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GİRİŞ 

Günlük hayatta en çok karşılaşılan sözleşme türleri arasında yer alan eser 

sözleşmesi, en basit tamirat işlerinden baraj, köprü, otoyol yapımı gibi büyük çaplı inşa 

işlerine kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Günümüzde teknik ve ekonomik 

gelişmeler halihazırda sosyal yaşamda oldukça yaygın olarak uygulanan eser 

sözleşmesinin önemini daha da artırmıştır. 

Eser sözleşmesi uygulamasında sözleşmenin ifası, özellikle eser sözleşmesinin 

karakteristik edimini oluşturan yüklenicinin ediminin ifası önem arz eder. Eser 

sözleşmesinin yüklenici tarafından ne şekilde ifa edileceği ve ifanın ne zaman 

gerçekleşmiş sayılacağı, eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar arasında son derece 

önemli bir yer tutar. Eser sözleşmesinde ifa, iş görme sonucunun eserin 

tamamlanmasıyla elde edildiği durumlar hariç, meydana getirilen eserin teslimi ile 

gerçekleşir. Eserin teslimi sözleşmenin ifası anlamına gelir. Bununla birlikte iş görme 

sonucunun eserin tamamlanmasıyla elde edildiği durumlarda iş görme ediminden ayrı 

bir teslim fiili gerekmez. Bu tür eserleri konu edinen sözleşmelerde, eserin 

tamamlanması ile birlikte ifa gerçekleşmiş olur. 

Türk Borçlar Kanunu’nun “Eserin Kabulü” başlığını taşıyan 477. maddesinde 

hükme bağlanan kabul, iş sahibinin teslim edilen eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız 

sayıldığına ilişkin irade beyanıdır. Kural olarak eserin tesliminden, diğer bir ifadeyle 

sözleşmenin yüklenici tarafından ifa edilmesinden sonra gerçekleşen kabul, objektif 

kötü ifayı gereği gibi bir ifa haline getirir. Bu itibarla kabul, eser sözleşmesinin 

ifasından sonra söz konusu olan ayıp sebebiyle sorumluluk sistemine dahil olup, eser 

sözleşmesinde ifanın gerçekleşmesi aşamasında yer almaz. Kabul, eser sözleşmesinde 

ifa sürecine dahil olmamakla birlikte, meydana getirdiği hukuki sonuç itibariyle eser 

sözleşmesinin ifasını etkiler. Nitekim ayıplı ifayı gereği gibi bir ifa haline getiren 

kabulün iyileştirici bir etkiye sahip olduğu ifade edilir. Diğer taraftan kabul kural olarak 
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eserin tesliminden sonra gerçekleşir ve eserin teslimi kabulün ön koşulu olarak kabul 

edilir. İstisnai haller dışında eserin teslimi ile gerçekleşen ifa, eser sözleşmesi 

uygulamasında kabulden önce gerçekleşen bir aşamadır. Eser sözleşmesinin yüklenici 

tarafından ifası ve kabul kural olarak zaman itibariyle birbirini izleyen süreçlerdir. 

Çalışmamızda, kabulün kavramsal olarak eser sözleşmesinin ifası sisteminde önem arz 

eden diğer kavramdan farkları ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Zira ayıp 

sebebiyle sorumluluk bakımından hukuki sonuç doğuran kabulün eser sözleşmesinin 

ifasına ilişkin kavramlar olan teslim, teslim alma ve eserin ifa olarak kabulünden ayırt 

edilmesi eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü bakımından önem taşır. 

İfade edilmelidir ki, gerek doktrin gerek uygulamada niteliği ve hukuki sonuçları 

birbirinden farklı olan söz konusu kavramlar sıklıkla karıştırılmakta ve birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. Çalışmamızda bu kavram karmaşasına son vermek amacıyla konuya 

ilişkin kavramlara açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Eser sözleşmesinin ifasında kabul, eser sözleşmesi uygulamasında oldukça 

önemli olmasına rağmen, bir tez veya monografi düzeyinde yapılan özel bir çalışma 

bulunmaması konunun seçiminde etkili olmuştur. Çalışmamızın amacı, eser 

sözleşmesinin ifasında kabul ile ilgili özellikle sorun yaratan meseleleri ortaya koymak 

ve Kanun′un ruhunu ve taraflar arasındaki menfaat dengesini gözeterek bu sorunlara en 

uygun çözümleri aramaktır. 

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle eser 

sözleşmesi; tanımı, unsurları, tarafları, şekli ve hukuki niteliği itibariyle incelenmiştir. 

Daha sonra eser sözleşmesinde tarafların borçları genel olarak ele alınmıştır. 

İkinci bölüm eser sözleşmesinin ifası, eserin kabulü ve kabulün hukuki niteliğini 

içermektedir. Bu bölümde ilk olarak eser sözleşmesinin ifası incelenmiştir. Bu 

kapsamda ifaya ilişkin genel bilgiler verilmiş ve eser sözleşmesinin ifasının özellikleri 
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üzerinde durulmuştur1. Eser sözleşmesinde ifa, iş görme sonucunun eserin meydana 

getirilmesi ile kendiliğinden elde edildiği durumlar hariç, eserin teslimi ile gerçekleşir. 

Diğer bir ifadeyle eserin teslimi, eser sözleşmesinin ifası anlamına gelir. Bu nedenle bu 

bölümde eser sözleşmesinin yüklenici tarafından ifasının gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin belirlenmesi bakımından önem arz eden eserin teslimi; Türk/İsviçre 

Hukuku’ndaki konuya ilişkin kanuni düzenlemeler ve yargı kararları çerçevesinde 

detaylı olarak ele alınmıştır. Eserin tesliminin eser sözleşmesinin tarafları olan iş sahibi 

ve yüklenici bakımından ifade şekli olan teslim ve teslim alma kavramları tanımlanmış, 

ardından teslimin gerçekleşme şekli Türk Borçlar Kanunu’na tabi eser sözleşmeleri ile 

kamu ihale mevzuatına tabi inşaat sözleşmeleri bakımından ayrı ayrı incelenmiştir. 

İsviçre’de uygulanan SIA-Norm 118 kapsamında teslime de ayrıca yer verilmiştir. 

Ayrıca tamamlanmamış ve ayıplı eserlerin teslimi ele alınmış; ardından iş sahibinin 

eseri teslim almaktan kaçınma hakkı üzerinde durulmuştur.  

İkinci bölümün ikinci kısmında kabul kavramı; tanımı, türleri, hukuki niteliği ve 

kanuni düzenleme bağlamında kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Kabul, iş sahibinin 

teslim edilen eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız olduğuna ilişkin irade beyanıdır. Türk 

Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kural kabulün iş sahibinin 

açık veya örtülü bir irade beyanı ile gerçekleşmesidir. Ancak istisnai durumlarda kabul, 

iş sahibinin irade beyanı olmaksızın ve iş sahibinin fiillerinin yüklenici tarafından nasıl 

anlaşıldığı dikkate alınmaksızın kanundan dolayı varsayılır. Kabulün açık kabul, örtülü 

kabul ve farazî kabul olmak üzere üç türü bulunur. Açık kabul ve örtülü kabul, iş 

sahibinin iradesi ile gerçekleşir. Farazi kabul ise, iş sahibinin iradesi olmaksızın 

Kanunda öngörülen bildirim külfetinin ihlali ile gerçekleşir. Farazi kabulün söz konusu 

olduğu durumlarda, Kanun kabul bakımından aradığı irade beyanı koşulunu bertaraf 

 
1  Çalışmamız kapsamında eser sözleşmesinin ifası ile yüklenicinin eser sözleşmesinden doğan 

borcunun ifası kastedilmektedir. İfaya ilişkin açıklamalar yüklenicinin sözleşme ile taahhüt ettiği eser 

ediminin yerine getirilmesine yöneliktir. 
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etmiştir. Kanunda öngörülen durumların aksinin ispatı mümkün değildir. Hukuki 

niteliği itibariyle kural olarak bir irade beyanı olan kabul, tek taraflı varması gerekli bir 

irade beyanıdır. Kural olarak kabul beyanından dönülemez; kabul ile meydana gelen 

hukuki sonuç geri alınamaz. Ancak doktrinde hâkim olan görüşe göre, kabul koşula 

bağlanabilir. Kabulün hüküm doğurması için yüklenicinin onayı gerekmez. 

Üçüncü bölüm, kabulün gerçekleşmesi için gerekli koşullar ve kabulün hukuki 

sonuçlarına ilişkindir. Kabulün gerçekleşmesi için gerekli koşullar kural olarak eserin 

teslim edilmiş olması, eserin gözden geçirilmiş olması, kabul iradesinin beyan edilmiş 

olmasıdır. Eserin kabulünden söz edebilmek için kural olarak eserin teslim edilmiş 

olması gerekir. Teslim, eserin kabulünün ön koşulunu oluşturur. Bununla birlikte eserin 

iş sahibi tarafından fiilen teslim alınmış olması, eserin kabul edildiği anlamına gelmez. 

Eserin teslim alınmasına güven teorisi uyarınca eserin kabulü sonucu bağlandığı 

durumlar hariç, eserin tesliminden sonra iş sahibi eseri kabul ettiğini açıkça veya örtülü 

olarak beyan etmiş olmalıdır. Zira kural kabulün iş sahibinin irade beyanı ile 

gerçekleşmesidir. Ancak istisnai durumlarda iş sahibinin kabule ilişkin iradesi olmadan 

eser kanundan dolayı kabul edilmiş sayılır. Türk Borçlar Kanunu’nda kabul için özel bir 

şekil öngörülmemekle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu inşaat 

sözleşmelerinde kabul sıkı koşullara bağlanmıştır. Bu bölümde kamu ihale mevzuatına 

tabi inşaat sözleşmelerinde TBK m. 477 anlamında kabule karşılık gelen kesin kabulün 

gerçekleşmesi için aranan özel koşullar ayrıca incelenmiştir.  

Üçüncü bölümün ikinci kısmında kabulün hukuki sonuçları incelenmiştir. Türk 

Borçlar Kanunu’na göre kabulün hukuki sonucu, yüklenicinin ayıp sebebiyle 

sorumluluktan kurtulmasıdır. Eserin iş sahibi tarafından açıkça veya örtülü olarak kabul 

edilmesi ile birlikte yüklenici ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtulur (TBK m. 477/I c. 

1); meğerki teslim ve usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark edilemeyen veya 

yüklenici tarafından iş sahibinden kasten gizlenen bir ayıp bulunsun (TBK m. 477/I c. 



 
 

5 

2). Kabulün iş sahibi bakımından doğurduğu hukuki sonuç ise, ayıptan doğan hakların 

kaybedilmesidir. Eserin kabulü, TBK m. 475’te öngörülen ayıbı takip eden zararların 

tazmini de dâhil olmak üzere ayıptan doğan seçimlik hakların tamamının kaybedilmesi 

sonucunu doğurur. Önemle belirtilmelidir ki, kabulün gerek iş sahibi gerek yüklenici 

bakımından meydana getirdiği hukuki sonuçlar dikkate alındığında, kabulün esas 

itibariyle eser sözleşmesinde ayıptan doğan sorumluluk bakımından hukuki sonuç 

doğurduğu görülür. Kabul yüklenicinin ayıba ilişkin olmayan durumlardan 

sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi, iş sahibinin de ayıba ilişkin olmayan talepleri 

bakımından bir sonuç doğurmaz. Kanunun sistematiği göz önünde bulundurulduğunda, 

kabulün “Ayıp Sebebiyle Sorumluluk” üst başlığı altında düzenlenmiş olması ve TBK m. 

477/I hükmünde gizli ayıplar ile yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıpların kabulün 

kapsamı dışında bırakılması kanun koyucunun kabulü sadece ayıptan sorumluluk 

bağlamında hukuki sonuç doğuran bir müessese olarak düzenlediği sonucuna varılır. Bu 

bağlamda çalışmamızda kabulün hukuki sonuçları, ayıp sebebiyle sorumluluk 

bakımından ve iş sahibinin yükleniciye karşı ileri sürebileceği diğer talepler bakımından 

olmak üzere ayrı ayrı incelenmiştir. Diğer taraftan ayıplı eserin kabulünden sonra iş 

sahibinin eser sözleşmesine ilişkin olmayan başka bir talep temeline dayanmak suretiyle 

ayıbın giderilmesini veya ayıbın giderilmesine ilişkin masrafların tazminini talep edip 

edemeyeceği konusu irdelenmiştir.  

Çalışmamız vardığımız sonuçlar ve genel bir değerlendirmeden oluşan sonuç 

bölümü ile tamamlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, ŞEKLİ, 

HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARAFLARIN BORÇLARI 

 

§ 1. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, 

ŞEKLİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 

I. TANIMI 

Türk Borçlar Kanunu’nun 470 ile 486. maddeleri arasında düzenlenen eser 

sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin ise bunun karşılığında 

bedel ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Eser sözleşmesinin karakteristik edimini 

eserin meydana getirilmesi oluşturur2. Yüklenici iş görme faaliyeti sonucunda iş sahibi 

için bir eser meydana getirmekle yükümlüdür. Nitekim eser sözleşmesinin esas özelliği, 

 
2  STOTZ, Felix, Die Leistungspflicht und die Mängelhaftungs des Unternehmers im Werkvertrag, 

Diss., Basel 1989, s. 1; BÖGLI, Roman, Der Übergang von der unternehmerischen Leistungspflicht 

zur Mängelhaftung beim Werkvertrag, Bern/ Stuttgart/ Wien 1996, N. 15; GAUCH, Peter, Der 

Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich/ Basel/ Genf 2011, N. 7, 14; ZELTNER, Urs, Die Mitwirkung des 

Bauherrn bei der Erstellung des Bauwerkes, Freiburg 1993, N. 7; ZINDEL, Gaudenz G./ PULVER, 

Urs/ SCHOTT, Betrand, Der Werkvertrag, Basler Kommentar Obligationenrecht I Art. 1 – 529 OR 

(Honsell-Vogt-Wiegand (Hrsg.)), 6. Aufl., Basel 2015, Vor. Art. 363-379 N. 9, Art. 363 N. 2; RAAB, 

Nomos Bürgerliches Gesetzbuch, Schuldrecht, Band 2/2, Untertitel 1, Werkvertrag (§§ 631 – 651), 3. 

Auflage, Baden-Baden 2016, § 631 N. 2; ÖZ, Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, 

İstanbul 1989, s. 3; ŞENOCAK, Zarife, Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, 

Ankara 2002, s. 6, 10; GÖKYAYLA, Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 

2009, s. 23; KURT, Leyla Müjde, Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012, s. 

35. 
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yüklenicinin belirli bir iş görme sonucu olarak bir eser meydana getirme taahhüdünde 

bulunmuş olmasıdır3. Eser sözleşmesinde yüklenici, sadece iş sahibi yararına bir iş 

görme faaliyetinde bulunmayı değil, aynı zamanda iş görme faaliyetinin sonucunu da 

üstlenir4. Bu nedenle yüklenicinin üstlendiği iş görme edimi, doktrinde belirli bir iş 

görme sonucuna yönelmiş nitelikli bir iş görme edimi olarak ifade edilir5. 

 
3  BÖGLI, N. 15; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 8; ARAL, Fahrettin/ 

AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 11. 

Baskı, Ankara 2018, s. 361; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 8, 12. 
4  OSER/ SCHÖNENBERGER, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V.: Das 

Obligationenrecht, Teil 2, Zürich 1939, Art. 363, N. 13; KOLLER, Alfred, Berner Kommentar, Das 

Obligationenrecht, Band VI., 2. Abteilung, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 3. Teilband, 1. 

Unterteilband, Der Werkvertrag Art. 363-379 OR, Bern 1998, Art. 363, N. 54, 125; BÖGLI, N. 1; 

HUGUENIN, Claire, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2. Aufl., Zürich/ Basel/ 

Genf 2014, N. 3122; MEDICUS, Dieter/ LORENZ, Stephan, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 17. 

Aufl., München 2014, N. 687; HIRSCH, Christoph, Schuldrecht, Besonderer Teil, 5. Aufl., Baden – 

Baden 2018, N. 438; GAUCH, Werkvertrag, N. 18-19; LEUENBERGER, Christoph, 

“Dienstleistungsvertäge”, ZSR 106, 1987, II, s. 20; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379 

N. 4; ZELTNER, N. 7; TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt II, İstanbul 

2010, s. 1; ARAL/AYRANCI, s. 361; EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2014, 

s. 580; ZEVKLİLER, Aydın/ GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 13. Bası, 

Ankara 2013, s. 489; Y. 15. HD., 19.2.2007, 64/1015: “Dava BK’nın 355 ve devamı maddelerine 

dayalı alacak istemine ilişkindir. Eser sözleşmelerinin en önemli unsuru “eser”dir. Başka bir 

anlatımla; bu önemli unsur sonuçtur. Yüklenici, eser sözleşmesiyle sadece bir faaliyette bulunmayı 

değil, aynı zamanda bir sonucu (eser) gerçekleştirmeyi de taahhüt etmektedir. Sonuç (eser), amaca 

uygun gerçekleştiği takdirdedir ki, yüklenici, eser sözleşmelerinin bir diğer unsuru olan bedele hak 

kazanır; yani sonuç varsa bedel de vardır.” (DUMAN, İlker Hasan, Açıklamalı İçtihatlı İnşaat 

Hukuku, Güncellenmiş Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2008, s. 79.) 
5  STOTZ, s. 5; BÖGLI, N. 19; GAUCH, Werkvertrag, N. 18; BK-KOLLER, Art. 363, N. 54; 

OZANOĞLU, Hasan Seçkin, “İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin 

(Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme 

Cezası) Kayıtları, GÜHFD., Haziran- Aralık 1999, C. III, S. 1-2, s. 61-62; ŞENOCAK, Ayıbın 

Giderilmesi, s. 9, 12; GÖKYAYLA, Eser, s. 23; SEÇER, s. 29. İfade edilmelidir ki, yüklenicinin 

edim yükümlülüğü TBK m. 470’in dar lafzının ötesinde meydana getirilen eserin teslimi 

yükümlülüğünü de kapsar. Eser sözleşmesinin tanımına ilişkin TBK m. 470 hükmünde yüklenicinin 

teslim yükümlülüğünden açıkça söz edilmese dahi yüklenicinin eseri teslim yükümlülüğünün varlığı 

kendiliğinden kabul edilir. (GAUCH, Werkvertrag, N. 8; BÜHLER, Art. 363 N. 43; STOTZ, s. 1-2; 

BÖGLI, N. 43; TANDOĞAN, Cilt II, s. 124; ARAL/AYRANCI, s. 359-360; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 505; EREN, Borçlar Özel, s. 621; YAVUZ, Cevdet/ ACAR, 
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II. UNSURLARI 

A. Eser Meydana Getirme 

1. Eser Kavramı 

Eser sözleşmesi ile yüklenici sözleşmede kararlaştırılan bedel karşılığında iş 

sahibi için bir iş görmeyi üstlenir. Yüklenicinin üstlendiği iş görme edimi, iş görme 

sonucuna yöneliktir6. İş görme borcu doğuran bir sözleşme olan eser sözleşmesinde 

önemli olan, iş görme faaliyeti sonucunda meydana gelen sonuçtur7. Bu sonuç, Türk 

Borçlar Kanunu’nda eser olarak ifade edilmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesinde yer alan eser sözleşmesine ilişkin 

kanuni tanımda yüklenicinin eser meydana getirmekle yükümlü olduğu hükme 

bağlanmış; ancak eser kavramı tanımlanmadığı gibi, kavramın kapsamını belirlemede 

 
Faruk/ ÖZEN, Burak, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 6098 Sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 15. Baskı, İstanbul 2018, s. 548; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 

28; OZANOĞLU, s. 61, 62-63; KURT, s. 67.) Zira eser sözleşmesinde iş sahibinin sözleşme ile elde 

etmek istediği menfaat, kural olarak meydana getirilen eserin teslimi ile gerçekleşir. (BK-KOLLER, 

Art. 363 N. 253, Art. 366 N. 24). Bununla birlikte iş görme sonucunun maddi bir cisim üzerinde 

somutlaşmadığı fikri eserlerde durum farklıdır. Bu tür eserlerde yüklenici tarafından iş görme 

sonucunun tamamlanmasıyla birlikte iş sahibi edim sonucunu elde eder. Bu nedenle iş görme 

faaliyetinden ayrı bir teslim fiilinden söz edilemez. Bkz. BK-KOLLER, Art. 363 N. 253; 

ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 27, 87; KURT, s. 84. 
6  GAUCH, Werkvertrag, N. 18; GAUCH, Unternehmer, N. 6; BÖGLI, N. 19; BK-KOLLER, Art. 

363 N. 62; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363 N. 4; MEDICUS/LORENZ, N. 687; 

GREINER, Stefan, Schuldrecht, Besonderer Teil, Vertragliche Schuldverhältnisse, Springer- Verlag, 

Berlin - Heildelberg 2011, s. 187; BGE 124 III 456 E. 4b aa.; ARAL/AYRANCI, s. 361; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 489, 505; OZANOĞLU, s. 61; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 

6; SEÇER, s. 25. 
7  GAUCH, Werkvertrag, N. 19, 21; GAUCH, Unternehmer, N. 7; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Vor. Art. 363-379, N. 7; ÖZ, Dönme, s. 3; TANDOĞAN, Haluk, “İstisna Akdi Kavramı, Unsurları 

ve Benzeri Akitlerden Ayırdedilmesi”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara 1970, s. 316; TANDOĞAN, 

Cilt II, s. 1; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 530. 
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kullanılacak ölçütlere de yer verilmemiştir8. Eser kavramının kapsamı, özellikle maddi 

varlığı bulunmayan iş görme sonuçlarının eser sözleşmesinin konusunu oluşturup 

oluşturmayacağı konusu doktrin ve uygulamada son derece tartışmalıdır. 

Yüklenicinin kararlaştırılan iş görmenin sonucu olarak üstlendiği eserin maddi 

bir iş görme sonucu olması durumunda maddi bir eser söz konusudur. Maddi eserlerin 

eser sözleşmesinin konusunu oluşturabileceği tartışmasızdır. Maddi eser taşınır eşya 

olabileceği gibi taşınmaz eşya da olabilir. Ev, fabrika binası, otel, köprü, futbol sahası 

inşası maddi bir eser olabileceği gibi, mobilyacının imal ettiği mobilya ve terzinin 

diktiği elbise de maddi eserdir. Ayrıca maddi eser yüklenici tarafından yeni meydana 

getirilmiş olabileceği gibi mevcut bir eserin yenilenmesi, onarılması ve hatta yıkılması 

şeklinde de olabilir9. Bir çatının tamiri, bir binanın yalıtımının yapılması, bir otomobilin 

tamir edilmesi de bu kapsamdadır. 

Maddi varlığı bulunmayan iş görme sonuçlarının eser sözleşmesinin konusunu 

oluşturup oluşturmayacağı ise tartışmalıdır. Doktrinde bir görüşe göre10, sadece maddi 

 
8  Alman Medeni Kanunu’nda (BGB) eser sözleşmesinin konusunun nelerden oluşabileceği açıkça ifade 

edilmiştir. Nitekim BGB 631/II’ye göre, eser sözleşmesinin konusu bir şeyin meydana getirilmesi ve 

değiştirilmesi olabileceği gibi, iş ya da hizmet edimi ile ortaya çıkarılabilecek diğer bir sonuç da 

olabilir. Bkz. LARENZ, Karl, Lehrbuch des Schuldrechts, Band II, Halbband 1, Besonderer Teil, 

München 1986, s. 341-342; JACOBY, Florian/ PETERS, Frank, J. von Staudingers Kommentar 

zum Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der 

Schuldverhältnisse, §§ 631 – 651 (Werkvertragsrecht), Sellier – de Gruyter, Berlin 2014, § 631 N. 1; 

MEDICUS/LORENZ, N. 688; GREINER, s. 185; HIRSCH, N. 448; SCHEUCH, Alexander 

/EBERT, Ina, Handkommentar Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, 

Abschnitt 8, Einzelne Schulverhältnisse, §§ 631 – 651, 9. Aufl., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-

Baden 2017, § 631 N. 1. 
9  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363 N. 5; BECKER, Hermann, Berner Kommenter zum 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, VI. Bd., II. Abteilung, Die einzelnen 

Vertragsverhältnisse, Art. 184 – 551, Bern 1934, Art. 363, N. 1; GAUCH, Unternehmer, N. 13; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 28; KLAUSER, s. 3; STOTZ, s. 2-3; BK-KOLLER, Art. 363, N. 91; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363 N. 3; TANDOĞAN, Cilt II, s. 23. 
10  GAUTSCHI, Georg, Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. VI, Das 

Obligationenrecht, 2. Abt., Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 3. Teilbd., Der Werkvertrag, Art. 363 
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varlığı olan ve devre elverişli bulunan iş görme sonuçları eser kavramının kapsamına 

dahildir. Bu nedenle sadece fabrika binası, ev, otomobil veya terzinin diktiği ceket gibi 

maddi edimler eser sözleşmesinin konusunu oluşturabilir. Bununla birlikte maddi bir 

sonuca yönelik olmayan edimler, eser sözleşmesinin konusunu oluşturamaz. Sadece 

maddi varlığı olan iş görme sonuçlarını eser sayan bu görüşe göre, maddi bir varlığı 

olmayan iş görme sonuçlarının üstlenildiği sözleşmeler somut duruma göre hukuki 

niteliği itibariyle hizmet sözleşmesi11, vekâlet sözleşmesi12 veya isimsiz bir sözleşme13 

olabileceği ifade edilmektedir.  

Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre14, maddi varlığı bulunmayan iş 

görme sonuçları da eser sözleşmesinin konusunu oluşturabilir. Fikrî düzeyde dahi olsa 

 
– 379 OR, Bern 1967, Vorbem. Art. 363-379, N. 1-2, 4, 5; DÜRR, s. 5; KOLLER, Alfred, 

Schweizerisches Werkvertragsrecht, Zürich/ St. Gallen 2015, N. 2, 36; HATEMİ, Hüseyin/ 

SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992, s. 353. 

İsviçre Federal Mahkemesi önceleri maddi bir varlığa sahip olmayan edim sonuçlarını eser olarak 

kabul ederken, daha sonra bazı kararlarında maddi bir varlığı bulunmayan iş görme sonuçlarının eser 

sözleşmesine konu olamayacağına hükmetmiştir. Bugün gerek Federal Mahkeme gerek Yargıtay 

maddi bir varlığa sahip iş görme sonuçları gibi maddi bir varlığa sahip olmayan iş görme sonuçlarının 

da eser sözleşmesinin konusunu oluşturabileceği görüşündedir.  
11  VON BÜREN, OR BT, s. 143 dn. 69. 
12  VON BÜREN, OR BT, s. 143 dn. 69. 
13  GAUTSCHI, Georg, “Zur Qualifikation des Architekten BGE 98 II 305 ff.”, SJZ 1974, s. 21-22; 

VON BÜREN, OR BT, s. 143 dn. 69; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 2; 

HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 353. GAUTSCHI’ye göre Türk/İsviçre Hukuku’nda maddi 

varlığı olmayan iş görme sonuçlarının eser sözleşmesinin uygulama alanına dahil edilerek eser 

kavramının kapsamının genişletilmemesi gerekir. Zira maddi varlığı olmayan edimler bakımından 

vekalete ilişkin hükümlerin uygulanması söz konusu edimlerin niteliklerine daha uygundur. 

GAUTSCHI, SJZ, s. 21-22. 
14  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 1; BECKER, Art. 363, N. 4-5; BÜHLER, Theodor, 

Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilband V 2d, der 

Werkvertrag, Art. 363 – 379 OR, Zürich 1998, Art. 363, N. 45, 49, 64; GAUCH, Werkvertrag, N. 33; 

GUHL, Theo/ KOLLER, Alfred/ SCHNYDER, Anton/ DRUEY, Jean Nicolas, Das 

Schweizerische Obligationenrecht, mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 9. Auflage, 

Zürich 2000, s. 521; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vorbem. Art. 363-379, N. 1; MÜLLER-CHEN, 

Markus/ GIRSBERGER, Daniel/ DROESE, Lorenz, Obligationenrecht Besonderer Teil, 2. 

Auflage, Zürich/ Basel/ Genf 2017, s. 217; BÖGLI, N. 39; HÜRLIMANN, Roland/ 
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gerçekleşen her sonuç bir eserin varlığını gösterir. Önemli olan, yüklenicinin herhangi 

bir sonucu gerçekleştirmeyi asli edim olarak üstlenmesidir. Bununla birlikte maddi 

varlığı olmayan her türlü edim sonucunun eser sözleşmesinin konusunu oluşturduğu da 

söylenemez. Nitekim niteliği gereği bir sonuç taahhüdünde bulunulamayan edimlere 

ilişkin sözleşmeler, eser sözleşmesi olarak nitelendirilemez15. Herhangi bir sonucun 

sözleşmenin içeriğine girmediği, borçlunun sadece belirli bir faaliyette bulunmayı 

 
SIEGENTHALER, Thomas, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, 

GoA, Bürgschaft, Art. 319-529 OR, CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrect, 3. Aufl, 2016, 

Art. 363, N. 2; HONSELL, Heinrich, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 10. Aufl., 

Bern 2017, s. 300; BIERI, Urban, Die Deliktshaftung des Werkunternehmers gegenüber dem 

Besteller für mangelhafte Werke, Diss., Beromünster 1993, s. 7; TANDOĞAN, Cilt II, s. 19; 

ARAL/AYRANCI, s. 361; EREN, Fikret, “Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat 

Sözleşmeleri, Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, (Ankara, 18-29 Mart 

1996), 2. Tıpkı Basım, BTHAE., Ankara 2001, s. 53; ALTAŞ, Eser, s. 54; ERDOĞAN, İhsan, 

“İstisna Sözleşmesi ve Bazı İş görme Sözleşmeleri ile Karşılaştırılması”, SÜHFD., Ocak-Haziran 

1990, S. 1, s. 136; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 17; KURŞAT, Zekeriya, “Eser ve Vekalet 

Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirilmenin Hükmü”, İÜHFM, C. LXVII, Y. 2009, 

S. 1 – 2, s. 149; DAYINLARLI, Kemal, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, 

Hüküm ve Sonuçları, 3. Baskı, Ankara 2003, s. 8; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 530; YHGK 

18.11.2009, E. 2009/15-459, K. 2009/541: “..eser sözleşmesi öyle bir sözleşmedir ki; onunla yüklenici, 

iş-eser sahibinin ödemeyi üstlendiği ücret karşılığında bir eser meydana getirmeyi borçlanır. Gerek, 

hukuk öğretisinde ve gerekse uygulamada eserin kapsamı genişletilerek; insan emeğinin ürünü olmak 

ve maddi bir varlıkta kendini göstermek kaydıyla, maddi olmayan şeylerin bile eser kavramı içine 

gireceği kabul edilmektedir. Burada önemli olan, yüklenici sanatçının, eser sözleşmesi konusu olan 

şeyin “sonuç sorumluluğunu” yani sonucun ortaya çıkmasını üstlenmiş ve sanat gücünü kullanarak, 

bağımlı olmadan yaptığı işlerin bağımlı işlere oranla üstün olmasıdır. Yüklenicinin sonuç 

sorumluluğunu üstlenebileceği her şey, ister maddi varlığı bulunsun, ister bulunmasın “eser” olarak 

kabul edilmelidir.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
15  BUCHER, OR BT, s. 203; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47, N. 3; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 43; BÖGLI, N. 34; BIERI, s. 8; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 363, N. 2; 

BGE 110 II 378 E. 1b; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 349; TANDOĞAN, Cilt II, s. 21; 

TANDOĞAN, İstisna, s. 315; ARAL/AYRANCI, s. 364; KURT, s. 33; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 

530; GÖKYAYLA, Eser, s. 7; KURŞAT, Eser, s. 150-151; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 494. 

Doktrinde bu ifade şeklinin hatalı olduğu ifade edilmektedir. Bu görüşe göre, her türlü iş görme 

sonucu taahhüt edilebilir; ancak taahhüt edilen sonucun gerçekleşmesinin iş görme edimine ilişkin 

olmayan başka faktörlere bağlı olması durumunda eser sözleşmesinden söz edilemez. BK-KOLLER, 

Art. 363, N. 66. 
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üstlendiği sözleşmeler vekâlet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi veya isimsiz bir sözleşme 

olabilir16. 

Maddi olmayan iş görme sonuçlarının da eser kavramının kapsamına dâhil 

olduğunu savunan hâkim görüş taraftarları arasında, eser sayılabilecek maddi varlığı 

bulunmayan edim sonuçlarının kapsamına ilişkin olarak farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Bir görüşe göre17, maddi varlığı bulunmayan iş görme sonuçları, ancak 

maddi bir şeyde kendini göstermesi ve bu suretle devamlılık arz etmesi koşuluyla eser 

kavramına dâhil edilebilir. Maddi nitelik taşımayan iş görme sonuçları, ancak bu şekilde 

objektif bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Nitekim eser sözleşmesine ilişkin 

hükümler, maddi olmayan iş görme sonucunun belirli ölçüde maddilik kazanmasını 

gerektirir18. Bu nedenle belirli bir ölçüde sabit bir cisme yansıtılamayan iş görme 

sonuçlarının eser olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Diğer bir görüşe göre19, 

insan emeği ile gerçekleşen, bir bütünlük arz eden ve ekonomik değeri olan her 

bağımsız varlık eser sözleşmesine konu olabilir. Eser olarak değerlendirilecek edim 

 
16  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 4; TANDOĞAN, Cilt II, s. 5-6; ÖZ, Dönme, s. 6, 8; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 496; GÖKYAYLA, Eser, s. 7. 
17  VON BÜREN, OR BT, s. 143, 144; STOTZ, s. 15; GAUCH, Werkvertrag, N. 43, 45; BIERI, s. 8; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 21-22; ALTAŞ, Eser, s. 56; DAYINLARLI, Temerrüt, s. 8; KURŞAT, 

Eser, s. 149; ARAL/AYRANCI, s. 364; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 494. 
18  GAUCH, Werkvertrag, N. 45; LEUENBERGER, s. 20; TANDOĞAN, Cilt II, s. 21- 22; 

ARAL/AYRANCI, s. 364. 
19  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 3; BK-KOLLER, Art. 363, N. 71; 

GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47, N. 3; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vorbem. Art. 

363-379, N. 5; BÖGLI, N. 40; BİLGE, Necip, Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 

1971, s. 245-246; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 17; KURT, s. 28-29; EREN, Borçlar Özel, s. 

591; Y. 15. HD., 5.12.2012, E. 2012/6827, K. 2012/7647: “Eser (istisna) sözleşmesinin konusu, bir 

sonuç ve herhangi bir biçim altında çalışma ile bütünleşmiş bir üründür. Bu kapsamda, genellikle 

emek unsuru ağır basan bir çalışma ürünü olup bütünlük arzeden ve ekonomik değeri olan her 

hukuksal varlık, maddi nitelikte olsun veya olmasın bir eser sayılmaktadır. Eser sözleşmesinin 

açıklanan tanımı kapsamındaki unsurlarına göre, yanlar arasında gerçekleştiği ileri sürülen hukuksal 

temel ilişki değerlendirildiğinde, hukuksal niteliğince bir “eser” sözleşmesi olduğu anlaşılmaktadır.” 

(Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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sonucunun mutlaka maddi bir varlığının bulunması gerekmez. İş görme sonucunun eser 

olarak nitelendirilmesi bakımından önemli olan, meydana getirilmesi taahhüt edilen 

sonucun bir madde üzerinde somutlaştırılmış olmasından ziyade, kendi içinde bir 

bütünlüğe sahip olması ve belirlenebilir bir nitelik taşımasıdır. İsviçre Federal 

Mahkemesi20 ve Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir21. 

Kanaatimizce eser sözleşmesinin konusunu oluşturan TBK m. 470 anlamında 

eser, maddi veya maddi olmayan bir iş görme sonucudur. Maddi bir varlığı bulunan iş 

görme sonuçlarının eser sözleşmesinin konusunu oluşturduğu tartışmasız kabul 

edilmekle birlikte kanaatimizce maddi varlığı olmayan edim sonuçları da eser kavramı 

kapsamına dâhil edilmelidir. Eser kavramı maddi varlığı olan iş görme sonuçları ile 

sınırlı olmamakla birlikte, maddi varlığı olmayan her türlü çalışma sonucunun eser 

sözleşmesinin konusunu oluşturduğu da söylenemez. Maddi olmayan bir iş görme 

sonucunun eser olarak nitelendirilebilmesi için yüklenici tarafından objektif olarak 

taahhüt edilebilir olması ve objektif esaslara göre belirlenebilir olması gerekir22. Bu 

nedenle bir hastanın tedavisinin üstlenilmesi, öğrenciye ders verilmesi gibi edimler eser 

sözleşmesinin konusunu oluşturamaz23. Diğer taraftan iş görme sonucunun maddi bir 

 
20  BGE 112 II 41 E. 1.a. 
21  Y. 15. HD 31.5.1988, E. 1987/3682, K. 1988/2136 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); YHGK 

18.11.2009, E. 2009/15-459, K. 2009/541 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 15. HD., T. 5.12.2012, 

E. 2012/6827, K. 2012/7647 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 

Yargıtay, konser verilmesinin eser sözleşmesine konu olabileceğine hükmetmiştir. Bkz. Y. 15. HD. 

21.9.1977, E. 1977/1340, K. 1977/1649 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
22  GAUCH, Werkvertrag, N. 43; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47, N. 3; MÜLLER-

CHEN/GIRSBERGER/DROESE, s. 217; BIERI, s. 8; BGE 83 II 529; ARAL/AYRANCI, s. 364; 

TANDOĞAN, İstisna, s. 328; KURŞAT, Eser, s. 150-151; KURT, s. 31; EREN, Borçlar Özel, s. 

591. 
23  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 4; STOTZ, s. 18; BK-KOLLER, Art. 363, N. 65; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 43; BÖGLI, N. 34; BİLGE, s. 246; TANDOĞAN, Cilt II, s. 21; ÖZ, 

Dönme, s. 6; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 530. 
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varlık üzerinde somutlaşarak belli bir ölçüde maddileşip maddileşmemesi maddi varlığı 

olmayan edim sonucunun eser olarak kabulü bakımından belirleyici olmamalıdır. 

Kanaatimizce burada önemli olan, iş görme sonucunun kendi içinde bir bütünlüğe sahip 

olması ve belli ölçüde belirlenebilir bir nitelik taşımasıdır. 

 

2. Meydana Getirme Kavramı 

Meydana getirme unsuru, yüklenicinin sözleşmede kararlaştırılan sonucu elde 

etmek için yaptığı ve belirli bir sürece yayılmış faaliyetlerini ifade eder. İş görme 

sonucunun gerçekleştirilmesine yönelik her türlü edim, yüklenicinin meydana getirme 

faaliyetini oluşturur. Yüklenici tarafından üstlenilen iş görme sonucu, yalnızca yeni bir 

şey yapmak suretiyle değil; mevcut bir şeyi değiştirmek, dönüştürmek, daha iyi bir hale 

getirmek, temizlemek hatta yok etmek suretiyle de ortaya konulabilir24. Burada önemli 

olan, tarafların iradeleri doğrultusunda insan emeği ile eskisinden farklı bir sonucun 

 
Bu kapsamda bir hastanın tedavisinin üstlenilmesine ilişkin sözleşme eser sözleşmesi değil, vekalet 

sözleşmesidir. BK-KOLLER, Art. 363, N. 65; BİLGE, s. 246; ARAL/AYRANCI, s. 364; Y. 13. 

HD., T. 15.10.2002, E. 7952, K. 10687 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
24  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363 N. 5; GAUTSCHI, Art. 363, N. 1f, Art. 365, N. 33d; VON 

BÜREN, Bruno, Schweizerisches Obligationenrecht – Besonderer Teil (Art. 184 - 551), Zürich 1972, 

s. 144; KLAUSER, Peter, Die Werkvertragliche Mängelhaftung und ihr Verhältnis zu den 

allgemeinen Nichterfüllungsfolgen, Zürich 1973, s. 3; GAUCH, Werkvertrag, 28; GAUCH, 

Unternehmer, N. 11, 13; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 2; HONSELL, OR BT, s. 300; 

MÜLLER-CHEN/GIRSBERGER/DROESE, s. 218; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 

363, N. 3; ZELTNER, N. 7; BIERI, s. 7; BGE 130 III 458 E. 4; BİLGE, s. 246; TANDOĞAN, Cilt 

II, s. 23; ÖZ, Dönme, s. 8; TANDOĞAN, İstisna, s. 320; EREN, İnşaat, s. 56; ERDOĞAN, s. 136; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 531; DAYINLARLI, Temerrüt, s. 9; BAYGIN, s. 13; EREN, Borçlar 

Özel, s. 594; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 531; Y. 15. HD. 29.4.1974, E. 388/ K. 383; Y. 4. HD. 

1.6.1978, E. 2220/ K. 7342 (YKD. C. 5, Y. 1979, S. 2, s. 187 vd.). Diğer taraftan, teslimi taahhüt 

edilen şey, sözleşmenin yapıldığı anda mevcut ise, bu sözleşmenin satış sözleşmesi niteliğindedir. 

Bkz. TANDOĞAN, Cilt II, s. 42; ÖZ, Dönme, s. 8; BÜYÜKAY, Yusuf, Eser Sözleşmesi, 2. Baskı, 

Ankara 2014, s. 51. 
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ortaya çıkarılmasıdır25. İş görme sonucunun kendine özgü bir görünüme sahip olup 

olmaması veya hammaddeye nazaran az veya çok bir artı değer oluşturup 

oluşturmaması sözleşmeye konu iş görmenin eser olarak nitelendirilmesi bakımından 

önem arz etmez26. Bununla birlikte sözleşme konusu şeyin kendisinde bir değişiklik 

meydana getirmeyen edimler eser olarak nitelendirilemez27. 

İş görme sonucu bir şey üzerinde gerçekleşebileceği gibi insan vücudu üzerinde 

de gerçekleşebilir28. Bu kapsamda saç kesme veya boyama, manikür ve pedikür gibi 

insan vücudu üzerinde gerçekleştirilen faaliyetler, yüklenicinin meydana getirme 

faaliyetinin konusunu oluşturabilir29. 

 

B. Bedel 

Eser sözleşmesinde iş sahibinin eserin meydana getirilmesi karşılığında bir bedel 

ödemeyi taahhüt etmesi, sözleşmenin objektif açıdan esaslı unsurlarındandır30. Bu 

 
25  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 5; BİLGE, s. 246; TANDOĞAN, Cilt II, s.  23; 

TANDOĞAN, İstisna, s. 320; ALTAŞ, Eser, s. 46; KURŞAT, Eser, s. 150; ŞENOCAK, Ayıbın 

Giderilmesi, s. 92. 
26  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363 N. 5; BİLGE, s. 246; TANDOĞAN, İstisna, s. 320; 

ERDOĞAN, s. 136. 
27  ÖZ, Dönme, s. 7-8; KURŞAT, Eser, s. 150. 
28  GAUCH, Werkvertrag, N. 23; BIERI, s. 7-8; TANDOĞAN, Cilt II, s. 24. 
29  DÜRR, s. 11; BÜHLER, Art. 363, N. 36-37, 63; BK-KOLLER, Art. 363, N. 93; 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 363, N. 2; GAUCH, Werkvertrag, N. 110, 381, 896; 

BIERI, s. 8; HIRSCH, N. 447; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 55; TANDOĞAN, Cilt II, s. 24, 

41-42; ARAL/AYRANCI, s. 366; KURŞAT, Eser, s. 152-153; BAYGIN, s. 13; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 495. 
30  BIERI, s. 4; SCHUMACHER, Rainer/ KÖNIG, Roger, Die Vergütung im Werkvertrag, 

Grundvergütung – Mehrvergütung, BR - Beiträge aus dem Institut für Schweizerisches und 

Internationales Baurecht, Universität Freiburg Band/ Nr. 34, 2. Aufl., Freiburg 2017, N. 20; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363 N. 4; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 363, N. 1; 

ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 6; KOCAAĞA, Köksal, İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014, s. 63; 

ARAL/AYRANCI, s. 414; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 497. Doktrinde bir görüşe göre bedelin 

sözleşmenin objektif esaslı noktası olup olmadığı tartışmalıdır. Doktrindeki hâkim görüşe göre, 
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husus, eser sözleşmesinin yasal tanımından açıkça anlaşılır31. Tarafların meydana 

getirilecek eser karşılığında bir bedel ödenmesi hususunda anlaşmış olmaları gerekir. 

Sözleşmede bedel ödeme taahhüdünün bulunması yeterli olup, bedelin miktarının 

belirlenmiş olması şart değildir32. Zira eserin bedelinin önceden belirlenmemesi veya 

yaklaşık olarak belirlenmiş olması durumunda, TBK m. 481 uyarınca bedel eserin 

yapıldığı yer ve zamandaki değeri ile yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir33. Ayrıca 

bedelin açıkça kararlaştırılmış olması zorunlu değildir. Bedel örtülü olarak da 

kararlaştırılabilir34. Önemli olan taraflar arasındaki sözleşmenin içeriğinden eserin 

meydana getirilmesi karşılığında bir bedel ödenmesi gerektiğinin anlaşılmasıdır35. 

Eser sözleşmesinde iş sahibinin asli edim yükümlülüğünü teşkil eden bedel 

ödeme borcunun kural olarak para şeklinde belirlenmesi gerekir. Ancak doktrinde iş 

sahibinin karşı edim olarak başka bir eser meydana getirmeyi taahhüt etmiş olduğu 

durumlarda da eser sözleşmesinin bulunduğu kabul edilmektedir36. Buna karşılık, iş 

 
duruma göre eser sadece bedel karşılığında teslim edilecekse farklı bir anlaşmanın olmaması 

durumunda ivazlılık karine olarak kabul edilir. Bkz. MÜLLER-CHEN/GIRSBERGER/DROESE, 

s. 217. 
31  ERDIN, Reto, Unvorhergesehenes beim Werkvertrag mit Festpreis Zur Tragweite von Art. 373 Abs. 

2 OR, s. 1; MÜLLER-CHEN/GIRSBERGER/DROESE, s. 217. 
32  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363. N. 4; GAUCH, Werkvertrag, N. 110; BIERI, s. 4; ÖZ, 

Dönme, s. 2; EREN, İnşaat, s. 52; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 497; AYAN, s. 30. 
33 Y. 15. HD. 14.11.2008, E. 2008/3437, K. 2008/6800: “(…) yapılan işlerin bedelinin yanlarca 

kararlaştırılmamış olduğunun ve bu işlerin bedellerinin de yanlar arasında uyuşmazlık konusu 

olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, uyuşmazlık konusu işin bedelinin Borçlar Kanunu'nun 366. 

maddesi hükmünde öngörülen yasal yöntemle mahkemece, belirlenmesi zorunludur. Borçlar 

Kanunu'nun 366. maddesi hükmü gereğince de; yanlarca önceden kararlaştırılmamış veya yaklaşık 

olarak kararlaştırılmış olan iş bedeli, işin yapıldığı zamandaki serbest piyasa rayiçlerine göre uzman 

bilirkişi ya da kurulu aracılığıyla yaptırılacak inceleme sonucu mahkemece belirlenir.” (Kazancı - 

İçtihat Bilgi Bankası).  
34  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 4; GAUCH, Werkvertrag, N. 110; AYAN, s. 29-30; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 531. 
35  GAUCH, Werkvertrag, N. 110; BIERI, s. 7. 
36  ÖZ, Dönme, s. 2; TANDOĞAN, Cilt II, s. 28; ALTAŞ, Eser, s. 44; KURT, s. 37; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 531. 
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sahibinin meydana getirilecek eser karşılığında para veya eser meydana getirme dışında 

başka bir edimi yerine getirmeyi taahhüt etmesi durumunda ise, eser sözleşmesinden 

söz edilemez37. Bu durumda bir karma sözleşmenin söz konusu olduğunun kabulü 

gerekir38. 

Önemle belirtilmelidir ki, bedel taahhüdü olmaksızın bir eserin meydana 

getirilmesi hususunda yapılan anlaşma eser sözleşmesi olarak nitelendirilemez39. Bu 

durumda vekâlet sözleşmesi mi yoksa eser sözleşmesi benzeri isimsiz bir sözleşme mi 

olduğu doktrinde tartışmalıdır40. Bir görüşe göre, bu durumda vekalet sözleşmesi söz 

konusu olur41. Diğer bir görüşe göre ise, eser sözleşmesi benzeri isimsiz bir sözleşme 

söz konusudur42. 

