişkin AB 

mevzuatının elde ettiği kazanımların da DCFR’e işlenmesi esası benimsenmektedir50.  

 

B. Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler (PICC) 

 1. PICC’in Amacı Ve Hukuki Niteliği 

Özel Hukukun uluslararası arenada yeknesaklaştırılması adına yapılan en önemli 

çalışmaların merkezi olarak gösterilen UNIDROIT51 (International Institute for the 

Unification of Private Law) tarafından yürütülen çalışmalar52 içeresinde enstitünün 

1994 yılında yayımlamış olduğu Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler53 

(PICC54) milletlerarası satım sözleşmelerini konu almaktadır55. PICC’in temel amacı, 

                                                 
50 Von Bar/Clive / Schulte-Nölke (ed.), DCFR Outline, s. 30 - 33.  
51 www.unidroit.org. Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak 1926 yılında kurulan bu enstitü 1940 yılında 
yapısal bir dönüşüm geçirerek devletlerarası bir statü elde etmiştir. Günümüzde Birleşmiş Milletler’e 
danışman bir kuruluş şeklinde faaliyet yürüten UNIDROIT’a aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 63 
ülke üyedir. Bkz.: http://www.unidroit.org/english/members/main.htm Tarih: 15.06.2009. 
52 Milletlerarası satım, gezi, finansal kiralama, factoring sözleşmeleri ile menkul teminat hukuku 
alanında konvansiyonlar hazırlanmıştır. Bkz.: http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=84219 
Tarih: 5.02.2009 
53 UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles 1994), Rome 
1994. Kuralların tam metnine www.unidroit.org adresinden de ulaşılabilir.  
54 Unidroit kurallarının “PICC” kısaltması ile anılması genel geçer olması sebebiyle bu çalışmada da 
PICC kısaltması kullanılacaktır.  
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Borçlar Hukuku’nu ilgilendiren ve farklı hukuk sistemlerinde görülen genel ilkeleri 

tespit ederek bunları bir ortak çalışmada birleştirmektir56. Yapılan çalışmalar Kara 

Avrupası hukuk sistemi ile Common Law Hukuk sisteminin arasında köprü 

oluşturmakta ve hukukun uluslararası arenada yeknesaklaştırılmasına hizmet 

etmektedir57. Ancak bilinen uluslararası belgelerden ayrı olarak, PICC devletlerin 

imzalayabileceği uluslararası bir anlaşma olmadığı gibi, devletlerin iç hukuka 

aktarabilecekleri bir örnek (model) kanun da değildir. Bununla beraber, taraflar 

arasındaki uluslararası bir uyuşmazlıkta uygulanacak hukuk olarak seçilebilecek 

olması58, sözleşme hukuku alanında akdedilen uluslararası antlaşmaların hakimler 

tarafından yorumlanmasında yol gösterici olması 59  ve yasa koyuculara reform 

çalışmalarında kaynaklık etmesi60  ile PICC uluslarası alanda geniş bir uygulama 

alanına sahiptir.  

 

 

 

                                                                                                                                          
55 UNIDROIT Nisan 2004’de PICC’i önemli ölçüde genişletmiştir. Eklenen yeni bölümlerle birlikte 
borçlar hukukunun genel hükümler kısmında görülen birçok düzenleme PICC’e dahil edilmiştir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz.: Zimmermann, Reinhard, The Unidroit Principles Of International 
Commercial Contracts 2004 in Comparative Perspective, Companions and Crossroads: Essays in 
Honor of Shael Herman, Tulane European and Civil Law Forum 2006, s. 2 – 32. 
56  Bonell, Michael Joachim, An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT 
Principles of International Commerical Contracts, Ardsley 2005.  
57 Bruns, s. 123. 
58 PICC, Dibace (Başlangıç), No.: 2. Ancak ulusal mahkemelerin önünde bu seçimin uygulanmasında 
ulusal hukuktan kaynaklanan engeller olabilir. Bkz.: Yeşim Atamer, Uluslararası Satım 
Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve 
Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, Istanbul 2005,  s. 17 dn. 32; Michael Bonell, “General Report”, in: 
Bonell (ed.), A New Approach to International Commercial Contracts, XVth International Congress 
of Comporative Law, Bristol, 26 July – 1 August 1998, The Hague - London - Boston 1999, 1- 18, s. 
8 vd.; Bonell, Restatement, s. 174 vd. 
59 PICC, Dibace (Başlangıç), No.: 5. Bkz.: Bonell, “General Report”, s. 12 vd.; Bonell, Restatement, s. 
228 vd. 
60 PICC, Dibace (Başlangıç), No.: 7. Bkz.: Bonell, Restatement, s. 243 – 248. Bu konuda Rusya 
Federasyonu Medeni Kanunu (1995), Estonya ve Litvanya Medeni Kanunları (2001), Almanya 
Medeni Kanunu (BGB 2002), Macaristan Medeni Kanunu örnek gösterilebilir. Bkz.: Bonell, 
Restatement, s. 268 – 270. Avrupa dışında da örneğin Çin Halk Cumhuriyeti Sözleşme Hukukunu 
reform ederken büyük ölçüde PICC hükümlerinden yararlanmıştır. Bkz.: Danhan, Huan, “China”, in: 
Bonell, Michael Joachim, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A New 
Approach to International Commercial Contracts, s. 66 - 70, 70. 
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 2. PICC’in Yapısı 

PICC uluslararası ticari yaşamda uygulama kapasitesi içeren ortak hükümleri 

barındırmaktadır 61 . Zira ulusal hukuk düzenlerindeki uyumsuzlukların yarattığı 

engelleri aşabilecek ve adeta bir Borçlar Kanunu Genel Hükümler bölümü ile 

yarışabilecek ölçüde “genel ilkeler” öngörmektedir62.  

PICC, sözleşmenin kurulması, temsil, sözleşmenin yorumu, sözleşmenin içeriğinin 

belirlenmesi, üçüncü kişilerin hakları, ifa modaliteleri, değişen koşulların sözleşmeye 

etkisi, genel olarak ifa etmeme, ifa talebi, sözleşmeden dönme, tazminat, takas 

alacağın temliki, borcun üstlenilmesi, sözleşmenin devri, zamanaşımı başlıkları 

altında sayılabilecek genel kurallar içermektedir. 

 

 3. PICC’de Sorumsuzluk Anlaşması İle İlgili Genel Kurallar 

PICC içinde sorumsuzluk anlaşması bakımından önemli olabilecek genel 

düzenlemeler, Art. 1.1’de yer bulan sözleşme özgürlüğü ilkesi ve Art. 1.7’de yer 

bulan dürüstlük kuralıdır. Bunun dışında, “gabin” (gross disparity) halinde ilgili 

sözleşme hükümünün geçersiz sayılabileceğini ya da bu nevi haksız klozların geçerli 

bir sınıra da çekilebileceğini düzenleyen PICC Art. 3.10063 de önem taşımaktadır.  

Genel işlem şartları (standart terms) içinde yer alan şaşırtıcı klozların (surprising 

terms) sadece açık rıza beyanı ile geçerli kabul edileceğini düzenleyen PICC Art. 

2.19 ve 2.20 de önem taşımaktadır. Ancak bu genel nitelikteki düzenlemelere 

rağmen, sorumsuzluk anlaşmaları da ayrı bir madde altında düzenlenmiştir. Bunun 

nedeni olarak, uygulamada sorumsuzluk anlaşmalarına uluslararası sözleşmelerde 

                                                 
61 Michael Joachim Bonell, The Unidroit Principles in Practice: Case Law and Bibliography on the 
Principles of Commercial Contracts, Ardsley 2002; Arzu Oğuz, Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı 
Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria) – Unidroit İlkeleri’nin Lex 
Mercatoria Niteliği, AÜHFD 2001, C. 50 Sayı 3, s. 11 – 53, 27/28, 34. 
62 Atamer, CISG, s. 16. 
63 Bu hüküm ile ilgili olarak ayrıca bkz.: Bonell, An International Restatement of Contract Law, s. 
168. 
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sıkça rastlanılması ve özellikle taraflar arasında sorun doğurması olarak 

gösterilmektedir64.  

 

 4. PICC’de Sorumsuzluk Anlaşması İle İlgili Özel Kurallar 

PICC’in sorumsuzluk anlaşmalarını düzenleyen hükmü yedinci kısımda yer 

almaktadır. PICC Art. 7.1.6’in metni aşağıdaki gibidir:  

 “Sözleşme taraflarından birinin ifa etmeme nedeniyle doğan sorumluluğunu 

sınırlayan ya da kaldıran kayıtlar ile diğer sözleşenin beklemekte haklı olduğu edime 

nazaran esaslı ölçüde farklı bir edimin ifa edilebileceğini düzenleyen kayıtlar, 

sözleşmenin amacı karşısında “önemli ölçüde haksız” (grob unredlich/grossly 

unfair) iseler, kararlaştırılamazlar65.”  

Bu hüküm ile sadece genel işlem şartlarında yer alan sorumsuzluk klozları değil, aynı 

zamanda bireysel sözleşmelerde yer alan sorumsuzluk anlaşmaları da 

düzenlenmektedir 66 . Ancak uluslararası ticaret anlaşmalarında hükmün 

uygulanmasında çekingen davranılması gerektiği, hukuk güvenliğini sağlamak adına 

öncelikli amacın sözleşmenin taraf iradesi doğrultusunda ayakta tutulması gereğine 

işaret edilmektedir67. Bu nedenle asıl olarak sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde 

ilk bakışta bir sorumsuzluk anlaşmasının geçerli olduğu varsayılmalıdır. Zira 

tüketicinin güçsüz durumu nedeniyle korunmasını gerektiren sözleşme klozlarından 

farklı olarak, uluslararası ticaret anlaşmalarında taraflar arasındaki müzakere 

güçlerindeki orantısızlık tüketici sorunlarındaki kadar belirgin olmayacaktır68. 

                                                 
64 UNIDROIT, Unidroit Principles 1994, s. 166; Bonell, The UNIDROIT Principles in Practice, s. 
272. 
65 “PICC Article 7.1.6 (Exemption clauses): A clause which limits or excludes one party's liability for 
non-performance or which permits one party to render performance substantially different from what 
the other party reasonably expected may not be invoked if it would be grossly unfair to do so, having 
regard to the purpose of the contract.” 
66 Schelhaas, Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC), 
ed. by Stefan Vogenauer and Jan Kleinheisterkamp, Oxford 2009, Art. 7.1.6 PICC, N. 3. 
67 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 18. 
68 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 18. 
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Hükümde sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin olarak geniş bir tanım benimsendiği 

gözlemlenebilir. Hatta hükmün iki tip sorumsuzluk anlaşmasını düzenleme amacı 

güttüğü söylenebilir69. Zira ifa etmeme nedeniyle doğan sorumluluğu sınırlandıran 

kayıtların yanı sıra, sözleşmede kararlaştırılan ve karşı sözleşenin beklemekte haklı 

olduğu edimden esaslı ölçüde farklılık gösteren edimlerin ifa edilebileceğini 

düzenleyen kayıtlar da birer sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilmektedir. 