 
37 MÜLLER-CHEN/GIRSBERGER/DROESE, s. 217; ERDIN, s. 2; KUNTALP, Erden, Karışık 

Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, Ankara 2013, s. 62; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 28; SELİÇİ, İnşaat, s. 7; ERMAN, Arsa Payı, s. 4 vd.; ALTAŞ, Eser, s. 44; 

GÜRPINAR, Damla, Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, İzmir 2006, s. 43; 

KURT, s. 45. 
38  GAUCH, Werkvertrag, N. 110; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 2. Bu tür sözleşmelerin tipik 

örneği, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleridir. SELİÇİ, İnşaat, s. 11; ÖZ, Dönme, s. 2; ERMAN, 

Arsa Payı, s. 1, 6; TANDOĞAN, Cilt II, s. 28; ERDOĞAN, s. 136-137; EREN, Borçlar Özel, s. 596; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 584; ALTAŞ, Eser, s. 44; KURŞAT, Zekeriya, “İmkansızlığın Arsa Payı 

Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Üzerindeki Etkileri”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, 

s. 752; AYAN, s. 40; GÖKYAYLA, Eser, s. 11; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 498. 
39  GAUCH, Werkvertrag, N. 115, 318; BK-KOLLER, Art. 363 N. 51; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 363, N. 6; ARAL/AYRANCI, s. 366; EREN, Borçlar Özel, s. 586. 
40 MÜLLER-CHEN/GIRSBERGER/DROESE, s. 217; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 3; ÖZ, 

Dönme, s. 2. 
41  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 7; PEDRAZZINI, Mario M., Werkvertrag, 

Verlagsvertrag, Lizenzvertrag, SPR VII/1, Basel- Stuttgart 1977, s. 533; BUCHER, Eugen, 

Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl., Zürich 1988, s. 211; BİLGE, s. 247; 

ERMAN, Hasan, İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller, İstanbul 1979, s. 19; ERGEZEN, 

Muaz, İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Ankara 2007, s. 35.  
42  BÜHLER, Art. 363, N. 68; BK-KOLLER, Art. 363, N. 51; GAUCH, Peter, “Die Vergütung von 

Bauleistungen”, Schweizerische Baurechtstagung 1987, Tagungsunterlagen Band I, Freiburg 1987, s. 

5; GAUCH, Werkvertrag, N. 115, 318; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 6; 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 363, N. 4; BIERI, s. 7; TANDOĞAN, Cilt II, s. 24; 
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İş sahibinin bedel ödeme borcunun miktarı, sözleşme kurulurken eserin tamamı 

için götürü biçimde belirlenebileceği gibi yaklaşık olarak da belirlenebilir. Eser 

sözleşmesinde bedelin belirlenme yöntemi sözleşmenin niteliği bakımından önem arz 

etmez43. 

 

C. Taraflar Arasında Anlaşma 

Eser sözleşmesinin kurulabilmesi için tarafların sözleşmenin esaslı noktaları 

üzerinde karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunmaları gerekir. Eser 

sözleşmesi, tarafların bedel karşılığında bir eser meydana getirilmesi hususunda 

anlaşmaları ile kural olarak herhangi bir geçerlilik şekline bağlı olmadan kurulur44. 

Taraflar iradelerini açıkça veya örtülü olarak beyan edebilir. Ayrıca sözleşmenin 

kurulması bakımından sözleşme konusu eserin belirlenebilir olması yeterli olup, tam 

olarak belirlenmiş olması zorunlu değildir45. 

 

 
EREN, İnşaat, s. 52; ARAL/AYRANCI, s. 366; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 499; 

GÖKYAYLA, Eser, s.; BÜYÜKAY, s. 36; KURT, s. 45; EREN, Borçlar Özel, s. 586. 
43  GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47, N. s. 529; HONSELL, OR BT, s. 271; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 6; ALTAŞ, Eser, s. 45; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 531. 
44  GAUTSCHI, Art. 363, N. 11a; GAUCH, Werkvertrag, N. 380; TANDOĞAN, Cilt II, s. 28; 

TANDOĞAN, İstisna, s. 324; EREN, İnşaat, s. 57; ERDOĞAN, s. 137; ALTAŞ, Eser, s. 46; 

ARAL/AYRANCI, s. 366-367; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 7; EREN, Borçlar Özel, s. 582; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 500; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 532. Y. 15. HD. 04.12.1984, E. 

1368, K. 3736: “İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde akit 

tamam olur. Rızanın beyanı, açık olabileceği gibi zımni dahi olması mümkündür.” (YKD. 1986, s. 

1672). Eser sözleşmesinin şekline ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm, § 1., IV. 
45  VON BÜREN, OR AT, s. 23; GAUCH, Werkvertrag, N. 382; KURT, s. 38. 
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III. TARAFLARI 

A. İş Sahibi 

İş sahibi, ödemeyi taahhüt ettiği bedel karşılığında eserin meydana getirilmesini 

yükleniciye bırakan kişidir. İş sahibi, gerçek kişi olabileceği gibi, özel hukuk veya kamu 

hukuku tüzel kişisi de olabilir46. Özellikle inşaat sözleşmelerinde iş sahibinin kamu 

hukuku tüzel kişisi olmasına uygulamada sıklıkla rastlanır47. Doktrinde bu tür 

sözleşmelerin de özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul edilmektedir48. 

İş sahibi tüketici sıfatını da taşıyabilir. İş sahibinin tüketici sıfatını taşıdığı 

tüketici işlemi niteliğindeki eser sözleşmelerine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun49 uygulanır50. Nitekim TKHK m. 3/I/l’de tüketici işlemi “Mal veya 

 
46  BÜHLER, Theodor, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilband 

V 2d, der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Zürich 1998, Art. 363, N. 69; GAUCH, Werkvertrag, N. 

10; ZELTNER, N. 8; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 13; EREN, İnşaat, s. 50; 

EREN, Borçlar Özel, s. 580; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 503; GÖKYAYLA, Emre, Eser 

Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 2009, s. 12-13; DAYINLARLI, Temerrüt, s. 31, 32; 

SEÇER, Öz, Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, Ankara 2016, s. 34; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 529. 
47 Bir tarafın kamu idareleri olduğu eser sözleşmeleri uygulamada “yapım sözleşmesi” olarak 

adlandırılmaktadır. Bkz. AVCI, Ali, “Kamu Yapım Sözleşmelerinde Geçici Hakediş Raporlarına 

İhtirazi Kayıt ve Hukuka Aykırılık Sorunu”, s. 172; GÖK, Yaşar, Yapı İşleri ve Hakediş Uygulaması, 

2. Baskı, Ankara 2002, s. 480; GÖK, Yaşar, Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları, Birinci Baskı, 

Ankara 2007, s. 473. 
48  GAUCH, Werkvertrag, N. 211; GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref/ TAN, Turgut, İdare Hukuku, Cilt I, 

Genel Esaslar, Güncelleştirilmiş 11. Bası, Ankara 2016, s. 530; BUZ, Vedat, Kamu İhale 

Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları, s. 69. 
49  Bkz. RG. T. 28.11.2013, S. 28835. 
50  Tüketici işlemi niteliğindeki eser sözleşmelerinin konusunu bir hizmetin görülmesinin yanı sıra mal 

sağlamaya yönelik edimlerin de oluşturabileceği ifade edilmektedir. ÇABRİ, Sezer, 6502 Sayılı 

Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara 2016, s. 287; İNCEOĞLU, M. 

Murat, “Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğu”, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, 

(Derleyen: Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu), İstanbul 2015, s. 154; DOĞAN, Gül, “Ayıplı Maldan 

Kaynaklanan Sorumluluk ve Uygulama Sorunları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt: XII, Sayı: 2, Yıl: 2015, Özel Sayı, Tüketici Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2016, s. 128. 
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hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki 

amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel 

kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, 

bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki 

işlem” olarak tanımlanmış; böylece tüketici işlemi niteliğindeki eser sözleşmeleri 

Kanunun uygulama alanına dahil edilmiştir51. 

 
Diğer taraftan hizmet kavramı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da iş görme sözleşmelerinin 

konusunu oluşturan edimleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. (ÇABRİ, s. 29). Nitekim TKHK m. 3/d 

hükmünde hizmet, “Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal 

sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu” olarak tanımlanmıştır.  
51  DERYAL, Yahya/ KORKMAZ, Yakup, Tüketici Hukuku Ders Kitabı, Yeni Kanuna Göre Yeniden 

Yazılmış ve Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2015, s. 61; AKİPEK Öcal, Şebnem, Milli Şerh 

(National Commentary), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, 1. Baskı, İstanbul 2016, s. 

57; HAVUTÇU, Ayşe, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Konu Bakımından 

Uygulama Alanı: Özellikle, Tüketici İşlemleri Bakımından Kanun’un Kapsamı”, Terazi Aylık Hukuk 

Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı, Kasım 2014, s. 16; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 558; ÇABRİ, s. 18; 

Y. 15. HD. 30.5.2018, E. 2017/1948, K. 2018/2291: “…eser sözleşmelerinden kaynaklanan ve bir 

tarafı yüklenici ve diğer tarafı nihai tüketici olan uyuşmazlıklara tüketici mahkemelerinde bakılacağı 

açıktır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 

Bununla birlikte, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi yeni tarihli bir kararında arsa payı karşılığı inşaat 

sözleşmesini tüketici işlemi olarak kabul etmemiştir. Bkz. Y. 15. HD., 25.9.2018, E. 2018/1607, K. 

2018/3413: “Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6502 Sayılı Kanun uyarınca bir davanın 

tüketici mahkemesinde görülebilmesi için bir tarafın nihai tüketici diğer tarafın ise satıcı/sağlayıcı 

olması zorunludur. Bir hukuki işlemin tüketici işlemi sayılabilmesi için yukarda belirtilen tanımlara 

uygun olması gerekir. Açıklanan hususlar gözetildiğinde eser sözleşmesi ilişkisinin de Tüketicinin 

Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kalabilmesi için eser sözleşmesi ilişkisi yanında bir tarafın 

satıcı-sağlayıcı olmasının yanında diğer tarafın da nihai tüketici olması diğer bir anlatımla ticari 

veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etmesi zorunludur. Davacı yüklenici satıcı/sağlayıcı ise de, 

davalıların nihai tüketici olduğundan sözedilemez. Davalılar Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış 

Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde taraf olup, arsa payları bulunmakta olup, eser 

sözleşmesi ilişkileri anılan Kanun kapsamında ise de, Dairemizin uygulamalarına göre, kat karşılığı 

inşaat sözleşmeleri anılan Yasa uyarınca tüketici işlemi kabul edilmemekte ve davaların genel 

mahkemede görülmesi gerektiği yönünde değerlendirme yapılmaktadır. Bu nedenle, mahkemece 

davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekmesi sebebiyle dava şartı yokluğundan davanın 

reddi gerekirken, davanın esasının incelenip sonuçlandırılması hatalı olmuş, kararın bu sebeple 

bozulması uygun bulunmuştur.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Aynı yönde YHGK, 10.6.2015, E. 

2014/14-41, K. 2015/1526 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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B. Yüklenici 

Yüklenici, eser sözleşmesinde kararlaştırılan eserin meydana getirilmesi ve 

teslimi taahhüdünde bulunan kimsedir. Yüklenici gerçek kişi olabileceği gibi, tüzel kişi 

de olabilir52. Birden fazla kişi birlikte yüklenici olarak borç altına girebilir53. Nitekim 

büyük inşaat işlerini konu edinen inşaat sözleşmelerinde birden fazla yüklenici bir araya 

gelerek adi ortaklık şeklinde bir konsorsiyum veya ortak girişim kurmaktadır54. 

Yüklenici sözleşmenin konusunu oluşturan eseri kısmen veya tamamen meydana 

getirme borcu altına girebilir. Eserin tamamını meydana getirerek teslimini üstlenen 

yükleniciye genel yüklenici (Generalunternehmer) adı verilir55. Ayrıca yüklenici eserin 

 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanma sürecinde doktrinde eser 

sözleşmesinin de kanunun uygulama alanına dahil olduğu kabul edilmekle birlikte Yargıtay, 

tüketicinin taraf olduğu eser sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde Türk Borçlar 

Kanunu’nun eser sözleşmesine ilişkin hükümlerini uygulamakta idi. Bkz. Y. 3. HD. 26.11.2012, E. 

2012/20116, K. 2012/24336. 
52  BÜHLER, Art. 363 N. 69; GAUCH, Werkvertrag, N. 10; ZELTNER, N. 8; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379 N. 13; EREN, İnşaat, s. 50; EREN, Borçlar Özel, 

s. 580; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 503; GÖKYAYLA, Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş 

Değişikliği, İstanbul 2009, s. 12-13; DAYINLARLI, Temerrüt, s. 23; SEÇER, s. 34; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 529. 
53  GAUCH, Werkvertrag, N. 10; SCHUMACHER, Rainer, “Bauen mit einem Generalunternehmer 

(Streiflichter auf die Muster-Vertragsformulare des VSGU und des SIA)”, BR 1983, s. 43. 
54  GAUCH, Unternehmer, N. 271; ZELTNER, N. 18; SCHUMACHER, Generalunternehmer, s. 43-

44; BARLAS, Nami, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2. Bası, İstanbul 2008, s. 

219-220, 235-236; TANDOĞAN, Cilt II, s. 96-97; EREN, İnşaat, s. 50; AKKANAT, Halil, 

Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi, İstanbul 2000, s. 24; GÖKYAYLA, Eser, s. 14; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 504; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 542; DAYINLARLI, Kemal, 

“Yabancı Firmalar ile Yapılan İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici- İşletmeci- 

Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, Ankara, 18-29 Mart 1996, s. 221; BAYGIN, s. 7; ÖZ, 

Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2013, s. 44. Joint venture türleri hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. BARLAS, s. 241 vd.; DAYINLARLI, Yabancı, s. 225. 
55  GAUCH, Werkvertrag, N. 223; BK-KOLLER, Art. 363 N. 204; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 363, N. 15; BRÄNDLI, Roger, “Wichtige baurechtliche Verträge - Rechtsnatur und praktische 

Relevanz der Einordnung”, in: Alfred Koller (Hrsg.), Neue und alte Fragen zum privaten Baurecht, St. 

Gallen 2004, N. 56; SCHUMACHER, Generalunternehmer, s. 43; LEUPERTZ/HALFMEIER, 

Prütting-Wegen-Weinrich BGB Kommentar, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, 12. Auflage, 
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meydana getirilmesinde kullanılan plan ve projelerin hazırlanmasını da üstlenebilir. Bu 

durumda plan ve projeleri de hazırlamakla yükümlü olan genel yüklenici, toptan 

yüklenici (Totalunternehmer) olarak adlandırılır56. Diğer taraftan eserin sadece belirli 

kısımlarını meydana getiren yüklenici ise kısmi yüklenicidir57. Kısmî yüklenici 

(Teilunternehmer) tarafından üstlenilen iş, toplam işin bir kısmını oluşturur. Kısmî 

yüklenici doğrudan doğruya iş sahibine karşı sorumlu ise yan yüklenici 

(Nebenunternehmer) olarak isimlendirilir58. Zira yan yüklenici iş sahibi tarafından 

görevlendirilir. Bununla birlikte kısmi yüklenici diğer bir kısmi yüklenici tarafından 

veya toptan yüklenici ya da genel yüklenici tarafından görevlendirilmişse alt yüklenici 

(Subunternehmer) olarak ifade edilir59. 

Diğer taraftan iş sahibi bazen birden fazla yüklenici ile ayrı ayrı sözleşme 

yapabilir. Bu durumda yükleniciler arasında sözleşme ilişkisi bulunmaz. Ayrıca 

yüklenici bazen işin tamamını veya belirli kısımlarını alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu 

durumda da alt yüklenici ile iş sahibi arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi yoktur. 

 

 
Luchterhand Fachverlag, Berlin 2017, § 631 N. 19; ZELTNER, N. 16; SELİÇİ, İnşaat, s. 16; EREN, 

İnşaat, s. 50; AKKANAT, Taşeronluk, s. 4; AYAN, s.; GÖKYAYLA, Eser, s. 13. 
56  GAUCH, Werkvertrag, N. 233; BK-KOLLER, Art. 363 N. 202, 203; EGLI, Totalunternehmer, s. 

69; ZELTNER, N. 17; BRÄNDLI, Nachbesserung, s. 185; SCHUMACHER, Generalunternehmer, 

s. 43; BRÄNDLI, Baurechtliche Verträge, N. 51; EREN, İnşaat, s. 50; AKKANAT, Taşeronluk, s. 5-

6; AYAN, s. 27 dn. 21; GÖKYAYLA, Eser, s. 13. 
57  GAUCH, Werkvertrag, N. 218; BK-KOLLER, Art. 363 N. 205; ZELTNER, N. 15; BRÄNDLI, s. 

Nachbesserung, 185; BRÄNDLI, Baurechtliche Verträge, N. 58; SCHUMACHER, 

Generalunternehmer, s. 43; AYAN, s. 27; GÖKYAYLA, Eser, s. 13. 
58  GAUCH, Werkvertrag, N. 219; BK-KOLLER, Art. 363 N. 205; ZELTNER, N. 15; AYAN, s. 28; 

GÖKYAYLA, Eser, s. 13. 

 Yan yüklenici (Nebenunternehmer) ifadesi SIA-Norm 118’in 30/I. maddesinde geçmektedir.  
59  BK-KOLLER, Art. 363, N. 205. 
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IV. ŞEKLİ 

Eser sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda kural olarak özel bir şekle 

bağlanmamıştır. Bu nedenle yazılı veya sözlü olarak ya da örtülü irade beyanıyla dahi 

geçerli olarak kurulabilir60. Bununla birlikte taraflar TBK m. 16 uyarınca sözleşmenin 

geçerliliğini iradi olarak şekle tabi tutabilir. Taraflarca kararlaştırılan iradi şekil karine 

olarak geçerlilik koşuludur ve ancak kararlaştırılan şekle uygun olarak yapıldığı 

takdirde sözleşme geçerli şekilde kurulmuş olur61.  

Taşınmaz mülkiyetini devir taahhüdü içeren eser sözleşmelerinin resmi şekle 

uygun olarak yapılması gerekir62. Yükleniciye ait arsa üzerinde meydana getirilen 

eserleri konu edinen eser sözleşmeleri bu kapsamdadır63. Diğer taraftan yüklenicinin iş 

sahibine sattığı bir taşınmaz üzerinde bir bina inşa etmesi durumunda da, yüklenici ile iş 

sahibi arasındaki taşınmaz satış sözleşmesi resmi şekle tabidir64. Bu husus, durumun 

özelliği gereği kendiliğinden anlaşılır ve tartışmasızdır. Buna karşılık, taraflar arasında 

bir satış sözleşmesinin bulunmadığı hallerde, taşınmaz satış sözleşmesine ilişkin şekil 

 
60  GAUCH, Werkvertrag, N. 406; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vorbem. Art. 363-379, N. 16; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 28- 29; KOSTAKOĞLU, s. 21; ERMAN, Beklenilmeyen Haller, s. 21; 

ARAL/AYRANCI, s. 367; ERDOĞAN, s. 137; EREN, Borçlar Özel, s. 591; ALTAŞ, Eser, s. 47; 

YAKUPPUR, Sendi, Borçlar Kanunu'na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu 

ve Teslim Borcuna Aykırılıkları, İstanbul, 2010, s. 14-15; BAYGIN, s. 17; DUMAN, İlker Hasan, 

İnşaat Hukuku, Güncellenmiş 8. Baskı, Ankara 2016, s. 118; KURT, s. 43; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, 

s. 532. Y. 15. HD., 10.11.2003, E. 2003/2215, K. 2003/5325: “…eser sözleşmesi yazılı olarak 

yapılabileceği gibi sözlü de yapılabilir, sözleşmenin yazılı olması taraflara sadece ispat kolaylığı 

sağlar.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
61  OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 142; EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 

2017, s. 284; ALTAŞ, Hüseyin, Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998, 

s. 69; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 532; DAYINLARLI, Temerrüt, s. 23; Y. 15. HD., 8.2.2006, 

2513/587 (DUMAN, İnşaat, s. 119-120). 
62  ARAL/AYRANCI, s. 367; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 548; KURT, s. 43. 
63  GAUCH, Werkvertrag, N. 408; ARAL/AYRANCI, s. 367; KOCAAĞA, İnşaat, s. 67; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 532; EREN, Borçlar Özel, s. 591. 
64  GAUCH, Werkvertrag, N. 408; GAUCH, Unternehmer, N. 258; SCHUMACHER, 

Generalunternehmer, s. 43. 
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zorunluluğunun eser sözleşmesini de kapsayıp kapsamadığı tartışmalıdır. Doktrinde 

taşınmaz satışı ve eser sözleşmesinden oluşan karma sözleşmelerde65, eserin meydana 

getirilmesi karşılığında ödenecek bedelin taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan 

toplam bedele dahil olup olmamasına veya taşınmazın karşı edimi olarak 

kararlaştırılmış olup olmamasına göre bir ayrım yapılması gerektiği ifade 

edilmektedir66. Bu kapsamda taraflar arasındaki sözleşmede taşınmaza ilişkin satış 

bedeli ile taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı karşılığında ödenecek bedelin ayrı ayrı 

kararlaştırıldığı durumlarda, eser sözleşmesinin resmi şekle tabi olmadığı kabul edilir. 

Bu nedenle eserin bedelinin taşınmazın karşı edimini oluşturmadığı bu tür durumlarda, 

gerek yüklenicinin eserin meydana getirilmesi taahhüdünün gerek iş sahibi tarafından 

meydana getirilecek eser karşılığında ödenmesi taahhüt edilen bedel, taşınmaz satışına 

ilişkin kanunda yer alan resmi şeklin kapsamına dahil değildir67. Zira bu durumda eser 

edimi ve bedel, taşınmaz satış sözleşmenin kapsamı dışında kalır ve eserin bedeli 

taşınmazın karşı edimini oluşturmaz. Bununla birlikte söz konusu edimler, şekle tabi 

taşınmaz satışı ile bir karma sözleşme ilişkisi oluşturabilir68. Satım konusu taşınmaz ve 

meydana getirilecek eser için sözleşmede tek bir toplam bedelin (einzige Gesamtpreis) 

kararlaştırılmış olduğu sözleşmeler bakımından şekil zorunluluğu söz konusudur69. Bu 

 
65  Doktrinde tarafların arsa ve inşa edilecek bina için tek bir bedel kararlaştırmaları halinde, taşınmaz 

satışı ve eser sözleşmesinden oluşan bir karma sözleşme söz konusu olduğu ifade edilmektedir. 

(GAUCH, BR 1993, s. 39-40; BRÄNDLI, Baurechtliche Verträge, N. 61; BRÜCKNER, s. 707; 

GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N. 540; LEUENBERGER, s. 69; BGE 118 II 142 E. 1a.). Buna 

karşılık, arsanın bedeli ile arsa üzerine inşa edilecek yapı karşılığında ödenecek ücret ayrı ayrı 

kararlaştırılmışsa, inşaat sözleşmesi ve taşınmaz satışı olmak üzere birbirinden bağımsız iki 

sözleşmenin bulunduğunun kabulünün gerektiği belirtilmektedir. (BK-KOLLER, Art. 363, N. 225; 

BRÄNDLI, Baurechtliche Verträge, N. 61). 
66  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 16. Eser sözleşmesinin kurulması kural olarak 

özel bir şekil gerektirmemekle birlikte, karma sözleşmelerde duruma göre ilgili eser sözleşmesi 

kısmının geçerliliği belirli bir şekilde yapılmış olmasına bağlı olabilir (BGE 117 II 259, E. 2b). 
67  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 16; GAUCH, Werkvertrag, N. 408. 
68  BRÜCKNER, s. 707; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N. 540; LEUENBERGER, s. 69. 
69  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 16; GAUCH, Werkvertrag, N. 408. 
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durumda, iş sahibi tarafından taahhüt edilen toplam bedel ile yüklenicinin borçlandığı 

eser ediminin resmi senedin kapsamına dahil edilmesi gerekir. 

Diğer taraftan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de resmi geçerlilik şekline 

tabidir70. Zira arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, iş sahibi bağımsız bölümlere 

ilişkin arsa paylarının mülkiyetini yükleniciye devretmekle yükümlüdür. Resmi şekli 

gerçekleştirecek makam, tapu sicil memurları ve noterlerdir71. Sözleşmede yer alan 

 
70  TANDOĞAN, Cilt II, s. 29; KOSTAKOĞLU, s. 71; DUMAN, İnşaat Hukuku, s. 97; 

ARAL/AYRANCI, s. 368; ERDOĞAN, s. 137; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 500; ERMAN, 

Arsa Payı, s. 15; EREN, İnşaat, s. 57; ERTAŞ, Kat Karşılığı İnşaat, s. 80; YAKUPPUR, s. 15; 

DAYINLARLI, Temerrüt, s. 23; AYAN, s. 32- 33; KURT, s. 43; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 584; Y. 

15. HD., 06.11.2007, E. 2006/5967, K. 2007/6996: “Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri tapuda 

pay devrini de içerdiğinden BK. 213, TMK. 706, Tapu Kanunu'nun 26 ve Noterlik Kanunu'nun 60. 

maddeleri uyarınca resmi şekilde yapılması geçerlilik koşulu ise de; inşaatın tamamlanıp bitirilmesi 

ve tarafların edimlerini önemli oranda yerine getirmesi durumunda adi yazılı ve şifahi sözleşmelerin 

geçersizliğini ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup korunamayacağından 

geçersizliğinden bahsetmek mümkün değildir.”; Y. 15. HD., 27.01.2004, E. 2003/3899, K. 2004/408: 

“Taraflar arasındaki uyuşmazlık arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. 

Davacı yüklenici, davalı arsa sahibidir. Davacı ile davalı arsa sahibi arasında imzalanan ay ve günü 

belli olmayan 1993 tarihli sözleşme uyuşmazlık konusu değildir. Anılan sözleşme resmi yazılı şekilde 

yapılmadığından….”; Y. 15. HD., 23.12.2003, E. 2003/2775, K. 2003/6201: “Taraflar arasında adi 

yazılı şekilde düzenlenen arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesi geçersiz olup, arsa payı devri ile 

geçerlilik de kazandırılmadığından, bu sözleşmenin ifası istenemeyeceği gibi feshi de dava edilemez 

ise de, geçersiz sözleşmenin ifası aşamasında taraflar birbirlerinin mal varlıklarına artı değer 

kazandırmışlarsa, bu değerler karşılıklı olarak, sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanılarak 

istenebilir.”; Y. 15. HD., 20.06.2013, E. 2013/1437, K. 2013/4005: “Dava, arsa payı karşılığı inşaat 

sözleşmesine dayalı olarak açılmıştır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, gecikme 

tazminatı; eksik ve kusurlu işler bedelinin tahsili ve nama ifa talepleri hakkında karar verilmesi 

istemlerinin kabul edilebilmesi için, yanlar arasında somut olayda uygulanması gereken 818 Sayılı 

B.K.'nun 213, Türk Medeni Kanunu'nun 706, Tapu Kanunu'nun 26 ve Noterlik Kanunu'nun 60. 

maddeleri uyarınca arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin, kural olarak "zorunlu şekil" koşuluna 

uygun olarak yapılması zorunludur. Ancak, bazı ayrık hallerde resmi şekle uygun olarak yapılmamış 

olduğu halde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin, taraflarını bağlayıcı olduğu kabul edilebilir. O 

halde, eldeki davanın dinlenebilir olabilmesi için yanlar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat 

sözleşmesinin ya resmi şekilde yapılması ya da sözleşmenin tarafları bağlayıcı nitelikte olması 

gerekmektedir.” 
71  ARAL/AYRANCI, s. 368; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 501; EREN, İnşaat, s. 57; KURT, s. 44; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 584. 
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imzaların noterce onaylanması yeterli değildir; sözleşmenin noterlerce re’sen düzenleme 

biçiminde yapılması gerekir72. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu inşaat sözleşmeleri, tabi oldukları 

özel düzenlemeler uyarınca şekle tabi kılınmıştır. Kamu inşaat sözleşmeleri olarak da 

ifade edilen yapım işlerine ilişkin bu sözleşmeler, kural olarak 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu73 hükümlerine tabi olmakla birlikte, bu kanunun uygulama alanı dahilinde 

olmayan durumlarda ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu74 hükümleri uygulanır. 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi yapım işlerinde, yapılan bütün ihalelerin idare 

tarafından hazırlanan sözleşmeye bağlanması ve bu sözleşmenin ihale yetkilisi ve 

yüklenici tarafından imzalanması gerekir. Ancak ihale dokümanında aksi 

belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili veya onaylattırılması zorunlu kılınmamıştır 

(KİK m. 46). 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda ise, genel bütçeye dahil dairelerle 

katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin yapım işlerine ilişkin 

sözleşmelerinin noterler tarafından tescili öngörülmüştür. Kanunda öngörülen şeklin 

geçerlilik koşulu olduğu kabul edilmektedir75. 

 

 
72  KOSTAKOĞLU, s. 72; DUMAN, İnşaat Hukuku, s. 97; ERTAŞ, Kat Karşılığı İnşaat, s. 80; 

KARATAŞ, s. 42; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 501; Y. 15. HD., 14.04.2008, E. 2007/1276, K. 

2008/2431: “…arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerliliği, bu sözleşmelerin noterde 

“düzenleme” şeklinde yapılmalarına bağlıdır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 15. HD. 

14.5.1990, E. 989/4811, K. 990/2181 (KOSTAKOĞLU, s. 72-73). 
73  Bkz. RG. T. 22.01.2002, S. 24648. 
74  Bkz. RG. T. 10.10.1983, S. 18161. 
75  TANDOĞAN, Cilt II, s. 33; SELİÇİ, İnşaat, s. 15; GÖKYAYLA, Eser, s. 16; EREN, İnşaat, s. 58; 

DEMİRBOĞA, Dursun Ali, Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi, Ankara 2013, s. 58; KARACA, 

Mehmet, Kamu İnşaat Sözleşmelerinin Müteahhitten Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi Halleri, 

Ankara 2009, s. 43. 
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V. HUKUKİ NİTELİĞİ 

A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 

Eser sözleşmesi, hukuki niteliği itibariyle tam iki tarafa borç yükleyen bir 

sözleşmedir76. Bu sözleşmede, taraflardan birinin borcu, diğer tarafın borcunun 

karşılığını oluşturur. Karşılıklılık ilişkisi, eserin meydana getirilerek teslimi borcu ile 

bedel ödeme borcu arasındadır77. 

 

B. İvazlı Sözleşme Olması 

Eser sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir78. Zira eser sözleşmesi ile yüklenici bir 

eser meydana getirerek bunu iş sahibine teslim etmeyi üstlenirken, iş sahibi de meydana 

getirilecek eser karşılığında bedel ödeme borcu altına girer. Bir başka ifade ile 

yüklenici, bir bedel karşılığında eser meydana getirmeyi taahhüt eder. Bedel ödeme 

 
76  GAUCH, Werkvertrag, N. 7; BÜHLER, Art. 363 N. 32; BK-KOLLER, Art. 363, N. 49; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 12; BÖGLI, s. 9; SCHUMACHER/KÖNIG, 

Vergütung, N. 16; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 35; HONSELL, OR BT, s. 302; 

ARAL/AYRANCI, s. 359; EREN, İnşaat, s. 51; EREN, Özel Hükümler, s. 580; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 505; ALTAŞ, Eser, s. 43; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 5; 

GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 2; AYAN, s. 29; BÜYÜKAY, s. 42; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 532; Y. 14. HD., 

05.03.2009, E. 2009/1786, K. 2009/2803: “…eser sözleşmeleri iki tarafa hak ve borçlar yükleyen ani 

edimli sözleşmelerdendir. Bir sözleşmenin iki tarafa hak ve borçlar yüklüyor olması demek, iki tarafın 

da o sözleşmeden dolayı hem alacaklı ve hem de borçlu olması demektir. Ani edimli sözleşmelerde, 

eserin tesliminden önceki bütün çalışmalar eseri meydana getirme çalışmalarıdır.” (Kazancı - İçtihat 

Bilgi Bankası). 
77  GAUCH, Werkvertrag, N. 7; BÜHLER, Art. 363, N. 32; BK-KOLLER, Art. 363, N. 49; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vorbem. Art. 363-379, N. 12; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 

308; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 35; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 363, N. 4; 

BÖGLI, N. 14; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 6, 9; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 2. 
78  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 7; EREN, İnşaat, s. 51; TANDOĞAN, Cilt II, s. 24; 

TANDOĞAN, İstisna, s. 321; ERDOĞAN, s. 136; ALTAŞ, Eser, s. 48; DAYINLARLI, Temerrüt, 

s. 23; KURT, s. 45; KOCAAĞA, İnşaat, s. 53; SEÇER, s. 41; EREN, Borçlar Özel, s. 585; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 532. 
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taahhüdü olmaksızın bir eserin meydana getirilmesi hususunda yapılacak anlaşma eser 

sözleşmesi olarak nitelendirilemez79. Bedel kararlaştırılmaksızın bir eser meydana 

getirilmesi taahhüdünde bulunulması durumunda, doktrinde bir görüş, burada bir 

vekâlet sözleşmesi bulunduğunu yönündedir80. Kanaatimizce üstün tutulması gereken 

diğer bir görüşe göre ise, bu durumda eser sözleşmesi benzeri bir isimsiz sözleşme söz 

konusudur81. 

 

C. Rızaî Sözleşme Olması 

Eser sözleşmesi yüklenici ile iş sahibinin karşılıklı ve birbirine uygun irade 

beyanında bulunmaları neticesinde kurulur82. Sözleşmenin kurulması ve hüküm 

doğurması için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterlidir; eserin 

teslim edilmiş olması gerekmemektedir83. Bu nedenle eser sözleşmesi rızaî bir 

sözleşmedir84. 

 
79  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 7; BÜHLER, Art. 363, N. 68; ARAL/AYRANCI, s. 366; 

EREN, İnşaat, s. 52; KURT, s. 45. 
80  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363 N. 7; BUCHER, OR BT, s. 211; ERMAN, Beklenilmeyen 

Hal, s. 19; ERGEZEN, Muaz, İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, 

Ankara 2007, s. 35. 
81  BÜHLER, Art. 363, N. 68; GAUCH, Vergütung, s. 5; BK-KOLLER, s. 21 N. 51; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 115; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 6; ARAL/AYRANCI, s. 366; 

EREN, İnşaat, s. 52; BAYGIN, s. 15. 
82  GAUCH, Werkvertrag, N. 380; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 43; ARAL/AYRANCI, s. 360, 

366-367; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 508; KURT, s. 38; CANBOLAT, s. 28; YAKUPPUR, s. 

14. 
83  GAUTSCHI, Art. 363, N. 11a; TANDOĞAN, Cilt II, s. 28; ALTAŞ, Eser, s. 49; KURT, s. 45; 

ARAL/AYRANCI, s. 360; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 508; EREN, Borçlar Genel, s. 238; 

EREN, Borçlar Özel, s. 595; BÜYÜKAY, s. 42. Eser sözleşmesinde, eserin teslimi, sözleşmenin ifası 

ile ilgilidir. Bkz. İkinci Bölüm § 3., I. 
84  TANDOĞAN, Cilt II, s. 28; ARAL/AYRANCI, s. 360, 366; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 508; 

GÖKYAYLA, Eser, s. 19; ALTAŞ, Eser, s. 46; BAYGIN, s. 19; KOCAAĞA, İnşaat, s. 52; 

BÜYÜKAY, s. 42; KURT, s. 45; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 532. 



 
 

29 

D. Kural Olarak Ani Edimli Sözleşme Olması 

1. Genel Olarak 

Sözleşmeler ifa süreleri bakımından ani edimli ve sürekli borç ilişkisi doğuran 

sözleşme olarak ikiye ayrılır. Bir sözleşmenin ani edimli veya sürekli borç ilişkisi 

doğuran sözleşme niteliğinin tespitinde, doktrindeki hâkim görüşe göre, borçlunun 

faaliyetleri değil, alacaklının edime ilişkin menfaatinin bir anda mı yoksa bir süreye 

yayılarak mı gerçekleştiğine bakılmalıdır85. Alacaklının edimin ifasındaki menfaatinin 

zaman birimiyle ölçülemeyecek bir an içinde gerçekleşmesi halinde ani edimli bir 

sözleşmenin varlığından söz edilir86. Buna karşılık, alacaklının ifaya olan menfaati 

borçlunun zaman içinde devamlılık gösteren sürekli davranışlarıyla gerçekleşiyorsa 

sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme söz konusu olur87. 

Dönemli veya aralıklı edimlerin söz konusu olduğu hallerde ise, sözleşmenin 

sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme mi yoksa ani edimli bir sözleşme mi 

olduğunun her bir somut olay bakımından ayrı ayrı ve amaca göre değerlendirilmesi 

gerekir. Taraflar arasındaki sözleşme ile alacaklının edim toplamını elde etmesinden 

ziyade belirli bir süre boyunca ihtiyacının sürekli olarak karşılanması amaçlanmışsa, 

 
85  SELİÇİ, Sürekli Borç İlişkileri, s. 7- 8; KUNDALP, s. 18, 19; ÖZ, Dönme, s. 14; OĞUZMAN/ÖZ, 

Cilt I, s. 11; ALTINOK ORMANCI, Pınar, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 

2011, s. 13; AKKAYAN YILDIRIM, Ayça, “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin 

Temerrüde Düşmesi Üzerine Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi ve Sona Ermenin Etkileri”, 

Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 61; AYAN, s. 45. Farklı görüşte: SEROZAN, 

Dönme, s. 164, dn. 24. Yazar ifanın sürekli olup olmadığının borçlunun faaliyetlerine göre 

belirlenmesi gerektiğini savunur. 
86  EREN, Borçlar Genel, s. 108; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 11; SELİÇİ, Sürekli Borç İlişkileri, s. 8; 

KUNDALP, s. 18; AYRANCI, Hasan, Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara 2003, s. 90, 91; 

AYRANCI, Hasan, Enerji Sözleşmeleri, Ankara 2010, s. 156; KURT, s. 46. 
87  EREN, Borçlar Genel, s. 107; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 12; SELİÇİ, Sürekli Borç İlişkileri, s. 11; 

KUNDALP, s. 18; AYRANCI, Sözleşmelerin Yüklenilmesi, s. 91; AYRANCI, Enerji, s. 156. 
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sürekli borç ilişkisinin kabulü gerekir88. Buna karşılık, tarafların amacı alacaklının 

toplam edim miktarını elde etmesi olmakla birlikte çeşitli sebeplerle ifayı 

kolaylaştırmak için edim dönemli olarak ifa edilecekse, ani edimli sözleşme söz 

konusudur89. 

 

2. Eser Sözleşmesinin Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşme Olduğunu 

Kabul Eden Görüş 

Eser sözleşmesinin sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olduğunu kabul 

eden görüş90, yüklenicinin eseri meydana getirme borcunun bir iş görme edimi 

içermesinden hareket eder. Bu görüşe göre, eser sözleşmesinde yüklenici eserin teslimi 

dışında eserin meydana getirilmesine yönelik faaliyette bulunmayı da üstlenir. Bu 

nedenle eserin meydana getirilmesine ilişkin fiiller de ifaya dahildir. Yüklenicinin 

üstlenmiş olduğu edime yönelik iş görme edimi sadece ifaya hazırlık hareketi olarak 

kabul edilemez91. Dolayısıyla ifası zamana yayılan iş görme edimlerini içeren 

sözleşmeler sürekli borç ilişkisi sayıldığından, eserin meydana getirilmesine ilişkin iş 

görme edimini içeren eser sözleşmesinin de sürekli borç ilişkisi niteliğinde olduğu 

sonucuna varılması gerekir92. 

 

 
88  ÖZ, Dönme, s. 16; KUNDALP, Erden, Ard Arda Teslimli Satım Akdi, Ankara 1968, s. 19, 27; 

OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 13 dn. 43; KURT, s. 48-49. 
89  ÖZ, Dönme, s. 16; KUNDALP, Satım, s. 19, 27; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 13 dn. 43; KURT, s. 48-

49. 
90  ERMAN, Beklenilmeyen Hal, s. 10-11, 106; ÖZYÖRÜK, Sezer, İnşaat Sözleşmesi (Yapısı, Feshi) 

Borçlar Kanunu’nun 371. Maddesine Göre Feshin Sonuçları, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 

1988, s. 59. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olduğu 

yönünde: KARTAL, Bilal, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara !993, s. 25. 
91  SEROZAN, Dönme, 166. 
92  ERMAN, Beklenilmeyen Hal, s. 10-11, 106; ÖZYÖRÜK, s. 59.  
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3. Eser Sözleşmesini Ani Edimli Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş 

Doktrinde hâkim olan görüşe göre93, eser sözleşmesi, kural olarak ani edimli bir 

sözleşmedir. Bu görüşü savunan yazarlar, eser sözleşmesinin niteliğinin belirlenmesinde 

alacaklının edime ilişkin menfaatinin bir anda mı, yoksa bir zaman sürecine yayılarak 

mı gerçekleştiği kıstasından hareket eder. Eser sözleşmesinde, iş sahibinin ifaya olan 

menfaati zaman içinde değil, eserin teslimi ile bir anda gerçekleşir. Yüklenicinin borcu 

belirli veya belirsiz bir zaman boyunca ifa edilmesi gereken sürekli bir borç değil, ifa ila 

sona eren bir borçtur94. Bu nedenle, taahhüt edilen eser tamamlanıp teslim edilene kadar 

geçen sürede yüklenicinin iş görme faaliyetleri ile her an ifayı gerçekleştirdiğinden söz 

edilemez. Yüklenicinin iş görme edimini bir zaman dilimi içerisinde yerine getirmesi, 

sözleşmenin kurulması ile eserin teslimi arasında belirli bir zamanın geçmesi bu 

sözleşmeye sürekli borç doğuran bir sözleşme niteliği kazandırmaz. Yüklenicinin eseri 

meydana getirmeye ilişkin iş görme faaliyeti, edim sonucunun gerçekleşmesi 

bakımından bir araçtır95 ve hazırlık faaliyetleri olarak kabul edilmelidir96. Başka bir 

 
93  GAUCH, Werkvertrag, N. 9; BÖGLI, s. 10; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 

14; MÜLLER-CHEN/GIRSBERGER/DROESE, s. 216; SELİÇİ, Sürekli Borç İlişkileri, s. 26; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 59-60; ARAL/AYRANCI, s. 360; ÖZ, Dönme, s. 20; ALTAŞ, Eser, s. 50; 

AYAN, s. 45; KURT, s. 50; SEÇER, s. 44; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 533; ÖZ, M. Turgut, İnşaat 

Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2016, s. 141; AKKAYAN YILDIRIM, s. 61; GÜMÜŞSOY 

KARAKURT, Güler, Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması, 

İstanbul 2017, s. 13; GÜLEÇ, Şafak, Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi, 

Ankara 2009, s. 29. 
94  GAUCH, Werkvertrag, N. 9; BÖGLI, N. 16; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 

14; ARAL/AYRANCI, s. 360; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 507; OZANOĞLU, s. 62; KURT, s. 

50. Federal Mahkeme’ye göre, eserin meydana getirilmesi uzun bir süre gerektirse bile eser 

sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olarak nitelendirilemez. (BGE 98 II 299). 
95  LARENZ, Besonderer Teil, s. 344; BK-KOLLER, Art. 363, N. 54; BÖGLI, s. 11; ÖZ, Dönme, s. 

20. Yargıtay da eser sözleşmelerinin kural olarak ani edimli sözleşme olduğu görüşündedir. Nitekim 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi konuya ilişkin bir kararında “…eser sözleşmeleri…ani edimli 

sözleşmelerdendir. Ani edimli sözleşmelerde, eserin tesliminden önceki bütün çalışmalar eseri 

meydana getirme çalışmalarıdır.” ifadelerine yer vermiştir. (Y. 14. HD., 05.03.2009, E. 2009/1786, 

K. 2009/2803).  
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ifadeyle, eser sözleşmesinde asli edim yükümlülüğünün konusu iş görme sonucu, yani 

eserdir. İş görme faaliyetleri ise asli edim yükümlülüğünün bir parçasıdır. Bu nedenle 

yüklenicinin edim sonucunun yerine getirilmesine ilişkin faaliyette bulunması, başlı 

başına asli edim yükümlülüğünü oluşturmaz97. 

 

4. Karma Görüşler 

Eser sözleşmesini geçici-sürekli karmaşığı bir sözleşme olarak nitelendiren bu 

görüş98, eser sözleşmesinin sürekli borç ilişkisi ile ani edimli borç ilişkisinin bir bileşimi 

olduğunu savunur. Bu görüşe göre, eser sözleşmesi mutlak şekilde sürekli borç ilişkisi 

 
96  SELİÇİ, Sürekli Borç İlişkileri, s. 26; ÖZ, Dönme, s. 3; ÖZ, İnşaat, s. 141; KURŞAT, Arsa Payı, s. 

753; AYAN, s. 25. Yüklenicinin iş görme faaliyetleri, edim sonucu olan eserin meydana getirilmesi 

yükümlülüğünden ayrı bir borç ilişkisi oluşturmaz. Bu iş görme faaliyetleri, sonucu gerçekleştirme 

borcunun ifası için gerekli hazırlık faaliyetleri niteliğindedir. Bu hazırlık faaliyetleri ile ifa edilecek 

borç, bir sonucun sağlanmasıdır. 
97  ÖZ, Dönme, s. 20; AYAN, s. 25. 
98  SEROZAN, Dönme, s. 175; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 11-12; BÜYÜKAY, s. 46; 

GÖKYAYLA, Eser, s. 18-19. Diğer taraftan doktrinde eserin tesliminin ve bedelin ödenmesinin ani 

edim sözleşmelerin özelliğini göstermekle birlikte eserin bir zaman dilimi içerisinde meydana 

getirilmesinin ise sürekli borç doğuran sözleşmelerin özelliğini gösterdiğini ifade edilmektedir. 

(GÖKYAYLA, s. 19). İnşaat sözleşmeleri bakımından benzer görüşte: KAPLAN, Ücret, s. 121. 

Yargıtay, eser sözleşmesini kural olarak ani edimli bir sözleşme kabul etmekle birlikte eser 

sözleşmesinin bir türü olan inşaat sözleşmelerinin geçici- sürekli karmaşığı bir sözleşme olarak 

nitelendirmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun konuya ilişkin bir kararı şu 

şekildedir: “İş görme sözleşmeleri arasında yer alan istisna sözleşmesi genel olarak "ani edimli" 

sözleşmeler grubunda mütalaa edilmekte ise de, istisna sözleşmesinin bir türü olan inşaat 

sözleşmelerinde; müteahhidin ( emeğe ve masrafa dayanan ) edim borcunun genellikle uzun bir 

zaman süreci içinde yayılmış olmasından dolayı ve edim borcunun bu özelliği yönünden, sürekli borç 

ilişkilerine özgü kuralların da gözetilmesi gerekir. Kanunda da, istisna sözleşmeleri düzenlenirken, 

sürekli borç ilişkilerine özgü kurallara yer verdiği görülmektedir. O halde, Hukuk Genel Kurulu 

kararında da açıkça belirtildiği gibi, inşaat sözleşmeleri "geçici - sürekli karmaşığı" bir özellik 

taşımaktadır.” (YİBGK., 25.10.1984, E. 1983/3, K. 1984/1) (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Eser 

sözleşmesinin sürekli sözleşme benzeri bir borç ilişkisi olduğu yönünde: ALTINOK ORMANCI, s. 

42. 
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doğuran sözleşme veya ani edimli sözleşme olarak nitelendirilemez99. Bu nedenle özel 

hüküm bulunmayan hallerde hâkim önüne gelen olaya menfaatler dengesini göz önünde 

bulundurarak bazen ani edimli bazen de sürekli borç ilişkilerine özgü kuralları 

uygulayabilmelidir. Diğer taraftan yüklenicinin asli edim yükümlülüğü kapsamına 

yalnız iş görme sonucu, yani eser değil, iş görme faaliyetleri de dâhildir100. Yüklenicinin 

taahhüt ettiği edim sonucunu meydana getirmek için gerçekleştirdiği iş görme 

faaliyetleri, asli edim yükümlülüğünün kapsamı dışında tutulup, sadece hazırlık 

faaliyetleri olarak değerlendirilemez101. 

 

5. Kanaatimiz 

Eser sözleşmesi, kural olarak, sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olarak 

nitelendirilemez102. Zira bir borç ilişkisine süreklilik niteliğini veren, borçlunun hazırlık 

faaliyetlerinin değil, alacaklının edime ilişkin menfaatinin gerçekleşmesinin zamana 

yayılmasıdır. Eser sözleşmesinde, iş sahibinin edime ilişkin menfaati zamana yayılmaz; 

meydana getirilen eserin teslimi ile bir anda gerçekleşir103. Ayrıca eser sözleşmesinde 

asli edimin kapsamı kural olarak baştan itibaren bellidir; yalnızca söz konusu eserin 

meydana getirilmesi aşaması bir süreyi gerektirdiğinden zorunlu olarak borç ilişkisi bir 

süreye yayılır. Zaman, yüklenici tarafından borçlanılan edimin toplam kapsamı üzerinde 

herhangi bir etkiye sahip değildir. Ayrıca yüklenicinin ediminin bu süreye bağlı olarak 
 

99  ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 9, 10; BÜYÜKAY, s. 46. 
100  BECKER, Art. 366, N. 1; VON BÜREN, OR BT, s. 145; SEROZAN, Dönme, s. 166; ŞENOCAK, 

Ayıbın Giderilmesi, s. 8; BÜYÜKAY, s. 46. 
101  ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 9. 
102  GAUCH, Werkvertrag, N. 9. 
103  Eser sözleşmesinde yüklenici, sadece bir iş görme faaliyetinde bulunmayı değil, aynı zamanda iş 

görme faaliyetinin sonucunu taahhüt eder. Sözleşmede kararlaştırılan sonuç ortaya çıkmadıkça, 

yüklenicinin ifaya yönelik faaliyetleri ne kadar ileri bir düzeye ulaşmış olursa olsun, yüklenici edim 

yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaz. Yüklenici, ancak, kararlaştırılan sonucun ortaya çıkması ile 

borcundan kurtulur. 



 
 

34 

sürekli bir artış gösterdiğinden söz edilemez ve iş sahibinin edime ilişkin menfaati 

zamanın geçmesine bağlı olarak artmaz. 

Eser sözleşmesi, kural olarak ani edimli bir sözleşmedir. Zira iş sahibinin ifaya 

ilişkin menfaatinin meydana getirilen eserin teslimi ile bir anda gerçekleşmesine 

mukabil, yüklenicinin taahhüt edilen eseri meydana getirerek teslim etmesine ilişkin 

edim yükümlülüğü, zaman içinde süregelen bir ifaya ilişkin değildir ve ifa ile sona erer. 