1. İfa Etmemeden Doğan Sorumluluğu Konu Alan 

Sorumsuzluk Anlaşmaları 

Hükümde yer alan ilk tip sorumsuzluk anlaşması, ifa etmemeden doğan sorumluluğu 

miktar olarak sınırlandıran, ifa etmeme halinde tazminat için bir miktarı tavan olarak 

belirleyen 70 , sadece sözleşme bedelinin belirli bir oranının ödeneceğini ya da 

sözleşme cezası kararlaştıran 71 , sorumluluğu süre ile sınırlayan 72 , zarar halinde 

depozitonun geri verilmeyeceğini düzenleyen, sadece belirli tür zararların 

karşılanacağını kararlaştıran, ispat yükünün yer değiştirmesini sağlayan73  ya da ifa 

etmeme nedeniyle zarar gören tarafın belli bir sözleşme bedelini elinde tutmasına 

izin veren klozlardır. Bu değerlendirmede tarafların sorumluluğu daraltma niyeti 

taşımalarının bir önemi bulunmamakta, sorumluluğu fiili olarak sınırlandıran 

klozların olması hükmün uygulama alanı dahilinde sayılması için yeterli 

görülmektedir74.  

 

2. Edimin Değiştirilebileceğini Konu Alan Sorumsuzluk 

Anlaşmaları 

                                                 
69 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 4. 
70 Bonell, The UNIDROIT Principles in Practice, s. 272; Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 
16. 
71 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 4.  
72 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 7. 
73 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 7. 
74 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 7.  
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PICC Art. 7.1.6’da düzenlenen ikinci tip sorumsuzluk anlaşmaları ise, Türk-İsviçre 

hukukunda sorumsuzluk anlaşması olarak genel bir kuralla düzenlenmeyen 75 

“sözleşmede kararlaştırılan ve karşı sözleşenin beklemekte haklı olduğu edimden 

esaslı ölçüde farklılık gösteren edimlerin ifa edilebileceğini düzenleyen kayıtlar” da 

birer sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilmektedir. Bu hükmün uygulama 

alanına PICC’e ilişkin şerhlerde, bir tur operatörünün düzenlediği ve yüksek ücret 

talep ettiği turlarında özel olarak belirlenmiş lüks otellerde konaklama sunuyor 

olmasına rağmen, sözleşmede şartlar gerektirirse tura katılan kişileri daha düşük 

seviyede otellerde konaklatabileceğine ilişkin kloz örnek olarak gösterilmektedir. 

Eğer tur operatörü tura katılan kişileri ikinci sınıf otellerde konaklatırsa, bu durumda 

tur operatörünün çıkan uyuşmazlıkta sözleşmedeki bu kloza dayanmasının mümkün 

olmayacağı ifade edilmektedir76.  

 

3. PICC’de Sorumsuzluk Anlaşmaları İçin Öngörülen 

Denetim 

Sorumsuzluk anlaşmalarının “etkisiz” kalması için Art. 7.1.6’da somut klozun 

sözleşmenin amacı karşısında “önemli ölçüde haksız” (grossly unfair) olması 

aranmaktadır77. PICC’de Türk-İsviçre hukukundan farklı olarak ve Common Law 

çevresinin etkisiyle sorumsuzluk anlaşmaları düzenlenirken kusur kavramından 

soyutlanarak ele alınmıştır. Borçlunun kastının, ağır ihmalinin ya da hafif ihmalinin 

bulunması sözleşmede kararlaştırılan sorumsuzluk anlaşmasının geçerliliği için 

belirleyici bir ölçüt olarak dikkate alınmamıştır. Hiç kuşkusuz bu hakime sözleşme 

hükmünü yorumlarken sunulan önemli bir kolaylıktır. Ancak borçlunun kastıyla ya 

da ağır ihmali ile alacaklıya zarar vermesi, PICC çerçevesinde de sözleşmede 

kararlaştıran sorumsuzluk anlaşmasının geçersiz olması sonucunu doğurmaktadır. 
                                                 
75 Franz Werro / Eva-Maria Belser, “Switzerland”, in: Michael Joachim Bonell, The UNIDROIT 
Principles of International Commercial Contracts: A New Approach to International Commercial 
Contracts, XVth International Congress of Comporative Law, Bristol, 26 July – 1 August 1998, The 
Hague - London - Boston 1999, s. 331- 384, 351 
76 Bonell, The UNIDROIT Principles in Practice, s. 273. 
77 Bonell, The UNIDROIT Principles in Practice, s. 274; Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 
17. 
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Zira hükmün temel aldığı ölçüt ilgili sorumsuzluk klozunun “önemli ölçüde haksız” 

olmasıdır. Bu esnek kavramın yorumlanması ile kastla ya da ağır ihmalle verilen 

zarardan doğan sorumluluğu konu alan sorumsuzluk klozları da “önemli ölçüde 

haksız” sayılmaktadır78. Türk-İsviçre Hukuku açısından ilginç olabilecek bir nokta, 

BK m. 99’da sayılan istisnaların dışında da, hafif ihmali konu alan sorumsuzluk 

anlaşmalarının dahi PICC çerçevesinde “önemli ölçüde haksız” kabul edilme 

olasılığının bulunmasıdır79. 

Hangi koşullarda somut klozun bu kavramı karşılayacağı ise hükümden açıkça 

anlaşılmamaktadır 80 . Ancak PICC’e ilişkin şerhlerde sorumsuzluk klozunun bir 

uyuşmazlıkta önemli ölçüde haksız (“grossly unfair”) kabul edilebilmesi için, somut 

klozun haksız (“unfair”) olması ve tarafların edim dengesi karşısında önemli bir 

dengesizlik (“evident imbalance”) yaratması gereğine işaret edilmektedir 81 . Bu 

değerlendirmede somut olayın tüm şartları ve tarafların davranışları hükmün “unfair” 

olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınmaktadır 82 . Ayrıca tarafların 

sözleşmenin ifasına ilişkin haklı beklentileri de bu değerlendirmede dikkate 

alınmaktadır83. Yine, klozun önemli ölçüde haksız sayılmasında sözleşmenin ifası 

aşamasındaki vakıalara da bakılması gerektiği ifade edilmektedir84. Nitekim bazen 

mutlak anlamda haksız görülmeyen klozlar dahi, somut uyuşmazlıkta uygulanmaları 

“grossly unfair” olacaksa, yine Art. 7.1.6 çerçevesinde ilgili sözleşme klozuna 

dayanmak mümkün olmayacaktır. Ya da tam tersi de söz konusu olabilecektir. 

Objektif olarak haksız görülen bir kloz, sözleşmenin bütünü içinde 

değerlendirildiğinde önemli ölçüde haksız sayılamayabilecektir. Örneğin, yaptığı 

sigorta sözleşmesi ile riski üzerine alan alacaklıya karşı kararlaştırılan bir 

sorumsuzluk anlaşmasının “önemli ölçüde haksız” sayılması daha düşük bir ihtimal 

olacaktır. 
                                                 
78 Bonell, The UNIDROIT Principles in Practice, s. 274. 
79 Kramer, Ernst A., Die Gültigkeit der Verträge nach den UNIDROIT-Principles, ZEuP 1999, s. 209 
– 228, 214. 
80 Bu kavramın yorumlanmasına ilişkin olarak ulusal yargı içtihatlarına bakılması önerilmektedir.  
Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 10. 
81 Bonell, The UNIDROIT Principles in Practice, s. 274; Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 
22. 
82 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 8.  
83 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 12. 
84 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 13.  
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Örneğin yukarıdaki örnekte vaadedilen konaklamadan başka bir seçeneğin sunulmuş 

olması nedeniyle uğranılan zararın tamamından tur operatörü sorumlu 

tutulabilecektir. Zira sözleşmede kararlaştırdığı bu kloza dayanması aldığı yüksek 

ücret için vaadettiği edime nazaran “önemli ölçüde haksız” kabul edilecektir. Bir 

başka örnek, “ifa etmeme” (non-performance) kasta (intentional conduct) ya da ağır 

ihmale (gross negligence) dayanıyorsa, bu durumda da sorumsuzluk anlaşmasına 

dayanmak “önemli ölçüde haksız” olacaktır 85 . Yine, sorumsuzluk anlaşması 

nedeniyle karşılanmayan zararların yapılan sigorta ile de karşılanmamış olması 

halinde, sorumsuzluk anlaşmasına dayanmak “önemli ölçüde haksız” 

sayılabilecektir86.   

Bu değerlendirmelerde sözleşmenin amacı öncelikle dikkat alınacaktır. Örneğin asli 

edime ilişkin olarak kararlaştırılan sorumsuzluk klozları (örneğin “transfer of title in 

the sale of goods”) kural olarak haksız olacaktır. Ancak ilk bakışta geniş bir 

uygulama alanına sahip olarak görülen bir sorumsuzluk klozu da sözleşmede 

kararlaştırılan düşük bedel ile kompanse edilmiş sayılabilecektir87. 

Klozun haksızlılığının değerlendirilmesinde bir başka husus klozun genel işlem 

şartlarının parçası olup olmamasıdır. Tarafların müzakere etmedikleri sözleşme 

klozları genel işlem şartları arasında yer alıyorsa, bu durum taraflar arasındaki güç 

dengesizliğine işaret edebilir. Örneğin, uluslararası bir şirketin ürettiği ürünleri yerel 

bir distribütöre satması halinde kullanılan genel işlem şartları, anılan koşullarda 

sözleşme içeriği olmuş olabilir. Bu koşullar ise kabul edilen bir sorumsuzluk 

klozunun haksız olmasını gerektirebilir88. 

Sözleşme klozunun kişivarlığı zararlarından doğan sorumluluğu sınırlandırmasının 

haksız sayılıp sayılmayacağı ise PICC altında açıkça düzenlenmemiştir. Ancak bu 

                                                 
85 Bonell, The UNIDROIT Principles in Practice, s. 274. 
86 Bonell, The UNIDROIT Principles in Practice, s. 274, Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 
20. 
87 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 17. 
88 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 19. 
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gibi klozların geçersiz sayılması, doğrudan ulusal hukuklardaki emredici hükümlerin 

PICC Art. 1.4 gereğince uygulanması çerçevesinde sağlanabilecektir89. 

Klozun “önemli ölçüde haksız” olduğuna ilişkin ispat yükü, zarar gören tarafta 

olacaktır90.  

Önemli ölçüde haksız sayılan bir kloza bir sözleşme tarafının dayanması kabul 

edilmeyecektir. Ancak bu durumda hakim ya da hakem sözleşmeye müdahale ederek 

haksız olmayan içerikte bir sözleşme klozu formüle edemeyecektir. Zira PICC 

çerçevesinde hakime bu şekilde sözleşmeyi düzeltme ve geçerli bir sınıra çekme 

konusunda yetki verilmemektedir. Dolayısıyla sorumsuzluk anlaşması etki 

doğurmayacağı için zarar gören tam tazminat alabilecektir. Bu nedenle PICC’in 

uygulanacağı hukuki ilişkilere temel sağlayan sözleşmeler kaleme alınırken, bu 

hususun özellikle göz önünde bulundurulması önemli olacaktır91. 

C.  Principles of European Contract Law (PECL)  

 1. Genel Olarak PECL 

Danimarkalı Profesör Ole Lando’nun başkanlık ettiği ve Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerden gelen hukukçulardan oluşan Lando-Komsiyonu92 tarafından hazırlanan 

“Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri” (PECL93) önemli bir AB Borçlar Hukuku uyum 

projesidir94.  

 

PECL’in “Giriş” kısmında açıklandığı üzere Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri, 

Avrupa Birliği yasa koyucusu için temel dayanak olma, modern bir lex mercatoria 
                                                 
89 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 21. 
90 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 9. 
91 Schelhaas, Commentary, Art. 7.1.6 PICC, N 23. 
92 Lando-Komsiyonu ile Unidroit PICC kurallarını hazırlayan komisyonun üyelerinin bir bölümü aynı 
kişilerden oluşmaktadır. Bkz.: Lurger, Brigitta, Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts 
in der Europäischen Union, Wien 2002, s. 11 dn. 9. Lando-Komisyonu üyelerinin tam listesi için bkz.: 
von Bar, Christian/ Zimmermann, Reinhard, Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts, Teil I und 
II, München 2002, s. XXI f. (Vorwort). Tezde “Grundregeln I/II” olarak kısaltılmıştır. 
93  Anılan kuralların “PECL” kısaltması ile biliniyor olması sebebiyle bu çalışmada da PECL 
kısaltması kullanılacaktır. 
94 Bkz.: Atamer, CISG, s. 18 – 21. PICC ile benzerlikler ve farklılıklar için bkz.: Bonell, Restatement, 
s. 335 – 370. 
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oluşturma, yasa koyucular ve mahkemeler tarafından sözleşme hukukunun 

geliştirilmesinde model olarak dikkate alınma ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde 

sözleşme hukukunun uyumlu hale getirilmesinde dayanak oluşturma amaçlarını 

taşımaktadır95 . PECL’ın sağlayacağı temel kolaylıklar ise, yine PECL’in “Giriş” 

kısmında açıklandığı üzere, sözleşme hukukunun dayandığı temel ilkelerin 

saptanarak Avrupa içinde sınıraşan ticareti kolaylaştırmak, Avrupa ortak pazarını 

bu sayede güçlendirmek, Birlik Sözleşme Hukukunun yaratılmasında altyapı 

oluşturmak, ulusal yasakoyucular ve mahkemeler için yol gösterici olmak, common 

law ile Kara Avrupası hukuk sistemi arasında köprü oluşturmak olarak 

özetlenebilir96. 

 

1980’de çalışmalara başlayan Lando-Komisyonu ilk çalışmasını 1995 yılında 

tamamlamıştır97. “Principles of European Contract Law Part I: Performance, Non-

Performance and Remedies” başlığı ile yayınlanan bu metinde dört kısım yer 

almıştır98. Bu metnin yayınlanması ile birlikte Lando-Komisyonu’na “Commission 

on European Contract Law” (Avrupa Sözleşme Hukuku Komisyonu) ismi 

verilmiştir. Aynı komisyon 1999 yılında, 1995 tarihli çalışması üzerinde bazı 

değişiklikler yaparak ve ayrıca yeni beş kısım99 ekleyerek “Principles of European 

Contract Law Part I and II” ismi altında Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri’nin 

Birinci ve İkinci Bölümü’nu yayınlamıştır100. 2003 yılında ise bu çalışmasına yeni 

sekiz kısım101 ekleyerek “Principles of European Contract Law Part III” ismi altında 

Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri’nin üçüncü bölümünü yayınlamıştır102. Güncel 

                                                 
95 von Bar / Zimmermann, Grundregeln I/II, s. XXV f. 
96 von Bar / Zimmermann, Grundregeln I/II, Teil I und II, s. XXIII f. 
97 Lando, Ole/ Beale, Hugh (ed.), Principles of European Contract Law Part I: Performance, Non-
performance and Remedies, Dordrecht 1995. 
98  PECL’in bu ilk yayınlanan bölümünde PECL’in uygulanması, PECL’in uygulanmasının 
sınırlanması ve değiştirilmesi, dürüstlük kuralı  gibi “Genel Hükümler” kısmı ile “Sözleşmenin İfası”, 
“İfa Etmeme ve Genel Sonuçları” ve “İfa Etmeme ve Bazı Özel Sonuçları” kısımları yer almıştır.  
99  Eklenen bu yeni kısımlar “sözleşmenin kurulması”, “sözleşmenin geçerliliği”, “sözleşmelerin 
yorumu”, “sözleşme içeriği” ve “sözleşmenin üçüncü kişilere etkisi” olmuştur.  
100 Lando, Ole/ Beale, Hugh (ed.), Principles of European Contract Law Part I and II, The Hague 
2000. 
101 Eklenen yeni kısımlar “Alacaklı ya da Borçlunun Birden Fazla Olması”, “Alacağın Temliki”, 
“Borcun Nakli ve Sözleşmenin Devri”, “Takas”, “Zamanaşımı”, “Hukuka Aykırılık ve Sonuçları”, 
“Şart” ve “Faizin Anaparaya Dahil Edilmesi” olmuştur. 
102 Lando, Ole/ Clive, Eric/ Prüm, André/ Zimmermann, Reinhard  (ed.), Principles of European 
Contract Law Part III, The Hague 2003. 
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sistematiği çerçevesinde adeta bir ulusal Borçlar Kanunu Genel Hükümler metni 

olma vasfını gösteren PECL, toplam üç bölüm, 17 kısım ve 201 maddeden 

oluşmaktadır103.  

 

Ulusal hukuklardan ya da uluslararası antlaşmalardan farklı bir yapıya sahip olan 

PECL’in uygulama alanının belirlenmesinde PECL Art. 1:101 yol göstericidir. Buna 

göre, PECL Avrupa Birliği içinde sözleşme hukukunun genel kuralları olarak 

uygulama alanı bulmak üzere formüle edilmiştir. Ayrıca tıpkı PICC’de olduğu gibi, 

taraf seçimi ile uygulanacak hukuk olarak sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda 

dikkate alınabilecektir. Ancak bunun için tarafların özellikle PECL’in uygulanmasını 

şart koşmaları aranmaz, “hukukun genel ilkelerinin”, “lex mercatoria’nın” ya da 

“benzer kuralların” uygulanmasını kararlaştırmış ya da “sözleşmenin tabi olacağı 

hukuku seçmemiş olmaları” dahi yeterli kabul edilmektedir. Bunun dışında, 

sözleşmenin ortaya çıkardığı uyuşmazlıklarda uygulanması gereken hukukun çözüm 

üretememesi halinde PECL’ın boşluk doldurucu fonksiyona sahip bulunduğu 

düzenlenmiştir104.  

 

 2. PECL’de Sorumsuzluk Anlaşmaları 

 

PECL içinde sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin üç önemli düzenleme göze 

çarpmaktadır. İlki, sözleşme özgürlüğü’ne ilişkin PECL Art. 1: 102’dir. İkincisi 

sözleşmelerde yer alan haksız şartlara ilişkin öngörülen PECL Art. 4: 110’dur. 

Üçüncüsü ve sonuncusu ise, ifa etmemeye bağlı sonuçları düzenleyen sekizinci 

kısımda yer alan ve sorumsuzluk anlaşması başlığını taşıyan PECL Art. 8: 109’dur. 

Aşağıda ilk iki hüküm kısaca tanıtılacak ve son hüküm ise ayrıntılı olarak 

irdelenecektir.  

 

                                                 
103  Bkz.: von Bar, Christian/ Zimmermann, Reinhard (ed.), Grundregeln des Europäischen 
Vertragsrechts (Grundregeln III), Teil III, München 2005, s. 841-849. Tezde “Grundregeln III” olarak 
kısaltılmıştır. 
104 Ayrıntılı bilgi için bkz.: von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 87 f. 
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a. Sözleşme Özgürlüğü 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde özel hukuk ilişkilerinde hakim ilkelerden biri olarak 

öne çıkan sözleşme özgürlüğü ilkesi, PECL içinde de temel ilke olarak birinci 

kısımda yerini almıştır. Art. 1:102 uyarınca taraflar, diledikleri içerikte ve diledikleri 

kişilerle sözleşme yapabileceklerdir 105 . Hüküm incelendiğinde, sözleşme 

özgürlüğüne iki temel sınırın çizildiği görülmektedir. Buna göre, dürüstlük kuralı ve 

işlem hayatının gereklerine 106  aykırı olan sözleşme hükümleri uygulama alanı 

bulmayacaktır. Ayrıca emredici hükümlere aykırı sözleşme de yapılamayacaktır. 