Diğer bir ifadeyle, yüklenicinin edim yükümlülüğü, belirli ya da belirsiz bir süre 

boyunca devamlı olarak ifa edilen bir sürekli borç değildir. Bu husus, özellikle kanunun 

sürenin dolmasını yahut feshi olağan sona erme sebebi olarak öngörmemiş olmasından 

da anlaşılmaktadır. 

Eser sözleşmesi kural olarak ani edimli olmakla birlikte, istisnai bazı durumlarda 

sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme niteliği taşıyabilir104. Sözleşmeye konu edim 

sürekli nitelikte ise veya dönemli nitelikte olmakla birlikte toplam edim başlangıçta 

belirlenebilir durumda değilse, sürekli borç ilişkisi doğuran bir eser sözleşmesinin 

varlığından söz edilir105. Federal Mahkeme kararına konu olan bir temizlik firmasının 

periyodik olarak sözleşmenin karşı tarafının odalarını temizlemesine ilişkin sözleşme, 

bu tür eser sözleşmesinin tipik örneğini oluşturur106.  

 
104 BK-KOLLER, Art. 363, N. 161; GAUCH, Werkvertrag, N. 322. GAUCH ani edimli eser 

sözleşmelerini “rein Werkvertrag” olarak nitelendirmekte; sürekli eser sözleşmeleri olarak ifade 

edilen eser sözleşmelerinin yüklenicinin eseri meydana getirme yükümlülüğünün ifa ile sona ermeyip 

sürekli borç ilişkisi oluşturması bakımından “rein Werkvertrag” olarak nitelendirdiği ani edimli eser 

sözleşmelerinden ayrıldığı ifade etmektedir. (GAUCH, Werkvertrag, N. 322). Yazar sürekli borç 

ilişkisi doğuran sözleşme niteliğindeki eser sözleşmelerinin ise isimsiz sözleşme niteliğinde olduğunu 

kabul etmektedir. Bkz. GAUCH, Werkvertrag, N. 9, 322. 
105 ÖZ, Dönme, s. 21, 22; KURT, s. 54. 
106 BGE 93 II 276 E. 4. 
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Eser sözleşmesi münferit bazı hallerde uzun süreli bir sözleşme (Langzeitvertrag 

veya langfristiger Vertrag) şeklinde de olabilir107. Sözleşmenin kurulması ile ifası 

arasında uzun bir zaman bulunan sözleşmeler, uzun süreli sözleşme olarak ifade 

edilmektedir. Uzun süre unsuru (Langzeitcharakter), sürekli borç ilişkisi söz konusu 

olmadığı sürece bir sözleşmenin eser sözleşmesi olarak nitelendirilmesine engel teşkil 

etmez. Diğer taraftan eser sözleşmesinin uzun süreli sözleşme olması, sözleşmenin ani 

edimli sözleşme niteliğinde olması sonucunu değiştirmez. Zira bir sözleşmenin uzun 

süreli sözleşme olması, sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşme niteliğinde olması 

sonucunu doğurmaz108. Ani edimli sözleşmelerde de taraflar sözleşme ile bağlılık 

süresini sona erdiren ifa zamanı düzenleyebilir ve bu suretle ifa belli bir zaman 

sonrasına bırakılabilir. Ayrıca bu durum, işin niteliğinden ortaya çıkabileceği gibi 

kanunda bu yönde bir düzenleme getirilmiş de olabilir109. Benzer şekilde uzun süreli 

sözleşme de taraflarca kararlaştırılmış olabileceği gibi işin niteliğinden de 
 

107  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vorbem. Art. 363-379, N. 14; GAUCH, Werkvertrag, N. 9; 

ZELTNER, N. 23. Doktrinde bir görüş, sözleşmeleri süreleri bakımından geniş anlamda uzun süreli 

sözleşme ve sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşme olarak ayırmakta ve eser sözleşmesinin uzun süreli 

bir sözleşme olduğunu belirtmektedir. (OETKER, Hartmut, Das Dauerschulverhältnis und seine 

Beendigung, Tübingen 1994, s. 158). Doktrindeki diğer bir görüş ise, ani edimli sözleşmeler ile 

sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler arasında kompleks uzun süreli sözleşmenin bulunduğunu ve 

eser sözleşmesinin bunun örneğini oluşturduğunu ifade etmektedir. (NICKLISCH, Fritz, “Vorteile 

einer Dogmatik für komplexe Langzeitvertrag”, Der komplexe Langzeitvertrag, Strukturen und 

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, (Hrsg./Ed.: Fritz Niklisch), Heidelberg 1987, s. 18). Bu görüşe 

göre uzun süreli sözleşmelerde taraflardan birinin edimi zaman dilimi içerisinde bir anda ifa edilirken, 

diğer tarafın edimi sürekli borç ilişkisi niteliğindedir. Klasik sürekli borç ilişkileri ile kompleks uzun 

süreli sözleşmeler birbirinden farklıdır. Uzun süreli borç ilişkilerinde belirli bir zaman diliminde edim 

mübadelesinin devamlı tekrarlanması söz konusu değildir. Aksine kural olarak birden fazla 

katılımcının iştirak ettiği ve uzun bir zaman gerektiren tek bir projenin meydana getirilmesi söz 

konusudur.  
108  Sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler çoğunlukla uzun süreli sözleşmelerdir. Bu nedenle bazen 

sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler uzun süreli sözleşmeler ile eş tutulur. Ancak bu yerinde 

değildir. Zira sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler kısa süreli sözleşme olabileceği gibi her sürekli 

edimli sözleşme uzun süreli sözleşme değildir. Bkz. GAUCH/SCHLEUP/SCHMID, N. 262-263. 
109  OKTAY, Saibe, “Uzun Süreli Sözleşmelerin Geçerliliği ve Sona Erme Düzeni”, İÜHFM C. LV, S. 3 

(1997), s. 210; GAUCH, Peter, System der Beendigung von Dauerverträgen, Freiburg 1968, s. 19. 
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kaynaklanabilir. Nitekim eser sözleşmesinin bir türü olan inşaat sözleşmeleri ve 

özellikle köprü, baraj, havaalanı gibi büyük inşaat işlerini konu edinen sözleşmeler işin 

niteliği gereği uzun zamana yayılır. 

 

§ 2. ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 

I. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 

A. Genel Olarak 

Eser sözleşmesinde yüklenicinin asli edim yükümlülüğü, eserin sözleşmeye 

uygun şekilde meydana getirilerek teslim edilmesidir. Bu itibarla eser sözleşmesinde 

yüklenicinin eser meydana getirme ve eseri teslim etme olmak üzere iki asli edim 

yükümlülüğü bulunur110.  

Türk Borçlar Kanunu’nda yüklenici bakımından asli edim yükümlülüklerinin 

yanı sıra bazı yan yükümlülükler de öngörülmüştür. Araç, gereç ve malzeme sağlama 

(TBK m. 471/IV ve m. 472), özen ve sadakat yükümlülüğü (TBK m. 471/I), işe 

zamanında başlama ve devam etme (TBK m. 473/I) yüklenicinin yan yükümlülüklerini 

oluşturur. 

 

 
110  STOTZ, s. 2; GAUCH, Werkvertrag, N. 8; BUSCHE, § 631 N. 61; SCHWENKER/RODEMANN, 

§ 631 N. 29, 32; TANDOĞAN, Cilt II, s. 48; ARAL/AYRANCI, s. 360, 369; OZANOĞLU, s. 62, 

79. Bazı yazarlara göre, eserin teslimi borcu, iş görme borcunun yanında bağımsız bir edim borcudur. 

Bkz. GAUTSCHI, Art. 363, N. 4. 
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B. Eser Meydana Getirme Borcu 

1. Eseri Şahsen Meydana Getirme veya Kendi İdaresi Altında Yaptırma 

Borcu 

Türk Borçlar Kanunu m. 471/III c. 1 uyarınca yüklenici kural olarak eseri şahsen 

meydana getirmek veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Sözleşmeyle 

üstlenilen edimin yüklenicinin kişisel yetenek ve becerilerine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve 

yükleniciden başka bir kimsenin onun idaresi altında dahi aynı eseri meydana 

getirmesinin mümkün olmadığı durumlarda yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme 

yükümlülüğü söz konusudur111. Buna karşılık, sözleşmeyle kararlaştırılan edimin kişisel 

nitelik taşımakla birlikte yüklenicinin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı olmadığı durumlarda, 

yüklenicinin eseri kendi idaresi altında yaptırması yeterlidir112. İfade edilmelidir ki, 

eserin yüklenicinin kişisel idaresi altında meydana getirildiği durumlar ile eserin 

yüklenicinin istihdam ettiği kişilere yaptırılması kastedilir. Bu durumda yüklenici ile 

çalıştırdığı kişiler arasında bir bağımlılık ilişkisi bulunması gerektiği kabul 

edilmektedir113. Buna karşılık eserin alt yüklenicilere yaptırılması bu kapsamda değildir. 

TBK m. 471/III c. 1’de öngörülen düzenleme ile yüklenicinin eseri meydana 

getirme borcunun kişisel nitelikte olduğu karine olarak kabul edilmiştir. Meydana 

getirilecek eserin kendisinin kişisel niteliklerine sıkı sıkıya bağlı olmadığını iddia eden 

yüklenici, bunu ispat etmelidir114. Buna karşılık, yüklenicinin eseri bizzat yapmakla 

 
111  BÜHLER, Art. 364 N. 56; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 364, N. 30; GAUCH, Werkvertrag, 

N. 609; TANDOĞAN, Cilt II, s. 71; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 19-20; ARAL/AYRANCI, 

s. 370. Sözleşmenin içeriğine göre şahsen ifası gereken bir eseri borçlanan yüklenicinin şahsen ifa 

koşuluna uygun olarak yerine getirilmemiş bir eser teslim etmesi durumunda aliud ifanın varlığı kabul 

edilir. GAUCH, Werkvertrag, N. 618a, 1443. 
112 ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 364, N. 31; GAUCH, Werkvertrag, N. 610; TANDOĞAN, Cilt 

II, s. 71; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 20; ARAL/AYRANCI, s. 370. 
113  ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 20; KURT, s. 58. 
114  BÜHLER, Art. 364, N. 79; GAUCH, Werkvertrag, N. 617; ARAL/AYRANCI, s. 370. 
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yükümlü olduğunu, onu kendi yönetimi altında yaptıramayacağını ispat ise iş sahibine 

aittir115.  

Türk Borçlar Kanunu m. 471/III c. 2’de eserin yüklenici tarafından şahsen veya 

kendi yönetimi altında meydana getirilmesi kuralına bir istisna getirilmiştir. TBK m. 

471/III c. 2 uyarınca eserin meydana getirilmesinde işin niteliğine göre yüklenicinin 

kişisel özelliklerinin önem taşımadığı hallerde, yüklenici eseri başkasına yaptırabilir. 

TBK m. 471/III c. 2 anlamında yüklenicinin kişisel özellikleri, yüklenicinin sözleşmeyle 

üstlendiği edimler göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir. Yüklenicinin ödeme 

gücü, iş sahibi ile yüklenici arasındaki kişisel ilişki ise dikkate alınmaz.  

Yüklenicinin eserin bir kısmını veya tamamını üçüncü bir kişiye yaptırması 

durumunda alt yüklenicilik ilişkisi söz konusu olur. Alt yüklenici, kural olarak 

yükleniciden bağımsız olarak hareket eden ve onun kişisel yönetim, denetim ve 

gözetimine bağlı olmadan çalışan bir ifa yardımcısıdır. Bununla birlikte doktrinde alt 

yüklenicinin yükleniciden bağımsız hareket etmesinin zorunlu olmadığı ve sözleşmede 

kararlaştırılmış olması durumunda veya işin niteliğinin gerektirdiği hallerde 

yüklenicinin kişisel yönetimi altında da çalışabileceği ifade edilmektedir116.  

 

2. Araç, Gereç ve Malzeme Sağlama Borcu 

Aksine adet veya anlaşma olmadıkça, yüklenici TBK m. 471/IV uyarınca eserin 

meydana getirilmesi için gerekli olan araç ve gereçleri sağlamak ve bunların 

masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Eserin meydana getirilebilmesi için kullanılması 

gereken ve tamamlandıktan sonra eserden ayrılabilen şeyler, araç ve gereçleri 

 
115  BÜHLER, Art. 364, N. 79; GAUCH, Werkvertrag, N. 617; ARAL/AYRANCI, s. 370. 
116  BECKER, Art. 364, N. 6; GAUCH, Werkvertrag, N. 623-624; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

364, N. 31; TANDOĞAN, Cilt II, s. 94; ERMAN, Arsa Payı, s. 41. 
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oluşturur117. İş makineleri, şantiye binası, işte kullanılacak aletlerin sağlanması araç ve 

gereç sağlama borcunun kapsamına dahildir118. 

Malzeme, eserin meydana getirilmesinde kullanılan ve onun bünyesine dahil 

olan maddelerdir119. Kanun, araç ve gereç sağlama borcundan farklı olarak eser 

sözleşmesinde malzemenin kimin tarafından temin edileceğini düzenlememiştir. 

Doktrinde TBK m. 472/I’de yer alan “malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa” 

ifadesinde ve TBK m. 471/IV hükmünün zıt anlamından hareketle, taraflarca aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça, eserin meydana getirilmesinde kullanılacak malzemenin 

kural olarak iş sahibi tarafından sağlanması gerektiği ifade edilmektedir120. Bununla 

birlikte taraflar arasındaki anlaşmaya göre eserde kullanılacak malzeme iş sahibi veya 

yüklenici tarafından temin edilebilir. Yüklenicinin malzeme sağlamakla da yükümlü 

olduğu eser sözleşmeleri, eser teslim sözleşmesi (Werklieferungsvertrag) olarak 

adlandırılmaktadır121. Bu durumda yüklenici kullanılan malzemenin iyi cinsten 

 
117  TANDOĞAN, Cilt II, s. 102; KARAHASAN, Mustafa Reşit, İnşaat İmar İhale Hukuku, C. 1, 

İstanbul 1997, s. 218; YALÇINDURAN, Alt İstisna, s. 78; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 542. 
118  GAUCH, Werkvertrag, N. 69; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 364, N. 43; TANDOĞAN, Cilt 

II, s. 102; SELİÇİ, İnşaat, s. 27; ARAL/AYRANCI, s. 375; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 542-

543. 
119  GAUCH, Werkvertrag, N. 66; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 365 N. 4; KARAHASAN, C. 1, 

s. 221; TANDOĞAN, Cilt II, s. 104; KARATAŞ, İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, 6098 

Sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu’na Göre Düzenlenmiş 3. Baskı, Ankara 2013, s. 114. 
120  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 365, N. 11; GAUCH, Werkvertrag, N. 74; BK-KOLLER, Art. 

365, N. 27; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 365, N. 2; EREN, Fikret, “İnşaat Sözleşmelerinde 

Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları”, İnşaat Sözleşmeleri, 

Yönetici-İşletmeci, Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, (Ankara, 18-29 Mart 1996), 2. Tıpkı 

Basım, BTHAE., Ankara 2001, s. 69; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 24; ARAL/AYRANCI, s. 

377; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 544. Malzemenin kural olarak yüklenici tarafından sağlanması 

gerektiği yönünde: TANDOĞAN, Cilt II, s. 105. Malzemelerin iş sahibi tarafından sağlanacağına 

ilişkin bir karine bulunmadığı yönünde: GAUTSCHI, Art. 365, N. 2a; BÜHLER, Art. 366, N. 37. 
121  BÜHLER, Art. 363, N. 139; GAUCH, Unternehmer, N. 32; GAUCH, Werkvertrag, N. 82; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 21; BK-KOLLER, Art. 363, N. 23; BIERI, s. 9; 

EREN, Müteahhidin Borçları, s. 69; ARAL/AYRANCI, s. 378; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 

543. 
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olmamasından iş sahibine karşı sorumludur (TBK m. 472/I). İyi cins malzeme, aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça, en azından orta kalitede olmak zorundadır122. Orta kalitede 

malzeme, eserin kararlaştırılan tarzda ve nitelikte meydana getirilmesine elverişli 

malzemedir. 

 

3. Özen ve Sadakat Borcu 

Yüklenici, TBK m. 471/I uyarınca sözleşme ile üstlendiği edimleri iş sahibinin 

haklı menfaatlerini gözeterek özenle ifa etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda yüklenici, 

eserin meydana getirilmesinde ve tesliminde iş sahibinin vücut bütünlüğüne ve 

malvarlığına zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmalıdır123. 

Türk Borçlar Kanunu m. 471/II uyarınca yüklenicinin özen borcundan doğan 

sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanlardaki işleri üstlenen basiretli bir 

yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. 

Kanunda yüklenicinin özen borcu bakımından objektif bir kriter öngörülmüştür124. 

Bununla birlikte bazı eserlerin meydana getirilmesi bakımından sübjektif birtakım 

kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerekir125. Sanat eserlerinin meydana 

getirilmesine ilişkin sözleşmeler bu kapsamdadır. 

 
122  GAUCH, Werkvertrag, N. 83; EREN, Müteahhidin Borçları, s. 70; ARAL/AYRANCI, s. 379. Y. 15. 

HD., 9.5.1975, 2462/2490: “…yüklenici imal edeceği şeyde kullanacağı malzeme ve işçiliğin vasat 

derecede olmamasından dolayı iş sahibine karşı sorumlu tutulmaktadır.” (KARAHASAN, C. 1, s. 

1235).  
123 Y. 15 HD., 3.7.2007, E. 2006/3930, K. 2007/4525: “Yüklenicinin özen borcu, eser sözleşmesinin 

kurulmasıyla başlar, eserin iş sahibine teslim edildiği ana kadar devam eder. Özen borcunun gereği 

yüklenici eseri meydana getirme çalışmaları sırasında üçüncü kişilere verdiği zararlardan da 

sorumludur.” (KARATAŞ, s. 123). 
124  ARAL/AYRANCI, s. 381; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 527; KARATAŞ, s. 127; 

GÖKYAYLA, Özen, s. 791. 
125  ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 527. 
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Yüklenici, sözleşmeyle üstlendiği eseri meydana getirirken ve teslim ederken, 

benzer işi üstlenen bir yükleniciden iş hayatında geçerli anlayışa göre beklenebilecek 

her türlü özeni göstermelidir. Bu bağlamda yüklenicinin eseri meydana getirirken, 

makul, dürüst ve alanında uzman bir yüklenicinin göstermesi gereken tüm dikkat ve 

çabayı sarf etmesi ve sözleşmenin kurulduğu anda geçerli olan teknik kurallara uygun 

hareket etmesi gerekir126. Ayrıca yüklenici tacir ise, basiretli bir tacir gibi davranmalı ve 

alanında uzman, tecrübeli bir yüklenicinin göstermesi gereken özeni göstermelidir.  

Yüklenicinin sadakat borcu, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak Türk 

Borçlar Kanunu’nun 471. maddesinin birinci fıkrasında açıkça hükme bağlanmıştır. 

TBK m. 471/I uyarınca yüklenici üstlendiği işi iş sahibinin haklı menfaatlerini 

gözeterek sadakatle ifa etmekle yükümlüdür. 

Sadakat borcu, iş sahibinin yararına davranarak zarar verici fiillerden kaçınmayı 

gerektiren her türlü hareket ve davranışı kapsar127. Bu bağlamda yüklenicinin iş 

sahibinin yararına olan şeyleri yapması, buna karşılık iş sahibine zarar verecek 

şeylerden kaçınması gerekir. Sadakat borcunun kapsamının her somut olayın 

özelliklerine göre belirlenmesi gerekir128. 

 

4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu 

Taraflar arasındaki sözleşmede işe başlama zamanı kararlaştırılmışsa, yüklenici 

kararlaştırılan tarihte işe başlamalıdır. İşe başlama zamanı sözleşmede belirlenmediği 

veya işin niteliğinden anlaşılmadığı durumlarda ise, TBK m. 90 uyarınca yüklenici 
 

126  GAUCH, Werkvertrag, N. 842; ARAL/AYRANCI, s. 381; TANDOĞAN, Cilt II, s. 55; 

KOCAAĞA, Köksal, “Müteahhidin İşin Devamı Esnasında Özen Yükümünü İhlâl Ederek Eseri 

Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Yapacağının Anlaşılması Halinde İş Sahibinin BK m. 358/II 

Uyarınca Sahip Olduğu Haklar”, DEÜHFD, 2004/1, s. 177-201, s. 178. 
127  GAUTSCHI, Art. 364, N. 1a; TANDOĞAN, Cilt II, s. 49; ERGEZEN, s. 43. 
128  BUCHER, OR BT, s. 206. 
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sözleşmenin yapılmasından hemen sonra işe başlamalıdır129. Ancak yükleniciye işe 

başlaması için gerekli olan bir hazırlık zamanı tanınmalıdır130. 

Türk Borçlar Kanunu m. 473/I uyarınca yüklenici işe zamanında başlamaz veya 

sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirir ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir 

sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi 

kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş sahibi teslim tarihini 

beklemek zorunda kalmaksızın dönebilir. Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe 

göre, TBK m. 473/I hükmü işin icrasında temerrüde ilişkindir131 ve temerrüdün diğer 

şartları bakımından TBK m. 125’de öngörülen genel hükümler uygulanır132. Bu 

bağlamda iş sahibi yükleniciye işe başlaması veya devam etmesi için ihtar çekmeli ve 

 
129 YHGK. 16.1.2013, E. 2012/13-592, K. 2013/65: “Sözleşme gereğince işe zamanında başlama ve 

sürdürme borcu yüklenicinin eseri sadakat ve özenle meydana getirme borcunun sonucudur. 

Gerçekten, eserin meydana getirilmesi, kapsamına göre az veya çok zamana ihtiyaç gösterir. İşe ne 

zaman başlanacağını, tamamlanan eserin ne zaman teslim edileceğini ise taraflar belirler. 

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, yüklenicinin işe hemen başlaması, çalışmasını aralıksız 

sürdürmesi ( BK. m.74 ), meydana getireceği eseri de süresinde teslim etmesi gerekir. Taraflar işe 

başlama süresini kararlaştırmışlar ancak, eserin teslimi için belli bir süre kararlaştırmamışlarsa işin 

mahiyetine bakmak gerekir; işin mahiyetinden de aksi çıkartılamıyorsa, teslim süresinin 

kararlaştırılmadığı işlerde, iş sahibi yükleniciye “makul” bir süre vermeli, eser bu sürede 

tamamlanmamışsa fesih hakkı bundan sonra kullanılmalıdır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
130  GAUCH, Werkvertrag, N. 674; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 366, N. 3; ARAL/AYRANCI, 

s. 391; ÖZ, İnşaat, s. 117. 
131  GAUTSCHI, Art. 366, N. 1d; GAUCH, Werkvertrag, N. 668, 683; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 366, N. 1; TANDOĞAN, Cilt II, s. 113; TANDOĞAN, Haluk, “Arsa Üzerinde İnşaat Yapma 

Sözleşmelerinde İşi Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret Alması 

Sorunu Üzerine Görüşler”, BATİDER, Haziran 1981, s. 5 vd.; SELİÇİ, İnşaat, s. 22; KAPLAN, 

İbrahim, “Eser Sözleşmesinde İşin Başkasına Yaptırılması ve İhale Farkı Tazminatı”, BATİDER, 

Haziran 1985, s. 6; ALTAŞ, Hüseyin, “İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin İfadan Önce Sözleşmeden 

Dönme Hakkı”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 98; ARAL/AYRANCI, s. 390; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 548; KURT, s. 66-67. 
132  GAUCH, Werkvertrag, N. 675; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 366, N. 13; TANDOĞAN, Cilt 

II, s. 119; ARAL/AYRANCI, s. 392; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 548; KURT, s. 66-67. 
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uygun bir süre vermelidir. İş sahibinin sözleşmeden dönme hakkı yanında TBK m. 

125’te yer alan diğer seçimlik hakları da kullanabileceği kabul edilmektedir133. 

 

C. Eseri Teslim Borcu 

Yüklenicinin eseri teslim yükümlülüğü, Türk Borçlar Kanunu’nda ve mehaz 

İsviçre Borçlar Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş değildir. Bununla birlikte Kanun’da 

eser sözleşmesine ilişkin birçok hükümde (TBK m. 473/I, TBK m. 474/I, TBK m. 478/I, 

TBK m. 479/I ve TBK m. 483/I) eserin tesliminden söz edilmektedir. Söz konusu 

hükümlerde teslim kavramına yer verilmiş olması, yüklenicinin eseri teslim 

yükümlülüğünün örtülü olarak kabul edildiğini göstermektedir134. Ayrıca eser 

sözleşmesinin niteliğinden de yüklenicinin eseri teslim etmekle yükümlü olduğu 

sonucuna kendiliğinden ulaşılmaktadır135. Zira eser sözleşmesinde yüklenicinin eseri 

meydana getirmeye ilişkin asli edim yükümlülüğü iş görme sonucuna yönelik nitelikli 

bir iş görme borcudur ve bu borcun ifası kural olarak eserin teslimi ile yerine 

getirilmektedir. Dolayısıyla iş sahibinin sözleşme ile elde etmek istediği menfaat, kural 

olarak meydana getirilen eserin teslimi ile gerçekleşmektedir136. Meğerki sözleşmenin 

 
133  BECKER, Art. 366, N. 4; GAUTSCHI, Art. 364, N. 6c; GAUCH, Werkvertrag, N. 675; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 366, N. 24; TANDOĞAN, Cilt II, s. 121-122; 

ARAL/AYRANCI, s. 391-392; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 550; KURT, s. 67; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 548. 
134  BECKER, Art. 363, N. 3; GAUCH, Werkvertrag, N. 8; BÜHLER, Art. 363, N. 43; STOTZ, s. 1-2; 

ZELTNER, N. 6; TANDOĞAN, Cilt II, s. 124; ARAL/AYRANCI, s. 359-360, 393; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 512; EREN, Borçlar Özel, s. 621; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 28; 

OZANOĞLU, s. 62-63; ALTAŞ, Eser, s. 43; KURT, s. 67; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 548. 
135  GAUCH, Werkvertrag, N. 8; BÜHLER, Art. 363 N. 43; STOTZ, s. 1-2; BÖGLI, N. 43; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 124; ARAL/AYRANCI, s. 359-360; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 512-

513; EREN, Borçlar Özel, s. 621; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 28; OZANOĞLU, s. 61; KURT, s. 67. 
136  BK-KOLLER, Art. 363 N. 253, Art. 366 N. 24; KURT, s. 56. İş görme sonucunun maddi bir cisim 

üzerinde somutlaşmadığı fikri eserlerde durum farklıdır. Bu tür eserlerde yüklenici tarafından iş 

görme sonucunun tamamlanmasıyla birlikte iş sahibi edim sonucunu elde eder. Bu nedenle iş görme 
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konusunu iş görme sonucunun eserin tamamlanmasıyla kendiliğinden elde edildiği bir 

eser oluştursun. 

Yüklenicinin eseri teslim yükümlülüğü, eseri meydana getirme yükümlülüğüne 

dâhildir137. İş görme sonucunun eserin tamamlanmasıyla kendiliğinden elde edildiği 

durumlar hariç, yüklenicinin eseri meydana getirme yükümlülüğü eserin teslimi ile 

tamamlanmış olur138.  

Türk Borçlar Kanunu, eserin teslimine önemli hukuki sonuçlar bağlamıştır. 

Eserin teslimi ile birlikte yüklenicinin asli edim yükümlülükleri olan eserin meydana 

getirilmesi ve teslimi yükümlülükleri sona erer; bunun yerine -gerekli koşulların da 

gerçekleşmesi ile- yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu geçer139. Zira Kanun 

yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğunu eserin teslim edilmesine bağlamıştır140. İş 

sahibi açısından bakıldığında ise; eserin teslimi ile birlikte ayıpsız bir eser edimine 

ilişkin asli ifa talebi sona erer141. Eserde iş sahibine yüklenemeyen bir ayıp bulunması 

durumunda, asli ifa talebinin sona ermesi ile eş zamanlı olarak ayıptan doğan haklar söz 

 
faaliyetinden ayrı bir teslim fiilinden söz edilemez. ZIMMERMANN, s. 2; BK-KOLLER, Art. 363, 

N. 312; ÖZ, Dönme, s. 165; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 27; KURT, s. 84. 
137  GAUTSCHI’ye göre ise, eserin teslimi borcu, iş görme borcunun yanında bağımsız bir edim 

borcudur. GAUTSCHI, Art. 363, N. 4. 
138  BK-KOLLER, Art. 363, N. 253; GAUCH, Werkvertrag, N. 8; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. 

Art. 363-379, N. 12, Art. 363 N. 2; GÖKYAYLA, Eser, s. 191; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 496. 

Doktrinde yüklenicinin eseri teslim yükümlüğünün sadece iş sahibi tarafından arzu edilen iş görme 

sonucunun eserin meydana getirilmesi ile elde edilemediği, özellikle yüklenicinin kendi hakimiyet 

alanında meydana getirdiği eserlerde söz konusu olduğu ifade edilmektedir. BK-KOLLER, Art. 363, 

N. 253. 

BGB § 646’da Türk Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak hangi eserlerin teslime elverişli olmadığı 

açıkça hükme bağlanmıştır. 
139 GAUCH, Werkvertrag, N. 1351; TSCHÜTSCHER, s. 17; BK-KOLLER, Art. 363, N. 317; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 5; BÖGLI, N. 174. 
140 TSCHÜTSCHER, s.17; KOLLER, Alfred, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, Zürich 1995, 

s. 22. 
141 BRÄNDLI, Nachbesserung, s. 97. 
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konusu olur142. Diğer bir ifadeyle asli ifa talebi teslimin gerçekleşmesi ile birlikte 

ayıptan doğan haklara dönüşür143. Bununla birlikte ayıptan doğan hakların 

kullanılabilmesi için gerekli genel koşulların ve her bir hakka ilişkin özel koşulların 

gerçekleşmiş olması gerekir144. Keza iş sahibinin ayıptan doğan haklarına ilişkin 

zamanaşımı, eserin tesliminden itibaren işlemeye başlar (TBK m. 478)145. 

Teslimin diğer bir sonucu, bedel ödeme borcunun muaccel olmasıdır. Taraflarca 

aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iş sahibinin bedel ödeme borcu eserin teslimi ile 

muaccel olur (TBK m. 479)146. Diğer taraftan eserin teslimi ile birlikte yarar ve hasar 

yükleniciden iş sahibine geçer (TBK m. 483). 

 

D. Eserin Ayıpsız Olmasını Sağlama Borcu 

Eserin ayıpsız olmasını sağlama borcu, yüklenicinin eseri teslim borcunun 

tamamlayıcısı niteliğindedir. Zira eser sözleşmesinde yüklenici iş görme sonucunun 

 
142 KOLLER, Nachbesserungsrecht, s. 22; TSCHÜTSCHER, s. 17. Ayıptan doğan hakların hukuki 

niteliği hakkında bkz. GAUCH, Werkvertrag, N. 1548, 1553; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

368, N. 12; BÖGLI, N. 96. 
143  Doktrindeki bir görüşe göre ayıptan doğan haklar yüklenici tarafından ayıplı bir eser teslim edilmesi 

ile doğar. (BIEGER, N. 323, 325, 336; GAUCH, Werkvertrag, N. 2166; BRÄNDLI, Nachbesserung, 

N. 242; LENZLINGER GADIENT, s. 106; KLAUSER, s. 32. BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 242; 

GAUCH, Peter, “Grundstückkauf mit Bauleistungspflicht und zahlreiche Fragen zur 

Mängelhaftung”, BR 1993, s. 41). Ayıp bildirimi hakkın sebebini oluşturan bir olgu niteliğinde 

olmayıp, hakkı koruyan bir olgu niteliğindedir. (VON TUHR/PETER, s. 176; BIEGER, N. 323 

GAUCH, Werkvertrag, N. 2166; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 1). Diğer bir görüşe 

göre ise, ayıptan doğan hakların söz konusu olabilmesi için kanunda öngörülen gözden geçirme ve 

bildirim külfetlerinin yerine getirilmiş olması gerekir. (ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 1, 

Art. 368, N. 2; BRÄNDLI, Baurechtliche Verträge, N. 14; BIERI, s. 14; TANDOĞAN, Cilt II, s. 

168; ARAL/AYRANCI, s. 403; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 107; YÜCER AKTÜRK, s. 41; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 552; EREN, Borçlar Özel, s. 641; GÜNEL, s. 413). 
144 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 297. 
145  Y. 15. HD., 07.12.2006, E. 2006/7107, K. 2006/7172: “Eser sözleşmelerinde zamanaşımı süresi 

teslimden…itibaren işlemeye başlar.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
146  Ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm § 2, II, A. 
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eserin tamamlanmasıyla elde edildiği durumlar hariç, ancak iş sahibine sözleşmeye 

uygun, yani tamamlanmış ve ayıpsız bir eser teslim etmek suretiyle borcundan kurtulur. 

Ayrıca doktrinde eserin ayıpsız olmasının yüklenicinin asli edim yükümlülüğünün 

kapsamına dahil olduğu kabul edilmektedir147. Nitekim belirli durumlarda eserdeki ayıp 

iş sahibine eseri teslim almaktan kaçınma hakkı sağlar148. Bu durumda, iş sahibi alacaklı 

temerrüdüne düşmeksizin eserin teslimini reddedebilir. 

 

II. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI 

A. Bedel Ödeme Borcu 

Eser sözleşmesinde iş sahibinin asli edim yükümlülüğünü bedel ödeme borcu 

oluşturur. Eser sözleşmesinin zorunlu unsurları arasında yer alan bedel ödeme borcu, 

genellikle taraflarca sözleşmede kararlaştırılır. Daha önce de ifade edildiği üzere, 

taraflar arasında bedelin miktarı konusunda bir anlaşma bulunmadığı takdirde bedel, 

TBK m. 481 uyarınca işin değerine ve yüklenicinin yaptığı masraflara göre belirlenir. 

Eser sözleşmesinde bedel götürü bedel veya yaklaşık bedel olarak 

kararlaştırılabilir. Götürü bedel, meydana getirilecek eser karşılığında ödenecek bedelin 

önceden ve kesin olarak tespit edilmesidir. Taraflar bedeli sözleşmenin kurulması 

sırasında önceden ve kesin olarak belirler. Bedelin götürü olarak tespit edildiği 

durumlarda sonradan bedelin artırılması istenemez. Bununla birlikte Kanun’da 

öngörülen istisnai durumların gerçekleşmesi halinde uyarlama yoluyla bedelin 

 
147  KLAUSER, s. 12; VON BÜREN, OR BT, s. 145; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 1; BK-

KOLLER, Art. 363, N. 254; GAUCH, Werkvertrag, N. 605; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

368, N. 5; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 30. 
148  Ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm § 3, IV. 
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artırılması talep edilebilir (TBK m. 480/II). Diğer taraftan iş sahibi, eserin tahmin 

edilenden daha az masrafla yapılması halinde bedelden indirim talep edemez149. 

Muhtemel masraflara ilişkin keşif bedelinin yaklaşık olarak tayin edilmesi 

durumunda ise yaklaşık bedel söz konusu olur. Bu durumda bedel TBK m. 481 uyarınca 

fiilen yapılmış masraflara göre belirlenir. Yaklaşık bedelin belirlenmesi sırasında TBK 

m. 481’de öngörülen kriterler, kararlaştırılan alt ve üst sınır içinde kalınmak kaydıyla 

uygulanabilir150. Yaklaşık bedelin iş sahibinin kusuru olmaksızın aşırı ölçüde 

aşılacağının anlaşılması halinde iş sahibi her aşamada sözleşmeden dönebilir (TBK m. 

482). 

Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iş sahibinin bedel ödeme borcu eserin 

teslimi ile muaccel olur (TBK m. 479)151. Bununla birlikte taraflar bedelin bir kısmının 

veya tamamının teslimden önce ya da teslimden sonra ödenmesini kararlaştırabilir. 

Diğer taraftan teslim edilen eserin ayıplı veya eksik olması durumunda dahi bedel 

ödeme borcu tümüyle muaccel olur152 ve yüklenici kural olarak bedelin tamamını talep 

 
149  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 373, N. 10; GAUCH, Werkvertrag, N. 901. 
150  GAUCH, Werkvertrag, N. 961, 968; TANDOĞAN, Cilt II, s. 297. 
151  BÜHLER, Art. 372, N. 11; BRÄNDLI, Baurechtliche Verträge, N. 6; GAUCH, Werkvertrag, N. 

1153; SCHUMACHER/KÖNIG, N. 216; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 372, N. 1; 

KOSTAKOĞLU, Cengiz, İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 6. Baskı, 

İstanbul 2008, s. 977; AYAN, s. 86; GÖKYAYLA, Eser, s. 25; KURT, s. 84; ŞAHİN, s. 83; Y. 15. 

HD., 18.02.2004, E. 2003/3950, K. 2004/801: “Davacı arsa sahiplerinin yükleniciye peşinen yaptığı 

tapu devri arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca ve bir bakıma avans niteliğinde 

yapılmıştır. Yüklenici bu tapu kayıtlarına işin ifa ile bitirilmesi halinde hak kazanır.”; Y. 14. HD., 

05.03.2009, E. 2009/1786, K. 2009/2803: “…Borçlar Kanunu'nun 364. maddesi gereğince de, aksine 

sözleşme hükmü yoksa eser bedeli ( somut olayda bağımız bölüm tescili istemi )ancak eserin teslimiyle 

istenebilir..” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
152  KOLLER, Nachbesserung, N. 308; BÜHLER, Art. 372, N. 11; GAUCH, Werkvertrag, N. 1155; 

LENZLINGER GADIENT, s. 58; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 372, N. 5; 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 372, N. 4. Aksi görüşte: PEDRAZZINI, s. 535; BECKER, 

Art. 372, N. 3; OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 372, N. 2. Bu yazarlara göre iş sahibinin ücret 

ödeme borcunun muaccel olması için yüklenici tarafından ayıpsız bir eser teslim edilmiş olması 

gerekir. 
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edebilir. Ancak ayıplı ya da eksik bir eser teslim alan iş sahibi, ayıp giderilinceye veya 

eksiklikler tamamlanıncaya kadar bedelin ayıplı ya da eksik işlere tekabül eden kısmını 

ödemekten kaçınabilir153. 

 

B. İş Sahibinin Diğer Borçları ve Yerine Getirmesi Gereken Külfetler 

Türk Borçlar Kanunu iş sahibinin borçları başlığı altında yer alan 479-481. 

maddelerinde sadece iş sahibinin bedel ödeme borcunu düzenlemiştir. Alman Medeni 

Kanunu’ndan farklı olarak mehaz İsviçre Borçlar Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda 

iş sahibi bakımından bedel ödeme borcunun yanı sıra eseri teslim alma yükümlülüğü 

öngörülmemiştir154. Teslim almanın hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır. Türk/İsviçre 

 
153  WEBER, Rolf H., Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI – Das 

Obligationenrecht, 1. Abteilung – Allgemeine Bestimmungen, 4. Teilband – Die Erfüllung der 

Obligation Art. 68 – 96, 2. Auf., Bern 2005, Art. 82, N. 4; SCHRANER, Art. 82, N. 190; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 2381; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 372, N. 5; LENZLINGER GADIENT, 

s. 154; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 102, 308, 315; TRACHSEL, N. 22; GEHRER, 

Werklohn, s. 305; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 246-247; AYAN, s. 86- 87; KURT, s. 84, dn. 

282; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 566. 
154  STOTZ, s. 38. Alman Hukuku’nda eserin teslim alınması, bedel ödeme yükümlülüğünün yanı sıra iş 

sahibinin asli edim yükümlülüklerindendir. (LARENZ, Besonderer Teil, s. 363; MK/BUSCHE, 

2012, BGB § 640 N. 36; NomosKommentar, BGB, Handkommentar, 9. Auflage, Baden-Baden 

2017, § 640 N. 2; SCHWENKER, Hans Christian/ RODEMANN, Tobias, Erman Bürgerliches 

Gesetzbuch, Handkommentar mit AGG, EGBGB (Auszug), ErbbauRG, LPartG, ProdHaftG, VBVG, 

VersAusglG und WEG, (Herausgeber: WESTERMANN/ Harm Peter/ GRUNEWALD, Barbara/ 

MAIER-REIMER, Georg), Band I, 15. Neu bearbeitete Auflage, Köln 2017, BGB § 631 N. 39, 46; 

BUSCHE, Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch, Band 5/1, Schuldrecht-Besonderer Teil 

III/1, §§ 631-651, 7. Auflage, Köln 2018, § 640 N. 2; SPRAU, § 640 N. 11; PETERS/JACOBY, § 

640 N. 61; BROX, Hans, Besonderes Schuldrecht, 24. Aufl., München 1999, N. 263). Nitekim BGB 

§ 640/I uyarınca iş sahibi eserin niteliği imkânsız kılmadıkça sözleşmeye uygun olarak meydana 

getirilen eseri teslim almakla yükümlüdür. (Nomos Handkommentar, 640 N. 3.) İş sahibi esaslı 

olmayan bir ayıptan dolayı eseri teslim almaktan kaçınamaz. İş sahibinin eseri teslim almakla 

yükümlü olmasına rağmen yüklenici tarafından belirlenen uygun süre içerisinde eseri teslim 

almaması/eseri teslim almaktan kaçınması, teslim ile eş tutulur. Alman Federal Mahkemesi’nin 

içtihatlarına göre iş sahibinin teslim alma yükümlülüğü, ancak eserin tamamlanmış ve ayıpsız –esaslı 

ayıplardan arî- olması durumunda söz konusu olur. Kanunda öngörülmemiş diğer bir koşul, 
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Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre, teslim alma hukuki niteliği itibariyle bir 

yükümlülük (Verpflichtung) teşkil etmez155; iş sahibi bakımından sadece bir külfettir 

(Obliegenheit)156.  İş sahibine alacağını talep etmekten vazgeçme hakkı tanındığından, iş 

sahibi yüklenicinin ifa hareketine, yani eserin teslimine katılmak zorunda değildir. İş 

sahibi usulüne uygun olarak teslimi teklif edilen eseri haklı bir neden olmadan teslim 

almaktan kaçınırsa, bir hukuki yükümlülüğü ihlal etmiş olmaz; bilakis bir külfeti yerine 

getirmemiş olur ve alacaklı temerrüdüne düşer157. 

Diğer taraftan Kanun’da açıkça düzenlenmiş olmamakla birlikte eser 

sözleşmesinde iş sahibinin bazı yan yükümlülükleri, koruma yükümlülükleri ve yerine 

getirmesi gereken külfetler söz konusudur. Nitekim iş sahibi tarafından eserin meydana 

getirilmesine ilişkin olarak yerine getirilmesi gereken ve doktrinde katılma 

 
yüklenicinin iradenin varlığını gösteren hareketlerle gerçekleşebilen örtülü bir talebinin bulunması 

görülebilir. Diğer bir koşul ise, iş sahibinin kural olarak ediminin sözleşmeye uygunluğunu inceleme 

imkanına sahip olması gereğidir.  
155  SCHRANER, Art. 91, N. 41; GAUCH, Werkvertrag, N. 765, 1326; GAUTSCHI, Art. 379, N. 17; 

BK- KOLLER, Art. 363, N. 399; STOTZ, s. 38; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 93; ŞENOCAK, s. 

82; ŞAHİN, s. 52; ŞAHİNİZ, s. 3; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. Eserin teslim alınması doktrinde bir ifaya 

katılma faaliyeti olarak nitelendirilmektedir. Bkz. ŞAHİNİZ, s. 3. Diğer taraftan teslim almanın iş 

sahibinin katılma yükümlülükleri kapsamında olduğu da ifade edilmektedir. (SCHWENZER, § 69, 

N. 3). 
156  GAUCH, Werkvertrag, N. 1326; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 379, N. 15; STOTZ, s. 38; 

ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 82-83; GÜMÜŞ, Cilt-II, s.; ŞAHİNİZ, s. 3. Karş. SEROZAN, 

Rona, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul 2002, s. 123. İş sahibinin eseri teslim almasının 

hukuki yükümlülük değil borç niteliğinde olduğu yönünde: UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 93; 

ŞAHİN, 52. Teslim almanın bir hukuki yükümlülük olduğu yönünde: GEHRER, L. R., Vom Recht 

des Unternehmers, den Werkvertrag aufzulösen, Melanges Assista, Genf 1989, s. 174 dn. 14. 

HONSELL, OR BT, s. 305; WEBER, Art. 91, N. 69. 

Türk Borçlar Kanunu’nda iş sahibi bakımından öngörülen en önemli külfet, gözden geçirme ve 

bildirim külfetleridir (TBK m. 474). Kanun koyucu gözden geçirme ve bildirim külfetlerinin ihlalini 

TBK m. 477/II’de açık ayıplar bakımından, TBK m. 477/III’te gizli ayıplar bakımından eserin örtülü 

olarak kabulü ile yaptırıma bağlamıştır. 
157  GAUCH, Werkvertrag, N. 1326; STOTZ, s. 38; VON BÜREN, OR BT, s. 55; SELİÇİ, İnşaat, s. 

134; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 82; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 
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yükümlülükleri (Mitwirkungspflichten) olarak adlandırılan birtakım fiiller bulunur158. 

Arsanın teslimi, malzemelerin sağlanması, tamir edilecek eşyanın teslim edilmesi, 

kararlaştırılan tadilatın yapılması için evin açılması iş sahibinin katılma yükümlülüğü 

kapsamında yer alır.   

İş sahibi tarafından yerine getirilmesi gereken katılma yükümlülüklerinin hukuki 

niteliği doktrinde tartışmalıdır. Doktrindeki hâkim görüşe göre, katılma yükümlülüğü 

niteliği itibariyle teknik anlamda bir yükümlülük değil, külfettir (Obliegenheit)159. İş 

sahibi kendisine yüklenen katılma yükümlülüklerini yerine getirmez veya geciktirirse, 

kanunda öngörülen diğer şartların da gerçekleşmesi halinde alacaklı temerrüdüne 

düşer160. Diğer bir görüşe göre ise, katılma yükümlülüğü, bağımsız olmayan bir yan 

yükümlülük (unselbständige Nebenpflicht) niteliğindedir161.  Bu görüşe göre, 

sözleşmede kararlaştırıldığı ve sözleşmenin yorumundan farklı bir yoruma ulaşıldığı 

takdirde iş sahibinin katılımı yan edim yükümlülüğü niteliği taşıyabilir162. 

 
158  GAUCH, Werkvertrag, N. 1320 vd.; BK-KOLLER, Art. 363, N. 293; ZELTNER, N. 30 vd.; 

ARAL/AYRANCI, s. 414; AYAN, s. 36. 
159  LARENZ, Besonderer Teil, s. 371; GAUCH, Werkvertrag, N. 1325, 1328; BK-KOLLER, Art. 366, 

N. 775; PEDRAZZINI, s. 543; WEBER, N. 91; VON TUHR/ESCHER, s. 69; 

PETERS/JACOBY, § 640 N. 61, § 642 N. 17. 

SCHWENZER’e göre ise, iş sahibinin katılma yükümlülükleri kural olarak külfet niteliğindedir; 

ancak katılma yükümlülükleri arasında yer alan eserin teslim alınması hukuki niteliği itibariyle gerçek 

bir yükümlülüktür. SCHWENZER, § 69, N. 3. Teslim almanın sadece bir hak olduğu yönünde: 

SCHRANER, Art. 91, N. 41; GAUCH, Werkvertrag, N. 765; ÖZ, İnşaat, s. 112. 

Diğer taraftan Alman Hukuku’nda bir kısım yazar, katılma yükümlülüklerini asli yükümlülük olarak 

telakki etmektedir. Buna göre, katılma yükümlülüğünün ihlali, BGB § 326 anlamında borçlu 

temerrüdü oluşturur ve bu hüküm doğrudan uygulanır. Bkz. MünchKomm/SOERGEL, N. 11. Farklı 

görüşte: LARENZ, Besonderer Teil, s. 371. 
160  LARENZ, Besonderer Teil, s. 371; GAUCH, Werkvertrag, N. 1325. Bununla birlikte iş sahibinin 

sözleşmede katılma yükümlülüğünü bir borç olarak üstlenebileceği ifade edilmektedir. Bkz. 

LARENZ, Besonderer Teil, s. 371; LARENZ, Allgemeiner Teil, s. 399 vd. 
161  ZELTNER, N. 341. 
162  ZELTNER, N. 348. 
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Katılma yükümlülükleri inşaat sözleşmeleri bakımından özellik arz eder. 

Doktrinde inşaat sözleşmelerinde katılma yükümlülüklerinin bazı durumlarda bir yan 

yükümlülük niteliğinde olabileceği gibi, inşaat sözleşmesinin niteliği gereği bazı 

durumlarda gerçek bir yükümlülük niteliğinde olabileceği de kabul edilmektedir163. Bu 

bağlamda özellikle büyük projeleri konu edinen inşaat sözleşmelerinde iş sahibinin 

katılma yükümlülüklerinin kural olarak gerçek anlamda hukuki bir yükümlülük 

oluşturduğu ifade edilmektedir164. Doktrinde somut sözleşmenin içeriğine göre katılma 

yükümlülüğünün istisnai olarak gerçek bir yükümlülük (echte Verpflichtungen) 

niteliğinde olduğu sonucuna varıldığı hallerde, yüklenicinin söz konusu 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini dava edebileceği ve ihlal edilmesi durumunda 

tazminat talep edebileceği ifade edilmektedir165. Buna karşılık, iş sahibinin edimin 

ifasına katılmasının bir yan yükümlülük niteliğinde olduğu hallerde ise, katılma 

yükümlülüğünü ihlal eden iş sahibinden aynen ifa talebinde bulunulamayacağı kabul 

edilmektedir166.  