Emredici hükümlere aykırı sözleşme yapılamayacağı kuralının dayanağı hem PECL 

içindeki emredici hükümler hem de sözleşmeye uygulanacak ulusal hukuklardaki 

emredici hükümler olarak düşünülmelidir107.    

b. Haksız Şartlar  
 

PECL’da “Sözleşmelerin ve Sözleşme Klozlarının Geçerliği” başlığını taşıyan 

dördüncü kısımda yer alan madde 4:110’de haksız şart denetiminin koşulları 

düzenlenmiştir 108 . AB Haksız Şartlar Yönergesi’nin öngördüğü haksız şart 

denetiminin benimsendiği bu hüküm, Yönerge’den farklı olarak tacirler arasında 

kurulan sözleşme ilişkilerinde de uygulama alanı bulabilecektir109. Başka bir ifade 

ile, küçük ve orta boy işletmeler hatta büyük şirketler dahi bu klozdan 

                                                 
105 “PECL Article 1:102: Freedom of Contract 
(1) Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to the requirements 
of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by these Principles.  
(2) The parties may exclude the application of any of the Principles or derogate from or vary their 
effects, except as otherwise provided by these Principles.” 
106 Bkz.: PECL Art. 1:102, von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 110 ff. 
107 von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 92/93. 
108 “PECL Article 4:110: Unfair Terms not Individually Negotiated 
(1) A party may avoid a term which has not been individually negotiated if, contrary to the 
requirements of good faith and fair dealing, it causes a significant imbalance in the parties' rights and 
obligations arising under the contract to the detriment of that party, taking into account the nature of 
the performance to be rendered under the contract, all the other terms of the contract and the 
circumstances at the time the contract was concluded. 
(2) This Article does not apply to:  
(a) a term which defines the main subject matter of the contract, provided the term is in plain and 
intelligible language; or to 
(b) the adequacy in value of one party's obligations compared to the value of the obligations of the 
other party.” 
109 von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 313. 
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yararlanabileceklerdir. Zira hükmün uygulanmasında bir tarafın “zayıf” pozisyonda 

olması da aranmamaktadır110. Yönerge ile yine aynı doğrultuda, tarafların asli edim 

borçları ve özellikle sözleşmede kararlaştırılan fiyat haksız şart denetimine tabi 

kılınamamaktadır 111 . Yine aynı doğrultuda, klozun müzakere edilmemiş olması 

taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler dengesinin bir taraf aleyhine dürüstlük 

kuralına aykırı olarak önemli ölçüde bozulmuş olması aranmaktadır. Hüküm 

emredici niteliktedir. Ancak yönergeden farklı olarak, haksız şart sebebiyle zarar 

gören taraf, şartın haksız olduğunu ileri sürmeli ve şartı iptal etmelidir. İptal 

edilebilirlik yaptırımın öngörülmüş olması, PECL’ın bu kısmında yer alan diğer 

hükümler ile birlikte düşünüldüğünde daha doğru bir tercih olarak kabul 

edilmektedir112.  

c.     Sorumsuzluk Anlaşması 

Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde taraflar ifa etmemeye bağlı yükümlülükleri 

hakkında kural olarak diledikleri içerikte tasarrufta bulunabilirler. Tarafların üzerinde 

anlaştıkları bu sorumsuzluk klozunun etkisi, geçerli olması koşuluyla, borçluyu yasa 

gereği taşıması gereken riskten kurtarmaktadır. Sorumsuzluk anlaşmalarına PECL 

madde 8:109 önemli sınırlar çizmektedir.  “Sorumsuzluk Klozu” kenar başlığı altında 

düzenlenen bu hüküm aşağıdaki gibidir:  

PECL Art. 8: 109: Sorumsuzluk Klozu 

“İfa etmeme nedeniyle doğan talepler sınırlanabilir ya da ortadan kaldırılabilirler. 

Ancak öngörülen sınırlama işlem hayatınının gerekliliklerine ve dürüstlük kuralına 

aykırı düşüyorsa, ifa etmeme nedeniyle doğan talepler sınırlanamayacağı gibi 

ortadan da kaldırılamazlar.”  

 

                                                 
110 von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 313. 
111 von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 313. 
112 von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 316. 
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Bu düzenleme emredicidir, tarafların anılan düzenlemeyi anlaşma ile bertaraf etmesi 

PECL 1:102’de düzenlenen dürüstlük kuralına ve işlem hayatının gereklerine 

aykırılık teşkil eder113. Bu nedenle bu yönde bir taraf anlaşması geçersizdir. 

 

Sorumsuzluk anlaşması için öngörülen sınırlar, “dürüstlük kuralı ve işlem hayatının 

gereklilikleri” olarak ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere, bu sınırlar oldukça geniş 

kapsamlı bir kontrol mekanizmasına işaret etmektedir114. Ancak unutulmamalıdır ki, 

bu sınırlar ancak taraflar arasında bir sorumsuzluk anlaşmanın oluşmasından sonra 

uygulama alanı bulabilecektir115.   

  

Özellikle vurgulanması gereken bir başka husus, bu sınırların her türlü sorumsuzluk 

anlaşması ve özellikle sorumsuzluk anlaşması etkisini doğuran başka sözleşme 

klozları üzerinde de uygulama alanı bulacağıdır. İlki yaygın olarak herkesçe bilinen 

sorumsuzluk klozları olup, bunlara tazminatın miktar olarak sınırlanması ya da 

verilen belirli zararlardan sorumlu olunmayacağına ilişkin klozlar örnek verilebilir. 

İkincisi, tez çerçevesinde geniş anlamda sorumsuzluk anlaşması olarak nitelendirilen, 

ifa etmemeye bağlı diğer sonuçları sınırlandıran kayıtlardır. Örneğin, sözleşmeden 

dönme hakkının kullanılmasının belirli şartlara bağlanması ya da semenin indirilmesi 

hakkının kullanılmasını kaldıran kayıtlar da, PECL madde 8:109 çerçevesinde bu 

genel sınırlara tabi olacaktır. Başka bir örnek, sözleşme cezası kararlaştırılması 

halinde taraflardan birinin hukuki durumu dürüstlük kuralına aykırı olarak 

sınırlanmışsa, bu tip klozların da  PECL Art. 8:109’un denetimine tabi olmasıdır116. 

 

Dürüstlük kuralı ve işlem hayatının gereklilikleri olarak çizilen sorumsuzluk 

anlaşması sınırları, yukarıda tanıtılan PECL haksız şart denetimi çerçevesinde önemli 

bir kriter olarak belirlenmiştir. Haksız şart denetiminde müzakere edilmemiş klozlar 

denetime konu olmaktadır, oysa PECL madde 8:109 ile ister müzakere edilmiş ister 

edilmemiş olsun, tüm sorumsuzluk anlaşmaları üzerinde uygulanmaktadır117. Başka 

                                                 
113 Bkz.: PECL Art. 1: 201; von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 113/114. 
114 von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 466. 
115 von Bar/ Zimmermann, Grundregeln I/II, s. 466. 
116 von Bar/ Zimmermann Grundregeln I/II, s. 467. 
117 von Bar / Zimmermann, Grundregeln I/II,  s. 469. 
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bir fark, haksız şart denetiminde taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler dengesinin 

bir taraf aleyhine dürüstlük kuralına ve işlem hayatının gerekliliklerine aykırı olarak 

önemli ölçüde bozulmuş olmasının aranmasıdır. Oysa PECL Art. 8:109 böyle 

ayrıntılı bir sınır çizmemektedir. Önemli olan ifa etmemeye bağlı sonuçlar üzerinde 

yapılan tasarrufun dürüstlük kuralına ve işlem hayatının gerekliliklerine aykırı 

olmamasıdır 118 . Sonuç olarak, sorumluluğu büyük ölçüde bertaraf eden bir 

sorumsuzluk anlaşması, eğer taraflarca müzakere edilmemişse ve haksız şart olma 

özelliklerini taşıyorsa PECL 4:110 çerçevesinde geçersiz kabul edilecektir. Ancak 

haksız şart denetiminden geçen bir sorumsuzluk anlaşmasına dayanmak, taraflar 

arasındaki sözleşme ilişkisinde sorumsuzluk anlaşmasının yapılmasından sonra 

meydana gelen değişiklikler çerçevesinde dürüstlük kuralına aykırı görülebilecektir 

ve PECL 8:109’a tabi olacaktır. Anılan kloz dürüstlük kuralına ve işlem hayatının 

gerekliliklerine aykırı kabul edilebilecekse geçersiz olacaktır119.  

 

Dürüstlük kuralına ve işlem hayatının gerekliliklerine aykırı sorumsuzluk klozlarına 

ilişkin olarak PECL’in resmi şerhinde verilen örneklerden üç tanesi aşağıdaki gibidir: 

 

- İstisna akdinde müteahhit eğer kasıtlı olarak ifayı geciktirmişse, örneğin 

daha kazançlı bir başka işi takip etmek amacıyla, eserin 

tamamlanmamasında kusurlu davranmışsa ve iş sahibini haftalık 20.000 

Franc zarara uğratmışsa, bu durumda sözleşmede her gecikilen hafta için 

kararlaştırılan 10.000 Franc cezai şart ödenmesine ilişkin sözleşme 

hükmü açısından Art. 8:109 uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, anılan 

sorumsuzluk anlaşması olayın şartları çerçevesinde dürüstlük kuralına ve 

işlem hayatının gerekliliklerine aykırı kabul edilebilecektir120.  

 

- Güvenlik şirketi ile yapılan sözleşme gereğince şirket bir güvenlik 

görevlisini alacaklının taşınmazına saat başı kontrol amacıyla 

gönderecekken, sözleşmeye aykırı davranarak üç saatte bir göndermiştir. 

                                                 
118 von Bar / Zimmermann Grundregeln I/II, s. 466. 
119 von Bar / Zimmermann Grundregeln I/II,  s. 469. 
120 von Bar / Zimmermann Grundregeln I/II,  s. 467, 1 numaralı örnek (aynen aktarılmıştır). 
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Bu durumda güvenlik şirketinin sorumsuzluk klozuna dayanması 

dürüstlük kuralına ve işlem hayatının gereklerine aykırı olacaktır121. 