 

 

 

 

 

 
163  GAUCH, Werkvertrag, N 1344; BK-KOLLER, Art. 366, N. 773; AYAN, s. 36. 
164  BK-KOLLER, Art. 366 N. 775; ZELTNER, N. 30, 341; BUCHER, OR AT, s. 326; TRACHSEL, 

Nachtragsvorderungen, s. 111; GAUCH, Werkvertrag, N. 1344; PALANDT/THOMAS, N. 1; 

AYAN, s. 36; ERMAN, Arsa Payı, s. 50. Buna göre, iş sahibinin bu tür projelerde de kural olarak 

sözleşmeyi feshetme ve böylece katılma yükümlülüklerini ortadan kaldırma hakkı bulunur. Ancak iş 

sahibi sözleşmeyi sona erdirmediği sürece gerekli katılma fiillerini yerine getirmekle gerçek anlamda 

hukuken yükümlüdür. 
165  GAUCH, Werkvertrag, N. 1344. 
166  ZELTNER, N. 269; AYAN, s. 37. Farklı görüşte: ERMAN, Arsa Payı, s. 51 dn. 76, 53, 196. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI, ESERİN KABULÜ VE KABULÜN HUKUKİ 

NİTELİĞİ 

 

§ 3. ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI 

Eser sözleşmesinin ifası kavramı çalışmamızda ifanın kural olarak dar anlamda 

borç ilişkisini sona erdirdiği; sözleşmenin ifası kavramının ise sadece bir tek borç ve 

alacaktan oluşan borç ilişkileri bakımından söz konusu olabileceğine ilişkin tartışmalar 

saklı kalmak kaydıyla167 eser sözleşmesinde sözleşmenin karakteristik edimini oluşturan 

yüklenicinin asli edim yükümlülüğünün yerine getirilmesini ifade etmek üzere 

kullanılmıştır168. 

 
167  Doktrinde haklı olarak “sözleşmenin ifası” ifadesinin isabetli olmadığı ifade edilmektedir. Zira 

sözleşmeden doğan borcun ifası söz konusudur. İfa, dar anlamda borç ilişkisi için kullanılan bir 

kavramdır. Geniş anlamda borç ilişkisi ise kural olarak, bundan doğan bütün dar anlamda borçların 

ifası ile sona erer. Nitekim Türk Kanunu’nda ifa dar anlamda borç ilişkisi göz önünde tutularak 

düzenlenmiştir. Bununla birlikte ifa, bir tek borç ve alacaktan oluşan ani edimli borç ilişkilerinde hem 

dar anlamda borcu hem de borç ilişkisini sona erdirir. Bkz. SCHRANER, Marius, Obligationenrecht, 

Teilband V1e, die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96, Zürich 2000, Vorbem. Art. 68-96 N. 11-12; 

WEBER, Rolf H., Das Obligationenrecht, Band VI, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 4. 

Teilband, Artikel 68-96, 2. Aufl., Bern 2005, Vorbem. Art. 68-96 N. 18-19; OĞUZMAN/ÖZ, s. 196 

dn. 3; EREN, Borçlar Genel, s. 929. Doktrinde sözleşmenin ifası kavramı da kullanılmaktadır. 

KOLLER, Nachbesserung, N. 68; SCHUMACHER/KÖNIG, N. 1c; ŞENOCAK, Ayıbın 

Giderilmesi, s. 10. 
168  Eser sözleşmesinin ifasında iş sahibinin bedel ödeme borcunun ifası diğer sözleşmelere nazaran özel 

bir önemi haiz olmadığından, sözleşmenin ifası başlığı altında çalışmamız bakımından önem taşıyan 

ve eser sözleşmesinin karakteristik edimini oluşturan yüklenicinin ediminin ifası incelenmiştir. 
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I. GENEL OLARAK 

İfa, genel olarak borçlanılan edimin yerine getirilmesi anlamına gelir169. İfa ile 

alacaklı tatmin edilmiş; kural olarak borç sona ererek borçlu borcundan kurtulmuş 

olur170. Edim konusunun niteliği ve özellikleri ile yakından ilgili olan ifa, borçlanılan 

edimin niteliğine göre bazen edim fiilinin bazen de edim sonucunun yerine getirilmesini 

ifade eder171. Edim fiili, borçlunun edimin ifasına yönelik faaliyetleri iken, edim sonucu 

alacaklının borç ilişkisi ile amaçladığı menfaati fiilen elde etmesidir172. 

Eser sözleşmesinde ifa, edim sonucunun yerine getirilmesine yöneliktir173. Eser 

sözleşmesinin konusunu oluşturan edim sonucu, iş görme sonucunun eserin 

tamamlanmasıyla elde edildiği durumlar hariç, meydana getirilen eserin teslimi ile 

 
169  SCHRANER, Vorbem. Art. 68-96, N. 7; BUCHER, Eugen, Schweizerisches Obligationenrecht, 

Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Zürich 1979, s. 259; SCHWENZER, Ingeborg, Schweizerisches 

Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., Basel 2012, N. 73.02; BROX, Hans, Allgemeines 

Schuldrecht, 26. Aufl., München 1999, N. 162; GAUCH/SCHLUEP, s. 1199; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt 

I, s. 257; EREN, Borçlar Genel, s. 928; SEROZAN, İfa, s. 7. 
170  VON TUHR, Andreas/ ESCHER, Arnold, Allgemeiner Teil des Schweizerischen 

Obligationenrechts, Band II, Zürich 1974, s. 2; BUCHER, OR AT, 259; 

GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 29, N. 1; SCHWENZER, Allgemeiner Teil, N. 73.01; 

WEBER, Vorbem. Art. 68-96 N. 11, 49; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 257. Doktrinde ifa, alacaklının 

borçlanılan edimin yerine getirilmesi suretiyle tatmin edilmesi şeklinde de tanımlanmaktadır. Bkz. 

BECKER, Vorbem. 68-96, N. 1; WEBER, Vorbem. Art. 68-96, N. 11; BK-KOLLER, Art. 363, N. 

297; KOLLER, Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2009, § 

35, N. 1; LARENZ, Karl, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 14. Aufl., München 

1987, s. 235; İPEK, Eyüp, Edime Uygun İfa Kuralı ve Bu Kuralın İhlaline Bağlanan Hukuki 

Sonuçlar, İstanbul 2016, s. 96. Kanun’da öngörülen istisnai bazı durumlarda ifa, borcu sona erdirmez; 

alacağın borcu ifa eden kişiye geçmesi sonucunu doğurur. 
171  LARENZ, Allgemeiner Teil, s. 235; SCHRANER, Vorbem. Art. 68-96 N. 31; SCHWENZER, 

Allgemeiner Teil, N. 73.04; BROX, Allgemeines, N. 162; EREN, Borçlar Genel, s. 928; SEROZAN, 

İfa, s. 11; İPEK, s. 95. 
172  NEUENSCHWANDER, s. 20-21; ARAL, Fahrettin, Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 

2011, s. 61-62; İPEK, s. 26 vd. 
173  NEUENSCHWANDER, s. 20-21; LARENZ, Allgemeiner Teil, s. 8; BUCHER, OR BT, s. 201; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 9, 18; EREN, Borçlar Genel, s. 97, 928; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, 

s. 10; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 496. 
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gerçekleşir174. Bu itibarla eser sözleşmesinde eserin teslimi, sözleşmenin ifası anlamına 

gelir175 ve iş görme sonucunun eserin tamamlanmasıyla elde edildiği durumlar hariç, 

eser sözleşmesinde ifanın gerçekleşip gerçekleşmediği eserin teslimi ile belirlenir176. 

Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüş bu yöndedir. 

 
174  BK-KOLLER, Art. 363 N. 329; GAUCH, Werkvertrag, N. 9; BÖGLI, N. 10; SELİÇİ, Sürekli Borç 

İlişkileri, s. 26; ÖZ, Dönme, s. 20-21, 165; KOSTAKOĞLU, s. 632; AYAN, s. 84. 
175  BK-KOLLER, Art. 363 N. 329; BÜHLER, Art. 367 N. 10; TRACHSEL, Verantwortlichkeit, N. 

139; LEUPERTZ/HALFMEIER, § 631 N. 25; PETERS/JACOBY, § 644, N. 2 vd. 

GAUTSCHI’ye göre eser sözleşmesinde teslim (ifa) ancak iş sahibi tarafından borcun gereği gibi ifa 

edildiğinin beyan edilmesi ile gerçekleşir. (GAUTSCHI, Art. 367, N. 13a, Art. 370, N. 3b, 4). Yazara 

göre iş sahibinin eseri çekince ileri sürmeksizin kabul etmesi halinde borç gereği gibi ifa edilmiş 

sayılır ve sözleşme ifa ile sona erer. İfade edilmelidir ki, bu görüş esas alındığında eser sözleşmesinde 

ifa eserin teslimi ile değil, TBK m. 477/I anlamında eserin kabulü ile gerçekleşir. Ancak kanaatimizce 

gereği gibi yerine getirilmemiş olsa dahi eserin teslimi ile birlikte sözleşme ifa edilmiş olur. Gereği 

gibi olmayan ifa gerçekleştirilmişse, artık sözleşmenin hiç ifa edilmemesinden söz edilemez. Bu 

durumda TBK m. 474 ve devamında düzenlenmiş olan ayıplı ifaya ilişkin hükümler uyarınca 

yüklenicinin sorumluluğuna gidilebilir. Ayrıca iş sahibi çalışmamızda savunduğumuz görüş uyarınca 

önemli bir ayıp bulunması durumunda eseri teslim almaktan kaçınarak yükleniciyi teslim borcunda 

temerrüde düşürebilir (TBK m.112). Bu nedenle borç gereği gibi ifa edilmiş sayılmadıkça ifanın 

gerçekleşmiş olmadığı görüşü kanaatimizce yerinde değildir. Diğer taraftan eser sözleşmesinde kabul 

yüklenicinin sözleşmeden doğan borcunun ifa edilmesine ilişkin değildir. Kabul kural olarak 

yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu bakımından hukuki sonuç doğuran tek taraflı bir irade 

beyanıdır. Bu husus “Eserin Kabulü” başlığını taşıyan TBK m. 477’den de anlaşılmaktadır. TBK m. 

477/I uyarınca eserin kabulü ile birlikte sözleşme gereği gibi ifa edilmiş olur ve yüklenici ayıp 

sebebiyle sorumluluktan kurtulur. Aksi takdirde eserdeki ayıptan sorumlu olur. 
176  BK-KOLLER, Art. 363 N. 329; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 7; ÖZ, Dönme, s. 165; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 28; ALTAŞ, Eser, s. 80; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 78; AYAN, s. 

84; KOCAAĞA, İnşaat, s. 5. Doktrinde bir görüşe göre, eser sözleşmesi bir iş görme sözleşmesi 

niteliğinde olduğundan, sadece eserin teslimi değil eserin meydana getirilmesi de ifa fiiline dahildir. 

Bkz. BECKER, Art. 366, N. 1; VON BÜREN, OR BT, s. 145. Diğer taraftan, doktrinde, 4735 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde ifanın kesin kabul ile gerçekleştiği ve sözleşmenin 

sona ermesi sonucunu doğuran bu sürecin kesin kabul işlemi ile tamamlandığı ifade edilmektedir. 

Bkz. GÖK, Yaşar, Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları, Birinci Baskı, Ankara 2007, s. 512; 

DUMAN, s. 92. Bununla birlikte Yargıtay ifanın geçici kabul ile gerçekleştiğini kabul etmektedir. 

Nitekim Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin konuya ilişkin bir kararında, geçici kabul tutanağında cezai 

şart isteme hakkının saklı tutulmamış olması nedeniyle cezai şartın sona ereceğine hükmetmesi, ifanın 

yapım işinin geçici kabulü ile gerçekleştiği sonucuna vardığını gösterir. (Y. 15. HD. 21.12.2017, E. 

1675/ K. 4546). 
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Eserin teslimi için hangi fiillerin gerekli olduğu, teslimin ne surette 

gerçekleşeceği, dolayısıyla eser sözleşmesinin yüklenici tarafından nasıl ifa edileceği 

taraflar arasındaki sözleşmeye göre belirlenir. Taraflar eserin ne şekilde teslim 

edileceğini ve teslimin ne zaman gerçekleşmiş sayılacağını sözleşme özgürlüğü ilkesi 

uyarınca diledikleri şekilde kararlaştırabilir177. Bu kapsamda taraflar bizzat kendileri 

teslimin nasıl gerçekleşeceğini belirleyebileceği gibi, aralarındaki sözleşme bakımından 

genel işlem koşulu niteliğindeki düzenlemelerin uygulanmasını kararlaştırabilir. 

Taraflar arasındaki sözleşmede teslimin nasıl gerçekleşeceği hususunda bir hüküm 

bulunmaması durumunda ise teslim, sözleşmenin konusunu oluşturan eserin türüne göre 

sözleşmeye konu eserin zilyetliğinin devredilmesi veya eserin tamamlandığının 

bildirilmesi suretiyle gerçekleşir178.  

Eserin teslimi ile birlikte yüklenici sözleşmeyi ifa etmiş olur ve borcundan 

kurtulur. Söz konusu hukuki sonucun gerçekleşebilmesi için kural olarak yüklenicinin iş 

sahibine borca uygun, yani tamamlanmış ve ayıpsız bir eser teslim etmiş olması 

gerekir179. İş sahibi borca uygun olmayan bir edimi kabul etmek zorunda değildir. Bu 

nedenle iş sahibi eserin tesliminden kaçınma hakkı bulunan hallerde, ifası (teslimi) 

teklif olunan ayıplı veya eksik bir eseri teslim almaktan kaçınabilir180. Bu durumda eser 

teslim edilmiş sayılmaz ve sözleşme ifa edilmiş olmaz. Bununla birlikte iş sahibinin 

eseri teslim almaktan kaçınma hakkının bulunmadığı durumlarda, eseri teslim almaktan 

kaçınan iş sahibi alacaklı temerrüdüne düşer. Bu durumda teslim (ifa), yüklenicinin 

 
177  Bu kapsamda, taraflar resmi bir makamın onayının alınmasını ya da birlikte inceleme yapılmasını 

kararlaştırabilir. Bkz. TRÜMPY, Daniel, “Abnahme und Genehmigung von Bauwerken”, Das private 

Baurecht der Schweiz, Herausgegeber: Martin Lendi, Urs Ch. Nef, Daniel Trümpy, Zürich 1994, s. 

105; GAUCH, Peter, Der Unternehmer im Werkvertrag und seine Haftung für Mängel des Werkes, 

N. 35. 
178  Ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm § 3., II. 
179  BK-KOLLER, Art. 363, N. 312; SCHWENZER, Allgemeiner Teil, 73.04; ÖZ, Dönme, s. 165; 

KURT, s. 56. 
180  Ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, § 3., IV. 
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eseri tevdi etmesiyle gerçekleşir. İfade edilmelidir ki, buradaki tevdi taşınır eserler 

bakımındandır. Diğer taraftan çalışmamızda savunulan görüşe göre, iş sahibi borca 

uygun olmayan bir ifa teklini kabul edebilir; ayıplı veya eksik bir eseri teslim alabilir. 

Bu durumda teslime ilişkin hukuki sonuçlar doğar.  

 

II. ESERİN TESLİMİ 

A. Genel Olarak 

Eserin teslimi, iş görme sonucunun eserin tamamlanması ile elde edildiği 

durumlar istisna olmak üzere eser sözleşmesinin ifa edildiği anı ifade eder. Eserin 

teslimi ile sözleşmenin konusunu oluşturan eser üzerinde iş sahibine hakimiyet tanınmış 

olur ve iş sahibi sözleşme ile elde etmek istediği menfaate kavuşur. Nitekim eser 

sözleşmesinin nihai amacı, iş sahibine sözleşmeye uygun şekilde meydana getirilmiş bir 

eser üzerinde hakimiyet sağlanmasıdır. 

 

B. Teslim ve Teslim Alma Kavramları 

İş sahibine eser üzerinde hakimiyet tanınmasına yönelik fiiller, Türk Borçlar 

Kanunu’nun eser sözleşmesine ilişkin hükümlerinde teslim (Ablieferung) ve teslim alma 

(Abnahme) olarak nitelendirilir. Kanunda muhtelif hükümlerde zikredilen teslim ve 

teslim alma kavramları, iş sahibinin eser üzerinde hâkim kılınması hususunun kime 

ilişkin olarak isimlendirildiğinde göre değişmekle beraber, Türk/İsviçre Hukuku’nda 

hâkim olan görüşe göre, her bir kavram aynı olayı, yani eserin teslimini ifade eder181. 

 
181  BK-KOLLER, Art. 363, N. 313; GAUCH, Werkvertrag, N. 97; LENZLINGER GADIENT, s. 53-

54; TSCHÜTSCHER, s. 110; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47 N. 17; KOLLER, 

Nachbesserungsrecht, N. 74; TRÜMPY, s. 105; BGE 115 II 458 f. E. 4; TANDOĞAN, Cilt II, s. 

127; OZANOĞLU, s. 64, dn. 21; UÇAR, s. 90. Doktrinde, söz konusu kavramlar arasındaki farkın 
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Teslim, eserin teslimi olayını yüklenici açısından ifade ederken; teslim alma, aynı olayı 

iş sahibi açısından açıklar182. Hâkim görüşe göre, teslim ve teslim alma birbirine sıkı 

surette bağlı kavramlardır183; teslim alma, eserin yüklenici tarafından teslim edilmesi ile 

aynı anda gerçekleşir. Teslim alma, eser sözleşmesinin ifasında eserin yüklenici 

tarafından teslim edilmesinden sonraki bir aşamayı oluşturmaz184. Buna karşılık 

doktrinde ileri sürülen diğer bir görüşe göre, teslim ve teslim alma birbirinden farklıdır. 

Teslim alma, eserin teslim edilmesinden sonraki bir aşamayı oluşturur. Bu görüş 

taraftarlarından DÜRR’e göre, teslim alma, eserin teslim edilmesine ilave olarak iş 

sahibinin katılımını gerektirir185. İş sahibinin katılımı, teslim edilen eserin esas itibariyle 

ifa olarak kabulü ile gerçekleşir. Burada söz konusu olan, eserin ayıptan doğan haklar 

 
sadece terminolojik açıdan olduğu ve içerik bakımından herhangi bir fark bulunmadığı ifade 

edilmektedir. Bkz. GAUCH, Werkvertrag, N. 90; LENZLINGER GADIENT, s. 53, 67; 

TRÜMPY, Genehmigung, s. 104; TSCHÜTSCHER, s. 110. Öğreti ve yargı içtihatları teslim alma 

(Abnahme) yerine sıklıkla “Annahme” kavramından söz etmektedir. Bu ifade şekli hâlihazırdaki 

şerhlerde de kullanılmaktadır. Bkz. BK-KOLLER, Art. 363 N. 314. Keza teslim doktrinde üçüncü 

kişi bakımından ise devir (Übergabe) olarak nitelendirilir. Bkz. KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 

74; BK-KOLLER, Art. 363, N. 313. Diğer taraftan doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, teslim 

alma sadece yüklenicinin edim sonucunu bağımsız olarak yerine getiremediği, yani eserin tesliminin 

iş sahibinin katılımını gerektirdiği durumlarda söz konusu olur. (BK-KOLLER, Art 363 N. 334; 

LENZLINGER GADIENT, s. 54; ZELTNER, N. 165; SELİÇİ, İnşaat, s. 134; ŞAHİNİZ, s. 3.). Bu 

görüşe göre, eserin tesliminin iş sahibinin katılımını gerektirdiği durumlar, iş sahibi bakımından 

teslim alma olarak ifade edilir. Teslimin gerçekleşmesi için eserin iş sahibi tarafından teslim alınması 

gerektiği durumlarda, teslim ve teslim alma karşılıklı olarak birbirini gerektirir. 
182  GAUCH, Werkvertrag, N. 97; GAUCH, Unternehmer, N. 96; TRÜMPY, Genehmigung, s. 105; 

TRÜMPY, SIA-Norm, s. 51; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 74; BK-KOLLER, N. 313; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 127; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 80-81; OZANOĞLU, s. 64, dn. 

82; AYAN, s. 50. 
183  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; FURRER, s. 36; STOTZ, s. 37; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 97; LENZLINGER GADIENT, s. 53; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 

3; TRÜMPY, Genehmigung, s. 104; BGE 115 II 458; SELİÇİ, İnşaat, s. 35; TANDOĞAN, Cilt II, s. 

127; BURCUOĞLU, s. 288; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 90; OZANOĞLU, s. 64, dn. 82; 

ŞAHİN, s. 49. AYAN, s. 50; GÖKYAYLA, Eser, s. 192. 
184  GAUCH, Werkvertrag, N. 98; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 91; ŞAHİN, s. 49; Farklı görüşte: 

BÜHLER, Vorbem. Art. 364-371, N. 7. 
185  DÜRR, s. 86. 
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saklı kalmak suretiyle geçici olarak kabulüdür.  GAUTSCHI’ye göre ise, eserin teslim 

alınması sadece iş sahibi tarafından eserin zilyetliğinin devralınmış olduğu anlamına 

gelmez186. Eserin tesliminin gerçekleşebilmesi için iş sahibinin yükleniciyi iş görme 

ediminden ve maddi edim yükümlülüğünden kurtarmış olması, yani yüklenicinin 

edimini gereği gibi bir ifa olarak kabul etmiş olması gerekir. Bu görüşe göre, teslim 

alma ve kabul aynı anlama gelen kavramlardır187. 

 

1. Teslim Kavramı 

a. Genel Olarak 

Teslim, eser üzerindeki fiili hâkimiyetin sözleşmenin ifası amacıyla iş sahibine 

geçirilmesidir188. Teslimin gerçekleşmesi için eser üzerindeki fiili hakimiyetin iş 

sahibine geçmiş olması, fiili hakimiyet intikalinin yüklenici tarafından ifa amacıyla 

yapılmış olması ve iş sahibinin somut olayın koşullarına göre yüklenicinin ifa niyetini 

anlayabilmesi gerekir189. 

İş sahibine eser üzerinde fiili hakimiyet sağlanması, eserin zilyetliğinin devri 

suretiyle olur190. İfade edilmelidir ki, zilyetliğin iş sahibine devri suretiyle teslim, 

 
186  GAUTSCHI, Art. 367, N. 13a, Art. 370, N. 4. Aynı görüşte: HONSELL, OR BT, s. 326. 
187 GAUTSCHI, Art. 370, N. 4; Aynı görüşte: HONSELL, OR BT, s. 325. 
188  BECKER, Art. 367, N. 2; OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 367, N. 2; SCHLATTER, s. 37; 

GAUCH, Unternehmer, N. 91; GAUCH, Werkvertrag, N. 87; 

GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47, N. 17; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 60; 

STOTZ, s. 35; LENZLINGER GADIENT, s. 53; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 3; 

KLAUSER, s. 16; TSCHÜTSCHER, N. 245; SELİÇİ, İnşaat, s. 35; TANDOĞAN, Cilt II, s. 125; 

OZANOĞLU, s. 63; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 91; AYAN, s. 49; ARAL/AYRANCI, s. 393. 
189  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 367, N. 2; KLAUSER, s. 16; STOTZ, s. 35; BÜHLER, Art. 367, 

N. 10; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 61; TRACHSEL, s. 72-73. 
190  Zilyetliğin devri, eserin veya eser üzerinde fiili hakimiyet kurmaya yarayan araçların teslimi suretiyle 

gerçekleşebileceği gibi, iş sahibi tarafından kabul edilmesi durumunda eserin zilyetliğinin hükmen 

teslim ya da havale yoluyla devredilmesi de mümkündür.  
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sadece yüklenicinin hakimiyet alanında meydana getirilen taşınır eserlere ilişkindir. 

Çalışma sonucunun bir cisim üzerinde somutlaştırıldığı fikri eserlerde de teslim, iş 

görme sonucunun üzerinde biçimlendiği şeyin (Werkträger) zilyetliğinin devri suretiyle 

gerçekleşir.  İş sahibinin hakimiyet alanında meydana getirilen eserlerde ise durum 

farklıdır. Zira bu tür eserlerde fiili hakimiyetin intikali mümkün olmadığı gibi gerekli de 

değildir. İş sahibi en başından eser üzerindeki fiili hakimiyetin sahibidir. İş sahibinin 

arsası üzerinde inşa edilen taşınmaz yapı eserlerinin ve bağımsız maddi varlığı 

bulunmayan eserlerin teslimi yüklenicinin işin tamamlandığını açıkça veya örtülü olarak 

bildirmesi ile gerçekleşir. Bu durumda tamamlama bildirimi eserin fiilen devrinin yerini 

almış olur. 

 

b. Zilyetliğin Devri Vasıtasıyla Teslim 

Teslimin zilyetliğin devri vasıtasıyla gerçekleştiği durumlarda teslim, 

yüklenicinin iş sahibi tarafından anlaşılabilir bir ifa niyetiyle eserin zilyetliğini iş 

sahibine devretmiş olmasını gerektirmektedir191. Yüklenici zilyetliği sözleşmenin ifası 

vasıtasıyla edim yükümlülüklerinden kurtulma niyetiyle devretmiş olmalıdır192. Eserin 

yüklenicinin ifa iradesi olmaksızın iş sahibinin hakimiyet alanına geçmesi durumunda 

teslim gerçekleşmiş olmaz. Ayrıca teslimin gerçekleşmesi bakımından önemli olan 

 
191  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 367, N. 2; BÜHLER, Art. 367, N. 10; GAUCH, Bauzeit, s. 7; 

BK-KOLLER, Art. 363, N. 338; STOTZ, s. 35; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 60; 

KLAUSER, s. 16; BÖGLI, N.186; GAUCH, Werkvertrag, N. 87; BGE 89 II 405; TANDOĞAN, 

Cilt II, s. 125; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 80; ARAL/AYRANCI, s. 393; AYAN, s. 49. 
192  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 367, N. 2; BÖGLI, N. 46; STOTZ, s. 35; TANDOĞAN, Cilt II, 

s. 73; AYAN, s. 49.  
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sadece yüklenicinin ifa niyeti değildir. Yüklenicinin ifa iradesinin iş sahibince 

anlaşılabilir şekilde olması gerekir193. 

Zilyetliğin devri, eserin tamamlanmış ve iş sahibinin eserdeki ilk bakışta göze 

çarpan ayıp (offensichtliche Mangel) nedeniyle eseri teslim almaktan kaçınmamış 

olduğu her durumda teslim olarak telâkki edilir194. Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan 

görüşe göre195, zilyetliğin devri ile birlikte eser teslim edilmiş olur. Teslimin 

 
193  BECKER, Art. 367, N. 2; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 60; KLAUSER, s. 16; STOTZ, s. 35; 

OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 367, N. 2; KLAUSER, s. 16; BÜHLER, Art. 367, N. 10; 

TSCHÜTSCHER, N. 245; LAUBE, N. 55; AYAN, s. 49. 
194  TSCHÜTSCHER, N. 249. Doktrinde haklı olarak zilyetliğin devrinden önce iş sahibine geçici bir 

inceleme hakkı tanınması gerektiği ifade edilmektedir. İş sahibi sadece eserin tamamlanmış ve 

ayıpsız, yani esas itibariyle sözleşmeye uygun olup olmadığını inceleme hakkına sahip olmalıdır. 

Zilyetliğin devrini reddetme hakkına sahip olmalıdır. Bu durumda eğer eserde iş sahibinin teslim 

almaktan kaçınmasını gerektirecek bir ayıp ya da eksiklik varsa eser teslim edilmemiş olur. Bkz. BK-

KOLLER, Art. 363, N. 338, 344. 
195  BK-KOLLER, Art. 363, N. 338; GAUCH, Werkvertrag, N. 89, 98. 

HÜRLIMAN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; BGE 4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E 4; 

BGE 113 II 264 E 2b; Tamamlanmış ve ayıpsız bir eserin teslimi esas itibariyle uygun bulmayı 

gerektirmez. Bununla birlikte Alman Hukuku’nda durum farklıdır. Alman Hukuku’nda hâkim görüşe 

göre, zilyetliğin devri BGB § 640 anlamında eserin teslim alınması bakımından yeterli değildir; 

bilakis teslimin gerçekleşmesi için zilyetlik devrine ek olarak iş sahibinin edimi sözleşmeye uygun bir 

ifa olarak gördüğüne ilişkin beyanı gerekir. Başka bir ifade ile, Alman Hukuku’nda iki yönlü bir 

teslim kavramı söz konusudur ve teslim alma, eserin fiziksel olarak alınması ve iş sahibince eserin 

esas itibariyle sözleşmeye uygun bir edim olduğunun onaylaması olmak üzere iki esaslı unsurdan 

oluşur. (SCHWENKER/RODEMANN, § 640 N. 3; BUSCHE, § 640 N. 2 f.; SPRAU, § 640, N. 3; 

SOERGEL/Teichmann, § 640, N. 6; JACOBY, Florian/ PETERS, Frank, J. von Staudingers 

Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht 

der Schuldverhältnisse, §§ 631 – 651 (Werkvertragsrecht), Sellier – de Gruyter, Berlin 2014, § 640 N. 

7; NK/RAAB, § 640 N. 5; LEUPERTZ/HALFMEIER, Prütting-Wegen-Weinrich BGB 

Kommentar, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, 12. Auflage, Luchterhand Fachverlag, Berlin 

2017, § 640 N. 2; BROX, Hans, Besonderes Schuldrecht, 24. Aufl., München 1999, N. 263). Eser 

fiziken alınabildiği sürece, yani iş sahibine ait taşınmaz üzerinde meydana getirilen bir yapı edimi söz 

konusu olmadığı sürece, eserin fiziken alınması (körperliche Entgegennahme des Werks) teslim 

almanın ilk unsurunu oluşturur. Eserin niteliği fiziken teslim almaya elverişli değilse, teslim almanın 

hukuki sonuçları BGB § 646 uyarınca eserin tamamlanması ile birlikte gerçekleşir. Bununla birlikte, 

iş sahibinin eser üzerindeki gerçek tasarruf yetkisini elde etmiş olması yeterli değildir. Teslim almanın 

ikinci unsuru, eserin iş sahibi tarafından esas itibariyle sözleşmeye uygun görülmüş olmasıdır 
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gerçekleşmesi için iş sahibinin teslimin hukuki sonuçlarına yönelik özel bir teslim alma 

iradesi veya bu tür iradenin beyanı gerekmez196. Diğer bir görüşe göre ise197, teslimin 

gerçekleşmesi için iş sahibinin eseri ifa olarak kabul etmesi (Anerkennung des Werkes 

als Erfüllung) gerekir. Yüklenici tarafından ifası teklif edilen eserin iş sahibi tarafından 

fiilen teslim alınması, eserin ifa olarak kabulü anlamına gelir. Bu görüşe göre, teslim 

yüklenici ve iş sahibinin katılımını gerektiren bir süreçtir ve yüklenicinin meydana 

getirilen eseri sözleşmenin ifası amacıyla iş sahibine arz etmesi ile başlar. Eserin iş 

sahibi tarafından ifa olarak kabulü ile teslim gerçekleşmiş olur. İş sahibinin ifa olarak 

teklif edilen eseri teslim alması, eseri ifa olarak kabul ettiği anlamına gelir. İş sahibi ifa 

olarak kabul ettiğini açık olarak beyan edebileceği gibi, örtülü olarak da açıklayabilir198.  

 

c. Tamamlama Bildirimi Vasıtasıyla Teslim 

Teslim fiziken devredilebilen eserlerde eserin zilyetliğinin yüklenici tarafından 

iş sahibine devri suretiyle gerçekleşirken bazı durumlarda yüklenici tarafından işin 

tamamlandığının iş sahibine veya temsilcisine açıkça veya örtülü olarak bildirilmesi ile 

 
(gebilligt worden sein). İş sahibinin açık bir beyan ile eseri sözleşmeye uygun kabul ettiğini ifade 

ettiği her durumda eser uygun bulunmuş (Billigung) olur. Eserin uygun bulunması örtülü olarak da 

gerçekleşebilir. Bedelin ödenmesi veya eserin amaca uygun şekilde kullanılmaya başlanması gibi 

durumlarda örtülü teslim almadan söz edilir. Bununla birlikte, örtülü teslim alma sadece eserin teslim 

alınabilir nitelikte (abnahmereif) olduğu, yani özellikle tamamlanmış olduğu ve esaslı bir ayıp 

taşımadığı durumlarda söz konusu olabilir. 
196  GAUCH, Werkvertrag, N. 98; HÜRLIMAN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; BGE 4A_252/2010 

E 5.3; BGE 115 II 456 E 4. KOLLER’e göre eser ayıpsız ise zilyetliğin devri teslim olarak 

değerlendirilir. Buna karşılık, eser ayıplı ise zilyetliğin devri yetmez. İş sahibi asli ifa talebine 

dayanarak ayıbın giderilmesini isteyebilir. Teslimin gerçekleşmesi için meydana getirilen eserin esas 

itibariyle sözleşmeye uygun görüldüğünün beyanı, yani eserin ifa olarak kabulü gerekir. KOLLER 

bunu iş sahibinin katılımı olarak değerlendirir. BK-KOLLER, Art. 363, N. 365, 366. 
197  BÖGLI, N. s. 153; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 82-83. Eserin ayıplı veya eksik olması 

durumunda aynı yönde: BK-KOLLER, Art. 363, N. 365 vd. 
198  BK-KOLLER, Art. 363, N. 368; BÖGLI, N. 289, 290 vd. 
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gerçekleşir199. Bu durumda tamamlama bildirimi, eserin fiilen teslim alınması yerine 

geçer. 

Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre, iş sahibine ait taşınmazdaki 

onarım işlerinde veya iş sahibine ait arsa üzerinde meydana getirilen taşınmaz eserlerde 

teslim, eserin tamamlandığının açıkça veya örtülü olarak iş sahibine bildirilmesi ile 

gerçekleşir200. Doktrindeki hâkim görüşe göre201, tamamlama bildirimi iş sahibine 

yöneltilmesi gereken varması gerekli bir beyan niteliğindedir ve teslim tamamlama 

bildiriminin iş sahibine ulaşması ile gerçekleşmiş olur202. İş sahibinin özel bir teslim 

 
199  Bkz. İkinci Bölüm II, § 3., II, D, 2, a. 
200  BK-KOLLER, Art. 363, N. 336; BÜHLER, Art. 376, N. 12; DÜRR, Art. 367 N. 16; ZELTNER, N. 

165; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47, N. 17; ÖZ, Dönme, s. 169; 

ARAL/AYRANCI, s. 394; ALTAŞ, Eser, s. 84; AYAN, s. 54. İfa alacaklının katılımı olmaksızın 

gerçekleşirse, dürüstlük kuralına göre borçlunun alacaklıya ifayı bildirme yükümlülüğünün söz 

konusu olduğu kabul edilmelidir. Zira kanunda bir hüküm bulunmaması durumunda da sözleşmenin 

dürüstlük kuralı uyarınca tamamlanması neticesinde bildirim yükümlülüğünün var olduğu sonucuna 

ulaşılabilir. Bkz. VON TUHR/PETER, s. 176, dn. 22. 
201  GAUCH, Werkvertrag, N. 93; TRÜMPY, Genehmigung, s. 104; TSCHÜTSCHER, Verjährung, s. 

258; LENZLINGER GADIENT, s. 54; HÜRLIMAN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; BGE 

4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E 4; BGE 113 II 264 E 2b. Doktrinde bir kısım yazar, iş sahibine 

ait taşınmazın terk edilmesi suretiyle gerçekleşen örtülü tamamlama bildirimi, doktrinde gerçek 

olmayan tamamlama bildirimi olarak da ifade etmekte; teslimin gerçekleşmesini gerçek tamamlama 

bildirimi ve gerçek olmayan tamamlama bildirimi bakımından ayrı ayrı ele almaktadır. Gerçek 

tamamlama bildiriminin söz konusu olduğu durumlarda, teslim, bildirimin iş sahibine varması ile 

gerçekleşir. Buna karşılık, gerçek olmayan tamamlama bildirimi, varması gerekli bir beyan niteliğinde 

değildir. Bu nedenle, tamamlama bildiriminin herhangi birine yöneltilmesi gerekmez. Farazi üçüncü 

kişinin yüklenicinin hareketinden kanaat verici bir tamamlama bildiriminin yapılmış olduğu sonucuna 

varması yeterlidir. (BK-KOLLER, Art. 363, N. 352; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 142). Bu tür 

bildirim, iş sahibinin söz konusu bildirim hakkında bilgi edinmemiş olması yahut tatil ve benzeri bir 

sebeple bilgi edinme imkânına sahip olmaması durumunda dahi gerçekleşebilir. Örneğin bahçıvan 

bahçe sahibinin yokluğunda yükümlülüklerine uygun olarak çimenleri keserse, sözleşme bahçıvanın 

araç gereçlerini toplayıp iş sahibinin taşınmazını terk eder etmez ifa edilmiş olur. (LARENZ, 

Allgemeiner Teil, s. 239; BK-KOLLER, Art. 363, N. 352-354. 
202 Doktrinde bir görüşe göre, eser üzerindeki fiili hakimiyetin ifa amacıyla iş sahibine geçirilmesi ile 

birlikte teslim derhal ve kendiliğinden gerçekleşir. İş sahibinin herhangi bir irade beyanına gerek 

yoktur. Ancak eseri teslim almaktan kaçınmasını haklı gösterecek derecede ayıplı olması halinde, 

zilyetliğin devri veya tamamlama bildirimi üzerine iş sahibi eseri ifa olarak kabul etmediğini uygun 
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alma iradesinin bulunması aranmaz203. Tamamlama bildiriminin alınması, eserin fiilen 

teslim alınması yerine geçer. Diğer bir görüşe göre ise204, teslimin gerçekleşmesi için 

yüklenicinin tamamlama bildiriminin yanı sıra iş sahibinin meydana getirilen eseri esas 

itibariyle sözleşmeye uygun bir ifa olarak kabul etmiş olması gerekir. İş sahibi eseri 

esas itibariyle ifa olarak kabul ettiğini açıkça beyan edebileceği gibi, örtülü olarak da 

açıklayabilir. Bu bağlamda iş sahibinin tamamlama bildiriminden sonra işin niteliğine 

uygun ve kısa bir süre içinde eseri ifa olarak kabul etmediğini açıklamaması, diğer bir 

ifadeyle eseri reddetmemiş olması durumunda eser ifa olarak kabul edilmiş sayılır. 

Başka bir görüşe göre ise, eserin tamamlanmış ve ayıpsız olması durumunda teslim 

yüklenici tamamlama bildiriminde bulunur bulunmaz gerçekleşir. Buna karşılık eser 

eksik veya ayıplı ise, tamamlama bildirimi teslimin gerçekleşmesi için tek başına yeterli 

değildir. Bu durumda tamamlama bildirimi sadece iş sahibi tarafından onaylanması 

gereken bir teklif niteliğindedir205. Dolayısıyla bu durumda teslim iki aşamalı olarak 

tamamlama bildiriminden müteşekkil teslim teklifi ve eserin uygun görülmesi suretiyle 

gerçekleşir. 

 

 
bir süre içinde bildirebilir. Bu durumda teslim bildirim anında kendiliğinden gerçekleşmekle birlikte, 

bozucu koşula bağlı işlemlerde olduğu gibi iş sahibi ifa olarak kabul etmediğini bildirirse teslim 

gerçekleşmemiş olur. Bildirmezse, sessiz kalırsa teslimin reddedilmediği, ifanın gerçekleştiği 

varsayılır ve gerçekleşmiş olan teslim hüküm ve sonuçlarını doğurur. (AYAN, s. 57) 
203  LENZLINGER GADIENT, s. 54; GAUCH, Werkvertrag, N. 98. 

HÜRLIMAN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; BGE 4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E 4. 
204  VON TUHR/ESCHER, s. 4, dn. 32; PEDRAZZINI, s. 524; BÖGLI, N. 275; BRÄNDLI, 

Nachbesserung, N.144. İfade edilmelidir, eserin ifa olarak kabulü, TBK m. 477’deki hukuki işlem 

niteliğindeki kabulden farklıdır. TBK m. 477/I uyarınca kabul eserin esas itibariyle değil, aksine 

tamamen borca uygun sayıldığına ilişkindir. Bu fark büyük önem arz eder. Billigung ile iş sahibi 

sadece asli ifa talebini kaybeder; ancak eserin borca uygun olmaması durumunda asli ifa talebinin 

yerine ayıptan doğan haklar geçer. Genehmigung ile birlikte iş sahibi ayıptan doğan haklarının 

tamamını kaybeder. Bkz. BÖGLI, N. 279, 283; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 153. 
205  PEDRAZZINI, s. 524; BK-KOLLER, Art. 363, N. 365; BRÄNDLI, Nachbesserung, N.144; BGE 

89 II 409. 
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2. Teslim Alma Kavramı 

Teslim alma kavramı (Abnahme), Türk Borçlar Kanunu’nda tanımlanmış 

değildir. Genel olarak eserin tesliminin iş sahibi bakımından arz ettiği görünüm olarak 

ifade edilen teslim alma206, iş sahibine eser üzerinde hakimiyet sağlandığı, dolayısıyla 

ifanın gerçekleştiği anlamına gelir207.  

Teslim alma, ifa amacıyla teklif edilen eserin veya eser taşıyıcısının fiilen 

alınması ya da tamamlama bildiriminin ulaşması ile gerçekleşir208. Her iki halde de 

eserin teslim alınmış olması için iş sahibinin teslime bağlanan hukuki sonuçların 

gerçekleşmesine yönelik özel bir teslim alma iradesi veya bu tür bir iradenin beyanı 

gerekmez209. Doktrinde bir görüşe göre210, teslim alma, sadece yüklenicinin edim 

sonucunu bağımsız olarak yerine getiremediği, yani eserin tesliminin iş sahibinin 

katılımını gerektiği durumlarda söz konusu olur. Bu görüşe göre eserin tesliminin iş 

 
206  BK-KOLLER, Art 363, N. 313; GAUCH, Werkvertrag, N. 97; KLAUSER, s. 17; 

GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47, N. 17; SELİÇİ, İnşaat, s. 35; UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 90; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 81; GÖKYAYLA, Eser, s. 24, 192; ŞAHİN, s. 

49. 
207  BK-KOLLER, Art 363, N. 313. 
208  GAUCH, Werkvertrag, N. 98; STOTZ, s. 37; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1. 
209  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 3; GAUCH, Werkvertrag, N. 98. 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; BGE 4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E4. 

Teslim alma, hukuki niteliği itibariyle hukuki işlem benzeri bir irade açıklaması olarak ifade 

edilmektedir. BÖGLI, s. 168; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 83. Karş. BK-KOLLER, Art. 363, 

N. 365. 

Alman Hukuku’nda da teslim alma beyanının hukuki niteliği tartışmalıdır. Doktrinde bir kısım yazar 

teslim almayı varması gerekli bir irade beyanı olarak kabul ederken, diğer bir görüş varması gerekli 

olmayan bir irade beyanından hareket etmektedir. Diğer taraftan, teslim alma, hukuki işlem benzeri bir 

fiil olarak (SCHWENKER, § 640 N. 6; BUSCHE, § 640 N. 4; SOERGEL/Teichmann, § 640 N. 

10; NK/RAAB, § 640 N. 7.) ya da salt fiili bir süreç olarak (ENNECERUS/LEHMANN, § 63 II.) da 

ifade edilmektedir. 
210  BK-KOLLER, Art 363, N. 334; LENZLINGER GADIENT, s. 54; ZELTNER, N. 165; SELİÇİ, 

İnşaat, s. 134; ŞAHİNİZ, s. 3. Teslimin gerçekleşmesi için eserin iş sahibi tarafından teslim alınması 

gerektiği durumlarda, teslim ve teslim alma karşılıklı olarak birbirini gerektirir. 
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sahibinin katılımını gerektirdiği durumlar, iş sahibi bakımından teslim alma olarak ifade 

edilir. 

 

C. İş Sahibinin Eserin Teslimine Katılımının Gerekliliği 

İfa, borçlanılan edimin özelliğine göre bazı durumlarda alacaklının katılımını 

gerektirirken; bazı durumlarda alacaklının katılımı olmaksızın gerçekleşir211. 

Borçlanılan edimin bir hakkın devrinden oluşması durumunda, alacaklının katılımı 

gerekir. Zira hakkın devri bir ayni sözleşme ile gerçekleşir. Buna karşılık, bazı edimler 

ise alacaklının katılımı olmaksızın yerine getirilebilir. Nitekim tazminat taleplerinde, 

mesafe satımında gönderme ediminde ve bazı sözleşmelerde alacaklının katılımı 

gerekmez. 

Alacaklının katılımı bazı eser sözleşmelerinin ifasında gereklidir212. Nitekim 

eserin teslimi, eser sözleşmesinin konusunu oluşturan eserin niteliğine göre bazı 

durumlarda iş sahibinin katılımını gerektirir. Yüklenicinin hâkimiyet alanında meydana 

getirilen eserlerde teslim (ifa), iş sahibinin katılımı ile gerçekleşir213. Zira burada teslim 

 
211  VON TUHR/ESCHER, s. 4; VON TUHR, Andreas/ PETER, Hans, Allgemeiner Teil des 

Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, s. 199. 

GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 29, N. 2. 
212  Doktrinde bir görüşe göre, teslimin gerçekleşebilmesi için iş sahibinin eseri esas itibariyle sözleşmeye 

uygun bir ifa olarak kabul etmesi gerekir. Eserin esas itibariyle ifa olarak kabulü bakımından teslimin 

zilyetliğin devri veya tamamlama bildirimi ile gerçekleşmiş olması fark etmez. Her iki durumda da 

eserin teslimi iş sahibinin ifa olarak kabulünü gerektirir. BÖGLI, N. 155, 163-164; ŞENOCAK, 

Ayıbın Giderilmesi, s. 84, 85, 86; Tamamlanmamış ve ayıplı eserler bakımından aynı yönde: BK-

KOLLER, Art 363, N. 365. 
213  LARENZ, Allgemeiner Teil, s. 239; LARENZ, Besonderer Teil, s. 370 vd.; BK-KOLLER, Art. 363, 

N. 334-335; ÖZ, Dönme, s. 172; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 82 vd. Bununla birlikte, 

tarafların yüklenicinin eseri iş sahibine evinin kapısının önüne koyması gerektiği hususunda anlaşmış 

olmaları gibi oldukça istisnai durumlarda iş sahibinin katılımı gerekmez; yüklenici yükümlülüğünü 

yerine getirir getirmez eser teslim edilmiş olur. (BK-KOLLER, Art. 363 N.) KOLLER’e göre iş 

sahibinin katılımı kural olarak yüklenicinin eseri kendi hakimiyet alanında meydana getirdiği ve bunu 
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malzemenin iş sahibine veya yükleniciye ait olmasına bağlı olarak mülkiyetin veya 

zilyetliğin devrini gerektirir214. Buna karşılık, bazı eser sözleşmelerinde ise iş sahibinin 

katılımı gerekmez. Eserin tesliminin tamamlama bildirimi ile gerçekleştiği durumlar bu 

kapsamdadır215. Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre216, iş sahibine ait 

taşınmazdaki onarım işlerinde veya iş sahibine ait arsa üzerinde inşa edilen yapılarda, 

yapı baştan itibaren iş sahibinin mülkiyet ve zilyetliğinde bulunduğundan, teslim, iş 

sahibinin katılımı olmaksızın eserin tamamlandığının açıkça veya örtülü olarak iş 

sahibine bildirilmesi ile gerçekleşir. Doktrindeki hâkim görüşe göre217, tamamlama 

 
zilyetliğin devri vasıtasıyla iş sahibinin hakimiyet alanına devrettiği durumlarda söz konusu olmakla 

birlikte, ayıplı ve eksik eserlerin teslimi de iş sahibinin katılımı olmaksızın gerçekleşmez. Bu durumda 

teslimin gerçekleşmesi için iş sahibinin yüklenicinin edimini uygun bulmasına, yani iş sahibinin 

meydana getirilen eseri esas itibariyle sözleşmeye uygun olduğuna ilişkin bir beyana bağlıdır. Yazar, 

bu uygun bulma koşulunun Alman Hukuku’nda savunulan hâkim görüşün aksine sadece 

tamamlanmamış ve ayıplı eserlerin tesliminde söz konusu olduğunu, borca uygun eserlerin tesliminde 

teslimin gerçekleşmesi bakımından iş sahibinin ayrıca bir uygun bulma beyanının gerekmediğini 

vurgulamaktadır. (BK-KOLLER, Art. 363, N. 335, 365). Diğer taraftan eserin ayıplı veya eksik 

olması durumunda da ifanın gerçekleşmesi için iş sahibinin eseri ifa olarak kabul etmesi gerekir. 

Eserin ifa olarak kabulü açık veya örtülü olabilir. 
214  İş sahibinin katılımı kural olarak yüklenicinin eseri kendi hakimiyet alanında meydana getirdiği ve 

bunu zilyetliğin devri vasıtasıyla iş sahibinin hakimiyet alanına devrettiği durumlarda söz konusu olur. 