 

- Çiftçilere genel olarak aynı koşullarda tohum satan bir şirketin, sattığı 

tohumların ayıplı çıkması halinde sorumluluğunu sözleşme bedeli ile 

sınırlaması bir sorumsuzluk klozudur. Somut olayda bir çiftçinin bu kloza 

itiraz etmesi üzerine şirket, çiftçiye bir sonraki sene satılacak tohum 

fiyatından yüzde on indirim yapmıştır. Bu haliyle artık kloz müzakere 

edilmiş bir klozdur ve haksız şart denetimi yolu kapalıdır. Oysa çiftçinin 

tohumların iyi çıkmaması halinde göreceği zarar önemlidir ve bunu 

yansıtma imkanı da kolay kolay bulunmamaktadır. Halbuki tohum şirketi 

sattığı ürünlerin ayıplı olmasından doğan zararı sigorta ettirebilir. Böyle 

bir durumda, zarar gören çiftçiye karşı tohum şirketinin sorumsuzluk 

klozuna dayanması dürüstlük kuralına ve işlem hayatının gereklerine 

aykırıdır122.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 von Bar / Zimmermann Grundregeln I/II,  s. 469, 2 numaralı örnek (aynen aktarılmıştır). 
122 von Bar / Zimmermann Grundregeln I/II,  s. 469, 6 numaralı örnek (aynen aktarılmıştır). 
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II. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı 
 

818 sayılı Borçlar Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Nisan 1926 

tarihinde kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 tarihinde, 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi 

ile birlikte yürürlüğe girmiştir123. Bu tarihten günümüze kadar Borçlar Kanunu’nda 

köklü ve önemli değişiklikler yapılmamıştır. Bu durum, kanunun güncel ihtiyaçlar ve 

uluslararası gelişmeler karşısında yetersiz kalması sonucunu doğurmuştur124. Ayrıca 

dilimizde Cumhuriyetin ilanından bu güne kadar başarıyla yürütülen sadeleştirme 

çalışmaları sonucunda yürürlükte bulunan Borçlar Kanunu’nun dili güncelliğini 

yitirmiştir.  

 

Var olan bu aksaklıkların giderilmesi amacıyla “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı125” 

hazırlanmış126 olup, tasarı 8 Ekim 2009 tarihi itibariyle TBMM Genel Kurulu’na 

sevk edilmiştir. Halen Tasarı görüşmeleri devam etmektedir. 

 

A. Terminoloji Tercihi 

Tasarının önemli hedeflerinden bir tanesi kanun dilinin sadeleştirilmesidir. Nitekim 

Tasarı gerekçesinde ifade edildiği üzere, tasarıda kullanılan dil büyük ölçüde 

arılaştırılmıştır127 . Bu çerçevede sorumsuzluk anlaşması açısından BK m. 99 ve 

                                                 
123 Resmî Ceride T.: 8 Mayıs 1926 Sayı: 366 
124 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Serozan, İfa Engelleri, § 11 N. 7 vd. 
 125 Tasarı ile birlikte 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak, “Türk Borçlar Kanunu” deyişi 
üstün tutulmuştur. Bu değişiklik ile birlikte gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus, 818 sayılı 
Borçlar Kanunu’na atıf yapan tüm düzenlemelerin bu yönde değiştirilmiş sayılacağının yeni kanun 
metninde düzenlenmesidir. Örneğin, bu açıdan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 5. maddesi 
değiştirilmesi ihtiyacı ortadadır. Anılan kanun hükmü, Borçlar Kanunu’nun genel nitelikli 
hükümlerinin tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanacağını ifade etmektedir.  
126  Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, s. 1. rapor için bkz.: 
www.tbmm.gov.tr.  
127 Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, s. 5: “Tasarıda kullanılan dil oldukça 
arılaştırılmış, yürürlükteki Kanunun günümüzde geçerli olan dile oranla eskimiş olan ifadeleri, kolay 
anlaşılabilir bir ifadeye dönüştürülmüştür. Tasarıda genellikle Anayasada kullanılan dil esas 
alınmıştır. Kanunda kullanılan kavram, deyim ve terimler, Tasarıda olanak bulunduğu ölçüde 
arılaştırılmış ve Tasarının tümünde “terim birliğinin sağlanmasına” büyük çaba harcanmıştır. Bir 
çok kavram, terim ve deyim günümüzde yerleşmiş veya kullanılmaya başlanmış olan yeni karşılıkları 
ile değiştirilmiştir. Ancak, bütün uğraşılara karşın bazı kavram, terim ve deyimlere uygun arı Türkçe 
karşılık bulunamamış, bunların aynen kullanılması zorunda kalınmıştır.” 
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100’e karşılık gelen Tasarı m. 115 ve 116 ile terminolojide önemli bir değişikliğin 

gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Yukarıda işaret edildiği üzere, Borçlar Kanununda sorumsuzluk anlaşması terimi 

çeşitli şekillerde ifade edilmektedir. Borçlar Kanunu’nun 99. maddesinin kenar 

başlığı “Mes’uliyetten Beraet Şartı” olarak kaleme alınmıştır. Buna rağmen, 

sorumsuzluk anlaşmasını ifade etmek üzere BK m. 99/f.2’de de “mesuliyetten beraeti 

tazammun eden şart” deyişine üstünlük tanınmış, BK m. 100/f.3’de “mesulliyetten 

beri kılma” ifadesine yer verilmiş ve BK m. 100/f.2’de ise mesuliyetin “kısmen ya da 

tamamen bertaraf” edilebileceğine işaret edilmiştir. Kanun dilindeki bu çeşitliliğin 

öğretiye de yansıdığı görülmektedir. Nitekim öğretide sorumsuzluk anlaşması 

terimini karşılamak üzere “Mesuliyeti Ref veya Tahdit Anlaşması”, “Ademi 

Mesuliyet Şartı”, “Sorumluluğu Önleme Anlaşması” veya “Sorumsuzluk Şartı” gibi 

eşanlamlı terimler kullanıldığına 128 , sayılan bu terimlerin yerine “sorumsuzluk 

anlaşması” teriminin kullanılmasında sorumsuzluk anlaşmasının temelinde yatan 

“karşılıklı ve birbirine uygun irade uyuşması” özelliğinin öne çıkması bakımından 

fayda bulunduğuna yukarıda işaret edilmiştir129.  

Borçlar Kanununda ve öğretide sorumsuzluk anlaşması yerine kullanıla gelen çok 

sayıda terim arasında “sorumsuzluk anlaşması” teriminin bugün artık büyük ölçüde 

benimsendiği söylenebilir. Bu nedenle Borçlar Kanunu Tasarısı’nda da sorumsuzluk 

anlaşması terimine yer verilmiş olması çok yerinde bir tercih olarak belirmektedir. 

  

 

 

 

 

                                                 
128 Bkz. Bölüm I, dn. 10. 
129 Bkz. Bölüm I dn. 12 ile ilgili metin. 



 396

B.  Tasarıda Sorumsuzluk Anlaşmasını Düzenleyen Hükümler 

1.  Borçlunun Kendi Davranışından Doğan Sorumluluğunu Konu 

Alan Sorumsuzluk Anlaşmaları 

 a. Hüküm: BK Tasarısı m. 115 

“Borçlunun ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan 

anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. 

Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç 

sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak önceden yaptığı her türlü anlaşma 

kesin olarak hükümsüzdür. 

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san’at, ancak kanun ya da yetkili 

makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan 

sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” 

 

  b. Değerlendirme 

Tezde sıkça değinildiği üzere, kast ve ağır ihmal için sorumluluğun bertaraf 

edilememesinin en önemli gerekçesi sorumluluk hukukuna hakim bulunan kusur 

prensibi ile sözleşme hukukuna hakim bulunan 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. BK m. 98’de kaynağını bulan kusur 

prensibi ile borçlunun “her türlü kusurundan” sorumlu olması bu anlayışın 

yansımasıdır.  

Borçlunun sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasten yerine getirmemesi, yukarıda 

ifade edildiği üzere, onun bu sadakat yükümü ile bağdaşmaz ve yaptırıma bağlanır. 
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Tasarıda kasten verilen zararlardan doğan sorumluluğun bertaraf edilememesi 

yerinde bir tercihtir. 

Halihazırda yürürlükte bulunan ve tasarıda da korunan temel anlayış, ağır ihmal 

sonucu doğan sorumluluğun sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilmesinin mümkün 

olmamasıdır.  

Öncelikle iki kusur çeşidinin aynı yaptırıma bağlanması yukarıda anılan gerekçeler 

doğrultusunda değerlendirilmelidir. Her ne kadar kast sonucu ortaya çıkan davranış 

ile ağır ihmal sonucu ortaya çıkan davranış arasında önemli bir irade eksikliği farkı 

da olsa, iki kusur çeşidinin zaman zaman somut olayda iç içe geçmesi de 

mümkündür130. Kanun koyucunun her iki kusur çeşidi için aynı yaptırımı tercih etmiş 

olması, bu tip olaylarda hukuki sonucu belirlemede kolaylık sağlar.  

Ancak bu kolaylığın ötesinde kanun koyucunun BK m. 99 ile öngördüğü ve Tasarı 

m. 115 ile koruduğu emredici düzenin ağır ihmal yönünden her sözleşme ilişkisinde 

tarafların hak ve yükümlülükleri arasında da adil bir denge kurup kurmadığı 

tartışılmalıdır. Özellikle her sözleşme ilişkisinde ağır ihmalden yana sorumsuzluk 

anlaşması yapılamayacak oluşu yukarıda ifade edildiği üzere sorgulanmalıdır131.  

İki tarafının tacir olduğu ve temelde bir güç dengesizliği üzerine oturmayan sözleşme 

ilişkilerinde tarafların ağır ihmalden doğan sorumluluklarını bertaraf edememeleri 

kanun koyucu tarafından gözden geçirilmelidir. Örneğin borçlu olası riskleri sigorta 

ettirmişse ya da alacaklıya uygun koşullarda sigorta ettirme olanağı göstermişse,  

borçlunun ağır ihmalden doğan sorumluluğunu ortadan kaldıran bir sorumsuzluk 

anlaşmasına taraf olması sayesinde ticaret hayatında önemli avantajlar sağlayacağı ve 

alacaklının uğrayabileceği zararların karşılanmasının mümkün bulunduğu 

aşikardır 132 . Bu durum özellikle büyük çaplı yatırım gerektiren uluslararası 

sözleşmelerde makul karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Oysa tasarının bu ihtimale 

kapı dahi aralamaması, haklı bir gerekçeden yoksundur.  

                                                 
130 Bkz.: Yukarıda Bölüm II, s. 153. 
131 Bkz.: Yukarıda Bölüm II, s. 153/154. 
132 Bkz.: Yukarıda Bölüm II, s. 150. 
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Buna karşılık güç dengesizliklerinin hakim olduğu sözleşme ilişkilerinde Tasarı m. 

115’in öngördüğü  emredici düzenin mutlak anlamda korunması gerektiği ifade 

edilmelidir. Burada borçlunun ağır ihmalinden sorumlu olmaması, onu özenli ifada 

bulunmaya teşvik etmeyeceği gibi, hukuk güvenliğini de tehdit edecek bir yaklaşım 

olur.  

Tasarıda getirilen bir diğer önemi değişiklik maddenin ikinci fıkrasında yer 

almaktadır. Bu hükme göre, Borçlunun alacaklı ile hizmet sözleşmesinden 

kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin olarak 

önceden yaptığı her türlü anlaşma kesin olarak hükümsüzdür”. Halihazırda 

yürürlükte bulunan BK m. 99, alacaklının borçlunun hizmetinde olması halinde, 

yapmış olduğu sorumsuzluk anlaşmasını hafif ihmal için hakimin takdir yetkisine 

tabi kılarak geçersiz kılma olanağını barındırmaktadır. Tasarıda ise “alacaklının 

borçlunun hizmetinde olma” koşulu, yerinde olmayan bir daraltma ile sadece “hizmet 

sözleşmesinden kaynaklanan borçlara” hasredilmiştir. Bu aksaklığın anlamı ise, 

“alacaklının borçlunun hizmetinde olma” halini “sosyal ve ekonomik tabiyet ilişkisi” 

olarak yorumlama imkanının bertaraf edilmiş olmasıdır. Ayrıca bir diğer önemli 

aksaklık, “hizmet sözleşmesinden doğan borçlar” denilerek işçi – işveren ilişkisinde 

kurulan tüm sözleşme ilişkilerine amacı aşan bir müdahale yapılmış olmasıdır. Zira 

hizmet sözleşmesi dışında kurulan tüm sözleşme ilişkilerin işveren borçlu, alacaklı 

işçisine karşı hafif ihmalden doğan sorumluluğunu bir sorumsuzluk anlaşması ile 

bertaraf edebilecektir. Görüldüğü üzere, tabiyet ilişkilerinde sorumsuzluk anlaşması 

yasağına tamamen engel olunmuştur. Dolayısıyla borçlu, hizmet ilişkisinden doğan 

borçları bakımından sorumsuzluk anlaşması yapamayacak, ancak aynı işçi ile yapmış 

olduğu diğer sözleşmelerden doğan borçları için bir sorumsuzluk anlaşması 

öngörebilecektir. Örneğin, hizmet sözleşmesinden ayrı olarak, işçi – işveren ilişkisi 

temelinde kurulan bir satım sözleşmesinde işveren hafif ihmalinden doğan 

sorumluluğunu tamamen bertaraf edebilecektir. Bu ise, günümüzde işçiyi koruyan 

yerleşik anlayışa terstir ve ayrıca BK m. 99’un halihazırda sağladığı korumanın da 

gerisindedir. 
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Tasarıda yer alan bir diğer yenilik, m. 115/f. 3’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre,  

“Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san'at, ancak kanun ya da yetkili 

makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun hafif kusurundan sorumlu 

olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.”  

Bilindiği üzere, bazı mesleklerin kanun ya da yetkili makamların izni ile 

yürütülebiliyor olmaları, toplum içinde yoğun bir güven duygusu yaratmaktadır. Bu 

tür meslekleri icra eden uzmanların sözleşmeden doğan borçlarını mesleklerinin 

gerektirdiği uzmanlık doğrultusunda ifa edecekleri haklı bir beklentidir. Bu nedenle 

bu tür uzmanlık gerektiren mesleklerin icrasında tazminat ödeme borcunun 

sorumsuzluk anlaşması ile “her hal ve şartta” bertaraf edilemeyecek olması yerinde 

bir tercihtir. Ancak bu tercih her bir somut olayın şartları düşünüldüğünde gerekli 

esneklikten yoksundur. Güncel hukuki durum uzmanlık gerektiren meslek ve 

faaliyetler için BK m. 99’da öngörülen istisnalar sayesinde hakkaniyete uygun bir 

çözümü içinde barındırmaktadır. Hakimin somut olayın koşullarını dikkate 

alabileceği bu düzenleme, açıkçası her somut olay açısından oldukça yerinde bir 

çözümü üretmeye de elverişlidir. Örneğin, vekilin mesleki sorumluluk sigortası 

yaptırmış olması halinde, sigortalanan riskin dışında kalan zararlar için vekilin 

vekalet sözleşmesine dahil edeceği sorumsuzluk anlaşması, bu şartlar altında 

gerçekten haklı görülebilecektir.  

Yapılması gereken “alacaklının borçlunun hizmetinde olması” ile “devletin verdiği 

imtiyaz ile yürütülen meslek ve faaliyet” koşullarının aranması yerine alacaklının 

sorumsuzluk anlaşmasını kabul ederken borçluya olan bağımlılığını vurgulayan 

“sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkisi” koşuluna yer verilmesidir. Ayrıca 

halihazırda yürürlükte bulunan yargısal takdir ile hafif ihmalden doğan sorumluluğu 

konu alan sorumsuzluk anlaşmalarını geçersiz kılma imkanı korunmalı ve sosyal ve 

ekonomik bağımlılık ilişkilerinde yapılan sorumsuzluk anlaşmaları sorunsuzca 

yargısal denetime açılmalıdır. Bu sonucun daha adil bir çözüm sunacağı aşikardır. 

Son bir husus, kişivarlığı zararları açısından sorumsuzluk anlaşmasının yapılabiliyor 

oluşuna sınır çizilmesi ihtiyacından doğmaktadır. Tasarıda bu ihtiyacın göz ardı 

edilmiş olması talihsizdir. Yapılması gereken, ya sorumsuzluk anlaşmalarının 
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kişivarlığı zararları açısından etkisiz kalacağını doğrudan hüküm altına almaktır ya 

da daha genel nitelikte bir düzenleme ile cismani zararların sorumsuzluk anlaşmasına 

konu olmasına engel olmaktır. Kanaatimce ikinci önerinin tercih edilmesi yerinde 

olur. Bu çerçevede Tasarıdaki hükmün yerine “işlem hayatınının gereklerine, edimin 

niteliğine ve dürüstlük kuralına aykırı düşen sorumsuzluk anlaşmaları hükümsüzdür” 

şeklinde bir düzenleme ile birlikte kişivarlığı zararlarına ilişkin sorumsuzluk 

anlaşmaları da baştan hükümsüz kabul edilebilecektir.  

 

2. Yardımcı Kişinin Fiilinden Borçlunun Sorumluluğunu Konu Alan 

Sorumsuzluk Anlaşmaları 

a. Hüküm: BK Tasarısı m. 116 

 

“Borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, 

birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun 

surette bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa verdikleri 

zararı gidermekle yükümlüdür. 

Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk, önceden yapılan bir anlaşmayla 

tamamen veya kısmen kaldırılabilir.  

Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya san’at, ancak kanun veya yetkili 

makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin 

fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” 

      b. Değerlendirme 

Başta da ifade edildiği üzere, borçlunun kendi davranışından doğan sorumluluğunu 

düzenleyen hüküm ile yardımcı kişinin kendi davranışından doğan sorumluluğu 

düzenleyen hükmün, aynı esaslar çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sorumsuzluk anlaşması bakımından varolan ikili rejim haklı bir gerekçe 

bulunmamaktadır..  
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Etkinlik (risk) alanını yardımcı kişi kullanarak genişleten borçlu, kullandığı yardımcı 

kişiler sayesinde daha etkin, daha hızlı ve daha büyük ölçekte ifa sürecine dahil 

olmaktadır. Bu önemli nimetin, aynı zamanda külfetlerinin de bulunması gereğine 

yukarıda işaret edilmiştir.  

Tekrar etmek gerekirse, özellikle çoğu zaman ifa sürecine içkin bulunan zararların 

meydana gelmesi halinde ifa sürecine tesadüfen de olsa dahil olan bir üçüncü kişiye 

başvurmaktansa, alacaklının sözleşme ilişkisi içinde bulunduğu borçlusuna karşı 

harekete geçmesi alacaklı için daha makul bir çözüm olduğu kadar, hakkaniyete de 

uygundur.  

Bilindiği üzere, yardımcı kişiye ancak haksız fiil sorumluluğunun şartlarının 

bulunması halinde başvurabilmesi mümkünken, borçluya da başvurabilmesinin 

yolunun açılması, borçlunun yardımcı kişi kullanması nedeniyle genişleyen etkinlik 

alanı içinde zararının giderilmesi imkanını beraberinde getirmektedir.  

Borçlunun yardımcı kişilerin verdiği zararlardan sorumlu tutulmaması halinde ise, 

kötü ifa halinde dahi borçluya başvuramayan bir alacaklı profili ile karşı karşıya 

kalınacaktır. Özellikle çetrefilli bir organizasyon yapısına sahip bulunan büyük 

şirketler düşünüldüğünde, asıl borçluyla karşı karşıya bile gelmeyen müşterilerin 

yardımcı kişilerin yol açtığı zararlar nedeniyle kime başvuracağı sorunu önemli bir 

sorundur. Borçlunun kusurunun bulunmaması gerekçesiyle kendisine başvurulması 

mümkün olmayacakken, zararın aslında borçlunun ticari/mesleki faaliyeti nedeniyle 

doğduğu gerçeği borçluyu da sorumlu tutma gereğini beraberinde getirmektedir.  

Ancak tasarıda sorumsuzluk anlaşmaları bakımından bu fikri destekleyici bir 

düzenleme yer almamaktadır. Halihazırda güncel BK m. 100’da olduğu gibi borçlu 

ifa yardımcısının fiillerinden doğan sorumluluğunu kural olarak tamamen bertaraf 

edebilmektedir. Bunun halen ana kural düzeyinde kabul görmesi ise mutlaka 

eleştirilmelidir. Bu anlayış, yukarıda işaret edildiği üzere, çağın gereklerini dikkate 

almamaktadır.  
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Hükümde eleştirilmesi gereken bir diğer husus, BK m. 99 ve 100’de paralel surette 

değerlendirilen istisnalardır. Halihazırda her iki istisna için BK m. 100 sadece hafif 

ihmal halinde sorumsuzluk anlaşmasının geçerli olacağını kabul etmekte, kast ve ağır 

ihmal için ise sorumsuzluk anlaşması yapılamayacağını hüküm altına almaktadır. 

Tasarıda ise alacaklının borçlunun hizmetinde olduğu durumlar tamamen göz ardı 

edilmekte ve borçluya yardımcı kişinin davranışından doğan her türlü sorumluluğunu 

bertaraf etme imkanı verilmektedir.  