Bu durumda iş sahibinin ifaya katılımı hukuki işlem ile olur. Zira zilyetlik devri taşınırlarda ayni 

sözleşme ile olur ve yüklenici ile iş sahibinin anlaşması gerekir. 
215  KOLLER’e göre eserin ayıplı veya eksik olması durumunda teslim iş sahibinin katılımı olmaksızın 

gerçekleşemez. BK-KOLLER, Art. 363, N. 365. 
216  BK-KOLLER, Art. 363, N. 336; BÜHLER, Art. 376, N. 12; ZELTNER, N. 165; ÖZ, Dönme, s. 

169; ALTAŞ, Eser, s. 84; AYAN, s. 54. İfa alacaklının katılımı olmaksızın gerçekleşirse, dürüstlük 

kuralına göre borçlunun alacaklıya ifayı bildirme yükümlülüğünün söz konusu olduğu kabul 

edilmelidir. Zira kanunda bir hüküm bulunmaması durumunda da sözleşmenin dürüstlük kuralı 

uyarınca tamamlanması neticesinde bildirim yükümlülüğünün var olduğu sonucuna ulaşılabilir. Bkz. 

VON TUHR/PETER, s. 176 dn. 22. 
217  GAUCH, Werkvertrag, N. 93; TRÜMPY, Genehmigung, s. 104; TSCHÜTSCHER, Verjährung, s. 

258; LENZLINGER GADIENT, s. 54. Doktrinde bir kısım yazar, iş sahibine ait taşınmazın terk 

edilmesi suretiyle gerçekleşen örtülü tamamlama bildirimi, doktrinde gerçek olmayan tamamlama 

bildirimi olarak da ifade etmekte; teslimin gerçekleşmesini gerçek tamamlama bildirimi ve gerçek 

olmayan tamamlama bildirimi bakımından ayrı ayrı ele almaktadır. Gerçek tamamlama bildiriminin 

söz konusu olduğu durumlarda, teslim, bildirimin iş sahibine varması ile gerçekleşir. Buna karşılık, 



 
 

67 

bildirimi iş sahibine yöneltilmesi gereken varması gerekli bir beyan niteliğindedir ve 

teslim tamamlama bildiriminin iş sahibine ulaşması ile gerçekleşir. İş sahibinin özel bir 

teslim alma iradesinin bulunması aranmaz218. Tamamlama bildiriminin alınması, eserin 

fiilen teslim alınması yerine geçer. Bir başka görüşe göre ise219, tamamlama bildirimi 

teslimin gerçekleşmesi için tek başına yeterli değildir; tamamlama bildiriminin yanı sıra 

iş sahibi tarafından eserin esas itibariyle sözleşmeye uygun görüldüğünün beyan 

edilmesi gerekir. Bu durumda tamamlama bildirimi sadece iş sahibi tarafından 

onaylanması gereken bir teklif niteliğindedir220 ve teslim iki aşamalı olarak tamamlama 

bildiriminden müteşekkil teslim teklifi ve eserin ifa olarak kabulü (Billigung des Werkes 

als Erfüllung) ile gerçekleşir. İş sahibinin makul süre içerisinde eseri reddetmemesi 

 
gerçek olmayan tamamlama bildirimi, varması gerekli bir beyan niteliğinde değildir. Bu nedenle, 

tamamlama bildiriminin herhangi birine yöneltilmesi gerekmez. Farazi üçüncü kişinin yüklenicinin 

hareketinden kanaat verici bir tamamlama bildiriminin yapılmış olduğu sonucuna varması yeterlidir. 

(BK-KOLLER, Art. 363, N. 352; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 142). Bu tür bildirim, iş sahibinin 

söz konusu bildirim hakkında bilgi edinmemiş olması yahut tatil ve benzeri bir sebeple bilgi edinme 

imkânına sahip olmaması durumunda dahi gerçekleşebilir. Örneğin bahçıvan bahçe sahibinin 

yokluğunda yükümlülüklerine uygun olarak çimenleri keserse, sözleşme bahçıvanın araç gereçlerini 

toplayıp iş sahibinin taşınmazını terk eder etmez ifa edilmiş olur. (LARENZ, Allgemeiner Teil, s. 

239; BK-KOLLER, Art. 363, N. 352-354). 
218  LENZLINGER GADIENT, s. 54; GAUCH, Werkvertrag, N. 98. 
219  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 67, 69, dn. 90; BÖGLI, N. 275; ŞENOCAK, Ayıbın 

Giderilmesi, s. 86. Ayıplı ve eksik eserler bakımından aynı yönde: BK-KOLLER, Art. 363, N. 365. 

Diğer taraftan doktrinde teslim için yüklenicinin tamamlama bildiriminin yanında iş sahibinin 

yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul ettiğine dair beyanının da gerektiği ifade 

edilmektedir. Bkz. VON TUHR/ESCHER, s. 4, dn. 32; PEDRAZZINI, s. 524. 

İfade edilmelidir ki, buradaki kabul TBK m. 477’deki hukuki işlem niteliğindeki kabulden farklıdır. 

TBK m. 477/I uyarınca kabul eserin esas itibariyle değil, aksine tamamen borca uygun sayıldığına 

ilişkindir. Bu fark büyük önem arz eder. Eserin ifa olarak kabulü ile iş sahibi sadece asli ifa talebini 

kaybeder; ancak eserin borca uygun olmaması durumunda asli ifa talebinin yerine ayıptan doğan 

haklar geçer. Eserin kabulü ile birlikte iş sahibi ayıptan doğan haklarının tamamını kaybeder. Bkz. 

BÖGLI, N. 283; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 153. 
220  PEDRAZZINI, s. 524; BK-KOLLER, Art. 363, N. 365; BRÄNDLI, Nachbesserung, N.144; BGE 

89 II 409. 
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halinde de eser ifa olarak kabul edilmiş sayılır221. Bu durumda teslim, tamamlama 

bildirimine ek olarak iş sahibinin katılımını gerektirir. Federal Mahkeme, teslim için iş 

sahibinin özel bir teslim alma iradesinin bulunması koşulu aramamakla birlikte, en 

azından iş sahibinin eserin somut olarak kullanılmaya başlanması gibi teslime rıza 

gösterdiğine dair onaylayıcı bir hareketini talep eder222. 

Önemle belirtilmelidir ki, eserin niteliğinin teslime elverişli olmadığı 

durumlarda ise, iş sahibinin katılma yükümlülüğü konusuz kalır223. Zira eserin meydana 

gelmesi ile iş sahibi ifa menfaatini elde etmiş olur.  

 

D. Teslimin Gerçekleşmesi 

Eser sözleşmesinde eserin teslimi eserin niteliğine göre farklı şekillerde 

gerçekleşir. Bu nedenle teslimin sözleşmeye konu eserin taşınır, taşınmaz, fikri eser 

veya bağımsız maddi varlığı olmayan eser olmasına göre ayrı ayrı incelenmesi gerekir. 

 

1. Taşınır Eserlerin Teslimi 

Yüklenicinin hâkimiyet alanında meydana getirilen taşınır eserlerde teslim, 

malzemenin iş sahibi ya da yüklenici tarafından sağlanmış olduğuna bağlı olarak 

zilyetliğin veya mülkiyetin devredilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.  Bu bağlamda 

malzemenin iş sahibi tarafından sağlandığı durumlarda, iş sahibinin yüklenici tarafından 

taşınır esere doğrudan doğruya zilyet kılınması gerekir224. Buna karşılık, malzemenin 

 
221  BK-KOLLER, Art. 363 N. 369. İş sahibine yüklenici tarafından yapılan eserin tamamlandığına 

ilişkin bildirimden sonra uygun bir süre ve bu süre içinde eseri reddetme hakkı tanınması gerektiği 

ifade edilmektedir.  BK-KOLLER, Art. 363, N. 369-370. 
222  BÖGLI, N. 192; BGE 115 II 458 f. E. 4; 113 II 267 E. 2b. 
223  BK-KOLLER, Art. 363, N. 253, 337. 
224  GAUTSCHI, Art. 363, N. 5a, Art. 367, N. 9; STOTZ, s. 35; ÖZ, Dönme, s. 166; KURT, s. 80. 
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yüklenici tarafından sağlanmış olması durumunda ise teslim, taşınırın mülkiyetinin iş 

sahibine geçirilmesini gerektirmektedir225. Taşınır eserin zilyetliği devredilmiş olmakla 

birlikte mülkiyet iş sahibine geçmedikçe yüklenici borcunu ifa etmiş olmaz.  

Teslim, yeni üretilen eserlerde şeyin devredilmesi ile gerçekleşirken; mevcut bir 

şeyin değiştirilmesi veya onarılması durumunda ise, üzerinde iş görme sonucu 

gerçekleştirilen şeyin iş sahibine iade edilmesi suretiyle gerçekleşir226. 

Eserin teslimi, genel ifa prensipleri doğrultusunda belirlenmektedir227. Teslim 

yeri ve zamanı gibi teslim unsurları bakımından eser sözleşmesinin karakteristik 

özellikleri göz önünde bulundurulmak kaydıyla esas itibariyle ifaya ilişkin genel 

hükümler uygulama alanı bulur228. Bu kapsamda teslimin eserin zilyetliğinin 

devredilmesi suretiyle gerçekleştiği durumlarda, götürülecek borç, aranılacak borç veya 

gönderilecek bir borç söz konusu olabilir. Malzemesi iş sahibi tarafından sağlanan 

taşınır eserlerde, taraflarca açıkça ya da örtülü olarak ifa yeri kararlaştırılmamışsa, 

aranılacak borç söz konusudur. Bu durumda, TBK m. 89/I b. 3’teki genel kural teslim 

borcunun ifa yeri bakımından da geçerli olur ve eserin borcun doğumu anındaki 

borçlunun yerleşim yerinde teslim edilmesi gerekir229. Diğer bir ifadeyle, bu tür 

eserlerin iş sahibi tarafından yüklenicinin yerleşim yerinden teslim alınması gerekir230. 

Bu durumda yüklenici tarafından sözleşmenin ifası amacıyla devredilen eser iş 

sahibinin fiili hakimiyetinde (tatsächliche Gewalt) bulunuyorsa teslim gerçekleşmiş 

 
225  GAUTSCHI, Art. 367, N. 9; STOTZ, s. 35; GAUCH, Werkvertrag, N. 88; ÖZ, Dönme, s. 166; 

EREN, İnşaat, s. 73; ALTAŞ, Eser, s. 80; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 82; KURT, s. 80; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 548. 
226  GAUTSCHI, Art. 367, N. 9; BÜHLER, Art. 367, N. 11; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, 

N. 4; STOTZ, s. 35; TSCHÜTSCHER, N. 250; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 155; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 125; ÖZ, Dönme, s. 168; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 82; EREN, 

Borçlar Özel, s. 623. 
227 KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 154; BK-KOLLER, Art. 363, N. 329. 
228 KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 154; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 548; EREN, Borçlar Özel, s. 622. 
229 TSCHÜTSCHER, N. 250; ALTAŞ, Eser, s. 82. 
230  ALTAŞ, Eser, s. 82; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 548. 
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olur231. Malzemenin yüklenici tarafından temin edildiği durumlarda ise, kural olarak 

eserin yüklenici tarafından iş sahibine götürülmesi veya hasar ve masrafı yüklenicide 

olmak şartıyla gönderilmesi gerekir232. 

 

2. Taşınmaz Eserlerin Teslimi 

a. İş Sahibine Ait Arsa Üzerinde Meydana Getirilen Taşınmaz Eserlerin 

Teslimi 

İş sahibine ait arsa üzerinde meydana getirilen taşınmaz eserlerde teslim, eserin 

tamamlandığının iş sahibine açıkça veya örtülü olarak bildirilmesi suretiyle 

gerçekleşir233. Bu tür sözleşmelerde, zilyetliğin fiilen devri mümkün olmadığı için, 

yüklenicinin taşınmaz üzerindeki fiili durumuna son vererek bunu iş sahibine bildirmesi 

 
231  GAUCH, Werkvertrag, N. 89. Diğer taraftan iş sahibinin yüklenicinin izni olmaksızın eseri 

devralmak amacıyla tamamlanmış eseri zilyetliğine geçirmesi durumunda da eser teslim edilmiş 

sayılır. Bu durumda iş sahibi, eserin yüklenici tarafından bizzat devredilmediğine itiraz ederek 

teslimin hukuki sonuçlarının gerçekleşmemiş olduğunu iddia edemez. Bkz. GAUCH, Werkvertrag, N. 

89. 
232  BK-KOLLER, Art. 363 N.; ALTAŞ, Eser, s. 82; TANDOĞAN, Cilt II, s. 125; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 548. 
233 GAUCH, Werkvertrag, N. 92; BK-KOLLER, Art. 363, N. 351 vd.; KOLLER, Nachbesserungsrecht, 

N. 68; TSCHÜTSCHER, N. 263, 274; STOTZ, s. 36; TRÜMPY, SIA-Norm, s. 33; ZELTNER, dn. 

240; GEHRER, s. 109; SELİÇİ, İnşaat, s. 35; ÖZ, Dönme, s. 168; TANDOĞAN, Cilt II, s. 125; 

ARAL/AYRANCI, s. 394; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 85. Doktrinde bir kısım yazar, 

taşınmaz eserlerin tesliminin kural olarak tamamlanan eserin iş sahibinin yararlanmasına hazır şekilde 

terk edilmesiyle gerçekleşeceği ve tamamlama bildiriminin ancak zorunluluk bulunan hallerde söz 

konusu olduğunu ifade etmektedir. Bu görüşe göre, yüklenicinin tamamladığı eseri iş sahibi tarafından 

anlaşılabilecek şekilde onun tasarrufuna bırakması durumunda, teslimin gerçekleşmesi için ayrıca 

bildirimde bulunulması gerekmez. Bununla birlikte, eser tamamlanmış olmakla birlikte iş sahibi eserin 

bittiğini anlayabilecek durumda değilse yüklenici bildirimde bulunmadıkça teslim gerçekleşmiş 

olmaz. Bkz. ÖZ, Dönme, s. 169; ALTAŞ, Eser, s. 86.  
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gerekir234. Taşınmaz eserlerde, böylece eserin tamamlanmış olduğuna ilişkin bildirim, 

maddi devrin yerine geçer235. 

Tamamlama bildirimi açıkça yapılabileceği gibi, iş sahibinin hâkimiyet alanının 

terk edilmesi suretiyle örtülü olarak236 da gerçekleşebilir237. Tamamlama bildiriminin iş 

sahibine ulaşmasıyla birlikte teslimin gerçeklemiş olacağı kabul edilmektedir238. Bu 

bağlamda eserin tamamlandığının iş sahibine açıkça bildirildiği durumlarda teslim kural 

olarak bildirimin varması ile gerçekleşir. Örtülü tamamlama bildiriminin söz konusu 

olduğu durumlarda ise, teslimin yüklenicinin fiili hakimiyetine son verme anında 

gerçekleştiği ifade edilmektedir239. Bununla birlikte bildirim yapılmaksızın taşınmazın 

terk edilmesi durumunda, somut olayın koşullarından iş sahibinin terk durumunu daha 

geç öğrenmiş olduğu sonuca varılıyorsa, teslimin öğrenme anında gerçekleştiği kabul 

 
234  İş sahibine ait arsa üzerinde meydana getirilen yapı eserlerinde (söz gelimi yüklenici bir duvar örmeyi 

taahhüt etmişse) iş sahibi baştan itibaren zilyettir. Bu nedenle, zilyetliğin devri ne gerekli ne de 

mümkündür. 
235 Tamamlama bildirimi vasıtasıyla yüklenici yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade eder. Bkz. 

OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 3; GAUCH, Werkvertrag, N. 92; ZELTNER, N. 164; 

STOTZ, s. 36. 
236  KOLLER, bu tür bildirimleri gerçek olmayan tamamlama bildirimi olarak ifade etmektedir. Bkz. BK-

KOLLER, Art. 363 N. 353. 
237  GAUCH, Werkvertrag, N. 92; BÖGLI, N. 49; ZELTNER, N. 164; STOTZ, s. 36; 

TSCHÜTSCHER, N. 275; TANDOĞAN, Cilt II, s. 125; OZANOĞLU, s. 64; AYAN, s. 53; 

KURT, s. 82; ARAL/AYRANCI, s. 394. Doktrinde açık bildirimin ancak zorunlu hallerde yapılması 

gerektiği ifade edilmektedir. ALTAŞ, Eser, s. 86. 
238  GAUCH, Werkvertrag, N. 98; STOTZ, s. 37; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1. 

Taşınmaz eserlerin tesliminde, taşınır eserlerin tesliminden farklı olarak iş sahibinin katılımı 

gerekmediği ifade edilmektedir. Bkz. ZELTNER, N. 165; ÖZ, Dönme, s. 169; ALTAŞ, s. 84; 

AYAN, s. 54. Doktrinde bir kısım yazara göre, iş sahibinin eseri ifa olarak kabul ettiğine ilişkin bir 

iradesi gerekir. BÖGLI, N. 275; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 85 vd. KOLLER ise, eserin 

tamamlanmış ve ayıpsız olup olmamasına göre bir ayrım yapmakta; tamamlanmış ve ayıpsız eserlerde 

teslimin tamamlama bildirimi ile gerçekleşeceğini, buna karşılık eksik veya ayıplı eserlerde teslimin 

gerçekleşebilmesi için ise iş sahibinin eseri ifa olarak kabul etmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. 

BK-KOLLER, Art. 363, N. 351, 365. 
239  TANDOĞAN, Cilt II, s. 73; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 85. 
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edilmelidir240. Diğer taraftan teslimin gerçekleşmesi için bildirimin yanı sıra iş sahibinin 

zilyetliğini rahatsız edici durumun ortadan kaldırılarak yapının iş sahibinin hakimiyet 

kurabileceği bir duruma getirilmiş olması gerekir241. Eser tamamlanmış ve bildirimde 

bulunulmuş olmakla birlikte, taşınmazda bulunan fazla malzeme ve araç gereç 

kaldırılmadıkça teslim gerçekleşmiş sayılmaz. Ancak önemsiz ve yapıdan yararlanmaya 

engel teşkil etmeyen malzeme ve araçların taşınmazda bırakılmış olması durumunda 

teslimin gerçekleşmiş olduğu kabul edilmelidir242. 

Eser tamamlanmış ve ayıpsız ise tamamlama bildirimi ile birlikte teslim 

gerçekleşir. Eserin eksik veya ayıplı olması durumunda ise, iş sahibi tamamlama 

bildirimini reddederek öncelikle eserin tamamlanmasını veya ayıpların giderilmesini 

talep edebilir243. İş sahibi eserdeki eksiklik ya da ayıba rağmen tamamlama bildirimini 

reddetmezse teslim gerçekleşmiş olur244. Diğer taraftan eserde açık eksiklik bulunması 

durumunda, doktrinde iş sahibinin tamamlama bildirimini reddettiği karine olarak kabul 

edilmektedir245. Bu durumda susma red anlamına gelir. İş sahibinin eseri kullanmaya 

başlamış olması önem arz etmez.  

Taraflar sözleşmede eserin teslimini kanundan farklı bir şekilde düzenleyebilir. 

Nitekim taraflar eserin tesliminin anahtarların devri suretiyle gerçekleşeceğini 

kararlaştırabilir246. Söz gelimi anahtar teslimi bir ev yapan yüklenici, sözleşme ile 

 
240  AYAN, s. 53, dn. 155. 
241  ÖZ, Dönme, s. 169; TANDOĞAN, Cilt II, s. 73; ERMAN, Arsa Payı, s. 30; OZANOĞLU, s. 64; 

UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 109. 
242  ÖZ, Dönme, s. 169.  
243  Eksik bir yapı eserinin teslim edilmiş olması durumunda iş sahibinin eksik kalan kısım bakımından ifa 

talebi varlığını sürdürür; ifa talebi için gözden geçirme ve bildirim külfetinin yerine getirilmiş olması 

gerekmez. 
244  BK-KOLLER, Art. 363, N. 370; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 69; BÖGLI, N. 302; 

BRÄNDLI, Nachbesserungsrecht, N. 149. 
245 KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 70. 
246  GAUCH, Werkvertrag, N. 107; ZELTNER, N. 166; BK-KOLLER, Art. 363, N. 331; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 127; OZANOĞLU, s. 65. 
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kararlaştırılan bütün işler tamamlandıktan sonra bir taraftan inşaat alanını terk etmeli, 

diğer taraftan eve ait anahtarları teslim etmelidir. Teslim için her iki koşulun 

gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca eserin teslimi iskân ruhsatının alınması veya taraflarca 

ortak inceleme yapılması gibi koşullara bağlanabilir247. Bu durumda iş sahibinin teslime 

katılmakla yükümlü olduğunun kabulü gerekir248. Zira yüklenicinin yapı edimini teslim 

edebilmesi ve sözleşmeyi ifa edebilmesi iş sahibinin katılımına (anahtarların alınması 

ya da ortak incelemeye katılma gibi) bağlıdır. 

 

b. Yükleniciye Ait Arsa Üzerinde Meydana Getirilen Taşınmaz Eserlerin 

Teslimi 

Yüklenicinin arsası üzerinde meydana getirilen taşınmaz eserlerde teslim, 

tamamlanan eserin iş sahibi adına tescil edilmesi ile gerçekleşir249. Arsanın mülkiyeti iş 

sahibine geçirilmedikçe yüklenici teslim borcunu ifa etmiş olmaz. 

 

3. Bağımsız Maddi Varlığı Bulunmayan Eserlerin Teslimi 

Yüklenicinin iş sahibinin arsası üzerinde gerçekleştirdiği tamirat işleri gibi 

bağımsız maddi varlığı bulunmayan eserlere ilişkin sözleşmelerde teslim için zilyetliğin 

devri gerekmez. İş görme edimi iş sahibinin hâkimiyet alanında gerçekleştiği takdirde 

teslim, yüklenicinin iş sahibine açık veya örtülü olarak eserin tamamlandığını bildirmesi 

 
247  Benzer bir kural SIA-Norm 118’de bulunmaktadır. SIA-Norm 118’in 159. maddesinde teslim, yapı 

eserinin yüklenici ve iş sahibi tarafından ortak ön incelemeye bağlanmıştır. Bununla birlikte SIA-

Norm 118’in 164/I. hükmünde bu duruma bir istisna getirilmiştir. Buna göre, taraflar incelemeyi talep 

etmezse veya iş sahibi incelemeye katılmazsa teslim ön inceleme olmaksızın gerçekleşir. ZELTNER, 

N. 166, 284. 
248  ZELTNER, N. 166. 
249  ÖZ, Dönme, s. 168; SELİÇİ, İnşaat, s. 8; ALTAŞ, Eser, s. 86; KURT, s. 83. 
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suretiyle gerçekleşir250. Buna karşılık, sözleşmenin konusunu oluşturan eserin 

yüklenicinin hâkimiyet alanında bulunduğu durumlarda teslimin gerçekleşebilmesi için 

iş görme sonucunun üzerinde gerçekleştiği taşınırın iadesi, yani iş sahibinin bu taşınıra 

dolaysız zilyet kılınması gerekir251. 

 

4. Fikri Eserlerin Teslimi 

Fikri eserin cismani bir şey üzerinde somutlaştırıldığı durumlarda teslim, 

yüklenicinin hâkimiyet alanında meydana getirilen taşınır eserlerde olduğu gibi eserin 

üzerinde somutlaştığı şeyin iş sahibine devri ile gerçekleşir252. Buna karşılık, maddi bir 

şey üzerinde somutlaşmış olmayan fikri eserler bakımından, iş görme ediminden ayrı 

bir teslim fiili söz konusu değildir. Sözleşmenin konusunu bir tiyatro eserinin 

sahnelenmesi ya da konferans verilmesinin oluşturduğu eser sözleşmelerinde, iş sahibi, 

fikri eserin meydana getirilmesi tamamlandığı anda iş görme sonucunu elde etmiş 

olur253. 

 

E. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemeler Kapsamında Teslim 

Yüklenicinin iş sahibinin taahhüt ettiği bedel karşılığında bir taşınmaz yapı 

meydana getirmeyi üstlendiği eser sözleşmeleri, doktrin ve uygulamada inşaat 

 
250  GAUCH, Werkvertrag, N. 92; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 47, N. 17; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 125; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 85. 
251  GAUCH, Werkvertrag, N. 88; ÖZ, Dönme, s. 168; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 85; ALTAŞ, 

Eser, s. 83. 
252 GAUCH, Werkvertrag, N. 90; STOTZ, s. 35-36; BGE 115 II 459; BGE 113 II 267; TANDOĞAN, 

Cilt II, s. 125; ARAL/AYRANCI, s. 394; UÇAR, Teslim, s. 538; KURT, s. 83. 
253 ZIMMERMANN, Peter, Der Geist-Werkvertrag, Basel und Frankfurt am Main 1984, s. 2; BK-

KOLLER, Art. 363, N. 312; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 27; KURT, s. 84. 
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sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir254. İnşaat sözleşmesinde yüklenicinin asli edim 

yükümlülüğü, bir taşınmaz yapının meydana getirilerek teslimidir255. Yüklenicinin 

taşınmaz yapı eserini meydana getirerek teslim etme borcuna karşılık, iş sahibi bir bedel 

ödemekle yükümlüdür. 

İnşaat sözleşmesi hukuki niteliği itibariyle bir eser sözleşmesidir256. Bu nedenle 

Türk Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesine ilişkin hükümleri inşaat sözleşmelerine 

doğrudan uygulanır. Buna karşılık, kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu inşaat 

sözleşmelerinde ise, ilgili kamu ihale mevzuatı hükümlerinin dikkate alınması gerekir. 

Zira kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu yapım işlerine ilişkin sözleşmeler 

bakımından kamu ihale mevzuatı hükümleri özel hüküm niteliğindedir ve uyuşmazlık 

halinde öncelikle ilgili kamu ihale mevzuatı hükümlerinin uygulanması gerekir. 

Kamu ihale mevzuatında, inşaat sözleşmelerine ilişkin özel düzenlemeler yer 

almaktadır. Bu alandaki düzenlemelerin başlıcaları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’dur257. 

Uygulama alanına giren kamu inşaat sözleşmelerinin ayrılmaz birer parçası olan 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi258 (BİGŞ) ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi259 

 
254  GAUCH, Werkvertrag, N. 32 ve N. 205; GAUCH, SIA-Norm 118 Art. 38-156, N. 5; ZELTNER, N. 

6; TRÜMPY, SIA-Norm, s. 53; BRÄNDLI, Nachbesserung, s. 181; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 363, N. 12; EREN, İnşaat, s. 49; SELİÇİ, İnşaat, s. 4-5; ÖZ, Dönme, s. 15; KAPLAN, Ücret, s. 

120; AYAN, s. 23; KOCAAĞA, İnşaat, s. 27. 
255  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 363, N. 22; GAUCH, Werkvertrag, N. 205;  

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 12; ZELTNER, N. 6; TRÜMPY-JAGER, Eveline, 

“Vorzeitige Beendigung von Bauwerkvertragen”, Das Private Baurecht des Schweiz, Beitrage für die 

Schweiz, Zürich 1994, s. 137; SELİÇİ, İnşaat, s. 4; EREN, İnşaat, s. 49-50; AYAN, s. 24-25; 

KOCAAĞA, İnşaat, s. 27; KAPLAN, İnşaat, s. 59. 
256  GAUCH, Werkvertrag, N. 204, 205; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 363, N. 12; AYAN, s. 24; 

KOCAAĞA, İnşaat, s. 27. Ayrıca inşaat sözleşmesi doktrinde, eser sözleşmesinin bir görünüm şekli 

olarak da ifade edilmektedir. GAUCH, Werkvertrag, N. 204, 205; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 363, N. 12; SCHUMACHER/KÖNIG, N. 1; TRÜMPY-JÄGER, s. 137. 
257  Bkz. RG. T. 22.01.2002, S. 24648. 
258  Bkz. RG. T. 09.10.1984, S. 18450. 
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(YİGŞ) söz konusu kanunların ayrılmaz birer parçasıdır ve kamu inşaat sözleşmelerine 

ilişkin standart sözleşme koşulu niteliğindedir260. Söz konusu şartname hükümleri 

Devlet İhale Kanunu veya Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi inşaat 

sözleşmelerinde kanundan dolayı uygulama alanı bulur. Devlet İhale Kanunu veya 

Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan sözleşmeler bakımından ise taraflar, sözleşme 

özgürlüğü ilkesi çerçevesinde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ya da Yapım İşleri 

Genel Şartnamesini sözleşmenin eki olarak kararlaştırabilir261. 

 
259  Bkz. RG. T. 26.02.2006, S. 26092. 
260  GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 23, 25; GÖK, Yaşar, Yapı İşleri ve Hakediş Uygulaması, 2. Baskı, 

Ankara 2002, s. 29; BİLİR, Dilek, Kamu İhale Mevzuatına Tabi inşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2011, s. 6; KARACA, s. 31. 

SIA-Norm 118, VOB/B ve FIDIC, inşaat sözleşmelerine ilişkin genel işlem koşulu niteliğinde benzer 

düzenlemelerdir. 

SIA-Norm 118 için bkz. İkinci Bölüm § 3. II, E, 2. 

VOB/B için bkz. LOCHER, Horst/ LOCHER, Ulrich, Das Private Baurecht, Lehrbuch für Studium 

und Praxis, 7. Aufl., München 2005, s. 65, 70, 72 vd.; SCHMALZL, Max/ LAUER, Jürgen/ 

WURM, Christoph, Haftung des Architekten und Bauunternehmers, 5. Aufl., München 2006, N. 20; 

STOFFER, Andre, Das Verhältnis von Leistungsbeschreibung, geschuldetem Erfolg und Vergütung 

des Unternehmers beim Bauvertrag, Hamburg 2011, s. 6 vd. 

FIDIC standart kuralları hakkında bkz. AKINCI, Ziya, Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat 

Sözleşmeleri, İzmir 1996, s. 11-12, 32 vd.; KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 411 vd.; HÖK, Götz-

Sebastian, Uluslararası İnşaat Hukuku, FIDIC Red Book (Kırmızı Kitap) 1999 Hakkında 

Açıklamalar, (Çeviren ve Türk Hukukuna Uyarlayan: Gökhan ERBAŞ), Ankara 2009, s. 4 vd.; 

KÖKSAL, Tunay, Uluslararası İnşaat Hukuku, Ankara 2011, s. 97 vd. 
261  TANDOĞAN, Cilt II, s. 35; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 1; KARACA, s. 22, dn. 30, s. 25 dn. 45; Y. 15. HD. 

3.3.1982, E. 199/ K. 483: “Sözleşmenin eki olarak taraflarca kabul olunan BİGŞ hükümleri, taraflar 

için artık bir delil sözleşmesi niteliği taşımakta olup, her iki tarafın da bu genel şartname hükümlerine 

uymaları zorunludur.” (YKD. C. VIII (1982), S. 7, s. 980- 981). Aynı yönde Y. 15. HD. 11.4. 1983, 

E. 1982-2458/K. 1953-863: “Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi H. Y. U. Y.’nın 287’nci maddesince 

delil sözleşmesi niteliğindedir. İki tarafça muayyen delillerle ispatı yazılı olarak kabul edilmiş olan 

maddeleri hakkında başkaca delil ileri sürülemez ve kabul olunamaz.” (YHD., C. 7 (1984), S. 12, s. 

1788- 1789); Y. 15. HD. 21.12.2017, E. 1675/ K. 4546: “Taraflar arasında imzalanan 12.05.2008 

tarihli ... ... İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile 

davacı, davalı vakfa ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir. Davacı, asıl 

davasında diğer alacak talebinin yanında sözleşme ve proje dışı imalâtlar yapıldığı halde bedelinin 

ödenmediğini de ileri sürmektedir. Sözleşmenin ekleri başlıklı 9. maddesinin ( e ) bendinde Yapım 

İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasında sayıldığı gibi sözleşme kapsamında 
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1. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemeler Kapsamında Teslim 

a. Genel Olarak 

Kamu ihale sözleşmelerinde eserin tesliminin gerçekleşmesi, Yapım İşleri 

Muayene ve Kabul Yönetmeliği262 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde geçici kabul 

adı altında düzenlenmiştir. Geçici kabul, sözleşmenin konusunu oluşturan yapım işinin 

iş sahibi idare tarafından teslim alınması anlamına gelir263. Geçici kabulün 

gerçekleşmesi ile birlikte ihale konusu yapım işi teslim alınmış sayılır ve kamu ihale 

sözleşmesi ifa edilmiş olur264. 

 

 

 

 
yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. maddesinde; yapım 

sözleşmelerinde, öngörülmeyen durumlar sebebiyle bir iş artışının zorunlu olması halinde Yapım 

İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir. Sözleşmenin eki olan Yapım 

İşleri Genel Şartnamesi dava tarihinde yürürlükte bulunan 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu'nun 287 ve yargılama aşamasında yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu'nun 193. maddesi gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemeler ve Yargıtay'ca 

görevleri gereği kendiliğinden göz önünde tutulur.”. Aynı yönde Y. 15. HD.10.05.2018, E. 2018/247, 

K. 2018/1882 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
262  Bkz. RG. T. 04.03.2009, S. 27159. 
263  GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 545; BİLİR, s. 53; ÖZ, İnşaat, 147; KARACA, s. 73; DUMAN, 

İnşaat, s. 918; SELİÇİ, İnşaat, s. 32; ÖZ, Dönme, s. 185; GÖK, Yapı İşleri, s. 518. 

Y. 15. HD. 21.12.2017, E. 1675/ K. 4546: Söz konusu kararda Yargıtay geçici kabul tutanağında cezai 

şart isteme hakkının saklı tutulmamış olması nedeniyle cezai şartın sona ereceğine hükmetmesi, ifanın 

yapım işinin geçici kabulü ile gerçekleştiği sonucuna vardığını gösterir.  
264  ÖZ, Dönme, s. 184. Doktrinde, 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde ifanın 

kesin kabul ile gerçekleştiği ve sözleşmenin sona ermesi sonucunu doğuran bu sürecin kesin kabul 

işlemi ile tamamlandığı ifade edilmektedir. Bkz. GÖK, Yaşar, Yapım Sözleşmeleri Uygulama 

Esasları, Birinci Baskı, Ankara 2007, s. 512; DUMAN, s. 92. Bununla birlikte Yargıtay, ifanın geçici 

kabul ile gerçekleştiğini kabul etmektedir. Nitekim Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin konuya ilişkin bir 

kararında, geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkının saklı tutulmamış olması nedeniyle cezai 

şartın sona ereceğine hükmetmesi, ifanın yapım işinin geçici kabulü ile gerçekleştiği sonucuna 

vardığını gösterir. (Y. 15. HD. 21.12.2017, E. 1675/ K. 4546). 
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b. Geçici Kabulün Gerçekleşmesi 

Kamu ihale sözleşmelerinde geçici kabulün söz konusu olabilmesi için kural 

olarak sözleşme konusu işin tamamlanmış olması gerekir. Yüklenici yapım işini 

tamamladıktan sonra işin geçici kabulü için iş sahibi idareye başvuruda bulunur. 

Yüklenicinin geçici kabul başvurusu yazılı olmalıdır (YİGŞ m. 42/I; YİMKY m. 7/I). 

Yüklenicinin başvurusundan sonra idarenin talimatı ile sözleşme kapsamında 

yapılan işler yapı denetim görevlisi tarafından incelenir. Yapı denetim görevlisi 

tarafından gerçekleştirilen bu inceleme, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde “ön 

inceleme” olarak ifade edilmiştir. Ön inceleme sonucunda yapım işinin sözleşme ve 

eklerine uygun olarak tamamlandığı ve geçici kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel 

bulunmadığı anlaşılırsa, idare tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur (YİGŞ m. 

41/II a; YİMKY m. 7/II). Kabul komisyonunun oluşturulabilmesi için yapılan işin 

kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamı, işin toplam sözleşme bedelinin yüzde 

beşinden fazla olmamalı ve işin idareye teslimine kullanılmasına ve/ veya işletilmesine 

engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır265. 

Teslim edilen yapım işinin geçici kabule hazır olmaması durumunda ise, yapı denetim 

görevlisi eksik ve ayıplı işlere ilişkin bir tutanak düzenler ve en geç üç gün içerisinde 

idareye gönderir (YİGŞ m. 41/II b). Yapı denetim görevlisi tutanakta işin geçici kabule 

hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihine ilişkin düşüncesine de yer 

vermelidir. Ayrıca yüklenici veya vekili ön inceleme sırasında hazır bulunmazsa veya 

kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus da belirtilmelidir. 

Geçici kabul komisyonu, yüklenici veya vekili ile birlikte yapılan işin türünü, 

niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere 

 
265  Buradaki “kusurlu” ifadesi “ayıplı” olarak anlaşılmalıdır. 
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uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler266. Yapılan inceleme sonucunda iş 

kabule uygun görülürse, geçici kabul tutanağı düzenlenir. Geçici kabul tutanağının 

geçerli olması için ihale makamı veya yetkili kişilerce onaylanması gerekir. Geçici 

kabul tutanağı onaylandıktan sonra geçerli olur (YİGŞ m. 42/VIII). 

Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir 

halde tamamlandığı tarihtir (YİGŞ m. 42/VII; YİMKY m. 9).  Geçici kabul komisyonu 

geçici kabul tarihini tespit ederek tutanağa geçirir. 

 

2. SIA-Norm 118 Kapsamında Teslim 

İsviçre’de uygulanan SIA-Norm 118, inşaat sözleşmelerine ilişkin genel işlem 

koşulu niteliğinde bir düzenlemedir267. SIA-Norm 118, bir yasal düzenleme 

(Rechtsnorm) değil, inşaat sözleşmelerine ilişkin bir tip sözleşmedir (Mustervertrag)268. 

SIA-Norm 118, bütün eser sözleşmeleri bakımından değil, sadece inşaat sözleşmeleri 

bakımından uygulanır269. SIA-Norm 118’in uygulanabilmesi için taraflarca açıkça veya 

örtülü olarak kararlaştırılmak suretiyle sözleşmenin bir parçası haline getirilmiş olması 

gerekir270. 

 
266  Kamu İhale sözleşmelerinde iş değişikliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. GÖKYAYLA, Eser, s. 

108 vd. 
267  GAUCH, Werkvertrag, N. 265; GAUCH, SIA-Norm 118, Einl. s. 21; TRÜMPY, Genehmigung, s. 

103; BK-KOLLER, Art. 363, N. 8, 27; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vorbem. Art. 363-379, N. 

22; SCHUMACHER/KÖNIG, N. 1a; RUSCH, Arnold F., “Was braucht es, damit die SIA-Normen 

gelten?”, AJP 2019, s. 631. 
268  BK-KOLLER, Art. 363, N. 27; SCHUMACHER/KÖNIG, N. 1a. 
269  GAUCH, SIA-Norm 118, Einl. s. 21, 22; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vorbem. Art. 363-379, N. 

23; GAUCH, Werkvertrag, N. 265, 271; TRÜMPY, Genehmigung, s. 103. 
270  GAUCH, Werkvertrag, N. 283-284; GAUCH, SIA-Norm 118, s. 24-25; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 22; TRÜMPY, Genehmigung, s. 106; BK-

KOLLER, Art. 363, N. 9, 27, 238; GEHRER, Leo R., “Die Verhandlung und Gestaltung von 

Bauverträgen”, Bau- und Bauprozessrecht: Ausgewählte Fragen, Herausgegeben: Alfred Koller, St. 
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SIA-Norm 118 her türlü inşaat sözleşmelerine uygulanır271. Genel işlem koşulu 

niteliğindeki söz konusu düzenlemenin uygulanması bakımından iş sahibinin özel 

hukuk veya kamu hukuku kişisi olması arasında fark yoktur. Ayrıca genel yüklenicilik 

sözleşmesi (Generalunternehmervertrag) bakımından uygulandığı gibi toptan 

yüklenicilik sözleşmesi (Totalunternehmervertrag) bakımından da uygulanır.  

Taraflarca kararlaştırılmış olması durumunda, eserin teslimi SIA-Norm 118’e 

göre gerçekleşir. Öncelikle ifade edilmelidir ki, SIA-Norm 118 kapsamında teslim ve 

teslim alma kavramları, eser sözleşmesine ilişkin İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki 

düzenlemelere paralel şekilde birbirine sıkı surette bağlı kavramlardır. SIA-Norm 118 

Art. 157 Abs. 2’de bu husus açıkça ifade edilmiştir. Bununla birlikte SIA-Norm 118’de, 

Art. 157/2 hükmü hariç, sadece teslim alma kavramı kullanılmıştır. 

Eserin teslim alınması, SIA-Norm 118’in Art. 157 ve devamı maddelerinde 

düzenlenmiştir. SIA-Norm 118 Art. 157/I uyarınca teslim almanın konusunu 

tamamlanmış bir eser veya sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça tamamlanmış bir eser 

parçası oluşturur. Dolayısıyla SIA-Norm 118’e göre kısmi teslim alma mümkündür. 

SIA-Norm 118’de teslimin söz konusu olabilmesi için bazı koşullar 

öngörülmüştür.  Eserin tamamlanmış olması, SIA-Norm 118 kapsamında teslimin ilk 

koşulunu oluşturur. Teslimin gerçekleşebilmesi için kural olarak eserin tamamlanmış 

olması gerekir272. Kısmi teslim alma hariç olmak üzere sadece tamamlanmış eserler 

 
Gallen 1996, s. 95; SCHERRER, Bestellungsänderungen, s. 79; SCHUMACHER/KÖNIG, N. 1b; 

TRÜMPY-JÄGER, s. 137; RUSCH, SIA-Normen, s. 631; BGE 118 II 295; 117 IV 168; 117 II 427. 
271 GAUCH, SIA-Norm 118, Einl. s. 23. 
272  GAUCH, Der Unternehmer, N. 990; GAUCH, Werkvertrag, N. 2597; GAUCH, SIA-Norm 118, Art. 

157, N. 8; TRÜMPY, SIA-Norm, s. 54. 
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teslim alınabilir273. Yüklenicinin sözleşme ile kararlaştırılan işlerin tamamını yerine 

getirmesi durumunda eser tamamlanmış olur274. 

Eserin teslim alınabilmesi için öngörülen ikinci koşul, tamamlama 

bildirimidir275. SIA-Norm 118 Art. 158/I uyarınca yüklenici kural olarak eserin 

tamamlandığını iş sahibine bildirmelidir. Bu durumda teslim yüklenicinin iş sahibine 

eserin tamamlandığını bildirmesi suretiyle gerçekleşir276. SIA-Norm 118 Art. 158/I 

uyarınca tamamlama bildiriminin yazılı veya sözlü olarak yapılması gerekir. Böylece 

SIA-Norm 118’de iradenin varlığını gösteren hareket vasıtasıyla bildirime imkân 

tanınmamıştır277. 

SIA-Norm 118 Art. 158/II uyarınca teslimin gerçekleşmesi için eserin 

tamamlanmış olması (Art. 157/I) ve tamamlama bildiriminde bulunulmasının (Art. 

158/I) yanı sıra yüklenici tarafından yapılan bildirim üzerine iş sahibi veya yetkili 

temsilcisi278 yüklenici ile birlikte eseri tamamlama bildiriminden itibaren bir ay içinde 

incelemelidir. SIA-Norm 118’de ortak inceleme olarak ifade edilen bu inceleme, 

teslimin diğer bir şartını oluşturur279. İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeden farklı 

 
273  SIA-Norm 118 Art. 157/I. maddesinde, İsviçre Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak tamamlanmış 

eserlerin yanı sıra sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça eserin tamamlanmış bir parçasının da 

teslim alınmasına imkân tanınmıştır. 
274  BRÄNDLI, Nachbesserung, s. 57; GAUCH, Der Unternehmer, N. 991; GAUCH, Werkvertrag, N. 

2598; GAUCH, SIA-Norm 118, Art. 157, N. 2. 
275  GAUCH, Der Unternehmer, N. 992; GAUCH, Werkvertrag, N. 2599; TRÜMPY, SIA-Norm, s. 55. 
276  HÜRLIMANN, Roland, “Werkabnahme gemäss SIA-Norm 118 und die Mängelhaftung”, s. 142. 
277  GAUCH, SIA-Norm 118, Art. 158, N. 9; TRÜMPY, SIA-Norm, s. 55; LENZLINGER GADIENT, 

s. 68; HÜRLIMANN, s. 142. 
278  Eserin teslimi sürecinin aktörleri eser sözleşmenin tarafları olan yüklenici ve iş sahibidir. Eserin 

teslimi sürecini öncelikle eser sözleşmesinin tarafları olan yüklenici ve iş sahibi yürütür. Ancak teslim 

sürecine çoğunlukla iş idaresi (Bauleitung) de katılır. İş idaresi iş sahibi adına hareket eder. Bu 

kapsamda eserin teslim alınmasını iş sahibi adına hazırlar, eşlik eder ve son olarak gerekli gözden 

geçirmeyi yerine getirir.  
279  GAUCH, Der Unternehmer, N. 997; GAUCH, Werkvertrag, N. 2605; TRÜMPY, Genehmigung, s. 

106; TRÜMPY, SIA-Norm, s. 56. 
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olarak SIA-Norm 118’e göre eserin incelenmesi teslim almadan önce ve yüklenici ile iş 

sahibi veya iş sahibinin yetkili temsilcisi iş idaresinin (Bauleitung) birlikte katılımı ile 

gerçekleşir280. Yapılan ortak inceleme sonucunda esaslı bir ayıp ortaya çıkarsa teslim 

gerçekleşmez281. Buna karşılık, ortak inceleme sonucunda eserde ayıp olmadığı veya 

eserdeki ayıbın esaslı olmadığı anlaşılırsa teslimin bütün şartları gerçekleşmiş olur282. 

İncelemenin sona ermesi ile birlikte eser teslim alınmış olur. Bu durumda teslim 

incelemenin sona ermesi anında iş sahibinin iradesinden bağımsız olarak gerçekleşmiş 

olur283. İnceleme sonunda düzenlenen protokolün imzalanması veya iş sahibi ya da iş 

sahibi adına hareket eden iş idaresinin onayı teslimin gerçekleşmesi bakımından önem 

arz etmez284. Bu nedenle iş sahibi eseri teslim almaktan kaçınamaz. Bununla birlikte 

ortak inceleme sırasında esaslı bir ayıp ortaya çıkması durumunda teslim ertelenir. 

Teslimin ertelenmesinin hukuki sonucu esaslı bir ayıbın tespit edilmesi ile 

kendiliğinden gerçekleşir; iş sahibinin talep etmiş olması gerekmez. Diğer bir ifadeyle 

eserdeki esaslı ayıp nedeniyle teslimin ertelenmesi iş sahibinin iradesinden 

bağımsızdır285. Bu durumda yüklenici ayıbın giderilmesinden sonra yeni bir inceleme 

talep eder. Bu incelemede esaslı bir ayıp tespit edilmezse incelemenin bitmesi ile 

birlikte eser veya eser parçası teslim alınmış olur (Art. 161/III). 

SIA-Norm 118’de öngörülen sistem uyarınca teslimin gerçekleşmiş olması için 

kural olarak tamamlama bildiriminin yanı sıra esaslı ayıp olmaksızın bir ortak inceleme 
 

280  GAUCH, Der Unternehmer, N. 998; GAUCH, Werkvertrag, N. 2606. Bununla birlikte iş sahibi 

tarafından bir temsilci görevlendirilmemişse veya iş sahibi tarafından verilen yetki geri alınmışsa, 

eserin gözden geçirilmesine iş sahibi katılmalıdır. 
281 TRÜMPY, Genehmigung, s. 106-107. Bununla birlikte iki durumda istisnaen ortak inceleme olmadan 

bir aylık sürenin dolmasıyla teslim gerçekleşmiş olur. Bkz. TRÜMPY, Genehmigung, s. 107; 

HÜRLIMANN, s. 145. 
282 GAUCH, Der Unternehmer, N. 1005; GAUCH, Werkvertrag, N. 2613. 
283 GAUCH, Der Unternehmer, N. 1006; GAUCH, Werkvertrag, N. 2614; GAUCH, SIA-Norm, Art. 

159, N. 4; HÜRLIMANN, s. 144. 
284  GAUCH, SIA-Norm, Art. 159, N. 4; HÜRLIMANN, s. 144. 
285  HÜRLIMANN, s. 144. 



 
 

83 

aranmış olmakla birlikte, 164/II. maddesinde öngörülen istisnai durumlarda teslim ortak 

inceleme yapılmamış olmasına rağmen bir aylık sürenin dolmasıyla birlikte gerçekleşir. 

Nitekim SIA-Norm 118 Art. 164/II uyarınca taraflar inceleme talebinde bulunmazsa 

veya iş sahibi ortak incelemeye katılmayı ihmal ederse, bir aylık sürenin dolmasıyla 

birlikte iş sahibinin veya yüklenicinin beyanı olmaksızın eser alınmış sayılır (Art. 

164/I). İş sahibinin ya da iş idaresinin açıkça ortak incelemeye katılmayı reddetmiş 

olması gerekmez. Buna karşılık yüklenicinin ortak incelemeye katılmaması durumunda 

ise, SIA-Norm Art. 164/II uyarınca teslim gerçekleşemez. 