Bu anlayış karşısında tasarıda şaşırtan bir diğer yaklaşım uzmanlık gerektiren 

faaliyetlerin ifasının ortaya çıkardığı zararlardan sorumluluğun her koşulda beraraf 

edilemeyeceğinin kabul edilmesidir. Bu olumlu düzenleme hükmün bütünü içinde 

değerlendirildiğinde ortaya çıkan şaşırtıcı sonuç, dolaylı bağımlılık ilişkilerinde 

yardımcı kişinin vermiş olduğu zararlardan borçlunun kendisini kurtarabilmesi, 

dolaysız bağımlılık ilişkilerinde ise tam bir korumanın sağlanmış olmasıdır. Bu 

yaklaşım kendi içinde tutarlı değildir. Yapılması gereken, bağımlılık ilişkilerinde 

sorumsuzluk anlaşmasını tamamen sınırlandıracak bir hükmün öngörülmesidir. 

 

3. Zapta Karşı Tekeffülü Konu Alan Sorumsuzluk Anlaşması 

a. Hüküm: BK Tasarısı m. 214 

 
“Satıcı, üçüncü kişinin hakkını gizlemişse, sorumluluğunu kaldırma veya 

sınırlama konusunda yapılmış olan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” 

 

 b. Değerlendirme 
 

Zapta karşı tekeffül borcunu konu alan sorumsuzluk anlaşmaları açısından Tasarı, 

yürürlükteki Borçlar Kanunu’ndan farklı bir düzenleme içermemektedir. Oysa 

öğretide, satılanın zapt edilmesine ilişkin BK m. 189/f. 3’de sadece sözleşmeye 

kasten aykırılık edilmesinden dolayı sorumsuzluk anlaşması geçersiz sayılmamakta, 
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aynı zamanda “ağır ihmalden” sorumsuzluk anlaşması da geçersiz kabul 

edilmektedir133. Tasarıda bunun gözden kaçırılmış olması eleştirilmelidir.  

 

Tasarıda eleştirilmesi gereken bir diğer husus, BK m. 189/f. 3 ile BK m. 196 arasında 

var olan paralellikler nedeniyle, her iki hükmün ortak surette aynı hükmün çatısı 

altında birleştirilmemiş olmasıdır. 

 

4. Ayıba Karşı Tekeffülü Konu Alan Sorumsuzluk Anlaşması  

a. Hüküm: BK Tasarısı m. 221 

“Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, ayıptan 

sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan her anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” 

       b. Değerlendirme  

Hukukumuz bakımından kayda değer önemli bir değişiklik, Borçlar Kanunu Tasarısı 

m. 221 ile satıcının sadece “hile ile ayıbı gizlemesi” durumu değil, satılanı ayıplı 

olarak elinden çıkarmasında ağır kusurlu sayıldığı her durumda sorumsuzluk 

anlaşmasının geçersiz kabul edilmesidir. Başka bir ifade ile, satıcının malın ayıplı 

olarak devredilmesinde “kastının” ya da “ağır ihmalinin” olması, tıpkı genel 

hükümlerde Tasarı m. 114 çerçevesinde düzenlendiği gibi, sorumsuzluk 

anlaşmasının geçersiz olması sonucunu doğuracaktır. Anılan hükme (Tasarı m. 

221’e) göre, “Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, ayıptan 

sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan her anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.” Bu 

çerçevede, öğretideki baskın görüş doğrultusunda satım sözleşmesinde kararlaştırılan 

sorumsuzluk anlaşması satıcının ayıba karşı tekeffül borcunda da ağır kusur halinde 

geçersiz olacaktır134.  

                                                 
133 Serozan, Borçlar Özel, s. 127. 
134 Nitekim Tasarı m. 220’ye ilişkin madde gerekçesine göre: “818 sayılı Borçlar Kanununun 196 ncı 
maddesinde kullanılan “hile ile gizlemiş ise” şeklindeki ibare yerine, ağır kusurun kastı, dolayısıyla 
hileyi ve ağır ihmali içerdiği göz önünde tutularak, Tasarının 220 nci maddesinde “ağır kusurlu ise” 
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Tasarının bu maddeye ilişkin gerekçesinde ifade edildiği üzere, bu hüküm Tasarının 

224. maddesi ile birlikte değerlendirilmelidir. Buna göre, meslekten satıcının bilmesi 

gereken ayıpların farkında olmaması hali de satıcının “ağır kusuru” olarak kabul 

edilecektir135: 

 Tasarı madde 224: Ağır kusurlu olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine 

süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa 

kurtulamaz. 

Satıcılığı meslek edinmiş kişilerin bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı 

hüküm geçerlidir. 

Görüldüğü üzere, meslekten satıcının MK m. 2 uyarınca bilmesi gereken ayıplar 

bakımından ağır kusurlu olduğu kabul edilecek ve Tasarı m. 114 gereğince yapmış 

olduğu sorumsuzluk anlaşması geçersiz olacaktır. Tasarı’nın 224. maddeye ilişkin 

madde gerekçesinde satıcılığı meslek edinmiş kişilerin (MK m. 2 uyarınca) bilmesi 

gereken ayıplar bakımından “her türlü ihmalinin” ağır kusur olarak kabul edileceği 

vurgulanmaktadır136. Başka bir ifade ile, meslekten satıcının bilmesi gereken ayıplar 

bakımından yaptığı sorumsuzluk anlaşması hafif ihmal halinde dahi geçersiz 

olacaktır.   

Dikkat edilirse, satıcının dürüstlük kuralı çerçevesinde bilmesi gereken ayıplarda 

hafif ihmalinin oluşu dahi onu kurtaramayacak, “satıcılığı meslek edinmiş kişi” 

olarak bilmesi gereken ayıplar bakımından bu durum ağır ihmali gibi 

değerlendirilecek ve hiç bir surette sorumsuzluk anlaşması geçerli olmayacaktır. 

Hükmün temelinde dürüstlük kuralı çerçevesinde haklı bir değerlendirme yer 

almaktadır. Zira alıcı meslekten satıcının uzmanlığına güven duymakta, ondan satın 

almış olduğu malın ayıpsız olması meslekten satıcının uzmanlığı karşısında haklı bir 

                                                                                                                                          
şeklinde ifade edilmiştir. Tasarının 114 üncü maddesinde öngörülen borçlunun ağır kusuru hâlinde 
sorumsuzluk anlaşmasının kesin hükümsüzlük yaptırımına bağlı olacağına ilişkin kural burada da 
geçerli olacaktır.” (Adalet Komisyonu’nda yürütülen görüşmeler neticesinde Tasarıya bir hüküm 
eklenmiştir (Bkz. Tasarı m. 55). Bu nedenle madde gerekçeleri ile Tasarı halihazırda uyumlu değildir, 
birer maddelik bir kayma bulunmaktadır.) 
135 Yavuz, BH Özel, s. 104. 
136 Tasarı, 224. maddenin gerekçesi. 
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beklentidir. Bu haklı beklentinin meslekten satıcının bilmesi gereken ayıplarda 

hukuken korunması Tasarıda yer alan olumlu bir yaklaşımdır. 

 

D. De Lege Ferenda Öneri 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler neticesinde, Borçlar Kanunu Tasarısı’nda 

sorumsuzluk anlaşmasını konu alan tekil bir düzenlemenin yapılması, bu çerçevede 

borçlunun kendi davranışından doğan sorumluluğu ile başkasının davranışından 

doğan sorumluluğu arasında yapılan yerleşik ayrımın terk edilerek kusur ölçütünün 

esas alındığı ve her halükarda işlem hayatının gerekleri, edimin niteliği ve dürüstlük 

kuralı ekseninde sorumluluğun bertaraf edilmesinin imkan dışında bırakılacağı bir 

düzenlemenin tercih edilmesi önerilmelidir.  

Aşağıda tez konusunun etraflıca değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan ve iki 

fıkradan oluşan örnek hüküm her somut olayın özelliklerine uygun adil bir çözümü 

sağlayabileceği düşüncesiyle değerlendirmeye sunulmaktadır: 

“İfa etmeme nedeniyle doğan taleplerin sınırlanmasında ya da ortadan 

kaldırılmasında borçlunun kastından sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan 

anlaşma hükümsüzdür. Borçlunun ağır ihmalinden doğan sorumluluğun sözleşme ile 

bertaraf edilmesi tüketici sözleşmelerinde hükümsüzdür, bir tarafının tüketici 

olmadığı sözleşmelerde ise işlem hayatınının gereklerine, edimin niteliğine veya 

dürüstlük kuralına aykırı düşüyorsa hükümsüzdür.  

Borçlunun hafif ihmalinden doğan sorumluluğunun sözleşme ile bertaraf edilmesi 

işlem hayatınının gereklerine, edimin niteliğine veya dürüstlük kuralına aykırı 

düşüyorsa hükümsüzdür.”  

Sorumsuzluk anlaşmasına getirilmesi önerilen bu sınırlamalar ile, sorumluluk 

hukukunun temel ilkesi kusur prensibinden uazaklaşılmamakta, bu sayede kast ya da 

ağır ihmal nedeniyle doğan sorumluluğa engel olunmamaktadır. Ancak bununla 

beraber, bir tarafının tüketici olmadığı sözleşme ilişkilerinde eşit müzakere güçleri 
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gerçek bir nimet – külfet dengesine yer açmakta ve bunun sağlanması halinde ağır 

ihmal halinde dahi sorumsuzluk anlaşması ayakta tutulabilmektedir.   

Hafif ihmalden doğan sorumluluğun bertaraf edilmesinde, olabildiğince genel ve 

esnek bir sınırlamaya yer verilerek, somut olayın özelliklerinin dikkate alınabildiği 

bir çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşımla birlikte, toplumda güven uyandıran 

faaliyetlerin icrasında ve kişivarlığı zararları konusunda adil bir öneri oluşturulmak 

istenmiştir. 
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SONUÇ 

 

Tezde kusur ölçütüne bağlı olarak sorumluluğu sınırlandıran anlaşmalar ile kusur 

ölçütünden bağımsız bir şekilde alacaklının hukuki durumunu zayıflatan anlaşmalar 

sorumsuzluk anlaşması olarak kabul edilmiştir. Bu tespitle birlikte her iki tür 

sorumsuzluk anlaşmalarına BK m. 99 ve 100’ün sunduğu denetim ölçütlerinin yerine 

göre doğrudan yerine göre kıyasen uygulanması önerilmiştir. 

 

Tezde sorumsuzluk anlaşmasının kavramsal özellikleri, tarihsel gelişimi, çeşitleri, 

geçerlilik sınırları, geçersizliği, yorumu, haksız fiil hükümlerinden doğan 

sorumluluğa etkisi ile üçüncü kişiye etkisi dört temel bölüm içinde incelenmiştir. 

Borçlar Kanunu’nun sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin öngördüğü sınırlar ile genel 

işlem şartları içinde yer bulan sorumsuzluk klozlarının yargısal denetim süreci -

sorumsuzluk anlaşması ile ilgili bulunduğu ölçüde- etraflıca incelenmiştir.  