 

III. TAMAMLANMAMIŞ (EKSİK) ESERLERİN TESLİMİ 

A. Genel Olarak 

Eserin tamamlanması, tarafların sözleşmede kararlaştırmış olduğu bütün işlerin 

bitirilmiş olması anlamına gelir286. Eserin tamamlanması olgusuna dahil işler, iş 

sahibinin sözleşmenin kurulmasından sonraki talimatlarından da kaynaklanabilir. Hangi 

işlerin yüklenici tarafından borçlanıldığı, her bir somut olayda eser sözleşmesinin 

yorumlanması vasıtasıyla tespit edilebilir287. Yorum, güven teorisine göre 

yapılmalıdır288. Ayrıca eserin tamamlanmış sayılması bakımından önemsiz olan ve 

ikincil nitelikteki birtakım işlerin eksik kalması durumunda, söz konusu eksikliğin ileri 

 
286  PEDRAZZINI, s. 521; GAUCH, Bauzeit, s. 7; TSCHÜTSCHER, N. 249; 

HÜRLIMAN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; BGE 4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E4; 

BGE 94 II 161 E 2c; SELİÇİ, Özer, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, Fakülteler 

Matbaası, İstanbul 1978, s. 40; OZANOĞLU, s. 63; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 103; 

GÖKYAYLA, Eser, s. 191; TURANBOY, s. 154; ARAL/AYRANCI, s. 393; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 513-514. 
287  TSCHÜTSCHER, N. 249; ŞAHİN, s. 62; UÇAR, Teslim, s. 530; SEÇER, s. 84. 
288  LENZLINGER GADIENT, s. 56; SELİÇİ, İnşaat, s. 40; UÇAR, s. Teslim, s. 530; SEÇER, s. 84. 

YİBGK., 25.10.1984, E. 1983/3, K. 1984/1 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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sürülmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise, eser tamamlanmış kabul 

edilmelidir289.  

Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği veya hukuken bağlayıcı iş değişikliği ve ek 

işlerin bir kısmını yerine getirmemiş olması durumunda ise eksik eser söz konusu 

olur290. Diğer bir ifadeyle eksik eser yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği edimlerin bir 

kısmını ifa etmemesi halidir. Bu kapsamda sözleşmede yapılması kararlaştırılmış 

olduğu halde asansörün yapılmaması, mutfak dolabının takılmaması veya yüklenici 

tarafından üstlenilmiş olması halinde yapı kullanma izninin alınmaması işin 

tamamlanmamış olduğunu gösterir. Buna karşılık, sözleşmede taahhüt edilen veya 

dürüstlük kuralı gereği sahip olması gereken niteliklerin eserde bulunmaması 

durumunda ise, ayıplı eser söz konusu olur291. Eser sözleşmesinde ayıp, meydana 

 
289  GAUCH, Werkvertrag, N. 104; HÜRLIMAN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; TURANBOY, s. 

155; SELİÇİ, İnşaat, s. 40; UYGUR, İnşaat Hukuku, s. 73; AYAN, s. 58; ŞAHİN, s. 62-63. 
290  GAUCH, Werkvertrag, N. 1446; GAUCH, Rücktritt, s. 36, dn. 4; KOLLER, Nachbesserungsrecht, 

N. 33; TRÜMPY, Genehmigung, s. 104; BÖGLI, N. 313, 332; TANDOĞAN, Cilt II, s. 126; 

OZANOĞLU, s. 68; GÖKYAYLA, Eser, s. 138; AYAN, s. 61; KURT, s. 8. 
291  GAUCH, Werkvertrag, N. 1434; STOTZ, s. 58; LENZLINGER GADIENT, s. 102-103, 130; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 9; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 3; 

EGLI, Haftung, s. 86; BÜHLER, Beweislast, s. 324; SELİÇİ, İnşaat, s. 136; ÖZ, Dönme, s. 92; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 161; ARAL/AYRANCI, s. 400; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 93; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 552; Y. 23. HD. 20.10.2016, E. 2016/1100, K. 2016/4633: “Eksik iş, 

sözleşme ve eklerine göre yapılması kararlaştırıldığı halde tam yapılmayan iştir. Ayıplı eser 

sözleşmede kararlaştırılan vasıfları veya olmasından vazgeçilmez bazı vasıfları taşımayan eserdir. 

Diğer anlatımla ayıp, bir malda ya da eserde sözleşme ya da yasa hükümlerine göre normal olarak 

bulunması gereken niteliklerin bulunmaması ya da bulunmaması gereken bozuklukların 

bulunmasıdır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Aynı yönde: Y. 3. HD. 6.7.2017, E. 2016/822, K. 

2017/11251; Y. 23. HD., 27.4.2016, E. 2015/751, K. 2016/2685; Y. 23. HD. 18.3.2015, E. 2014/3251, 

K. 2015/1693 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 

Yüklenicinin iş sahibine eser sözleşmesini ifa etmek amacıyla sözleşme ile taahhüt edilen eser yerine 

tamamen farklı bir eser teslim etmesi halinde ise aliud teslimi söz konusu olur. GAUCH, 

Werkvertrag, N. 1443; RUSCH, Arnold F., “Aliud beim Werkvertrag”, BR 2018, s. 89 vd.; 

ŞENOCAK, Zarife, “Borçlar Kanunu’nun 96. vd. ve 194 vd. Maddeleri Açısından Aliud’un (Başka 

Şeyin) Teslimi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Haziran 1989, s. 114. Aliud 

teslimi halinde ayıplı bir ifa değil, hiç ifa etmeme söz konusudur. Hâkim görüşe göre, burada eser 
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getirilen eserin niteliklerinin olması gereken niteliklerden farklı olması veya eserin 

sahip olması gereken nitelikleri taşımaması durumudur. Açıkça veya örtülü olarak 

kararlaştırılan özelliklerin bulunmaması, eser tekniğin alışılagelmiş kurallarına uygun 

olarak meydana getirilse dahi her zaman eser ayıbını oluşturur292. Eserin 

kararlaştırılandan sapan şekilde meydana getirilmesinin öngörülen kullanım amacını 

olumsuz etkileyip etkilememesi ya da buna bağlı olarak eserin değerinin düşüp 

düşmemesi önem arz etmez293. 

Bazı durumlarda eserde eksiklik veya ayıp bulunduğunun tespiti güçlük arz eder. 

Eserin diğer kısımlarına dokunmaksızın ve zarar vermeksizin eksikliğin giderilebildiği 

durumlarda eksiklik; buna karşılık eksikliğin giderilmesinin diğer kısımlara müdahale 

gerektirdiği ve onlara dokunulmadan gerçekleştirilemediği hallerde ayıp söz 

konusudur294. 

Yüklenici tarafından meydana getirilen yapının yüzölçümünün sözleşmede 

kararlaştırılandan az olması durumunda hangi hükümlerin uygulanacağı konusu 

tartışmalıdır. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihadı yüzölçümü eksikliğinin eksik iş olduğu 

yönündedir295. Yargıtay, bu durumda iş sahibinin TBK m. 112 uyarınca eserdeki 

 
sözleşmesinde ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler değil; borcun hiç veya gereği gibi ifa 

edilmemesine ilişkin TBK m. 112 ve devamında yer alan genel hükümler uygulanır. GAUCH, 

Werkvertrag, N. 1444; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 9; BÜHLER, Art. 368, N. 39; 

STOTZ, s. 70-71; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 218; TANDOĞAN, Cilt II, s. 166; ŞENOCAK, 

Aliud, s. 114; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 105.  
292  GAUCH, Werkvertrag, N. 1398; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 203; 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 3; BGE 4C.469/2004 E 3.1. 
293  GAUCH, Werkvertrag, N. 1435; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 203. 
294  GAUCH, Werkvertrag, N. 1449. Aynı yönde: STOTZ, s. 40, dn. 168; AYAN, s. 61; KURT, s. 72. 
295  Y. 15. HD. T. 17.6.2008, E. 2008/1942, K. 2008/4021: “Dava kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı 

olarak açılan alacak istemine ilişkindir. Eser sözleşmesine göre yüklenici sözleşme hükümlerine ve 

projesine uygun olarak davacıya ait daireleri yapıp teslim etmek yükümlülüğü altındadır. Bağımsız 

bölümdeki mesaha küçüklüğü eksik iş niteliğinde olup, davacının bu nedenle uğradığı zararın 

tahsiline hükmedilmesi gerekir.” (Erişim Tarihi: 03.02.2018); YHGK, T. 27.9.2000, E. 2000/15-1134, 

2000/1191: “Bağımsız bölümde mesaha noksanlığı, diğer bir anlatımla, sözleşmede kararlaştırılan, 
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eksiklik nedeniyle uğradığı zararının tazminini talep edebileceğini kabul etmektedir. 

Doktrindeki hâkim görüşe göre ise296, yüzölçümü eksikliği ayıp hükümlerine tabi 

tutulmalıdır. Zira eserin kararlaştırılan yüzölçümünden küçük yapılmış olması ayıp 

teşkil eder. Kanaatimizce de yüzölçümü eksikliğinin ayıp olarak nitelendirilmesi 

gerekir. Nitekim bu durumda yüklenici tarafından meydana getirilen yapı eseri 

kararlaştırılan nitelikleri taşımamaktadır. 

 

B. Eksik Eserin Teslim Edilip Edilemeyeceği Meselesi 

Türk Borçlar Kanunu, tamamlanmamış (eksik) eserlerin teslim edilip 

edilemeyeceği hususuna ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Teslimin 

gerçekleşebilmesi için sözleşmenin konusunu oluşturan eserin tamamlanmış olması 

gerekip gerekmediği konusu tartışmalıdır. Türk/ İsviçre Hukuku doktrin ve 

uygulamasında hâkim olan görüş297, eserin tamamlanmış olmasını teslimin temel şartı 

 
bağımsız bölümün alan itibariyle noksan ifası, hukuki tanımı ile ayıp değil eksik iştir. Tam karşılıklı 

sözleşmelerden olan istisna akitlerinde, işin eksik ifası halinde uygulanacak yasa maddeleri borcun 

ifa edilmemesine ilişkin genel hükümlerdir. Ayıplı iş vasıf noksanlığını ifade ettiği halde, noksan iş 

kavramı yapılmayan işi ortaya koyar, ayıplı işler hakkında BK. 359-363 maddeleri uygulanırken eksik 

işler bu maddelerin kapsamı dışında bırakılmış, BK. md. 96 kapsamında tutularak, borçlunun kusurlu 

ifa imkansızlığından veya gereği gibi ifa etmemesinden, yahut sözleşmenin müsbet ihlalinden 

kaynaklanan tazminatla giderilmesi sağlanmıştır. Eksik işlere dayanan giderim davalarında, 

uygulanacak yasa maddeleri belirli ve açıktır.”; YHGK, 9.12.1992, 15-649/732. 
296  STOTZ, s. 58; GAUCH, Werkvertrag, N. 1363; BURCUOĞLU, s. 285; AKKANAT, Fazla İnşaat, 

s. 75, dn. 23, 24; ÖZ, İnşaat, s. 131; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 94; AYAN, s. 62; 

GÖKYAYLA, Eser, s. 139; KURT, s. 73. 
297  GAUCH, Werkvertrag, N. 103; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 3; BÜHLER, Vorbem. 

Art. 364-371, N. 9, Art. 367, N. 6, Art. 371, N. 29; LENZLINGER GADIENT, s. 56; TRÜMPY, 

Genehmigung, s. 104; TRACHSEL, s. 74; BGE 4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E 4; BGE 118 

II 142 E 4; BGE 115 II 456 E 4; BGE 113 II 264 E 2b; KOSTAKOĞLU, s. 631; OZANOĞLU, s. 

63; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 102-103; ALTAŞ, Eser, s. 80; YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 374; 

ŞAHİN, s. 62; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 513; Y. 15. HD. 13.11.1984, 984/1074-3475: “Kural 

olarak inşaa edilecek bir eser tamamen bittikten sonra teslim edilebilir. …gerek Yargıtay gerekse 

İsviçre Federal Mahkemesi henüz tamamlanmamış yahut noksan bir eserin teslim ve tesellümünden 
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olarak görmektedir. Bu görüşe göre298, eserin teslim edilebilmesi için tamamlanmış 

olması gerekir. Eser sözleşmeye uygun olarak tamamlanmış olmadıkça yüklenicinin 

teslim iradesi olsa dahi teslim gerçekleşmez. Kural olarak tamamlanmamış eserler 

teslim edilemez299. Zira kural olarak sadece tamamlanmış bir eser yüklenicinin 

borcunun konusunu oluşturabilir300. Bununla birlikte taraflar yüklenicinin taahhüt ettiği 

eseri kısım kısım teslim edebileceğini kararlaştırabilir301. Ayrıca dürüstlük kuralı (TMK 

 
söz edilemeyeceğini kabul etmiştir….O halde yalnız tamamlanmış olan eser teslim borcunun 

konusunu oluşturabilir.” (KOSTAKOĞLU, s. 632); Y. 14. HD. 23.11.2006, E. 2006/11752, K. 

2006/13727: “Somut olayda; inşaatın getirildiği %91 fiziki seviye eserin kabulü için arsa sahibinin 

zorlanacağı bir oran değildir. Dairemizin uygulamasına göre bu seviye en az %95 olmalıdır. Aksi 

halde eserin hukuken tesliminden söz edilemez ve eserin kalanının para karşılığı tamamlanmasına 

arsa sahibi zorlanamaz.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 15. HD. 3.3.2015, E. 2014/2681, K. 

2015/1102: “..sözleşme konusu iş-eser, kabulü reddedilemeyecek derecede tamamlanmış olarak 

yüklenici tarafından eser sahibine teslim edildiğinden teslim tarihi itibarıyla iş bedelinin saptanması 

gerekir. Bir eserin tamamlanmış olması, eserin objektif ölçüler içinde amaca uygun olarak 

kullanılabilir durumda olduğunun saptanmasıyla mümkündür.” Aynı yönde Y. 15. HD. 21.7.2011, E. 

2010/1537, K. 2011/4840 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 14. HD. 12.9.2017, E. 2015/4765, K. 

2017/6170: “Somut olaya gelince; bilirkişi raporuna göre işin bitirilme oranı dikkate alındığında 

inşaatın kabul edilebilir seviyeye ulaşmadığı gerekçesiyle tapu iptal tescil yönünden davanın reddine 

karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
298  GAUCH, Werkvertrag, N. 87, 101; TRÜMPY, Genehmigung, s. 104; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 3; HÜRLIMAN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; 

SELİÇİ, İnşaat, s. 134; BURCUOĞLU, s. 287; TANDOĞAN, Cilt II, s. 126; ALTAŞ, Eser, s. 80; 

ARAL/AYRANCI, s. 393; OZANOĞLU, s. 63; CANBOLAT, s. 58, 59; EREN, Borçlar Özel, s. 

621. ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 513. Bununla birlikte son yıllarda tamamlanmamış eserlerin 

teslim edilebileceği görüşü yaygınlaşmaktadır. Bkz. BK-KOLLER, s. 96 N. 299; KOLLER, 

Nachbesserungsrecht, N. 34, 61; BÖGLI, N. 313 vd. 
299  GAUCH, Werkvertrag, N. 103; BÜHLER, Art. 367, N. 6, 7; SELİÇİ, İnşaat, s. 134. Burada sınır 

dürüstlük kuralıdır (TMK m. 2). Eserde tamamlanmayan kısım tamamlanan kısma oranla çok az ve 

önemsiz ise, dürüstlük kuralına göre eser tamamlanmış sayılır. Bkz. WEBER, Vorbem. Art. 68-96, N. 

5; GAUCH, Werkvertrag, N. 104; TURANBOY, s. 155; SELİÇİ, İnşaat, s. 40; GÖKYAYLA, Eser, 

s. 194; AYAN, s. 58. 
300  STOTZ, s. 39. 
301  GAUCH, Werkvertrag, N. 103; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 3; ARAL/AYRANCI, 

s. 393. 
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m. 2/I) tamamlama prensibi bakımından sınır oluşturur302. Nitekim bazı durumlarda iş 

sahibi dürüstlük kuralının bir gereği olarak eserin tamamlanmamış olduğunu ileri 

süremez. Tamamen önemsiz ve tali işlerde eksiklik bulunması ve bu işlerin eserin 

tamamına oranla hakkın kötüye kullanılmasını teşkil edecek derecede az olması durumu 

bu kapsamdadır303. Böylece eksik eserler bakımından teslim kural olarak mümkün 

değildir. Eser eksik olduğu sürece iş sahibinin asli ifa talebi (ursprüngliche 

Erfüllungsanspruch) varlığını korur. Doktrindeki diğer bir görüşe göre304, teslim 

kavramsal olarak eserin tamamlanmış olmasını gerektirmez. Kural olarak 

tamamlanmamış (eksik) bir eserin teslim alınması mümkündür. Ancak iş sahibi 

sözleşmeye göre borçlanılan bütün işler icra edilmeden kanun gereği kısmi edimi teslim 

almaya zorlanamaz305. Zira iş sahibi yükleniciden öncelikle sözleşme ile borçlanılan 

bütün iş görme edimlerinin yerine getirilmesini, bir başka ifadeyle tam bir ifayı talep 

edebilir306. Bu görüşe göre, iş sahibi sadece tamamlanmış ve ayıpsız bir eseri teslim 

almak zorunda olmasına rağmen dilerse nitelik itibariyle borca uygun olmayan bir ifa 

teklifini kabul etmek suretiyle eksik ya da ayıplı bir eseri teslim alabilir307. Bu husus 

esasen eserin ayıplı olması bakımından tartışmasızdır. Nitekim bu durum Kanunda 

 
302  GAUCH, Werkvertrag, N. 103 vd. 
303  WEBER, Vorbem. Art. 68-96, N. 5; GAUCH, Werkvertrag, N. 104; TSCHÜTSCHER, N. 246; 

HÜRLIMAN/SIEGENTHALER, Art. 367, N. 1; KURT, s. 70; EREN, Borçlar Özel, s. 621. 
304  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 34; BÖGLI, N. 313; TRACHSEL, Verantwortlichkeit, N. 142; 

TSCHÜTSCHER, N. 246; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 96; LAUBE, s. 25. 
305  TSCHÜTSCHER, N. 248. 
306  TSCHÜTSCHER, N. 248. 
307  BÖGLI, N. 313 vd.; TSCHÜTSCHER, N. 246; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 34, N. 61 vd.; 

BK-KOLLER, Art. 363, N. 315, 363; HONSELL, OR BT, s. 305; TRACHSEL, 

Verantwortlichkeit, N. 142; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 96. KOLLER’e göre eksik eserlerin 

teslimi iş sahibinin katılımını gerektirir. Diğer bir ifadeyle bu durumda teslim iş sahibinin katılımı 

olmaksızın gerçekleşemez. İş sahibinin meydana getirilen eserin esas itibariyle sözleşmeye uygun 

olduğuna ilişkin beyanda bulunması gerekir. Yazar bu onaylama koşulunun sadece tamamlanmamış 

veya ayıplı eserler bakımından söz konusu olduğunu ayrıca belirtmektedir. BK-KOLLER, Art. 363, 

N. 365. 
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açıkça düzenlenmiştir. Eksik eserlere ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 

Kanun’un eserin tamamlanmış olmasını teslimin koşulu olarak öngörmemiş olması göz 

önünde bulundurulduğunda eksik eserler için de aynı sonucuna varılabilir. Zira eksik 

eser bakımından farklı bir durumun kabul edilmesi, ifaya ilişkin genel prensiplerle 

çelişir. Ayrıca eserin eksik ya da ayıplı olması arasındaki sınır da belirsizdir. Somut 

olayda ayıp mı yoksa eksiklik mi olduğu her zaman kolaylıkla tespit edilemez. Hukuk 

güvenliği ve uygulanabilirlik açısından eksik eserlerin ifasının mümkün olduğu kabul 

edilmelidir308. 

Tamamlanmamış eserlerin de teslim edilebileceğine ilişkin görüşe göre, iş 

sahibinin eksik eseri teslim alması bakımından herhangi bir engel yoktur309. Zira 

tamamlanmamış eserlerin teslime elverişli olmaması ilkesi iş sahibinin korunmasına 

hizmet eder ve iş sahibinin eksik bir eseri teslim almaya zorlanmasını engellemeyi 

amaçlar. İş sahibi eksik eseri teslim alırsa bu korumadan yararlanamaz310. Dolayısıyla iş 

sahibi ifa iradesiyle teslim edilen eksik eseri teslim alabilir. Ayrıca iş sahibinin eksikliği 

fark etmemiş olması durumunda da eksik eser teslim edilmiş sayılır. Burada iş sahibi 

eserin tamamlanmış bir eser olduğu kanaatindedir311. Diğer taraftan tamamlanmamış 

eserlerin sadece açıkça yüklenicinin tamamlanmamış eseri iş sahibi tarafından fark 

edilebilir şekilde sözleşmenin ifası niyetiyle zilyetliği devretmek istemesi halinde 

teslime konu olabileceği ifade edilmektedir. Bu niyet, yüklenicinin açık eksiklik 

bulunan bir eser devretmesi durumunda karine olarak kabul edilmez312. 

Kanaatimizce teslimin gerçekleşmiş olması için kural olarak yüklenici tarafından 

tamamlanmış bir eserin teslim edilmiş olması gerekir. Zira eser sözleşmesinde yüklenici 

 
308  BK-KOLLER, Art. 363, N. 299, 315, 363; BÖGLI, N. 312, 430, 434; LAUBE, N. 58. 
309  BK-KOLLER, Art. 363, N. 297, N. 363; LAUBE, N. 59. 
310  BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 96; LAUBE, N. 59. 
311  BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 97; LAUBE, N. 59. 
312  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 64; TSCHÜTSCHER, N. 248, 255, 290. 
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kural olarak sadece borca uygun bir eser teslim ederek sözleşmeyi ifa etmiş olur ve 

borcundan kurtulur. İş sahibi tamamlanmamış (eksik) bir eseri teslim almak zorunda 

değildir. Bununla birlikte iş sahibi istisnai bazı hallerde tamamlanmamış bir eseri 

dürüstlük kuralı gereği teslim almaktan kaçınamaz. Eserde sadece önemsiz ve tali 

derecede bazı eksiklikler bulunması bu kapsamdadır. Diğer taraftan iş sahibi 

tamamlanmamış bir eseri ifa olarak kabul edebilir. Bu durumda eserdeki eksikliğe 

rağmen teslim gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle eser tamamlanmamış olmakla birlikte iş 

sahibi tarafından ifa olarak kabul edilirse teslim gerçekleşmiş olur. İfade edilmelidir ki, 

bu durumda teslimin gerçekleşmesi iş sahibinin eseri ifa olarak kabul etmiş olmasını 

gerektirir. Eserin ifa olarak kabulü açıkça veya örtülü olarak gerçekleşebilir.   

 

C. Eserin Eksik Olarak Teslim Edildiği Durumlarda Eksikliğin Nasıl 

Giderileceği Meselesi 

Eksik eserlerin teslim edilebileceği kabul edilirse, eksik eser teslim edilmiş 

olması durumunda nasıl bir hukuki durumun oluşacağı meselesi ortaya çıkar. İfade 

edilmelidir ki, iş sahibinin eksik eseri teslim alması durumunda teslime bağlanan hukuki 

sonuçlar gerçekleşir. Özellikle asli ifa talebi ayıptan doğan haklara dönüşür ve 

zamanaşımı işlemeye başlar. Bununla birlikte iş sahibi teslime rağmen eserdeki 

eksikliklerin tamamlanmasını talep edebilir. Eksik işlerin tamamlanmasının hangi 

hükümlere dayanılarak talep edilebileceği hususu doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe 

göre313, eksik işler için asli ifa talebi devam eder. Zira eksik eser edimi ayıp teşkil 

etmez314. Bu görüşe göre, yüklenicinin eksik işlere ilişkin sorumluluğu TBK m. 112 ve 

 
313  GAUCH, Werkvertrag, N. 105; TSCHÜTSCHER, N. 248; ERMAN, Arsa Payı, s. 181-182; AYAN, 

s. 76; KURT, s. 75. 
314  GAUCH, Werkvertrag, N. 1446; EGLI, Haftung, s. 88; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 33 vd. 

Eksik eserin ayıplı sayılmaması, eksikliğin ayıp teşkil etmemesinden elbette eksik eserin ayıplı 

olamayacağı sonucuna varılamaz. Eksik eser aynı zamanda ayıplı da olabilir. Sonuç olarak eksik 
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devamında yer alan genel hükümlere tabi olmalıdır315. Bu durumda asli ifa talebi ile 

ayıptan doğan haklar aynı anda bulunur. İş sahibinin eksik işlere ilişkin talepte 

bulunabilmesi için eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmüş olması da gerekmez316. 

İş sahibi yükleniciden genel zamanaşımı süresinde içerisinde eserdeki eksiklikleri 

tamamlamasını talep edebilir. Diğer bir görüşe göre ise317, teslimden sonra eserdeki 

eksiklik ayıp olarak ele alınabilir. Zira eserde eksiklik veya ayıp bulunduğunun tespiti 

güçlük arz eder ve çoğunlukla ayırt edilmesi mümkün değildir. Ayrıca ayıp ve eksiklik 

 
eserlerin de teslim edilebileceği görüşü kabul edilirse, eserde eksiklik olması durumunda eser 

ayıbından sorumluluk da söz konusu olabilir. Ayrıca eğer iş sahibi vaktinden önce eser sözleşmesini 

ileriye etkili olarak feshederse ve başlamış ancak henüz tamamlanmamış eser bitirmeme sebebiyle 

(ungeachet der Nichtvollendung) ayıplı ise ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. 

Bkz. TSCHÜTSCHER, N. 44, dn. 187. 

Y. 15. HD. 5.2.2018, E. 2016/3790, K. 2018/366: “Ayıplı iş ile eksik işi karıştırmamak gerekir. Ayıplı 

iş yukarda belirtildiği gibi vasıf noksanlığını ifade ettiği halde, noksan iş yapılmayan işi ifade eder. 

BK'nın 359-363 maddeleri ayıplı işler hakkında uygulanır. Eksik işler bu maddelerin kapsamında 

olmadığından bu hükümler eksik işlere uygulanamaz.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 3. HD. 

6.7.2017, E. 2016/822, K. 2017/11251: “Eksik işler bedeli ise ihbar koşuluna ve ihbar süresine bağlı 

olmaksızın teslim tarihinden itibaren kural olarak beş yıllık zamanaşımı süresinde (TBK m. 147/ son ) 

talep edilebilir.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Aynı yönde: Y. 23. HD. 18.3.2015, E. 2014/3251, 

K. 2015/1693 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
315  GAUCH, Werkvertrag, N. 105; ERMAN, Arsa Payı, s. 181-182; AYAN, s. 76; KURT, s. 75. 

YHGK, T. 27.9.2000, E. 2000/15-1134, 2000/1191: “Bağımsız bölümde mesaha noksanlığı, diğer bir 

anlatımla, sözleşmede kararlaştırılan, bağımsız bölümün alan itibariyle noksan ifası, hukuki tanımı ile 

ayıp değil eksik iştir. Tam karşılıklı sözleşmelerden olan istisna akitlerinde, işin eksik ifası halinde 

uygulanacak yasa maddeleri borcun ifa edilmemesine ilişkin genel hükümlerdir. (…) eksik işler (…) 

BK. md. 96 kapsamında tutularak, borçlunun kusurlu ifa imkansızlığından veya gereği gibi ifa 

etmemesinden, yahut sözleşmenin müsbet ihlalinden kaynaklanan tazminatla giderilmesi 

sağlanmıştır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
316  Y. 15. HD., 201.12.2017, E. 2016/2999, K. 2017/4504: “Eksik iş ise sözleşme ve eklerine göre 

yapılması gerektiği halde yapılmayan ( noksan bırakılan ) işleri ifade eder. Eksik işler bedelinin 

istenebilmesi için teslim sırasında ihtirazi kayıt konulmasına ya da ihtar çekilmesine gerek 

bulunmamaktadır. Eksik işler yönünden ayıpla ilgil hükümler uygulanmaz.” (Kazancı - İçtihat Bilgi 

Bankası). 
317  BÖGLI, N. 350; BK-KOLLER, Art. 363, N. 315, 373; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 35; 

BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 97; SELİÇİ, İnşaat, s. 134, dn. 26; ÖZ, Dönme, s. 110; ŞENOCAK, 

Ayıbın Giderilmesi, s. 90. 
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arasında ayrım yapmanın zorluğunun yanı sıra tarafların menfaat durumu ve asli ifa 

talebi ile ayıptan doğan hakların aynı anda bulunmasının olanaksız olması da eksik 

eserlerin teslimden sonra ayıplı eserler gibi ele alınmasını haklı gösterir318. Bu görüşe 

göre, iş sahibi eserin tamamlanmasını asli ifa talebine dayanarak değil, aksine ayıptan 

doğan haklara, yani ayıbın giderilmesi talebine dayanarak talep edebilir. Böylece iş 

sahibi eksik işler bakımından sadece ayıptan doğan hakları ileri sürebilir. Federal 

Mahkeme de bir kararında319, yüklenicinin eksik bir eser teslim etmesi durumunda iş 

sahibinin eserin tamamlanması yerine, bedelde indirim yapılması talebinde 

bulunabileceğine hükmetmiştir. Diğer taraftan doktrinde, ayıptan doğan hakların kıyas 

yoluyla eserdeki eksiklikler bakımından da uygulanması gerektiği ifade edilmektedir320. 

Bu kapsamda işin niteliğine uyduğu ölçüde bedelsiz onarım ve bedelde indirim gibi 

hakların eksik eser teslim edilmesi durumunda da kullanılabileceği belirtilmektedir.  

Kanaatimizce teslimin eserdeki eksikliğe rağmen gerçekleştiği durumlarda, 

yüklenicinin eksik işlere ilişkin sorumluluğu TBK m. 112 ve devamında yer alan 

hükümlere tabi olmalıdır. Bu kapsamda iş sahibi yükleniciden eserdeki eksikliklerin 

giderilmesini talep edebileceği gibi, yüklenici borca aykırılıkta kusuru bulunmadığını 

ispat edemezse, eksik işin zamanında yapılmamasından dolayı uğradığı müspet zararın 

tazmini talebinde bulunabilir. Ayrıca iş sahibi eserdeki eksiklikle orantılı olarak 

bedelden indirim talep edebilir.  

 

D. Eserin Kısım Kısım Tesliminin Kararlaştırılmış Olması Durumu 

Kural olarak sadece tamamlanmış bir eser teslim edilebileceğinden eserin kısım 

kısım teslimi kural olarak mümkün değildir. Kanun koyucu yükleniciye eserin kısmi 

 
318  BÖGLI, N. 434 vd. 
319  BGE 94 II 165. 
320  AYAN, s. 76, 78. 
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teslimine ilişkin bir hak bahşetmediği gibi, meydana getirilmesi üstlenilen eserin kısım 

kısım teslim edilmesine ilişkin bir yükümlülük de öngörmemiştir321. Bununla birlikte 

TBK m. 479/II’de, eserin parça parça tesliminin taraflarca kararlaştırılmış olmasına 

ilişkin bir istisnaya yer verilmiştir. 

Taraflar sözleşme özgürlüğü çerçevesinde yüklenicinin teslim için eserin 

tamamlanmasını beklemek zorunda olmaksızın tamamlanmış münferit kısımları ayrı 

ayrı teslim edebileceğini, hatta lüzumu halinde kısmî teslimle yükümlü olduğunu (kısmi 

teslim yükümlülüğü) kararlaştırabilir322. 

SIA-Norm 118 kısmi teslimi düzenlemiştir. SIA-Norm 118’in 157/I. maddesi 

uyarınca sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça tamamlanmış eserler teslime konu 

olabileceği gibi, tamamlanmış eser kısımları da teslimin konusunu oluşturabilir323. Bir 

eser kısmı teslim alınırsa SIA-Norm 118’in 157/II hükmü uyarınca o kısım hasarı 

taşıyan iş sahibinin himayesine devredilir. Ayrıca teslimle birlikte ayıptan doğan 

haklara ilişkin garanti süresi ve zamanaşımı işlemeye başlar. 

 

IV. İŞ SAHİBİNİN ESERİ TESLİM ALMAKTAN KAÇINMA HAKKI 

Yüklenici tarafından sözleşmeye uygun şekilde meydana getirilmiş bir eserin arz 

edilmesi durumunda, iş sahibi ifası (teslimi) teklif olunan eseri teslim almak zorundadır. 

Burada önemle belirtilmelidir ki, iş sahibi sadece sözleşmeye uygun olarak ifası teklif 

edilen edimi teslim almak zorundadır. Miktar, nitelik, ifa yeri ve diğer bütün özel 

şartların yerine getirilmiş olması durumunda sözleşmeye uygun bir teklifin varlığından 

 
321  TRÜMPY, Genehmigung, s. 105. 
322  GAUCH, Werkvertrag, N. 2466. Teslim zamanı, kural olarak bütünüyle tamamlanan eserin tesliminin 

muaccel olduğu anı ifade eder. Bununla birlikte taraflar sözleşmede eserin belirli bölümlerinin belirli 

tarihlerde teslim edileceğini kararlaştırabilirler. Bu durumda, yüklenici, işin tamamını bitirmeden, 

eserin belirli kısımlarını iş sahibine teslim etmekle yükümlüdür. Bkz. OZANOĞLU, s. 65, dn. 25. 
323  GAUCH, Werkvertrag, N. 2466, 2594, 2641. 
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söz edilebilir324. İş sahibi kural olarak sözleşmeye uygun olmayan bir eseri teslim 

almaktan kaçınabilir325. Bu duruma eserin eksik veya ayıplı şekilde ifasının teklif 

edilmesi biçiminde rastlanmaktadır326. 

Teslim almaktan kaçınma hakkı, bedel ödeme ve ayıpsız bir eser teslimi 

borçlarının karşılıklılık ilişkisi içerisinde bulunması esasına dayanmaktadır. İş sahibi 

sadece tamamlanmış ve ayıpsız bir eser karşılığında bedel ödemeyi borçlandığından, 

teslimi teklif edilen eserin eksik ya da ayıplı olması durumunda, teslimin 

gerçekleşmesini ve buna bağlı olarak bedelin muacceliyetini engelleme imkânına sahip 

olmalıdır327. 

Yüklenici tamamlanmamış bir eserin zilyetliğini devretmek isterse, iş sahibi 

bunu teslim almak zorunda değildir; aksine, eksik eseri tamamlanması için yükleniciye 

iade edebilir328. Eserin yükleniciye iadesi açıkça veya örtülü olarak gerçekleşebilir. 

Böylece eserin teslimi ve teslime bağlanan hukuki sonuçlar gerçekleşmemiş olur329. İş 

sahibinin tamamlanmamış bir eseri reddedebilmesi için ona eseri ifa niyetiyle zilyetlik 
 

324  BK-KOLLER, N. 390. 
325  BK-KOLLER, Art. 363, N. 298, 363; MÖRTL, Fabian, Die Preisgefahr bei Leistungsunmöglichkeit 

des Unternehmers, Zürich/ St. Gallen 2015, N. 360; ÖZ, Dönme, s. 173; KOÇ, Nevzat, İsviçre-Türk 

Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, Ankara 1992, s. 62; ÜÇER, Mehmet, Roma Hukukunda ve 

Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü, Ankara 2007, s. 103, 108; AYAN, s. 51. 
326  Kural olarak eksik veya ayıplı bir eser iş sahibinin iradesi hilafına teslim edilemez. BK-KOLLER, 

Art. 363, N. 315. Ayıplı eserler bakımından farklı görüşte: SCHLATTER, s. 37; KLAUSER, s. 16; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 106; ARAL/AYRANCI, s. 393. Bu görüşe eserin ayıplı olması, teslimin 

gerçekleşmesi bakımından engel teşkil etmez.  
327  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 306; TSCHÜTSCHER, N. 256. Ancak ayıplı eserin teslim 

edilmesi durumunda henüz tespit edilememiş bir ayıp bulunsa bile bedelin tamamı muaccel olur. 
328  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 71, 15; BK-KOLLER, Art. 363, N. 298, 363; 

TSCHÜTSCHER, N. 258, 256; BÖGLI, N. 264, 344. Bununla birlikte, eksik kısmın tamamlanarak 

teslim edilmesinden vazgeçilmesi halinde ise, eser tamamlanmış olarak kabul edilir. Bkz. KOLLER, 

Nachbesserungsrecht, N. 35. 
329  TSCHÜTSCHER, N. 252. Bununla birlikte iş sahibi tamamlanmamış eseri teslim alırsa eksik kısım 

bakımından ifa talebi varlığını sürdürür. Tamamlanmış kısım bakımından ise ifanın sonuçları 

gerçekleşir. Bu nedenle, iş sahibinin eseri incelemesi ve tespit ettiği ayıpları hemen yükleniciye 

bildirmesi gerekir. (KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 34). 
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devrinden önce ya da devir esnasında geçici olarak eseri inceleme hakkı tanınması 

gerektiği ifade edilmektedir330. Bu geçici inceleme hakkı, iş sahibi bakımından bir külfet 

niteliğindedir331. İş sahibi inceleme neticesinde henüz sözleşme ile kararlaştırılan bütün 

işlerin bitirilmediğini tespit ederse eseri teslim almaktan kaçınabilir. 

Yüklenici tarafından borçlanılan eser ediminin tamamı yerine getirilmiş olmakla 

birlikte tamamlanmış eserin ayıplı olması durumunda iş sahibinin eseri teslim almaktan 

kaçınmasının mümkün olup olmadığı hususu doktrinde tartışmalıdır. Diğer taraftan 

hangi durumlarda iş sahibine eseri teslim almaktan kaçınma hakkı tanındığı hususunda 

da doktrinde yeknesaklık yoktur. Bir görüşe göre332, teslimi teklif edilen eserin ayıplı 

olması, kural olarak iş sahibine tamamlanmış eseri sadece ayıplı olduğu için teslim 

almaktan kaçınma hakkı vermemektedir. İş sahibi ayıplı eseri teslim almak zorundadır. 

Zira eserin ayıpsız olması teslimin gerçekleşmesi için gerekli bir koşul değildir333. Bu 

görüşe göre, eserdeki ayıbın çok büyük ve önemli olması durumunda dahi iş sahibi ayıp 

sebebiyle eserin teslim almaktan kaçınamamaktadır334. Bu durumda kendisine ayıplı bir 

eser teslim edilen iş sahibi ayıptan sorumluluk hükümlerine başvurabilir. Kanaatimizce 

de yerinde olan diğer bir görüşe göre335, iş sahibi ayıplı eseri teslim almak zorunda 

değildir. İş sahibi borca uygun olmayan bir eseri teslim almaktan kaçınabilir. Ancak iş 

sahibinin eseri teslim almaktan kaçınabilmesi için ayıbın belli bir önemde olması 

 
330  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 67; TSCHÜTSCHER, N. 253; BK-KOLLER, Art. 363, N. 

344. 
331  TSCHÜTSCHER, N. 253. 
332  SCHLATTER, s. 37; KLAUSER, s. 16; GAUCH, Werkvertrag, N. 106; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 3; ARAL/AYRANCI, s. 393; UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 104; KURT, s. 85. 
333  SCHLATTER, s. 37; KLAUSER, s. 16; GAUCH, Werkvertrag, N. 106; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 3. 
334  Aksi takdirde eserdeki ayıp nedeniyle seri teslim almaktan kaçınan iş sahibinin alacaklı temerrüdüne 

düşeceği ifade edilmektedir. GAUCH, Werkvertrag, N. 106. Farklı görüşte: BK-KOLLER, Art. 363, 

N. 363. 
335 AYAN, s. 50; ÖZ, Dönme, s. 103 dn. 75, 173; ERMAN, Arsa Payı, s. 65. 
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gerekir336. Sadece önemli ayıp bulunması durumunda iş sahibine eseri teslim almaktan 

kaçınma hakkı tanınmıştır. Ayıbın eseri kullanılamaz veya eseri teslim almanın 

kendisinden beklenemeyeceği derecede önemli olması halinde önemli bir ayıbın 

varlığından söz edilebilir337. Eserdeki ayıbın bu derece önemli olmaması durumunda ise, 

iş sahibi eseri teslim almaktan kaçınamaz338. Başka bir görüşe göre ise339, bütün açık 

ayıplar iş sahibine eseri teslim almaktan kaçınma hakkı tanımaktadır. Burada kastedilen 

açık ayıplar, teslimden önce geçici olarak yapılan inceleme sırasında iş sahibi tarafından 

tespit edilen ayıplardır340. Bu durumda, iş sahibi asli ifa talebine dayanarak eseri 

onarılması için geri verebilir341. Bununla birlikte iş sahibi tamamlanmış eserde açık 

(offensichtlich) ayıp bulunmamasına rağmen teslimi engellerse alacaklı temerrüdüne 

düşer342.  

 
336 AYAN, s. 50. 
337  ŞAHİN, s. 63; Y 15. HD., 11.02.2004, E. 2003/3270, K. 2004/641: “İş sahibinin, eseri, zarara 

uğramadan kullanamayacağını anlaması halinde eseri kabulden kaçınma hakkı vardır…. Somut 

olayda davalının yapımını üstlendiği sürme kapılı-cam camekanlı doğramanın yerine monte 

edilebilmesi için davacıya ait dairedeki bir kısım duvarın yıkılması ve kalorifer tesisatındaki 

elemanların iptal edilmesi gerekeceği bilirkişi raporu ile sabittir. Bu haliyle davacının eseri zarara 

uğramadan kullanamayacağı anlaşıldığından iş sahibinin eseri kabulden kaçınması haklıdır.”; Y. 15. 

HD., 14.06.2004, E. 2003/6207, K. 2004/3320: “…eserin iş sahibinin kullanamayacağı ve kabule 

icbar edilemeyeceği derecede kusurlu yapılması halinde iş sahibi o şeyi kabulden kaçınabilir.” 

(Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
338  UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 178; YENER, s. 156; ŞAHİN, Turan, “Borçlar Kanunu ve 6098 

Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu”, SDÜHFD, 

C.I, S.2, Yıl 2011, s. 137. 
339  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 64; BK-KOLLER, Art. 363, N. 363. 
340  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 67, 306; LAUBE, dn 136. 
341  Buradaki onarım isteme hakkı, asli ifa talebine dahildir ve eser sözleşmesinin tam iki tarafa borç 

yükleyen bir sözleşme olmasından ortaya çıkar. TBK m. 475 anlamında ayıptan doğan bir hak 

değildir. Bkz. KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 15; BÖGLI, N. 264. 
342  MÜLLER-CHEN/GIRSBERGER/DROESE, s. 241. 
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Eseri haklı bir neden olmaksızın teslim almaktan kaçınan iş sahibi alacaklı 

temerrüdüne düşer343(TBK m. 106). Bu durumda yüklenici, hasar ve giderleri iş 

sahibine ait olmak üzere teslim edeceği eseri tevdi edebilir344. Yüklenici tevdi ile 

birlikte asli edim yükümlülüğünden kurtulur (TBK m. 107). Önemle belirtilmelidir ki, 

alacaklı temerrüdü, kural olarak sadece eserin teslim edilebilmesi için iş sahibinin 

katılımının gerekli olduğu durumlarda, yani teslimin zilyetliğin devri suretiyle 

gerçekleştiği durumlarda gerçekleşir345. Eserin tamamlama bildirimi vasıtasıyla teslim 

edilebildiği hallerde, alacaklı temerrüdünden söz edilemez. Zira tamamlanma iş 

sahibinin katılımı olmaksızın da bildirilebilir346. Bununla birlikte iş sahibinin arsası 

üzerinde meydana getirilen taşınmaz eserlerde teslimin gerçekleşmesinin anahtarların 

teslimi koşuluna bağlanması durumunda da anahtarları haklı bir neden olmaksızın 

teslim almaktan kaçınan iş sahibi alacaklı temerrüdüne düşer347 

 

§ 4. KABUL KAVRAMI, TANIMI, TÜRLERİ, KANUNİ DÜZENLEME, 

HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI 

I. GENEL OLARAK 

Yüklenicinin ayıp sebebiyle sorumluluğunu ortadan kaldıran, iş sahibinin 

ayıptan doğan haklarının sona ermesi sonucunu doğuran bir hukuki kurum olan kabul, 

Türk Borçlar Kanunu’nun “Eserin Kabulü” başlığını taşıyan 477. maddesinde hükme 
 

343  GAUCH, Werkvertrag, N. 91; BÖGLI, N. 394; ÖZ, Dönme, s. 103; SELİÇİ, İnşaat, s. 134; 

ARAL/AYRANCI, s. 393; EREN, Müteahhidin Borçları, s. 72; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 91; 

AYAN, s. 56; GÖKYAYLA, Eser, s. 192; EREN, Borçlar Özel, s. 622. 
344  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 72; BK-KOLLER, Art. 363, N. 392. 
345  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 72; LAUBE, 78; BK-KOLLER, Art. 363, N. 361; 

TSCHÜTSCHER, N. 292-293; ZELTNER, N. 165; ÖZ, Dönme, s. 105 ve s. 109; AYAN, s. 54; 

ŞAHİN, s. 68-69. 
346 Bu gibi durumlarda, alacaklı temerrüdü sadece teslim bakımından söz konusu olamaz. Eserin meydana 

getirilmesi bakımından iş sahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesi mümkündür. 
347  BK-KOLLER, Art. 363, N. 392, Art. 366, N. 762. 
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bağlanmıştır. Eserin kabulünde kural, kabulün iş sahibinin açık veya örtülü irade beyanı 

ile gerçekleşmesidir. Bu husus TBK m. 477/I’de “eserin açıkça veya örtülü olarak 

kabulü” denilmek suretiyle açıkça ifade edilmiştir. Bununla birlikte belirli durumlarda 

kabul, iş sahibinin kabul iradesine sahip olup olmadığı ve iş sahibinin fiillerinin 

yüklenici tarafından nasıl anlaşıldığına bağlı olmaksızın kanundan dolayı gerçekleşir. 

Nitekim TBK m. 477/II’de açık ayıplar bakımından, TBK m. 477/III’te ise gizli ayıplar 

bakımından ayıp bildiriminin ihlal edilmesi durumunda eserin kabul edilmiş sayılacağı 

belirtilmiştir. Ayıp bildirim külfetini ihlal eden iş sahibinin beyan hatasına veya 

dikkatsizliğe dayanarak aksini ispat etmesi mümkün değildir. 

 

II. TANIMI 

Kabul, iş sahibinin teslim edilen eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız sayıldığına 

ilişkin irade beyanıdır348. İş sahibi eseri kabul etmek suretiyle eserin sözleşmeye ve 

sözleşme ile elde edilmek istenen amaca uygun olduğunu ve ayıp iddiasında 

bulunmayacağını beyan eder349. Hukuki niteliği itibariyle bir irade beyanı olan kabul, 

 
348  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; GAUTSCHI, Art. 370, N. 4; BÜHLER, Art. 370, N. 

9; VON TUHR/ESCHER, s. 3; GAUCH, Werkvertrag, N. 100, 2070; KLAUSER, s. 65; 

TSCHÜTSCHER, s. 111-112; STOTZ, s. 38; BÖGLI, N. 130; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

370, N. 2; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 300; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 1; 

HUBER, Felix/ SCHWENDENER, Niklaus, OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 

(Herausgeber: Jolanta Kren Kostkiewicz, Peter Nobel, Ivo Schwander, Stephan Wolf), 2. überarbeitete 

und erweiterte Auflage 2009, Art. 370, N. 1; BGE 4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E4; BGr 

4C.469/2004 E 2.2; SELİÇİ, İnşaat, s. 36; ÖZ, Dönme, s. 119; TANDOĞAN, Cilt II, s. 217; UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 23, 253; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 83; ARAL/AYRANCI, s. 393; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 515; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 29; ERMAN, Arsa Payı, s. 163; 

KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 130; AYAN, s. 50; KURT, s. 69; ŞAHİN, s. 53; GÜNEL, M. 

Cahit, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Sahibinin İnşaattaki Ayıp Nedeni ile Sahip 

Olduğu Haklar”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 429; KAPLAN, İnşaat 

Sözleşmeleri, s. 139; YÜCER AKTÜRK, s. 249. 
349 ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370 N. 1. 
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yüklenici tarafından teslim edilen eserin mevcut haliyle iş sahibince benimsendiğini 

gösterir. 

Kabul ile iş sahibi muhtemel ayıplı eser edimini gereği gibi bir ifa olarak kabul 

ettiğine ilişkin iradesini açıklar350. Eserin kabulü, objektif kötü ifayı (objektive 

Schlechterfüllung) gereği gibi bir ifa (richtige Erfüllung) haline getirir351. Başka bir 

ifadeyle kabul ile yüklenici, eserde bulunabilecek ayıplara rağmen, hukuken borcunu 

gereği gibi ifa etmiş olur352. Bu nedenle doktrinde kabulün eserdeki olağan ayıplar 

(allfällige Werkmängel) bakımından iyileştirici bir etkiye sahip olduğu (heilende 

Wirkung) ifade edilmektedir353. 

Eserin kabulü ayıp sebebiyle sorumluluğa ilişkin hukuki sonuç doğuran bir irade 

beyanıdır. Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra yüklenici belirli ayıplar 

bakımından sorumluluktan kurtulur; iş sahibi ise ayıptan doğan haklarını kaybeder. 

Diğer bir ifadeyle iş sahibi eseri kabul etmek suretiyle ayıptan doğan haklarından 

vazgeçmiş olur354. 

 

III. TÜRLERİ 

Eserin kabulü, Türk Borçlar Kanunu’nda özel bir şekil şartına bağlanmamıştır. 

Bu nedenle kabul, taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, açıkça veya örtülü olarak 

 
350  GAUTSCHI, Art. 370, N. 2; VON TUHR/ESCHER, s. 3; STOTZ, s. 161; BÖGLI, N. 130. 
351  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; GAUTSCHI, Art. 370, N. 3b; BÜHLER, Art. 370 N. 

10; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; ÖZ, Dönme, s. 119; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 255. 
352 KLAUSER, s. 66; STOTZ, s. 161; VON TUHR/ESCHER, s. 3; GAUTSCHI, Art. 370, N. 2, 4; 

BÜHLER, Art. 370, N. 10; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; BURCUOĞLU, s. 303; UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 255; ERMAN, Arsa Payı, s. 163; YÜCER AKTÜRK, s. 249. 
353 GAUTSCHI, Art. 370, N. 2; BÜHLER, Art. 370, N. 10; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 

2; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 255. 
354 ÖZ, Dönme, s. 119; ÖZ, İnşaat, s. 203; YÜCER AKTÜRK, s. 249; ŞAHİNİZ, s. 4. 
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gerçekleşebilir (TBK m. 477/I)355. İş sahibi eseri açıkça veya örtülü olarak kabul 

edebilir. Ayrıca doktrinde kabulün irade faaliyeti (Willensbetätigung) ile de 

gerçekleşebileceği ifade edilmektedir356’357. 

Eserin kabulünde kural, kabulün iş sahibinin açık veya örtülü irade beyanı ile 

gerçekleşmesidir. Bu husus TBK m. 477/I’de “eserin açıkça veya örtülü olarak kabulü” 

denilmek suretiyle açıkça ifade edilmiştir. Bununla birlikte belirli durumlarda kabul, iş 

sahibinin kabul iradesine sahip olup olmadığı ve iş sahibinin fiillerinin yüklenici 

tarafından nasıl anlaşıldığı dikkate alınmaksızın kanundan dolayı gerçekleşir358. Nitekim 

TBK m. 477/II’de açık ayıplar bakımından, TBK m. 477/III’te ise gizli ayıplar 

bakımından ayıp bildiriminin ihlal edilmesi durumunda eserin kabul edilmiş sayılacağı 

hükme bağlanmıştır. Doktrinde TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III hükümlerinin örtülü 

kabule ilişkin olduğu ve örtülü kabulün uygulamadaki en önemli örneğini oluşturduğu 

 
355  GAUCH, Werkvertrag, N. 2082; BÖGLI, N. 131; BÜHLER, Art. 370, N. 12; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 10; HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 2; 

SELİÇİ, İnşaat, s. 201; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 86; ERMAN, Arsa Payı, s. 163. Y. 15. H.D., 

T. 9.1.1981, 1981/236, K. 1981/252: “..Yapılan şeyin açıkça veya zımnen kabulünden sonra müteahhit 

her türlü sorumluluktan kurtulmuş olur...” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
356  VON TUHR/ESCHER, s. 3; BÜHLER, Art. 370, N. 12. İradenin varlığını gösteren hareketin iradeyi 

başkalarına bildirmek için değil, sadece iradenin gerçekleştirilmesi için yapılması durumunda irade 

faaliyeti (Willensbetätigung) söz konusu olur. Doktrinde bir görüş, irade faaliyeti kavramını reddeder 

ve söz konusu durumları irade beyanı kapsamında değerlendirir. Diğer bir görüşe göre ise, irade 

faaliyeti irade beyanından farklı bir kavramdır. EREN, Borçlar Genel, s. 127 vd, 138-139; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 

Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme, 5. Basıdan 6. Tıpkı Bası, İstanbul 

2014, s. 145-146. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, irade faaliyeti ile irade beyanının birbirinden farklı 

olduğu görüşünde olmakla birlikte, irade faaliyeti niteliğindeki hareketlerin örtülü irade beyanları 

kapsamında ele alınabileceğini ifade etmektedir. 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar, s. 146. 
357  Doktrinde kabulün kanunda öngörülen bildirim külfetinin yerine getirilmemesi neticesinde 

gerçekleştiği durumlarda, irade faaliyeti vasıtasıyla gerçekleşen bir kabulün söz konusu olduğu ifade 

edilmektedir. Bkz. BÜHLER, Art. 370, N. 14. 
358 GAUCH, Werkvertrag, N. 2071; BÖGLI, N. 134; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 13; 

EGLI, Haftung, s. 97. 
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ifade edilmektedir359. Nitekim TBK m. 477/II’nin karşılığını oluşturan mehaz İsviçre 

Borçlar Kanunu m. 370/II’de, “stillschweigende Genehmigung” denilmek suretiyle 

örtülü kabul olduğu açıkça ifade edilmiştir. Söz konusu hükme göre, iş sahibi gözden 

geçirme ve bildirim külfetini yerine getirmezse örtülü kabul söz konusu olur. Diğer bir 

görüşe göre ise, TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III hükümleri, TBK m. 477/I anlamında 

örtülü irade beyanı vasıtasıyla kabulü değil, kabulün aksi ispat edilemez kanuni karine 

marifetiyle gerçekleştiği özel durumları düzenler. Bu görüşe göre, TBK m. 477/II ve 

TBK m. 477/III’te örtülü kabulün özel bir türü hükme bağlanmıştır360. 

Eserin kabulünün kanunda öngörülen ayıp bildiriminin ihlali neticesinde (TBK 

m. 477/II-III) gerçekleştiği durumlarda eserin iş sahibinin iradesi olmaksızın kabul 

edilmiş sayıldığı ihtilafsızdır. Bununla birlikte iş sahibinin kanunda öngörülen bildirim 

külfetini yerine getirmemesi durumunda gerçekleşen kabulün niteliği tartışmalıdır. 

Bildirim külfetinin ihlal edilmesi durumunda kanundan dolayı gerçekleşen kabul, 

doktrinde çoğunlukla örtülü kabul karinesi olarak ifade edilmektedir361. Bu görüşe göre, 

 
359  GAUCH, Werkvertrag, 2082, 2106; TRÜMPY, Genehmigung, s. 108-109; STOTZ, s. 162; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 218; ERMAN, Arsa Payı, s. 165. 

TRÜMPY, burada örtülü bir kabulün varlığını kabul etmekle birlikte TBK m. 477/II ve TBK m. 

477/III’te düzenlenen durumları aynı zamanda farazi kabul (fiktive Genehmigung) olarak da 

nitelendirmektedir. (TRÜMPY, Genehmigung, s. 108-109.) Yazar, burada aksi ispat edilemez bir 

kabul karinesi olduğundan hareketle farazi kabulün varlığını kabul etmekte ve kesin karine ile 

varsayımı eş anlamda kullanmaktadır.  
360 DÜRR, s. 77; BÖGLI, N. 134; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 13. DÜRR ise, söz 

konusu hükmün örtülü irade beyanı vasıtasıyla kabule ilişkin olmadığı; burada bilakis, çürütülemez 

kanuni karine marifetiyle kabulün söz konusu olduğu durumların hüküm altına alındığını ifade 

etmektedir. Bkz. DÜRR, s. 77. 

ÖZ’e göre ise, TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III’te yer alan düzenlemeler eserin kabulüne ilişkin 

değildir. Zira burada iş sahibinin bir irade beyanı aranmaz. Bkz. ÖZ, Dönme, s. 122. 
361  GAUCH, Werkvertrag, N.2106, 2148; KLAUSER, s. 66; SELİÇİ, İnşaat, s. 201; UYGUR, s. 963; 

KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 133; YÜCER AKTÜRK, s. 250. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 

9.11.1973 tarihli bir kararında, “…gözden geçirme (muayene) işleminin yapılmaması ve bozuklukların 

haber verilmemesi sonucu olarak, meydana getirilen eserin (dava konusu dairelerin) kabul edilmiş 

sayılacağına ilişkin hukuki karine kesin olup, bu karinenin karşıt (mukabil) bir delille çürütülmesi 
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lafızlarındaki farklılığa rağmen gerek TBK m. 477/II’de gerek TBK m. 477/III’te 

öngörülen durumlarda kanuni kesin karine söz konusudur. Bu nedenle adi karineden 

farklı olarak aksinin ispatı mümkün değildir362. Bu görüşü savunan yazarlar çoğunlukla 

kanuni kesin karine ile kanuni varsayımı eş anlamda kullanmıştır. Diğer bir görüş ise, 

TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III’ün kesin karine değil, kanuni varsayım (faraziye) 

öngördüğü yönündedir363. 

Kanaatimizce kabulün ayıp bildiriminin yerine getirilmemesi vasıtasıyla 

gerçekleştiği durumlarda kanuni varsayım (Fiktion) söz konusudur. Zira kanunun belli 

bir olaya kesin bir sonuç bağlamış olduğu durumlarda kanuni varsayımdan söz edilir364. 

Nitekim TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III hükümlerinde kanun koyucu iş sahibinin 

ayıp bildiriminde bulunmamasına eserin kabulü sonucunu bağlamıştır. Bu durumda iş 

sahibinin kabul iradesine sahip olup olmadığı ve iş sahibinin hareketlerinin yüklenici 

tarafından nasıl anlaşıldığı dikkate alınmaksızın kabul kanundan dolayı gerçekleşir. 

Dolayısıyla kabulün ayıp bildiriminin ihlali neticesinde gerçekleştiği durumlarda kanun 

hükmü gereği iradenin varlığı koşulu bertaraf edilmiş olur. Eserin kabulü kural olarak iş 
 

mümkün değildir.” ifadelerine yer vermiştir. Bkz. Y. 15. HD., 9.11.1973, 210/208 (SELİÇİ, s. 201 dn. 

248). 
362 OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 5; GAUCH, Werkvertrag, N. 2106, 2148; EGLI, 

Haftung, s. 97; TRÜMPY, Genehmigung, s. 108; BÖGLI, N. 134; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 370 N. 21; BGE 97 II 355; YÜCER AKTÜRK, s. 250. 
363  EGLI, Haftung, s. 97; ŞAHİNİZ, s. 124; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 59; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 552. 
364  KUMMER, Art. 8, N. 344; OĞUZMAN/BARLAS, s. 240; Kanuni varsayımda kanun belli bir olaya 

belli bir sonuç bağlar. Kanuni karinelerde ise, varlığı bilinen olumlu veya olumsuz olaydan başka bir 

olumlu veya olumsuz olayın veya durumun varlığı veya yokluğu sonucunun çıkarılmasına imkân 

veren bir kural söz konusudur.  (EDİS, Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. 

Basıdan Tıpkı Basım, Ankara 1993, s. 376). Doktrinde kanun koyucunun bazen yükümlülüklerini 

veya üzerine düşen külfeti yerine getirmeyen ya da sessiz kalan taraf aleyhine sonuç çıkaran 

varsayımlar öngördüğü ifade edilmektedir. (KARAKAŞ, Fatma Tülay, “Karine Kavramı, Kanuni 

Karineler ve Varsayımlar”, AÜHFD, Yıl: 2013, Cilt: 62, S. 3, s. 755). İş sahibinin ayıbı bildirmesi 

niteliği itibariyle bir külfet olup yerine getirilmemesine eserin kabulü sonucunun bağlandığı dikkate 

alındığında, söz konusu düzenlemeler ile kanunun koyucunun bir kanuni varsayım hükme bağlamış 

olduğu sonucu çıkarılabilir. 
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sahibinin irade beyanı ile gerçekleşirken, kanunda öngörülen durumların gerçekleşmesi 

ile birlikte iş sahibinin kabule ilişkin bir iradesi olmasa dahi eser kabul edilmiş olur. Bu 

durumda, iş sahibinin kabule ilişkin bir iradesi olmasa dahi Kanun’da öngörülen 

koşulların gerçekleşmesi ile birlikte eser kanundan dolayı kabul edilmiş sayılır ve iş 

sahibi kabul beyanında bulunmuşçasına kabule ilişkin hukuki sonuçlar meydana gelir. 

Ayrıca ayıp bildiriminin ihlali neticesinde gerçekleşen kabul kesindir. İş sahibinin 

kanunda öngörülen bildirim külfetini yerine getirmemesi durumunda eser aksi ispat 

edilmez şekilde kabul edilmiş sayılır. İfade edilmelidir ki, TBK m. 477/II’de açık 

ayıplar bakımından ve TBK m. 477/III’te ise gizli ayıplar bakımından hükme bağlanan 

kabul varsayımının söz konusu olduğu durumlar doktrinde farazi kabul olarak da 

nitelendirilmektedir365. 

Eserin kabulü, kabulün gerçekleşme şekline göre açık kabul, örtülü kabul ve 

farazi kabul olarak tasnif edilebilir. Daha önce de ifade edildiği üzere farazi kabul, 

doktrinde bir kısım yazar tarafından örtülü kabul olarak ifade edilirken, diğer bir kısım 

yazar tarafından ise örtülü kabule ilişkin özel bir durum olarak değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan kabul, doktrinde kabulün gerçekleşmesi bakımından, irade beyanı 

vasıtasıyla kabul ve kabul varsayımı şeklinde de sınıflandırılmaktadır366. 

 

A. Açık Kabul 

Açık kabulde iş sahibinin kabul iradesi, yüklenicinin tereddüdüne yer 

vermeyecek açık bir beyan ile yapılır. Eserin açıkça kabul edildiği durumlarda, iş 

 
365  TRÜMPY, Genehmigung, 108-109; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 299; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 4. 
366  BRÄNDLI, Nachbesserung, s. 98, 103; BÖGLI, s. 69, 71. Diğer taraftan kabul doktrinde fiili kabul 

(tatsächliche Genehmigung) ve farazi kabul (fingierte Genehmigung) olarak da tasnif edilmektedir. 

Bkz. EGLI, Haftung, s. 97. 
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sahibinin kabul iradesi, kullanılan beyan vasıtalarından doğrudan doğruya anlaşılır. 

Açık kabul, sözle, yazıyla veya taraflarca kararlaştırılmış bir işaretle yapılabilir. Hatta 

açıkça kararlaştırılmış olması durumunda susmaya dahi eserin açıkça kabul edildiği 

sonucu bağlanabilir367. Bu kapsamda iş sahibinin yükleniciye sözlü olarak veya yazı ile, 

teslim aldığı eserden memnun olduğunu bildirmesi halinde, açık kabul söz konusu 

olur368. 

Açık kabul bakımından önemli olan iş sahibi tarafından yapılan beyanın 

anlamının beyan dışındaki unsurlara ihtiyaç duyulmaksızın belirlenebilmesidir369. Başka 

bir ifadeyle beyanın anlamını belirlemek için beyan dışındaki unsurlara başvurmaya 

ihtiyaç duyulmadığı her durumda, somut olayda açık kabulün bulunduğu sonucuna 

varılması gerekir. İş sahibinin kabule ilişkin beyanının içeriği, genel yorum kurallarına 

göre belirlenir370. Türk/İsviçre Hukukunda hâkim görüşe göre, irade beyanlarının 

yorumunda dürüstlük kuralına dayanan güven teorisi esas alınmalıdır. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin birinci fıkrasında iş sahibinin eseri 

açıkça kabul edebileceği hükme bağlanmıştır. TBK m. 477/I’de düzenlenen açık kabul, 

açık ayıba dayanır. Kanun’da düzenlenmemiş olmamakla birlikte gizli ayıplar ile 

yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıpların da ortaya çıktıktan sonra iş sahibi 

tarafından açıkça kabul edilmeleri mümkündür371. 

 
367 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Borçlar, s. 149; OĞUZMAN/BARLAS, s. 191. Susma kural olarak 

irade beyanı sayılmaz.  
368  BECKER, Art. 370, N. 2; OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; STOTZ, s. 162; EGLI, 

Haftung, s. 97; BÖGLI, N. 131; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 10; SELİÇİ, İnşaat, s. 

201; TANDOĞAN, Cilt II, s. 217-218; ŞAHİN, s. 53; GÜNEL, s. 429. 
369  OĞUZMAN/BARLAS, s. 188. 
370 BÖGLI, N. 131. 
371  GAUCH, Werkvertrag, N. 2189; BÖGLI, N. 132; ÖZ, Dönme, s. 120. İş sahibi gizli bir ayıbı fark 

eder ve eseri sözleşmeye uygun olarak kabul etmek istediğini açıklarsa, yüklenici söz konusu gizli 

ayıp bakımından da sorumluluktan kurtulur. Bu durumda, iş sahibi sonradan ayıp bildiriminde bulunsa 

dahi sonuç değişmez. 

Kasten gizlenen ayıp bakımından aynı yönde: ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370 N. 10. 



 
 

105 

B. Örtülü Kabul 

Örtülü kabulde açık kabulden farklı olarak hukuki sonuca yönelik arzu iş sahibi 

tarafından açıkça dışa yansıtılmış değildir. Örtülü kabulün söz konusu olduğu 

durumlarda iş sahibinin hukuki sonuca yönelik arzusu, ancak arzuyu açıklamak için 

yapılan hareketten, bu hareketin yapıldığı hal ve şartlar göz önünde tutularak dolaylı 

biçimde anlaşılır. 

Örtülü kabul, susma ile veya iradenin varlığını gösteren davranışlar vasıtasıyla 

gerçekleşebilir372. İş sahibinin yüklenicinin haberi olmaksızın eseri zilyetliğine 

geçirmesi373, eseri kullanmaya başlaması374, değiştirmesi veya tüketmesi eserin örtülü 

olarak kabul edildiği anlamına gelmez375. Bununla birlikte iş sahibinin eserin ayıplı 

olduğunu bilmesine rağmen söz konusu ayıba ilişkin haklarını saklı tutmaksızın eserin 

 
372  TRÜMPY, Genehmigung, s. 108; GAUCH, Werkvertrag, N. 2082, 2106, 2148; VON 

TUHR/PETER, s. 165. Örtülü irade beyanı ile iradenin varlığını gösteren davranış farklıdır. Örtülü 

irade beyanında kişinin beyanda bulunma arzusu vardır; ancak hukuki sonuca yönelik bu arzu, sözle 

veya yazıyla açıkça dışa yansıtılmamıştır. İradenin varlığını gösteren harekette ise, böyle bir arzunun 

bulunması şart değildir. İradenin varlığını gösteren davranış beyan arzusu (açıklama iradesi) ile 

yapılmışsa örtülü irade beyanı söz konusu olur. Bununla birlikte iradenin varlığını gösteren davranış, 

hukuki sonuca yönelik arzu bulunmaksızın yapılmışsa bir irade beyanının varlığından söz edilemez; 

fakat bu davranış, hukuk düzeninin kabulü çerçevesinde irade beyanı gibi sonuç doğurur ve iradenin 

varlığını gösteren bir davranış karinesi (irade karinesi) söz konusu olur. OĞUZMAN/BARLAS, s. 

189. 
373 GAUCH, Werkvertrag, N. 2082; TRÜMPY, Genehmigung, s. 108; HUBER/SCHWENDENER, 

Art. 370, N. 2; KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 140. 
374  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 12; BÖGLI, N. 131. Farklı görüşte: 

OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1. 
375 BÖGLI, N. 131; GAUCH, Werkvertrag, N. 2082. Kanun iş sahibine eserin ayıplı olması durumunda 

belirli bir şekilde hareket etme yükümlülüğü öngörmemiştir. Ancak ayıplı eseri olabildiğince 

değişmeden bırakmak, ispat hukukuna ilişkin sebeplerle iş sahibinin yararınadır. (BÖGLI, N. 131). 

Doktrinde iş sahibinin eseri gözden geçirmekten vazgeçmesi durumunda kabulün istisnaen eserin 

teslimi ile aynı anda gerçekleştiği kabul edilir. Dolayısıyla iş sahibinin eseri gözden geçirmekten 

vazgeçmesi durumunda eser örtülü kabul edilmiş sayılır. Diğer taraftan taraflar, açıkça veya örtülü 

olarak iş sahibinin gözden geçirme külfetini geriye etkili olarak kaldırabilir. TUNÇOMAĞ, Kenan, 

Türk Borçlar Hukuku, Cilt II, Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, İstanbul 1977, s. 1021 ve dn. 58a; UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; DUMAN, İnşaat Hukuku, s. 565. 
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kullanılması halinde örtülü kabulün söz konusu olacağı ifade edilmektedir376. Aynı 

şekilde somut olayın koşullarına göre bazı durumlarda iş sahibinin sessiz kalması, 

susmasının da eserin kabulü sonucunu doğurabileceği belirtilmektedir377. 

Diğer taraftan üzerinde durulması gereken bir konu da yüklenicinin faturasının 

ödenmiş olmasının örtülü kabul sayılıp sayılmayacağıdır. Yüklenicinin faturasının 

çekince ileri sürülmeden ödenmiş olmasının, iradenin varlığını gösteren hareketler 

vasıtası ile kabul anlamına gelip gelmediği her bir olayın somut şartlarına göre 

belirlenmelidir. Kural olarak yüklenicinin faturasının tanınması tek başına eserin kabulü 

sonucunu doğurmaz378. Ancak borçlanılan edimin gereği gibi ifa edilmemesine rağmen, 

bedelin tamamının kayıtsız şartsız ödenmesi durumunda eserin iş sahibi tarafından 

örtülü olarak kabul edilmiş olduğu sonucuna varılabileceği ifade edilmektedir379.  

İş sahibinin hareketinin örtülü kabul teşkil edip etmediği somut olayın 

koşullarına göre belirlenmelidir380. Uyuşmazlık halinde irade beyanlarının yorumu ile 

sonuca varılmalıdır. İfade edilmelidir ki, Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe 

göre irade beyanlarının yorumunda güven teorisi esas alınmaktadır381. Dolayısıyla irade 

 
376  GAUCH, Werkvertrag, N. 2082; BECKER, Art. 370, N. 2; SELİÇİ, İnşaat, s. 201; TANDOĞAN, 

Cilt II, s. 218; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 254. 
377  TRÜMPY, Genehmigung, s. 108; GAUCH, Werkvertrag, N. 2082, 2106, 2148; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 11; VON TUHR/PETER, s. 165. 

Tartışmalı olmakla birlikte örtülü kabulün zamanında ayıp bildiriminin ihmali suretiyle de 

gerçekleşebileceği ifade edilmektedir. GAUCH, Werkvertrag, N. 2082, 2106, 2148. 
378  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 12; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070; 

HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 2; BGE 112 II 500, E. 3.b. 
379  BIEGER, s. 122; MEESKE, s. 152 vd.; TRÜMPY, Genehmigung, s. 108; GAUCH, Werkvertrag, 

N. 2082; KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 140. 
380 BECKER, Art. 370, N. 2; KLAUSER, s. 66; HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 2; SELİÇİ, 

İnşaat, s. 201; ÖZ, Dönme, s. 120; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 254. 
381  BUCHER, OR AT, 123-124; VON TUHR/PETER, §. 34, s. 287; 

GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 29, N. 31; KRAMER/SCHMIDLIN, Art. 1, N. 37 vd., 

100 vd.; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N. 207 vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Hata, s. 9; 

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 72 vd.; 
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beyanı niteliğinde olan kabulün söz konusu olup olmadığı somut olayın koşulları da göz 

önünde bulundurulmak suretiyle güven teorisi esas alınarak yapılacak yorum 

neticesinde belirlenmelidir382. 

İfade edilmelidir ki, kabulün güven teorisi uyarınca tespit edildiği durumlarda 

söz konusu davranış irade beyanının unsurlarını ve özellikle hukuki sonuca yönelmiş 

arzuyu taşımasa dahi irade beyanı varmış gibi hukuki sonuç doğurur. Nitekim burada 

kabul iş sahibinin davranışının yüklenici tarafından eserin kabulü olarak anlaşılması ve 

yüklenicinin bu güvenin korunmaya değer görülmesi sonucunda, dürüstlük kuralına 

dayanan güven teorisi uyarınca gerçekleşmiş olur383. Bu nedenle davranışı arzusuna 

aykırı şekilde kabul olarak nitelendirilen iş sahibi, arzusuna uymayan bir beyanda 

bulunan kimse gibi yanılma hükümlerine dayanabilir384. 

 

C. Farazi Kabul 

Eserin kabulünde açık kabul ve örtülü kabulün yanı sıra kabulün diğer bir türünü 

TBK m. 477/II’de açık ayıplar bakımından ve TBK m. 477/III’te ise gizli ayıplar 

bakımından hükme bağlanan farazi kabul oluşturur. Farazi kabul, kabulün iş sahibinin 

irade beyanı ile gerçekleşmesinin istisnası niteliğindedir. Zira eserin kabulünün söz 

konusu olabilmesi için kural olarak iş sahibinin eseri sözleşmeye uygun ve ayıpsız 

 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 132 vd.; EREN, Borçlar Genel, s. 

152; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 70 vd.; OĞUZMAN/BARLAS, s. 286. 
382  GAUCH, Werkvertrag, N. 2071; KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 139. 
383 GAUCH, Werkvertrag, N. 2071; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 303; ÖZ, Dönme, s. 120-121; 

UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 254-255. 
384 OĞUZMAN/BARLAS, s. 191. Bu durumda iş sahibi hata hükümlerine (TBK m. 30 vd.) dayanarak 

işlemi iptal edebilir. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 74; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Hata, s. 26; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 140; OĞUZMAN/BARLAS, s. 

186. 



 
 

108 

gördüğüne ilişkin irade beyanında bulunması gerekir. Bununla birlikte farazi kabulün 

söz konusu olduğu durumlarda ise, kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi ile 

birlikte eser kabul edilmiş sayılır. Kabul, iş sahibinin kabul iradesine sahip olup 

olmadığı veya iş sahibinin hareketlerinin yüklenici tarafından nasıl anlaşıldığına bağlı 

olmaksızın gerçekleşir. Farazi kabulün söz konusu olduğu durumlarda, kanun gereği bir 

iradenin varlığının kabul edilmesinden ziyade, kanun hükmü gereği bir iradenin varlığı 

koşulu bertaraf edilmiş olur385. İfade edilmelidir ki, kabulün kanundan dolayı 

varsayıldığı hallerde eserin kabulüne ilişkin hukuki sonuçlar gerçekleşmiş olmakla 

birlikte kabul iş sahibinin gerçek iradesine uymaz.  

Türk Borçlar Kanunu, bildirim külfetinin ihlaline eserin kabulü sonucunu 

bağlamıştır386. İş sahibi Kanun’da öngörülen bildirimde bulunma külfetini hiç veya 

gereği gibi yerine getirmezse, TBK m. 477/II’ye göre açık ayıplar ve TBK m. 477/III’e 

göre ise gizli ayıplar bakımından eser kabul edilmiş sayılır. Söz konusu düzenlemeler 

uyarınca, iş sahibinin kabul iradesi olmasa dahi eserin kabul edilmiş olduğu kanun 

gereği varsayılır387. İş sahibinin kabul iradesine sahip olup olmaması önemli değildir. 

Farazi kabulün söz konusu olabilmesi için sözleşmeye konu eserin ayıplı olması 

gerekir388. Bu nedenle sözleşmede kararlaştırılandan başka bir şeyin teslim edilmesi 

 
385  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 1, N. 68. 
386 BÜHLER, Art. 370, N. 39; GAUCH, Werkvertrag, N. 2148; EGLI, Haftung, s. 97; 

HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 4; YÜCER AKTÜRK, s. 255; Y. 3. HD. 6.7.2017, E. 

2016/822, K. 2017/11251: “Açık ayıplar, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân 

bulunur bulunmaz bizzat yapılan veya uzmanına yaptırılan gözden geçirme sonucu saptanınca, uygun 

sürede (TBK m.474); gizli ayıplar da ortaya çıkar çıkmaz, gecikmeksizin yükleniciye bildirilmelidir 

(TBK m. 477). Ayıp bildirimi süresinde yapılmadığı takdirde iş sahibi bu ayıbı örtülü olarak kabul 

etmiş sayılır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
387 VON TUHR/PETER, s. 165; GAUCH, Werkvertrag, N. 2071, 2106; EGLI, Haftung, s. 97. 
388 Y. 15. HD., 20.12.2017, E. 2016/2999, K. 2017/4504 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Farklı görüşte: 

BIEGER, N. 111. Yazara göre, kabul karinesi için eserin gerçekte ayıplı olup olmaması önemli 

değildir. Zira ayıp bildirimi bir tasavvur açıklaması (Vorstellungserklärung) niteliğindedir. BIEGER, 

N. 93, 110, 111. 
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durumunda (aliud) kabul varsayımından söz edilemez389. Diğer taraftan yüklenicinin 

ayıba kusuruyla sebep olup olmaması farazi kabulün gerçekleşmesi bakımından önem 

arz etmez390. Zira burada kanuni bir varsayım söz konusudur.  

 

D. Kısmî Kabul 

İş sahibi eserdeki bazı ayıpları saklı tutmak suretiyle kabul beyanında 

bulunabilir. İş sahibi eserdeki bir ayıbı kabule ilişkin beyanın dışında tutabilir391. Zira iş 

sahibinin eseri bazı ayıplar bakımından çekince ileri sürerek kabul etmesine bir engel 

yoktur. İş sahibi bu tür bir kısmi kabul beyanında bulunursa sadece çekince ileri 

sürmediği ayıplara ilişkin haklarını kaybeder392. Buna karşılık saklı tuttuğu ayıplara 

ilişkin hakları varlığını sürdürür. 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 11/III kısmi kabule imkân 

tanımaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca kamu ihale sözleşmelerinde yapım işinin 

tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir393. 

Kamu ihale sözleşmelerinde KİSK m. 11/III uyarınca yapılacak kısmi kabul, sadece 

sözleşmede kararlaştırılan bölümler için söz konusu olabilir394. Bu nedenle kısmi 

kabulün taraflarca sözleşmede kararlaştırılmış olması gerekir. 

Kısmi kabul işlemleri sırasında kabul için öngörülen bütün hükümlerin 

uygulanması gerekir. Bu nedenle yapım işinin geçici ve kesin kabulüne ilişkin işlemler 

kısmi kabul bakımından da yerine getirilmelidir. 
 

389 VON TUHR/ESCHER, s. 3. 
390 GAUCH, Werkvertrag, N. 2160, 2185; BGE 64 II 258; YÜCER AKTÜRK, s. 256. 
391 SCHLATTER, s. 68; STOTZ, s. 161; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BRÄNDLI, Nachbesserung, 

N. 313. 
392 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 313. 
393  Kamu ihale sözleşmesinde kısmi kabule elverişli bazı bölümlere ilişkin kabul işlemlerinin yapılmış 

olması, yapım işinin tamamının kabul edildiği anlamına gelmez. 
394 KAYA, Osman/ ÖZEK, Ali, Muayene ve Kabul İşlemleri, Ankara 2006, s. 98. 
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IV. KANUNİ DÜZENLEME 

A. Türk Borçlar Kanunu’nun Kabule İlişkin Düzenlemesi 

Eser sözleşmesinde kabul, Türk Borçlar Kanunu’nun “Eserin Kabulü” başlığını 

taşıyan 477. maddesinde düzenlenmiştir. Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nun 370. 

maddesinin (Art. 370 OR) karşılığını oluşturan TBK m. 477 hükmü üç fıkradan oluşur. 

Söz konusu hükmün ilk fıkrasında eserin kabulünün hukuki sonucu hükme bağlanmıştır. 

TBK m. 477/I c. 1 uyarınca eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra yüklenici 

sorumluluktan kurtulur. TBK m. 477/I c. 2’de bir istisnaya yer verilmiş ve teslim ve 

usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark edilmeyen ayıplar ile yüklenici tarafından 

kasten gizlenen ayıplar bakımından yüklenicinin sorumluluğunun devam ettiği 

belirtilmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin ikinci fıkrasında, gözden geçirme ve 

bildirim külfetlerinin yerine getirilmemesi durumunda açık ayıplar bakımından eserin 

kabul edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Kanun koyucu burada açık ayıplara ilişkin 

bir kabul varsayımı öngörmüştür395. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin üçüncü fıkrasında ise, gizli ayıplara 

ilişkin bildirim külfetinin yerine getirilmemesi durumunda eserin kabul edilmiş 

sayılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu hükümde de gizli ayıba dayanan bir kabul 

varsayımı hükme bağlanmıştır396.  

  

 
395  EGLI, Haftung, s. 97; ŞAHİNİZ, s. 124; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 59; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 552. 

Aksi ispat edilemez kanuni karine olduğu yönünde: GAUCH, Werkvertrag, N. 2106; KLAUSER, s. 

66; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 21; BÜHLER, Beweislast, s. 298; BÖGLI, N. 134. 
396  EGLI, Haftung, s. 97; ŞAHİNİZ, s. 124; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 59; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 552. 

Aksi ispat edilemez kanuni karine olduğu yönünde: ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 21; 

BÖGLI, N. 134. 
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B. Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kabule İlişkin Diğer Düzenlemeler397 

1. Satış Sözleşmesinde Alıcının Satılanı Kabulü 

Türk Borçlar Kanunu m. 223/I uyarınca alıcı, devraldığı satılanı işlerin olağan 

akışına göre imkân bulur bulmaz gözden geçirmeli ve satılanda satıcının sorumluluğunu 

gerektiren bir ayıp tespit ederse, bunu uygun bir süre içinde satıcıya bildirmelidir. 

Kanunun lafzının aksine burada bir yükümlülük değil, külfet söz konusudur398. Söz 

konusu külfetleri yerine getirmeyi ihmal eden alıcı tazminat ödemekle yükümlü olmaz; 

TBK m. 227’de satılanın ayıplı olması durumunda kendisine tanınmış olan hakları 

kaybeder. 

Türk Borçlar Kanunu m. 223/II uyarınca alıcı, gözden geçirme ve bildirimde 

bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Böylece gözden geçirme ve 

bildirimde bulunma külfetlerinin yerine getirilmemesi, kabul varsayımı ile yaptırıma 

 
397  Türk Borçlar Kanunu m. 39’da düzenlenen iradesi bozulan tarafın sözleşmeyi onaması da doktrinde 

kabule ilişkin benzer düzenlemeler başlığı altında incelenmektedir. (GAUTSCHI, Art. 370, N. 1; 

BÜHLER, Art. 370, N. 4) Kanaatimizce kavramsal olarak benzerlik bulunmakla birlikte hukuki 

niteliği ve sonuçları itibariyle birbirinden çok farklı iki hukuki kavram olmaları nedeniyle biz bu 

başlık altında incelemeyi uygun bulmuyoruz. Nitekim eserin kabulünden farklı olarak TBK m. 39’da 

yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan tarafın Kanunda 

öngörülen süre içerisinde iptal hakkını kullanmaması halinde sözleşmenin onanmış sayılacağı 

ifadesine yer vermek suretiyle bir onama varsayımı (faraziyesi) öngörmektedir. 
398  GIGER, Hans, Berner Kommentar zum Schweizerischer Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, 2. 

Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse , 1. Teilbd.: Kauf und Tausch – Die Schenkung, 1. 

Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen – Der Fahrniskauf, Artikel 184-215 OR, Bern 1979, Art. 201, 

N. 5; MEESKE, s. 78; SCHÖNLE, Herbert/ HIGI, Peter, Kommentar zum Schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilband V 2a, Kauf und Schenkung, Zweite Lieferung, Art. 192-

204 OR, 3. Aufl., Zürich 2005, Art. 201, N. 4, Art. 201, N. 4; MÜLLER-CHEN, Markus, 

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, 

Tausch, Schenkung, Miete, Leihe (Art. 184 - 318 OR), 3. Aufl., 2016, Art. 201, N. 4; HONSELL, 

Art. 201, N. 2; TANNO, Patrick, Die Berechnung der Rügefrist im schweizerischen, deutschen und 

UN-Kaufrecht, Diss., St. Gallen 1992, s. 5; ARAL/AYRANCI, s. 132; YAVUZ, Cevdet, Satıcının 

Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989, s. 106, s. 113; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 132; YÜCER AKTÜRK, İpek, Satım ve Eser Sözleşmelerinde 

Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Ankara 2012, s. 70; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 77-78. 
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bağlanmıştır399. Burada kabul kanun gereği varsayılır ve alıcının kabul iradesi 

olmaksızın kanunda öngörülen durumun gerçekleşmesi ile kendiliğinden meydana gelir. 

Kanun koyucu, kabul varsayımını TBK m. 223/II c. 1’de açık ayıplar 

bakımından düzenlemiştir. Söz konusu hüküm uyarınca, alıcı gözden geçirmeyi ve 

bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. TBK m. 223/II c. 2’de 

satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayan gizli ayıpları kabul 

varsayımı dışında bırakan kanun koyucu, TBK m. 223/II c. 3’te iş sahibi bakımından 

gizli ayıplara ilişkin bir bildirim külfeti öngörmüş ve gizli ayıpların ortaya çıkmasından 

sonra gecikmeksizin bildirilmemiş olması durumunda satılanın ayıpları ile birlikte kabul 

edilmiş sayılacağını hükme bağlamıştır.  

Kanun koyucu gözden geçirme ve bildirim külfetlerinin yerine getirilmemesi 

neticesinde gerçekleşen kabul varsayımı bakımından TBK m. 225’te bir sınırlama 

getirmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca ağır kusurlu olan satıcı, satılandaki ayıbın 

kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa 

kurtulamaz. Bu nedenle satıcı tarafından kasten saklanan ayıplar bakımından kabul 

varsayımı söz konusu olmaz ve alıcı zamanında ayıp bildirimini ihmal etse dahi satıcı 

tarafından kasten saklanmış ayıplar bakımından sorumluluk devam eder400. 

 

2. Kira Sözleşmesinde Kiracının Kanun Gereği Sorumluluktan Kurtulması  

Türk Borçlar Kanunu m. 335 uyarınca kiraya veren kiralananın geri verilmesi 

sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu 

eksiklikleri ve ayıpları gecikmeksizin kiracıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi 

 
399 HONSELL, Art. 201, N. 12, Art. 203, N. 2; MÜLLER-CHEN, Art. 201, N. 24; YAVUZ, Satıcının 

Sorumluluğu, s. 128; ARAL/AYRANCI, s. 134; YÜCER AKTÜRK, s. 231. Aksi ispat edilemez 

kanuni karine olduğu yönünde: SCHÖNLE/HIGI, Art. 201, N. 4, 36, 79. 
400 SCHÖNLE/HIGI, Art. 203, N. 3; HONSELL, Art. 201, N. 12, Art. 203, N. 2; MÜLLER-CHEN, 

Art. 203, N. 1; BGr 4C.387/2005; ARAL/AYRANCI, s. 134; YÜCER AKTÜRK, s. 231. 
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takdirde kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Kanunda açıkça kabul kavramı 

zikredilmemekle birlikte söz konusu hükümde dolaylı olarak bir kabul varsayımının 

hükme bağlanmış olduğu ifade edilmektedir401. 

 

3. Vekâletsiz İş Görmede İş Sahibinin Yapılan İşi Uygun Bulması 

Türk Borçlar Kanunu’nun 531. maddesi, yapılan işin iş sahibi tarafından uygun 

bulunması halinde vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağını hükme 

bağlamıştır. Söz konusu hüküm uyarınca onamanın hukuki sonucu vekâlete ilişkin 

hükümlerin geçmişe etkili olarak uygulanmasıdır402. İş sahibi yapılan işi onaylarsa, 

vekâletsiz iş gören vekâlet hükümlerine göre yaptığı işin bedelini talep edebilir. 

Türk Borçlar Kanunu m. 531 anlamında onama, iş sahibinin varması gerekli bir 

irade beyanıdır. Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, herhangi bir şekle tabi 

değildir; açıkça veya örtülü olarak gerçekleşebilir403. Keza onama, hakkı değiştiren 

yenilik doğuran bir beyandır404. Bu nedenle irade beyanına ilişkin genel hükümlere 

 
401  BIEGER, N. 355; HIGI, Art. 267a, N. 38f. 
402  GAUTSCHI, Georg, Berner Kommentar, Bd. VI/2/5, Der Kreditbrief und der Kreditauftrag, der 

Mäklervertrag, der Agenturvertrag, die Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 407-424 OR, Bern 1964, 

Art. 424, N. 1b; SCHMID, Jörg, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher 

Kommentar), Obligationenrecht, Bd. V/3a, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 419-424 OR, 

Zürich 1993, Art. 424, N. 14, 19; MAISSEN, Eva/ HUGUENIN, Claire/ JENNY, Reto M., 

Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft, Art. 319-529 

OR, CHK- Handkommentar zum Schweizer Privatrect, 3. Aufl, 2016, Art. 424, N. 5; TANDOĞAN, 

Cilt II, s. 677; EREN, Borçlar Özel, s. 748. 
403 GAUTSCHI, Art. 424, N. 1b; SCHMID, Art. 424, N. 10; MAISSEN/HUGUENIN/JENNY, Art. 

424, N. 3; UYGUR, Turgut, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt-II, Madde 237-649, 1. 

Baskı, Ankara 2012, s. 2384. 
404 HUGUENIN, N. 2195; SCHMID, Art. 424, N. 8; MAISSEN/HUGUENIN/JENNY, Art. 424, N. 2; 

EREN, Borçlar Özel, s. 749. 
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tabidir. Dolayısıyla onama kural olarak şarta bağlanamaz ve geri alınamaz; meğerki 

vekâletsiz iş gören yenilik doğuran beyanın geçersiz olduğunu ileri sürmüş olsun405. 

 

C. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında 

Kabul 

Tüketici işlemi niteliğindeki eser sözleşmesinin konusunu bir hizmetin 

görülmesi taahhüdü oluşturmaktadır. TKHK m. 3/d hükmünde hizmet, “Bir ücret veya 

menfaat karşılığında yapılan yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü 

tüketici işleminin konusu” şeklinde tanımlanmıştır. Doktrinde tüketicinin taraf olduğu 

eser sözleşmelerinin konusunu bir hizmetin görülmesinin yanı sıra mal sağlama 

taahhüdünün de oluşturabileceği ifade edilmektedir406. Bu kapsamda bir eser meydana 

getirilerek mülkiyetinin devrinin üstlenildiği sözleşmelerin mal sağlama taahhüdü 

içeren tüketici işlemi niteliğindeki bir eser sözleşmesi olduğu kabul edilmektedir. 

Kanaatimizce bu durumda bir iş görme edimi söz konusudur ve mal sağlama dışında 

tüketici için bir hizmetin görüldüğünün kabulü gerekir. 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ayıplı hizmetten 

sorumluluğa ilişkin hükümler kapsamında kabule ilişkin bir düzenleme 

öngörülmemiştir. Bu nedenle tüketici işlemi niteliğindeki eser sözleşmelerinin 

konusunu oluşturan eserin kabulü bakımından TBK m. 477 hükmünün uygulanması 

gerekir. Nitekim TKHK m. 83/I hükmü uyarınca, Kanun’da hüküm bulunmayan 

 
405 MAISSEN/HUGUENIN/JENNY, Art. 424, N. 2; BGE 128 III 70 E 2. Farklı görüşte: GAUTSCHI, 

Art. 424, N. 4d. 
406  ÇABRİ, s. 287; İNCEOĞLU, s. 154; DOĞAN, s. 128. Bu durumda tüketici işlemi niteliğindeki eser 

sözleşmelerinde teslim edilen eserin ayıplı olması halinde somut olayın koşullarına göre ayıplı mala 

veya ayıplı hizmete ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği ifade edilmektedir. ÇABRİ, s. 287; 

İNCEOĞLU, s. 154. 
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hallerde Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır407. Bu kapsamda tüketici 

konumundaki iş sahibi sözleşmenin konusunu oluşturan hizmeti açıkça veya örtülü 

olarak kabul edebilir. İfa edilen hizmetin kabulü ile birlikte sağlayıcı açık ayıplar 

bakımından sorumluluktan kurtulur. Bununla birlikte gizli ayıplar ile sağlayıcı 

tarafından kasten gizlenen ayıplar bakımından sağlayıcının sorumluluğu devam eder. 

Daha önce de ifade edildiği üzere Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin 

ikinci fıkrasında açık ayıplar bakımından; üçüncü fıkrasında ise gizli ayıplar 

bakımından ayıp bildirim külfetinin ihlali kabul varsayımı ile yaptırıma bağlanmıştır. 

TBK m. 477/II ve III hükümleri uyarınca iş sahibinin zamanında veya gereği gibi ayıp 

bildiriminde bulunmaması durumunda eser kabul edilmiş sayılır. Bu durumda kabul, 

ayıp bildirim külfetinin ihlali neticesinde gerçekleşmektedir. 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’da ise 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’dan408 farklı olarak ayıptan sorumluluğun koşulu olarak ayıplı hizmet 

bakımından gözden geçirme ve bildirim külfeti öngörülmemiştir409. İfa edilen hizmetin 

ayıplı olması durumunda, iş sahibi TKHK m. 16’da öngörülen iki yıllık zamanaşımı 

 
407 Y. 15. HD. 30.5.2018, E. 2017/1948, K. 2018/2291: “…eser sözleşmelerinden kaynaklanan ve bir 

tarafı yüklenici ve diğer tarafı nihai tüketici olan uyuşmazlıklara tüketici mahkemelerinde bakılacağı 

açıktır. Sözü edilen Yasa'da göreve dair açık bir düzenleme bulunduğu halde eser sözleşmelerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklarda eksik iş, ayıplı iş, fesih ve zamanaşımı gibi konularda bir düzenleme 

yapılmamıştır. Düzenleme yapılmaması kanun koyucunun bilinçli bir tercihidir. Kanun koyucunun 

eser sözleşmelerinin niteliğine uygun düşmeyecek hallerde atıf maddesi olan aynı kanunun 83. 

maddesi gereğince genel hükümlere göre uyuşmazlığın çözümünü istediği açıktır.” (Kazancı - İçtihat 

Bilgi Bankası). 
408 Bkz. RG. T. 8.3.1995, S. 22221. 
409  ÇABRİ, s. 303; ARAL/AYRANCI, s. 132; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 131; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 78-79; İNCEOĞLU, s. 174. Bununla birlikte doktrinde bir görüşe göre, 

tüketicinin gözden geçirme külfeti bulunmamakla birlikte TBK m. 223 hükmünün kıyasen 

uygulanması suretiyle tespit ettiği ayıpları bildirme külfetinin mevcut olduğunun kabul edilmesi 

gerekir. Bkz. CUMALIOĞLU, Emre, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 

Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğunun Koşulları”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı 

(Kasım 2014), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Tüketici Hukuku Sempozyumu, (Editör: Prof. 

Dr. Ayşe Havutcu), s. 27. 
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süresi içerisinde ayıptan doğan haklarını kullanabilir (TKHK m. 15). Tüketicinin belirli 

bir sürede hizmeti gözden geçirmemesi veya tespit ettiği ayıbı belirli bir sürede 

sağlayıcıya bildirmemiş olmasının tüketicinin ayıptan doğan haklarını kullanmasını 

engellemeyeceği ifade edilmektedir410. Bu durumda tespit edilen ayıpların sağlayıcıya 

bildirilmemesinin kural olarak kabule ilişkin hukuki sonuçlara yol açmayacağı 

sonucuna varılabilir. İş sahibi gerek açık ayıplar gerek gizli ayıplar bakımından ayıptan 

doğan haklarını TKHK m. 16’da öngörülen iki yıllık zamanaşımı içerisinde kullanabilir. 

Zamanaşımı içerisinde kullanılmayan haklar sağlayıcıya karşı ileri sürülemez411. 

Bununla birlikte Kanunda açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte ayıbı fark eden iş 

sahibi-tüketicinin uzun bir süre sessiz kalması ve seçimlik haklardan birini 

kullanmaması hizmeti kabul ettiği anlamına gelebilir. Ayıbı tespit etmesine rağmen 

uzun bir süre sonra tüketicinin seçimlik haklarını kullanmak istemesi, TMK m. 2 

hükmüne aykırılık teşkil edebilir412. 

 

D. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemeler Kapsamında Kabul 

1. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemeler Kapsamında Kabul 

Kamu ihale sözleşmelerinde sözleşmenin konusunu oluşturan yapım işine ilişkin 

kabul işlemleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Muayene ve Kontrol 

 
410  YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 79. 
411  Zamanaşımı hakların dava edilebilirliğini kısıtlar. Zamanaşımı ayıptan doğan hakların nispi 

kaybedilme sebepleri arasındadır. 
412 İNCEOĞLU, s. 176; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 131. Benzer şekilde TKHK m. 10 hükmünün 

gerekçesinde de “Ayıbın çok erken bir safhada tespit edilmiş olmasına rağmen tüketicinin uzun bir 

süre seçimlik haklarını kullanmamış olması duruma göre Türk Medeni Kanununun 2 nci maddesinin 

ikinci fıkrası çerçevesinde bir hakkın kötüye kullanılması itirazı ile karşılaşabilecektir.” ifadelerine 

yer verilmiştir. 
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Yönetmeliği’nde geçici kabul ve kesin kabul adı düzenlenmiştir413. İfade edilmelidir ki, 

kesin kabul için gerekli denetimin yapılabilmesini sağlamaya yönelik bir işlem olan 

geçici kabul414, tamamlanan inşaatın iş sahibi idare tarafından teslim alınması anlamına 

gelir415. Yapım işinin geçici kabulü, yüklenicinin ayıp sebebiyle sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz416. Bu husus, KİSK m. 30/I c. 1 ve YİGŞ m. 26 hükümlerinden açıkça 

anlaşılır. Nitekim söz konusu düzenlemelerde, kesin kabul onay tarihine kadar her türlü 

sorumluluğun yükleniciye ait olduğu hükme bağlanmıştır. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesi anlamında kabul, kamu ihale 

sözleşmeleri bakımından YİGŞ m. 45’te hükme bağlanan kesin kabul aşamasında 

gerçekleşir417. YİGŞ m. 45’te düzenlenen kesin kabul, ihale konusu yapım işinin 

sözleşmeye uygun görüldüğü anlamına gelir. Kamu ihale sözleşmelerinde YİGŞ m. 
 

413 Uygulama alanları farklı olmakla birlikte Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi de geçici kabul ve kesin 

kabule ilişkin benzer düzenlemeler içermektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 96 vd.; SELİÇİ, İnşaat, s. 37 vd. 
414 SELİÇİ, İnşaat, s. 39; ŞİMŞEK, Edip, “Devlet İhale Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat 

Sözleşmeleri, Yönetici – İşletmeci – Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer, Ankara, 18 – 29 

Mart 1996, s. 173 – 216.s. 209; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 98; ŞAHİN, s. 58. 
415 SELİÇİ, İnşaat, s. 38; ÖZ, Dönme, s. 184, 185; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 96, 97; GÖK, Yapı 

İşleri, s. 518; GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 545; BİLİR, s. 53; ŞAHİN, s. 55; DUMAN, İnşaat, s. 