 

Çalışmanın mukayeseli hukuk çalışması olması nedeniyle aynı zamanda İsviçre, 

Almanya, Avusturya ve İngiltere hukukları da Türk Hukuku açısından faydalı 

olabileceği ölçüde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Uluslararası Özel Hukuk 

açısından ise büyük önem taşıyan PICC, PECL ve DCFR’da yer alan bazı hükümler 

ile Avrupa Birliği Tüketici Hukuku Mevzuatı sorumsuzluk anlaşması ile ilgili 

bulundukları ölçüde incelenmiştir. Son bölümde ise, Borçlar Kanunu Tasarısı’nda 

yer alan ve sorumsuzluk anlaşmasının tabi olduğu hukuki rejimi değiştiren bazı 

hükümler incelenerek Borçlar Kanunu Tasarısı’nda sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin 

öngörülen hükümlere ilişkin bazı revizyon önerileri ele alınmıştır. Bu kapsamda 

yapılan incelemelerin sonucunda tezde varılan önemli sonuçlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir:   
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o BK m. 99’da öngörülen hukuki rejim, sadece kusur ölçütünü temel 

alması sebebiyle yetersizdir. Bu haliyle, örneğin miktar itibariyle 

sorumluluğu sınırlandıran bir sorumsuzluk anlaşmasında kusursuz 

sorumluluk halleri için BK m. 99’un sınır oluşturması imkansız 

olmaktadır.  

 

o Sözleşme ilişkilerinde varolan güç dengesizliklerini dikkate alan ve 

zayıf tarafın aleyhine kaleme alınmış tüm sorumsuzluk anlaşmaları 

için “haksız şart” denetimini yaygınlaştırılmalıdır. 

 

o Günümüzde sözleşmeler çoğu defa ekonomik ve sosyal açıdan eşit 

olmayan taraflar arasında yapılmaktadır. Bu gerçeği göz önünde 

tutmamış yasakoyucunun tahsis ettiği ve hakime hafif ihmale ilişkin 

sorumsuzluk anlaşmasını ancak bazı özel şartlarda kesin hükümsüz 

sayma imkanı veren BK m.99/ f. 2 hükmünün tatmin edici olduğunu 

söylemek mümkün değildir.  

 

o Özellikle kişivarlığı zararları açısından sorumsuzluk anlaşmasının 

yapılabiliyor oluşuna sınır çizmek önemlidir. Yapılması gereken, ya 

sorumsuzluk anlaşmalarının kişivarlığı zararları açısından etkisiz 

kalacağını doğrudan hüküm altına almaktır ya da daha genel nitelikte 

bir düzenleme ile cismani zararların sorumsuzluk anlaşmasına konu 

olmasına engel olmaktır.  

 

o Günümüzde karmaşık organizasyonlar ile karşımıza çıkan profesyonel 

borçluların sözleşmeden doğan edimleri çoğunlukla ifa yardımcıları 

vasıtasıyla yerine getirdikleri bir gerçektir. Bu gerçeği göz önünde 

tutmamış yasakoyucunun tahsis ettiği ve hakime ağır kusura ilişkin 
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sorumsuzluk anlaşmasını dahi kural olarak kesin hükümsüz sayma 

imkanı vermeyen BK m. 100/ f. 2 hükmünün de tatmin edici olduğunu 

söylemek mümkün değildir.  

 

o BK m. 99 ve 100’de öngörülen istisnaların tabi tutuldukları yaptırım 

farkını yukarıdaki gerekçeler karşısında bugün için anlamak mümkün 

bulunmamaktadır. Bu nedenle Borçlar Kanunu’na özellikle bilgi 

asimetrisinin hakim olduğu ve özellikle sosyo-ekonomik açıdan zayıf 

olarak nitelendirilecek kitleleri profesyonel iş organizasyonuna sahip 

güçlü borçlular karşısında koruyacak doyurucu bir düzenlemeye 

ihtiyaç bulunmaktadır.  Borçlar Kanunu Tasarısı’nın genel işlem 

şartlarına ilişkin hüküm bu açıdan geliştirilmeye muhtaçtır. 

 

o İhtiyaç duyulan bu düzenlemenin ilk ayağının şematik olarak kusur 

ölçütü çerçevesinde belirlenmesinin öğreti ve uygulamadaki yerleşik 

anlayış ve çeşitli ulusal kanunlardaki benzer yaklaşımlar karşısında 

terk edilmemesi önerilmektedir.  Ancak kusur ölçütünü esas alan bir 

düzenlemenin kusursuz sorumluluk hallerinde etkisiz kalacağı gerçeği 

karşısında, ayrıca tezde işaret edilen uluslararası yaklaşımlar 

çerçevesinde, konunun ikinci bir müdahale imkanı olarak ek bir 

düzenleme ile karşılanması gerekmektedir. Üçüncü bir  müdahale 

imkanı ise genel işlem şartları konusunda daha etkin bir düzenlemenin 

Tasarı’da benimsenmesidir. 

 

o Ancak bu düzenlemeler yapılana kadar, güncel rejim çerçevesinde 

doğabilecek adaletsizliklerin önlenmesi amacıyla söz konusu 

istisnaların kapsamı hükümlerin ratio legis’i doğrultusunda geniş 

yorumlanmalı, özellikle bilgi asimetrisinin ve sosyo-ekonomik güç 

dengesizliklerinin hakim olduğu ilişkilerde kurulan sorumsuzluk 

anlaşmalarına uygulanmalıdır.  
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o Genel İşlem Şartlarının barındırdığı özel risk potansiyeli nedeniyle 

TKHK m. 6 ile hukukumuzda kabul edilen haksız şart denetimi 

sadece tüketici sözleşmelerinde değil, aynı zamanda girişimci genel 

işlem şartlarında da kıyasen uygulama alanı bulmalıdır. Nitekim bu 

açıdan Borçlar Kanunu Tasarısı ile amaçlanan hedef bu yönde 

olmakla birlikte, başkaca eksiklikler bu hedefi gölgelemektedir. 

 

o Sorumsuzluk anlaşmasının geçersizliği karşısında uygulamada 

benimsenen “geçerliliği koruyucu indirgeme” anlayışı, yerini 

sorumsuzluk anlaşmasının kesin hükümsüzlüğüne bırakmalıdır. 

Bunun beraberinde getireceği önleyici etki sayesinde, borçlular 

özellikle sorumsuzluk anlaşmasını günümüzde azami ölçüde kendi 

hak ve menfaatleri doğrultusunda sözleşmede kaleme alırken, 

sorumsuzluk anlaşması konsunda daha dikkatli davranmaya sevk 

edilmiş olacaklardır.  

 

o Temelde vekalet sözleşmesinin de unsurlarını taşıyan ve uygulamada 

öne çıkan meslekler (örneğin, doktorluk, avukatlık) ve faaliyetler 

(örneğin, bankacılık) açısından özel bir düzenlemenin öngörülmesi bu 

konudaki ihtiyacı giderecektir. Yasakoyucu burada özellikle öğretide 

yeni olarak tanımlanan, ancak hukukumuzda bir hayli taraftarı olan 

vekalet sözleşmelerinin işin doğası gereği sorumsuzluk anlaşmasına 

kapalı olduğu fikri yol açıcı olmalıdır. Bu meslek ve faaliyetlerin 

yürürütülmesinde yapılan  sorumsuzluk anlaşmaları BK. m. 99/ f. 2 ve 

100/ f. 3 hükmünün kapsamına dahil edilerek çözülmeye 

çalışılmaktadır. Ancak burada bizzat borçlunun özen borcunun gereği 

gibi yerine getirilmemesi halinde doğan zararın giderilmesinin bir 

sorumsuzluk anlaşması ile bertaraf edilmesi, toplumda bu mesleklere 

ve faaliyetlere duyulan güvenin boşa çıkarılmasıdır. Ancak tüm 

vekalet sözleşmeleri için genel bir yasağın öngörülmesi yerinde bir 
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yaklaşım olmayacaktır. Bunun için, sorumsuzluk anlaşmasının 

denetlenmesinde “edimin niteliğine aykırı” sorumsuzluk 

anlaşmalarının yapılamayacağı düzenleme altına alınmalıdır. 

 

o Sorumsuzluk anlaşmasının taraflar arasındaki sözleşmeden aksi 

anlaşılmadığı sürece sözleşmesel sorumluluğun yanında haksız fiil 

sorumluluğunu da etkileyeceği kabul edilmelidir. Bu durum özellikle 

iki talebin yarıştığı hallerde göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak 

genel işlem şartlarında haksız fiil sorumluluğunu  açıkça sorumsuzluk 

anlaşmasına dahil etmeyen borçlular ödüllendirilmemelidir. Bu 

durumda, genel işlem şartını düzenleyenin aleyhine yorum ilkesi yol 

gösterici olacaktır. 

 

o Sözleşmesel sorumluluğun bertaraf edilmesi söz konusu olmaksızın, 

haksız fiil öncesinde bireysel olarak akdedilen ve haksız fiil 

sorumluluğunu sınırlandıran bir sorumsuzluk anlaşması uygulama 

karşısında büyük ölçüde teorik kalmaktadır. Ancak burada da 

benimsenecek temel ölçüt, BK m. 99 ve 100’ün koymuş olduğu 

sınırların kıyasen dikkate alınmasıdır. 

 

o Sorumsuzluk anlaşmasının üçüncü kişilere olan etkileri bakımından 

oldukça dikkatli davranılmalıdır. Bu konuda bir pozitif düzenlemenin 

olmayışı, hakimin koyacağı kuralların MK m. 1 çerçevesinde objektif 

nitelikte olması gereğini unutturmamamlıdır. Somut olayın hak ve 

menfaatler dengesine bakıldığında ifa yardımcılarının borçlunun 

sorumsuzluk anlaşmasına dahil edilmesi halinde, alacaklının uğradığı 

zararın karşılanmasından yoksun kalacağı gerçeği göz ardı 

edilmemelidir.  
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o İfa yardımcısının borçlu ile tabiyet ilişkisi içinde olması ya da sosyo-

ekonomik bir bağlılık içinde olması önemli bir tutunma noktasıdır. Bir 

diğer önemli tutunma noktası, ifa yardımcısının verdiği zarara 

kusurun hangi derecesi ile yol açtığıdır. Burada asıl borçlunun yapmış 

olduğu sorumsuzluk anlaşması yol gösterici olacaktır.  
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