918.  
416 SELİÇİ, İnşaat, s. 38; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 97; BİLİR, s. 53; KIRMIZI, Mustafa, 

Açıklamalı - İçtihatlı Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014, s. 285. 
417 GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 474; KARACA, s. 73; BİLİR, s. 53; ŞAHİN, s. 55; KIRMIZI, s. 285. 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi için bkz. SELİÇİ, İnşaat, s. 37; ÖZ, Dönme, s. 185; UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 96; GÖK, Yapı İşleri, s. 481. 

Y. 15. HD.,18.2.2004, E. 2003/5114, K. 2004/813: “Davada istenen, İ. Toplu Konutlarında bulunan 

48 adet bloktaki eksik ve kusurlu işler bedelinin ödetilmesidir. Davacı iş sahibi, davalılardan 

C.Ltd.Şti. yüklenici, diğer davalı Türkiye E. Bankası A.Ş ( tasfiye halinde ) ise davacı adına 

inşaatların denetimini yapmakla yükümlü teknik elemanıdır. Mahallinde yapılan keşiften sonra 

düzenlenen bilirkişi raporunda, bloklarda, kolaylıkla tesbit edilebilecek ve açık ayıp niteliğinde 

kusurların yanısıra, zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan gizli ayıp olarak 

nitelenebilecek kusurların ( imalat hataları ) bulunduğu belirtilmiştir. …inşaatların 9.6.1992 

tarihinde geçici kabulünün, 20.4.1994 tarihinde kesin kabulünün yapılması nedeniyle davanın açıldığı 

19.12.1997 tarihi itibariyle yüklenici C.Ltd.Şti.nin açık ayıplardan sorumlu tutulamayacağı...” 

(Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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43’te öngörülen teminat süresinden sonra gerçekleşen kesin kabul, yapım işinin idare 

tarafından ihale dokümanına uygun bir ifa olarak görüldüğünü gösterir418. 

Kamu ihale sözleşmelerinde yapım işinin kesin kabulü ile yüklenicinin açık 

ayıplardan dolayı sorumluluğu sona erer419. Yüklenici gizli ayıplar ile kasten gizlenen 

ayıplar bakımından ise TBK m. 477/I uyarınca kesin kabulden sonra da sorumlu olmaya 

devam eder420. Ancak yüklenicinin kesin kabulden sonraki sorumluluğu, KİSK m. 30 

uyarınca kesin kabul onay tarihinden itibaren 15 yıldır. Ayrıca yüklenici iş sahibi 

idareye karşı alt yükleniciler ile müteselsil olarak sorumludur (KİSK m. 30)421. 

 

2. SIA-Norm 118 Kapsamında Kabul 

İsviçre Hukuku’nda uygulanan SIA-Norm 118 kapsamında dört tür kabul 

öngörülmüştür. Bunlardan ilki SIA-Norm 118’in 163/I. maddesinde hükme 

bağlanmıştır. Söz konusu hükme göre, iş idaresi, ortak inceleme sırasında fark edilen 

ayıplar bakımından ayıp iddiasında bulunmaktan açıkça veya örtülü olarak vazgeçerse, 

eser kabul edilmiş olur422. Bu durumda yüklenici fark edilen ayıplar (erkannten Mangel) 

 
418  KARACA, s. 155. 
419 SELİÇİ, İnşaat, s. 39; ÖZ, Dönme, s. 185; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 98; DUMAN, İnşaat, s. 

917; ŞAHİN, s. 55, 58. Bununla birlikte doktrinde bir görüşe göre, yüklenicinin kesin kabulden 

sonraki sorumluluğunun kapsamının belirlenmesi bakımından açık ayıp ve gizli ayıp ayrımı söz 

konusu değildir. Yüklenici yapım işinin kesin kabulünden sonra açık ayıplar da dahil olmak üzere 

kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıl sorumlu olmaya devam eder. Bkz. GÖK, Yapım İşleri, 

s. 769. 
420 SELİÇİ, İnşaat, s. 39; ÖZ, Dönme, s. 136; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 98; DUMAN, İnşaat, s. 

917; ŞAHİN, s. 58. Gizli ayıpların yanı sıra açık ayıplardan da sorumlu olduğu yönünde: GÖK, 

Yapım İşleri, s. 769. 
421 Ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm § 6. V. 
422 TRÜMPY, Genehmigung, s. 109; EGLI, Haftung, s. 99; BÜHLER, Art. 370, N. 53; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 2633; GAUCH, SIA-Norm, Art. 163, N. 7. 
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bakımından sorumluluktan kurtulur. Bununla birlikte yüklenici kasten gizlenen ayıplar 

bakımından sorumlu olmaya devam eder423. 

SIA-Norm 118’in 163/II. maddesi, ortak inceleme sırasında fark edilen aşikâr 

açık ayıpların (offensichtliche Mängel) yükleniciye bildirilmemesi durumunda, söz 

konusu ayıpları ileri sürmekten aksi ispat edilemez bir şekilde vazgeçilmiş sayılacağını 

hükme bağlamıştır. Ayıpları bildirmekten örtülü vazgeçilmesi kabule ilişkin hukuki 

sonuç doğurduğundan, SIA-Norm 118 Art. 163/II hükmünde açıkça belli ayıplara 

ilişkin bir farazi kabulün düzenlenmiş olduğu ifade edilmektedir424. 

SIA-Norm 118, eserin teslim alınmasından itibaren 2 yıllık bir garanti süresi 

öngörmüştür. İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeden farklı olarak iş sahibi garanti 

süresi içerisinde ortaya çıkan ayıpları -derhal bildirme zorunluluğu olmaksızın- her 

zaman bildirebilir (Art. 172). Ayıp iş sahibi tarafından derhal bildirilmediği için artarsa, 

derhal bildirilmekle önlenebilecek diğer zararlara iş sahibi katlanmak zorundadır (Art. 

173/II). Garanti süresi, bir zamanaşımı süresi değil sadece bir ihbar süresidir425. Garanti 

süresi içerisinde ortaya çıkan açık ayıplar garanti süresinin dolmasından sonra 

bildirilemez (Art. 178/II). Taraflardan birinin isteği üzerine garanti süresi dolmadan 

önce birlikte nihai bir inceleme yapılmak suretiyle eserin durumu tespit edilebilir (Art. 

177). 

SIA-Norm 118’de gizli ayıp olarak (verdeckte Mangel) ifade edilen garanti 

süresinin dolmasından sonra ortaya çıkan ayıpların derhal bildirilmesi gerekir. SIA-

Norm 118 Art. 179/III hükmü uyarınca iş sahibinin ortak incelemede fark edebileceği -

açık olmayan- ayıplar, ancak garanti süresinin dolmasından sonra ortaya çıkarsa 

 
423 GAUCH, Werkvertrag, N. 2638; GAUCH, SIA-Norm, Art. 163, N. 11. 
424  TRÜMPY, Genehmigung, s. 109; GAUCH, Werkvertrag, N. 2635; GAUCH, SIA-Norm, Art. 163, 

N. 19. 
425 EGLI, Haftung, s. 99; GAUCH, Werkvertrag, N. 2676, 2682; GAUCH, SIA-Norm, Vorbem. Art. 

172-177, b; TRÜMPY, SIA-Norm, s. 64. 
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yüklenici sorumluluktan kurtulur. Bununla birlikte ayıp yüklenici tarafından bilerek 

saklanmış ise, yüklenicinin sorumluluğu devam eder. Keza eser ortak inceleme 

olmaksızın teslim alınmışsa ve iş sahibinin bizzat yaptığı incelemede fark edilebilecek 

bir ayıp garanti süresinin dolmasından sonra ortaya çıkmışsa yüklenici sorumluluktan 

kurtulur; meğerki yüklenici ayıbı kasten saklasın (Art. 179/IV). 

 

V. HUKUKİ NİTELİĞİ 

A. Genel Olarak 

Kabul, iş sahibinin teslim edilen eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız sayıldığına 

ilişkin bir irade beyanıdır426. Hukuki niteliği itibariyle tek taraflı varması gereken bir 

irade beyanı olan kabul427, iş sahibi tarafından şahsen veya yetkili temsilcisi aracılığıyla 

açıklanabilir. İş sahibi tarafından açıklanan kabul beyanı geri alınamaz. Bununla birlikte 

doktrinde hâkim olan görüşe göre kabul şarta bağlı olarak beyan edilebilir. Eserin belirli 

ayıplara ilişkin hakların saklı tutularak kabul edilebileceği ifade edilmektedir428. 

 
426 OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070; BÜHLER, Art. 370, 

N. 9; BRÄNDLI, Nachbesserungsrecht, N. 300; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 1; 

HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 1; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 1-2; BGE 

115 II 459; BGE 4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E4; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; TANDOĞAN, 

Cilt II, s. 218; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 92 ve s. 253; ERMAN, Arsa Payı, s. 163; 

CANBOLAT, s. 80; AYAN, s. 50; KURT, s. 69; GÜNEL, s. 429; KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 

139. 
427 BÜHLER, Art. 370, N. 10; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2; ÖZ, Dönme, s. 119; ÖZ, 

İnşaat, s. 203; EREN, Borçlar Özel, s. 621; YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 203. 
428  KLAUSER, s. 66; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BÖGLI, N. 131; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 

313; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2. 

Hangi hallerde şarta bağlı bir kabulden söz edilebileceği konusu doktrinde tartışmalıdır. Öz’e göre, 

bazı ayıpların giderilmesi şartıyla kabul, gerçek anlamda kabul değildir; yani hukuki anlamda kabul 

değildir. Böyle bir durumda eserin kabulünden söz edilemez. Burada olsa olsa iş sahibinin ayıptan 

doğan haklardan biri olan ayıbın giderilmesi talebinde bulunduğu sonucuna varılması gerekir. 



 
 

121 

Doktrinde bazı yazarlar kabulün yenilik doğuran bir beyan 

(Gestaltungserklärung) niteliğinde olduğunu ifade etmektedir429. Bu görüşe göre, 

yenilik doğuran beyanlara ilişkin genel kurallar, kabul bakımından da geçerlidir430. Bu 

itibarla kabul inşaî etkisi nedeniyle kural olarak koşula bağlanamaz431. Bununla birlikte 

koşulun yarattığı şüpheli durumun hakkın yöneldiği şahıslar için zararlı olmayacağı 

hallerde kabul istisnaen şarta bağlı olarak beyan edilebilir. Ayrıca kabul beyanı diğer 

bütün yenilik doğuran beyanlar gibi yükleniciye vardığı anda kendiliğinden sonuç 

doğurur ve kural olarak geri alınamaz. 

 

B. Kural Olarak Tek Taraflı Varması Gerekli Bir İrade Beyanı Olması 

Kabul, teslim edilen eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız olduğu hususunda iş 

sahibi tarafından yapılan bir irade beyanıdır432. Kabulden söz edebilmek için her şeyden 

önce iş sahibinin hareketinin bir irade beyanı niteliğinde olması gerekir.  

Kabul, iş sahibi tarafından bizzat veya kanuni veya iradi temsilci vasıtasıyla 

beyan edilebilir. Kabul beyanı yükleniciye yöneltilmelidir. 

 
429 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 302; KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 139; YÜCER AKTÜRK, s. 

249. Yenilik doğuran beyan, yenilik doğuran hak anlamındadır. Zira yenilik doğuran hak, doğrudan 

doğruya karşı tarafa yöneltilen bir irade beyanıyla kullanılabiliyorsa yenilik doğuran işlem/beyan 

olarak ifade edilmektedir. GAUCH, Peter/ SCHLEUP, Walter R./ SCHMID, Jörg, 

Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, Band 

I, 10. Auflage, 2014, N. 151; OĞUZMAN/BARLAS, s. 163. 
430 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 302. 
431 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 302. 
432 OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070; BÜHLER, Art. 370, 

N. 9; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 300; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 1-2; 

HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 1; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 1; 

BGE 115 II 459; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; TANDOĞAN, Cilt II, s. 218; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, 

s. 92 ve s. 253; ERMAN, Arsa Payı, s. 163; CANBOLAT, s. 80; AYAN, s. 50; KURT, s. 69; 

GÜNEL, s. 429; KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 139. 
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Kabul, varması gerekli bir irade beyanıdır433. Kabulün gerçekleşebilmesi için iş 

sahibi tarafından yöneltilen beyanın yüklenici veya yetkili temsilcisine ulaşması gerekir. 

Uyuşmazlık halinde irade beyanlarının varmasına ilişkin kurallar kabul beyanı 

bakımından da uygulanır.  

Kabul beyanı yükleniciye varmakla hüküm ve sonuçlarını doğurur. Kabulün 

hüküm doğurması için yüklenicinin iradesine ihtiyaç duyulmaz. Hukuki sonuç 

yüklenicinin onayı olmaksızın iş sahibince yöneltilen beyanın varması ile gerçekleşir434. 

Başka bir ifadeyle kabulün hüküm doğurması yüklenicinin onayına bağlı değildir435. Bu 

nedenle kabul doktrinde haklı olarak tek taraflı bir hukuki işlem olarak da ifade 

edilmektedir436. Bu nedenle hukuki işlemlere ilişkin hükümler kabul bakımından da 

uygulanır. Bu husus, özellikle iş sahibinin fiil ehliyeti, hukuki işlem yapma ehliyeti, 

varma (Zugang) ve itiraz (Anfechtung) ile ilgilidir. 

Kanaatimizce kabul tek taraflı bir hukuki işlem olarak nitelendirilebilir. TBK m. 

477 anlamında kabul, hukuki işlem ile irade beyanı kavramlarının aynı anlamı ifade 

etmek üzere kullanıldığı istisnai durumlardan birini oluşturur. Zira eserin kabulünde, 

hukuki sonucun doğması için iş sahibinin irade beyanı yeterlidir. Eserin kabulünde iş 

sahibi, yükleniciye yönelteceği tek taraflı irade beyanı ile teslim edilen eserin 

sözleşmeye uygun olduğunu ve yüklenicinin hukuken borcunu tam olarak gereği gibi ifa 

ettiğini beyan eder. Hukuki sonuç, iş sahibinin eserin kabulüne ilişkin irade beyanında 

 
433 BÜHLER, Art. 370, N. 10; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2; ÖZ, Dönme, s. 119; 

EREN, Borçlar Özel, s. 621; GÜNEL, s. 429. 
434 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 302; ÖZ, Dönme, s. 119; ERMAN, Arsa Payı, 163; GÜNEL, s. 429. 
435 ÖZ, Dönme, s. 119; ERMAN, Arsa Payı, s. 163; GÜNEL, s. 429. 
436 TRÜMPY, Genehmigung, s. 103; BRÄNDLI, Nachbesserung, s. 98; ÖZ, Dönme, s. 119; UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 253; CANBOLAT, s. 80. 

İrade açıklaması bazı hukuki işlemlerde söz gelimi kabulde tek kurucu unsurdur. Kurucu unsur, 

hukuki işlemi meydana getiren, ona varlık kazandıran unsurdur. Bu tür işlemlerde hukuki işlem 

kavramı ile irade açıklaması kavramı birbiriyle eş anlamlı kavramlardır. Başka hiçbir şart ve unsura 

gerek olmadan irade açıklaması tek başına hukuki işlemi kurmakta, meydana getirmektedir. 
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bulunması ile doğar. Söz konusu hukuki sonucun gerçekleşmesi için bu konuda bir 

başkasının, yani yüklenicinin irade beyanında bulunması gerekmez. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iş sahibinin beyanı açık olabileceği 

gibi örtülü de olabilir (TBK m. 477/I) 437. Zira kabul Türk Borçlar Kanunu’nda özel bir 

şekil şartına bağlanmamıştır438. 

 

C. Yüklenicinin Onayının Gerekliliği 

Kabul, hukuki niteliği itibariyle kural olarak tek taraflı varması gerekli bir irade 

beyanıdır. Kabulün hüküm doğurması için yüklenicinin iradesine ihtiyaç duyulmaz. 

Eserin kabulünde hukuki sonuç yüklenicinin onayı olmaksızın iş sahibi tarafından 

yöneltilen beyanın varması ile gerçekleşir439. Başka bir ifadeyle kabulün hukuki sonuç 

doğurması yüklenicinin onayına bağlı değildir440. Bu nedenle kabul doktrinde haklı 

olarak tek taraflı bir hukuki işlem olarak da ifade edilmektedir441. 

 

 
437 Y. 15. H.D., T. 9.1.1981, 1981/236, K. 1981/252: “..Yapılan şeyin açıkça veya zımnen kabulünden 

sonra müteahhit her türlü sorumluluktan kurtulmuş olur...” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
438  GAUCH, Werkvertrag, N. 2082; BÜHLER, Art. 370, N. 12; BÖGLI, N. 131; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 10; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 2; 

BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 303; HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 2; ÖZ, İnşaat, s. 203; 

EREN, Borçlar Özel, s. 640. 
439 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 302; ÖZ, Dönme, s. 119; ERMAN, Arsa Payı, 163; ÖZ, İnşaat, s. 

203; ŞAHİN, s. 54; GÜNEL, s. 429. 
440 ÖZ, Dönme, s. 119; ERMAN, Arsa Payı, s. 163; GÜNEL, s. 429. 
441 TRÜMPY, Genehmigung, s. 103; BRÄNDLI, Nachbesserung, s. 98; ÖZ, Dönme, s. 119; UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 253; CANBOLAT, s. 80.  
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D. Kural Olarak Geri Alınamaması 

Kabul iş sahibi tarafından yükleniciye bildirildikten sonra kural olarak geri 

alınamaz442. Başka bir ifadeyle iş sahibi kabul beyanında bulunduktan sonra tek taraflı 

olarak kabulün hukuki sonuçlarını ortadan kaldıramaz. Bununla birlikte taraflar, 

sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde kısmen veya tamamen bu durumun aksini 

kararlaştırabilir443. Diğer taraftan kabul beyanının iradeyi sakatlayan sebeplerden biri ile 

sakat olması halinde iptal edilmesi ve bu suretle meydana gelen hukuki sonucun ortadan 

kaldırılması mümkündür444. Zira Türk Borçlar Kanunu’nun irade beyanına ilişkin genel 

hükümleri hukuki niteliği itibariyle bir irade beyanı olan kabul bakımından da 

uygulanır. 

 

E. Koşula Bağlı Olarak Beyan Edilmesi 

Koşul, hukuki işlemin hüküm ifade etmesinin veya hükümden düşmesinin 

bağlandığı gelecekteki bir olgudur. Koşul, hukuki işlemin hüküm doğurmasını etki eder. 

Hukuki işlemin bağlandığı koşulun geciktirici veya bozucu nitelikte olmasına göre 

koşul, hukuki işlemin sonuç doğurmasına veya sonuçlarının ortadan kalkmasına neden 

olur. 

Türk Borçlar Kanunu’nda bazı işlemlerin koşula bağlanmasına ilişkin özel 

hükümler bulunmaktadır. Ancak eserin kabulüne ilişkin bu tür bir özel hüküm yoktur. 

 
442 GAUTSCHI, Art. 370, N. 5a; BÖGLI, N. 131; GAUCH, Werkvertrag, N. 2071; KLAUSER, s. 66; 

STOTZ, s. 161; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 302; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2; 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 1; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; ÖZ, Dönme, s. 120; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 217; BURCUOĞLU, s. 303; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; UYGUR, 

Cilt II, s. 2185; CANBOLAT, s. 80; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 60. 
443  BÖGLI, N. 128; ÖZ, Dönme, s. 120. 
444  KLAUSER, s. 66; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; ÖZ, Dönme, s. 120; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 253. 

Tek taraflı bir hukuki işlem olduğundan hata hile ikrah sebebiyle iptal edilebilir. OĞUZMAN/ÖZ, s. 

104. 
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Kanun’da özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim 

olan görüş, kabulün koşula bağlı olarak beyan edilebileceği yönündedir445. Hukuki 

niteliği itibariyle kural olarak tek taraflı bir hukuki işlem olan kabul, koşula bağlı bağlı 

olarak açıklanabilir. Zira kural olarak bütün hukuki işlemler koşula bağlı olarak 

yapılabilir. Koşula bağlı işlem, bir sözleşme olabileceği gibi tek taraflı bir hukuki işlem 

de olabilir. 

Kabul beyanının bir koşula bağlandığı durumlarda, hukuki sonuç beyanın 

bağlandığı koşulun geciktirici ya da bozucu olmasına bağlı olarak farklı şekilde 

meydana gelir. Somut olayda geciktirici koşul söz konusu ise, koşul yerine gelmeden 

eser kabul edilmiş sayılmaz ve iş sahibinin hakları kabulden etkilenmez. Buna karşılık, 

bozucu koşul söz konusu ise koşulun gerçekleşmesi ile birlikte meydana gelen hukuki 

sonuç geriye etkili olarak ortadan kalkar. 

İş sahibinin eseri artma tehlikesi taşıyan bir ayıbın belli bir niceliğe ulaşmaması 

koşuluyla kabul ettiğini beyan etmesi durumunda koşula bağlı kabul söz konusu olur. 

Keza iş sahibi ayıplı eserin kabulünü eserdeki belirli ayıpların giderilmesini koşuluna 

bağlayabilir. Bu durumda kabul geciktirici koşul söz konusu olur ve kabul beyanında 

belirtilen ayıplar giderilmeksizin kabul gerçekleşmiş olmaz446.  

Doktrinde bir görüşe göre, eserdeki ayıpların giderilmesi şartıyla kabul gerçek 

anlamda bir kabul değildir447. Eserin ayıbın giderilmesi koşuluyla kabul edilmesi 

durumunda, iş sahibinin TBK m. 475’te öngörülen ayıbın giderilmesi talebinde 

bulunduğu kabul edilmelidir. Kanaatimizce gözden geçirme neticesinde eserde tek bir 

ayıp tespit edilmiş ve iş sahibi tespit edilen ayıbın giderilmesi şartıyla eseri kabul 

ettiğini beyan ediyorsa somut olay bakımından eserin kabulünden ve evleviyetle koşula 

 
445  GAUTSCHI, Art. 370, N. 5b; BÖGLI, N. 131; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2; ÖZ, 

Dönme, s. 121; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 255; ERMAN, Arsa Payı, s. 163. 
446 SELİÇİ, İnşaat, s. 43, 199; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 255. ERMAN, Arsa Payı, s. 163. 
447 ÖZ, Dönme, s. 121. 
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bağlı kabulün varlığından söz edilemez. Bununla birlikte teslim edilen eserde birden 

fazla ayıp varsa ve bazı ayıpların giderilmesi şartıyla eserin kabul edileceği beyan 

ediliyorsa koşula bağlı kabulün bulunduğu sonucuna varılması gerekir448. Zira bu 

durumda somut olayda ayıplı eserin kabulü diğer ayıpların giderilmesi (geciktirici) 

koşuluna bağlanmıştır. 

Eserin koşula bağlı olarak kabulü, doktrin ve uygulamada, “eserin çekince ileri 

sürülmek suretiyle kabulü” veya “belirli ayıpların giderilmesinin saklı tutulması 

suretiyle eserin kabulü” olarak da ifade edilmektedir449. Ancak kabulün çekince ile 

beyan edilmesi ve koşula bağlı kabul aynı şey değildir. Bu noktada kabul beyanının 

içeriğinin belirlenmesi önem arz eder. İş sahibinin beyanının çekinceli bir kabul mü, 

yoksa koşula bağlı bir kabul mü olduğunun tespit edilmesi gerekir. Zira koşula bağlı bir 

kabul söz konusu olması durumunda, kabulün bağlandığı koşulun geciktirici veya 

bozucu koşul olmasına bağlı olarak kabul beyanının hüküm ve sonuç doğurmasını 

etkileyen bir olgu söz konusudur. Ancak somut olay bakımından çekince ile beyan 

edilen bir kabulün varlığı tespit edilirse, çekince sadece saklı tutulan haklar veya saklı 

tutulan ayıplar bakımından sonuç doğurur. İş sahibi eserin kabulüne rağmen saklı 

tuttuğu ayıbın giderilmesini talep edebilir veya çekince beyanının içeriğine göre saklı 

tutulan ayıba ilişkin diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Dolayısıyla söz konusu ayıp 

bakımından kabul hüküm doğurmaz. Bu itibarla uyuşmazlık halinde güven teorisi 

doğrultusunda iş sahibinin beyanının içeriğine bakılarak bir sonuca varılmalıdır. Zira 

 
448 BÖGLI, N. 131. 
449 KLAUSER, s. 66; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BÖGLI, N. 131; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; 

ERMAN, Arsa Payı, s. 163. 

Y. 15. HD. 15.6.1992, E. 1992/3006, K. 1992/3087: “…davalı yüklenici inşaatın hatalı olduğunu 

kendisinin bildiğini, davacı arsa sahibinin de hatayı görüp giderilebileceği kadar gidertilmesi ve 

iskan ruhsatına engel durumun ortadan kaldırılması bakımından kendisine yardımcı olduğunu beyan 

etmiş olmakla artık ihtirazi kayıtsız "kabulden" sözedilemez.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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eserin kabulünün içeriği ve kapsamı iş sahibinin irade beyanına göre belirlenir. Aslolan 

kural olarak iş sahibinin gerçek arzusudur. 

 

VI. BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI 

A. Eserin Teslim Alınması  

Türk/İsviçre Hukuku doktrin ve uygulamasında hâkim olan görüşe göre450, kabul 

ve teslim alma kavramları birbirinden kesin olarak ayrılır. Bu ayrım, mehaz İsviçre 

Borçlar Kanunu’nun 370. maddesinin (Art. 370 OR) lafzından açıkça anlaşılır. Nitekim 

söz konusu hüküm, kabulü zamansal olarak eserin teslim alınması ve gözden 

geçirilmesine bağlamıştır. Gerçekten de eserin iş sahibince teslim alınması, gözden 

geçirme ve kabul zaman itibariyle zorunlu olarak birbirini izleyen süreçlerdir451. 

Nitekim kabul, Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre kural olarak eserin 

 
450  TRÜMPY, Genehmigung, s. 103; GAUCH, Werkvertrag, N. 99; GAUCH, Unternehmer, N. 98; 

STOTZ, s. 37; LENZLINGER GADIENT, s. 55; BÜHLER, Art. 370 N. 11; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 3; HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 1; BGE 

4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E4; SELİÇİ, İnşaat, s. 35; ÖZ, Dönme, s. 165-166; UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 253; BURCUOĞLU, s. 289; OZANOĞLU, s. 64-65, dn. 22; ŞENOCAK, 

Ayıbın Giderilmesi, s. 81; AYAN, s. 50; GÖKYAYLA, Eser, s. 193; GÜNEL, s. 429. Federal 

Mahkeme’ye göre, eserin teslim alınması ile kabul aynı anlama gelmez. (BGE 89 II 409); sadece 

eserin iş sahibi tarafından çekince ileri sürülmeksizin teslim alınması kabul anlamına gelir. Bkz. 

BÜHLER, Art. 370 N. 11. Yargıtay da aynı görüştedir. Y. 15. HD., 30.05.1989, E. 989/1784, K. 

989/2573: “…‘eserin teslimi’ ile ‘eserin kabulü’ de eş anlamlı değildir…”. (UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 297); Y. 15. HD. 1.6.1999, E. 1999/2113, K. 1999/2203: “Mahkemece eserin teslimi ile 

eserin kabulünün(BK.m.359,362) ayrı hükümlere tabi işlemler olduğuna bakılmaksızın...” (Kazancı - 

İçtihat Bilgi Bankası). Aynı yönde: Y. 15. HD., 15.6.1992, 3006/3087. Bununla birlikte, doktrinde bir 

kısım yazar teslim alma ve kabulün aynı anlamda kullanıldığını ifade etmektedir. Bkz. GAUTSCHI, 

Art. 370, N. 4; HONSELL, OR BT, s. 268. 
451 OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; GAUCH, Unternehmer, N. 98; GAUCH, Werkvertrag, 

N. 99; SELİÇİ, İnşaat, s. 36; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 92; ŞAHİN, s. 50. 
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tesliminden sonra gerçekleşir452. Diğer taraftan kural olarak teslim almada iş sahibinin 

teslimin hukuki sonuçlarına yönelik özel bir teslim alma iradesinin bulunması 

gerekmez453. Başka bir ifadeyle teslim alma, kabulden farklı olarak iş sahibinin teslim 

almaya bağlanan belirli hukuki sonuçlara ilişkin iradesi ile gerçekleşmek zorunda 

değildir454. Kabul ise kural olarak iş sahibinin eseri sözleşmeye uygun ve ayıpsız 

gördüğüne ilişkin irade beyanı ile gerçekleşir. 

 

B. Eserin İfa Olarak Kabulü 

Eserin ifa olarak kabulü (Anerkennung des Werkes als Erfüllung) ile TBK m. 

477’de hükme bağlanan eserin kabulü farklı kavramlardır. Ayrım hukuki sonuçları 

itibariyle oldukça önemlidir. Şöyle ki, eserin ifa olarak kabulü, eserin iş sahibi 

tarafından teslim alınması anlamına gelir455 ve eser sözleşmesinde ifaya ilişkin hukuki 

 
452  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370 N. 1; LENZLINGER GADIENT, s. 55; GAUCH, Der 

Unternehmer, s. 19, 91; GAUCH, Werkvertrag, N. 99; SELİÇİ, İnşaat, s. 35-36; ÖZ, Dönme, s. 166; 

UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; ŞAHİN, s. 63. Farklı görüşte: GAUTSCHI, Art. 370, N. 4. 
453 GAUCH, Werkvertrag, N. 98; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 3; LENZLINGER 

GADIENT, s. 54; TSCHÜTSCHER, N. 245; BGE 4A_252/2010 E 5.3; BGE 115 II 456 E4; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 127; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; ERMAN, s. 36; GÜMÜŞ, Cilt II, 

s. 61. 
454 GAUCH, Werkvertrag, N. 98; TSCHÜTSCHER, N. 245; OZANOĞLU, s. 64, dn. 21. 
455  BÖGLI, N. s 171 vd.; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 83; ŞAHİNİZ, s. 4. 

Y. 15. HD. 22.2.2007, E. 2005/6935, K. 2007/1113: “Taraflar arasındaki uyuşmazlık, eserin 

sözleşmede kararlaştırılan sürece teslim edilmemesi sebebiyle eser sahibi davalı tarafından ceza 

uygulanıp uygulanmayacağı hususundan kaynaklanmıştır. Mahkemece, sözleşmeye konu mobil 

santralın kabul işlerinin 01.03.2002 tarihinde yapıldığı, düzenlenen kabul tutanağında gecikme ile 

ilgili herhangi bir uygulama yapılmadığı gerekçesiyle "Davalı EÜAŞ.nin gecikme cezası kesme 

hakkının bulunmadığı, bu hakkın yitirilmiş bulunduğunun tesbitine, Yapı ve Kredi Bankası Ankara 

Başkent Şubesi tarafından düzenlenmiş 04.01.2001 tarih ve 7959 nolu 17.013.672 ABD Doları tutarlı 

teminat mektubu üzerinde oluşan muarazanın önlenmesine" karar verilmiş, hüküm davalı vekilince 

temyiz edilmiştir…BK.nun 158/II. maddesinde; eserin kabulü sırasında ceza hakkından açıkça feragat 

edilmiş olması veya kayıt dermeyan edilmeksizin edanın kabul edilmiş olması hallerinde ceza isteme 

hakkının düşeceği hususu düzenlenmiştir...” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). İfade edilmelidir ki, 
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sonuç doğurur. Dolayısıyla yüklenicinin sorumluluğu ya da iş sahibinin ayıptan doğan 

hakları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Eserin ifa olarak kabulü ile sadece teslim 

gerçekleşmiş olur. Diğer bir deyişle eserin ifa olarak kabulü ile iş sahibi sadece 

sözleşmeden doğan asli ifa talebini kaybeder; ancak eserin borca uygun olmaması 

durumunda asli ifa talebinin yerine ayıptan doğan haklar geçer456. 

Eserin ifa olarak kabulü, eser sözleşmesinde sözleşmenin ifasına ilişkin bir 

kavram olarak kabul edilmekle birlikte; eser sözleşmesinin ifasında hangi durumlarda 

söz konusu olacağı konusunda doktrinde görüş birliği yoktur. Bir görüşe göre, yüklenici 

tarafından ayıplı veya eksik bir eser teslim edilmesi durumunda kural olarak teslim, iş 

sahibinin eseri ifa olarak kabul etmesi ile gerçekleşir457. Eser iş sahibi tarafından ifa 

olarak kabul edilmediği sürece teslim gerçekleşmiş olmaz. Diğer bir görüşe göre ise, 

teslim iş sahibi ve yüklenicinin katılımını gerektiren bir süreçtir458. İş sahibinin 

yüklenici tarafından teslimi teklif edilen eseri ifa olarak kabul ederek teslim alması ile 

eserin teslimi gerçekleşmiş olur. Bu görüşe göre, gerek teslimin zilyetliğin devri ile 

gerçekleştiği durumlarda gerek tamamlama bildirimi ile gerçekleştiği durumlarda eserin 

ifa olarak kabulü ile teslim gerçekleşmiş olur. İş sahibinin uygun süre içerisinde eseri 

reddetmemesi durumunda eser ifa olarak kabul edilmiş sayılır. 

Eserin kabulü ise eser ediminin borca uygun sayıldığına ilişkin iş sahibinin bir 

irade beyanıdır. Eserin kabulü eser sözleşmesinde sözleşmenin ifa edilip edilmemesi 

 
Yargıtay kararında geçen “eserin kabulü” kavramı teknik anlamda kullanılmamıştır. Kararda eserin 

kabulü ile kastedilen eserin teslim alınması, eserin ifa olarak kabulüdür. Eser ediminin ifa olarak 

kabulü ile eserin kabulü farklı kavramlardır. Cezai şart taleplerinin sona ermesi bakımından da farklı 

sonuç doğurur. Bu nedenle sözü edilen Yargıtay kararında yer alan “eserin kabulü” ifadesinin teknik 

anlamda bir kabul değil, “teslim alma” olarak anlaşılması gerekir. Benzer şekilde kararlar Y. 15. HD. 

30.11.2006, E. 2005/5717, K. 2006/7007 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
456  BK-KOLLER, Art. 363, N. 365; BÖGLI, N. 283; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 153. 
457  BK-KOLLER, Art. 363, N. 365. 
458  BÖGLI, s. 171 vd.; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 83-84. 
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bakımından belirleyici değildir. Eserin kabulü Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleniş 

tarzından da anlaşılacağı üzere ayıp sebebiyle sorumluluğa ilişkin hukuki sonuç 

doğuran bir hukuki müessesedir. Nitekim eserin kabulü ile birlikte iş sahibi ilgili ayıba 

ilişkin ayıptan doğan haklarının tamamını kaybeder.  

Uygulamada inşaat sözleşmelerinde genelde kabul kavramı kullanılmaktadır. Bir 

beyanın eserin ifa olarak kabulü mü, yoksa teknik anlamda bir kabul mü olduğunu 

tespit, uygulama bakımından büyük önem taşır. Bu durumda söz konusu beyanın 

niteliği somut olaydaki koşullara ve kabul beyanının içeriğine göre belirlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE KABULÜN 

HUKUKİ SONUÇLARI 

 

§ 5. KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 

 

I. GENEL OLARAK 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinde düzenlenen kabul, iş sahibinin 

teslim edilen eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız sayıldığına ilişkin irade beyanıdır. 

Eser sözleşmesinde ayıp sebebiyle sorumluluk bakımından hukuki sonuç doğuran 

kabulden söz edebilmek için kural olarak eserin teslim edilmiş olması gerekir459. 

Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüş, kabulün kural olarak eserin tesliminden 

sonra gerçekleşeceği yönündedir460. Bu husus TBK m. 477 hükmünün karşılığını 

oluşturan mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nun 370. maddesinde (Art. 370 OR) yer alan 
 

459  BÜHLER, Art. 37,0 N. 8; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 81; 

EREN, Borçlar Özel, s. 640; YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 204. Çalışmamızda benimsediğimiz görüşe 

göre, eserin kabulü, eser sözleşmesinin ifasına dahil değildir. Eser sözleşmesinde ifa, iş görme 

sonucunun eserin tamamlanmasıyla elde edildiği durumlar hariç, eserin teslimi ile gerçekleşir. 

Sözleşmenin ifa edilmiş sayılması için iş sahibinin teslim edilen eserin sözleşmeye uygun olduğu ve 

sözleşmenin gereği gibi ifa edilmiş olduğuna ilişkin beyanı gerekmez. Bunlar sözleşmenin ifası ile 

ilgili değildir; TBK m. 477 anlamında eserin kabulüne ilişkin irade beyanı niteliğindedir. Eser 

sözleşmesinde ifa ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm § 3. I. 
460  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; LENZLINGER GADIENT, s. 55; KLAUSER, s. 19; 

GAUCH, Unternehmer, N. 98; GAUCH, Werkvertrag, N. 99; SELİÇİ, İnşaat, s. 35- 36; ÖZ, 

Dönme, s. 166; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 81; AYAN, 

s. 50; ŞAHİN, s. 53. 
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“teslim edilen eser (abgelieferte Werkes)” ifadesinden de açıkça anlaşılmaktadır461. Eser 

sözleşmesinde kural iş sahibinin eseri teslimden sonra kabul etmesi olmakla birlikte, 

doktrinde kabulün eserin tesliminden önce veya teslim ile birlikte gerçekleşebileceği de 

ifade edilmektedir462. Diğer taraftan sözleşmenin konusunu oluşturan eserin türüne göre 

teslimin mümkün olmadığı bazı eserlerde iş görme ediminden ayrı bir teslim fiilinden 

söz edilemez. Eserin tamamlanmasıyla iş görme sonucunun elde edildiği bu tür 

eserlerde kabulün söz konusu olabilmesi için eserin tamamlanmış olması gerekli ve 

yeterlidir. Bu durumda iş sahibi, edim sonucunu elde ettiği andan itibaren kabul 

beyanında bulunabilir. 

Kabulden söz edebilmek için gerçekleşmiş olması gereken ikinci koşul, eserin iş 

sahibi tarafından gözden geçirilmesidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iş 

sahibi eserin tesliminden sonra işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri 

gözden geçirmelidir. Hukuki niteliği itibariyle bir külfet olan gözden geçirme, eser 

sözleşmesinde ifanın gereği gibi yapılıp yapılmadığının tespiti bakımından önem arz 

eder. Gerçekten de iş sahibi ancak eseri gözden geçirmek suretiyle yüklenici tarafından 

yapılan ifanın gereği gibi olup olmadığını tespit edebilir. Şöyle ki gözden geçirme 

neticesinde eserde bir ayıp bulunduğunu fark eden iş sahibi, ayıp bildiriminde 

bulunabileceği gibi463, çeşitli sebeplerle (ihtiyaç, karşı edim elde etme) eseri gereği gibi 

bir ifa olarak da kabul edebilir464. Bu durumda eserin gereği gibi bir ifa olarak kabulü, iş 

sahibinin eserin kabul edildiğine, yani eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız görüldüğüne 

ilişkin beyanda bulunması suretiyle gerçekleşir. Nitekim eserin kabulünden söz 
 

461  İsviçre Borçlar Kanunu’nun 370. maddesine göre (Art. 370 OR), teslim edilen eser iş sahibi tarafından 

açıkça veya örtülü olarak kabul edilirse, yüklenici sorumluluktan kurutulur; meğerki teslim alma ve 

usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark edilemeyen veya yüklenici tarafından kasten gizlenen 

bir ayıp bulunsun. 
462  ÖZ, Dönme, s. 120; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; ERMAN, Arsa Payı, s. 165. 
463  Ayıp bildirimi, iş sahibinin teslim edilen eseri sözleşmeye uygun olarak kabul etmediğini ve 

yükleniciyi sorumlu tutmak istediğini gösterir. 
464  Bu durumda eser ayıplı olsa dahi ifa gereği gibi yerine getirilmiş (richtige Erfüllung) olur. 
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edebilmek için gerçekleşmesi gereken üçüncü koşul, iş sahibi veya yetkili temsilcisi 

tarafından eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız sayıldığı hususunda bir irade beyanında 

bulunulmuş olmasıdır. Kanunda öngörülen istisnai durumlar hariç, kabulün 

gerçekleşmesi için kural olarak iş sahibinin teslim aldığı eseri sözleşmeye uygun ve 

ayıpsız gördüğü hususunda açık veya örtülü bir irade beyanında bulunmuş olması 

gerekir465. Zira kabul hukuki niteliği itibariyle bir irade beyanıdır466. Kanunda öngörülen 

belirli durumlarda ise kabul, iş sahibinin irade beyanı olmaksızın ve iş sahibinin 

fiillerinin yüklenici tarafından nasıl anlaşıldığı dikkate alınmaksızın kanundan dolayı 

gerçekleşir (TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III). 

Eserin kabulüne ilişkin TBK m. 477 hükmü yedek hukuk kuralı niteliğindedir. 

Bu nedenle taraflar sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde eserin kabulünün koşullarını 

diledikleri şekilde kararlaştırabilir467. Bu kapsamda kabulün koşulları taraflarca 

karşılıklı görüşmeler yoluyla bizzat kararlaştırılabileceği gibi, genel işlem koşulu 

niteliği taşıyan çeşitli metinler sözleşmenin eki olarak kabul edilmek suretiyle 

Kanundan farklı bir düzen kararlaştırılabilir468. 

 

 
465  BÖGLI, N. 130, 131, 134; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070, 2071, 2082; BRÄNDLI, Nachbesserung, 

N. 300; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2. 
466  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; GAUTSCHI, Art. 370, N. 4; BÜHLER, Art. 370, N. 

9; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070; STOTZ, s. 161; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2; 

SELİÇİ, İnşaat, s. 199; ÖZ, Dönme, s. 119; TANDOĞAN, Cilt II, s. 217; ERMAN, Arsa Payı, s. 

163; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 81; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 92, 94; AYAN, s. 50; 

KURT, s. 69; ARAL/AYRANCI, s. 393; EREN, Borçlar Özel, s. 621, 640; YILMAZ, İhtirazi 

Kayıt, s. 203. 
467  SCHLATTER, s. 12; BÜHLER, Art. 370, N. 7; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 24; 

GEHRER, Bauherr, s. 204. 
468  Uygulamada özellikle inşaat sözleşmelerinde çoğunlukla genel işlem koşulu niteliğindeki Yapım 

İşleri Genel Şartnamesi veya Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanması 

kararlaştırılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm § 5. IV. 
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II. ESERİN TESLİM EDİLMİŞ OLMASI 

A. Genel Olarak 

Kabulden söz edebilmek için kural olarak sözleşmenin konusunu oluşturan 

eserin yüklenici tarafından iş sahibine teslim edilmiş olması gerekir469. Eserin teslimi, 

kural olarak kabulün ön koşulunu oluşturur470. Zira eserin kabulü teslim edilen eserin 

gereği gibi bir ifa sayılması sonucunu doğurur. Bu nedenle kabulden söz edebilmek için 

öncelikle sözleşmenin ifa edilmiş olması gerekir471. Daha önce de ifade edildiği üzere, 

eser sözleşmesinde ifa, iş görme sonucunun eserin tamamlanmasıyla elde edildiği 

durumlar hariç, eserin teslimi ile gerçekleşir ve kural olarak eserin teslimine kadar iş 

sahibinin ifa talebi devam eder. Diğer taraftan Türk/İsviçre Hukuk sisteminde eser 

sözleşmesinde ifa aşaması ile sorumluluk aşaması birbirinden kesin olarak ayrılmıştır472. 

 
469  BÜHLER, Art. 370, N. 8; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 81; 

EREN, Borçlar Özel, s. 640; YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 204. Bir görüşe göre, eserin kabule konu 

olabilmesi için tamamlanmış olması gerekir. BÜHLER, Art. 370, N. 8; GAUCH, Werkvertrag, N. 

101, 103; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 3; SELİÇİ, İnşaat, s. 40-41; UÇAR, Ayıba 

Karşı Tekeffül, s. 103; ERMAN, Arsa Payı, s. 30; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 515; 

GÖKYAYLA, Eser, s. 193. Bununla birlikte taraflarca eserin kısım kısım tesliminin kararlaştırılmış 

olması halinde, kabul her kısım bakımından ayrı ayrı gerçekleşir. ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 

515; GÖKYAYLA, Eser, s. 193-194. 
470  UÇAR, Teslim, s. 522; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 81; AYAN, s. 50; ŞAHİN, s. 50; 

GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 29; GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Kısa Ders Kitabı, 

İstanbul 2015, s. 326; ŞAHİNİZ, s. 4. Farklı görüşte DÜRR, s. 86; GAUTSCHI, s. 278 N. 13a. 

Diğer taraftan maddi bir cisim üzerinde somutlaşmayan fikri eserlerin kabulü özellik arz eder. 

(ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 18-19, 118, 119, 120; ÖZ, Dönme, s. 7; BK-KOLLER, Art. 

363, N. 71; BÖGLI, N. 19; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Vor. Art. 363-379, N. 5). Zira bu tür 

eserlerde iş görme ediminden ayrı bir teslim fiilinden söz edilemez. Eserin tamamlanmasıyla birlikte 

iş sahibi sözleşme ile elde etmek istediği menfaate kavuşur. Dolayısıyla tiyatro eserinin sergilenmesi, 

konser verilmesi gibi eserlerde kabulün gerçekleşebilmesi için eserin tamamlanmış olması gerekli ve 

yeterlidir. 
471  BÜHLER, Art. 370, N. 8. 
472  STOTZ, s. 7. Nitekim eserin teslimi ile birlikte yüklenici borcundan kurtulur ve iş sahibinin asli ifa 

talebi sona erer. Eserin tesliminden sonra iş sahibinin asli ifa talebinin yerine teslim edilen eserin 

ayıplı olması halinde ayıptan doğan haklar geçer. 
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Eserin kabulü sorumluluk aşamasına dahil olduğundan kural olarak eser sözleşmesinin 

ifasından ve dolayısıyla teslimden sonra gerçekleşir. 

Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre, kabul kural olarak eserin 

tesliminden sonra gerçekleşir473. İş sahibi ayıp bildiriminde bulunduktan sonra dahi 

kabul beyanında bulunabilir474. Ancak ayıptan doğan haklar kullanıldıktan sonra artık 

kabul beyanında bulunulamaz. Kural kabulün teslimden sonra gerçekleşmesi olmakla 

birlikte doktrinde eserin teslimden önce veya teslim sırasında da iş sahibi tarafından 

kabul edilebileceği ifade edilmektedir475. Bu bağlamda iş sahibi eser teslim edilmeden 

önce eserin bu şekilde teslim edilmesi halinde kabul edeceğini beyan edebilir476. Ancak 

bu durumda iş sahibi eseri teslim almaktan kaçınamayacağı gibi, eseri çekince ile teslim 

alarak ayıptan doğan haklarını kullanamaz477. Kanaatimizce iş sahibinin eserin meydana 

getirilmesi sırasında veya eserin meydana getirilmesi tamamlanmış olmakla birlikte 

henüz eser teslim edilmeden önce kabul beyanında bulunması durumunda söz konusu 

kabul beyanının teslim alma veya usulüne uygun gözden geçirme sırasında tespit edilen 

ayıpları kapsamaması gerekir. Diğer bir ifadeyle kabul teslim alma ve usulüne uygun 

gözden geçirme sırasında fark edilen ayıplar bakımından sonuç doğurmamalıdır. İş 

sahibi söz konusu ayıplara ilişkin haklarını kullanabilmelidir. Diğer taraftan iş sahibi 

eserin meydana getirilmesi sırasında, eserin ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak 

meydana getirileceğinden haberdar olmuş ya da eserin meydana getirilmesi sırasında 

eserde bazı ayıplar tespit etmiş olabilir. İş sahibi TBK m. 473/II’de hükme bağlanan 

 
473  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; LENZLINGER GADIENT, s. 55; GAUCH, 

Unternehmer, N. 98; GAUCH, Werkvertrag, N. 99; SELİÇİ, İnşaat, s. 35- 36; ÖZ, Dönme, s. 166; 

UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; DUMAN, İnşaat Hukuku, s. 565; AYAN, s. 50; ŞAHİN, s. 53. 
474  ÖZ, Dönme, s. 120; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; ERMAN, Arsa Payı, s. 165. Doktrinde 

kabulün her aşamada gerçekleşebileceği ifade edilmektedir. ÖZ, Dönme, s. 120; UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 95. 
475  ÖZ, Dönme, s. 120; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; ERMAN, Arsa Payı, s. 165. 
476  ÖZ, Dönme, s. 120; ERMAN, Arsa Payı, s. 165, dn. 178. 
477  ÖZ, Dönme, s. 120; ERMAN, Arsa Payı, s. 165, dn. 178. 
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koşulların gerçekleşmesi durumunda meydana getirme sürecine müdahale etme hakkına 

sahiptir; ancak Kanun’da öngörülen herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Bu durumda iş 

sahibi eserde bir ayıp veya sözleşmeye aykırılık fark etmekle birlikte sessiz kalmışsa, 

somut olayın koşullarına göre iş sahibinin sessiz kalması ancak TBK m. 476 anlamında 

ayıptan doğan hakların kaybedilmesi sonucunu doğuran iş sahibine yüklenebilen bir 

sebep olarak değerlendirilebilir478. Ancak iş sahibinin sessiz kalması örtülü kabul olarak 

nitelendirilemez. Bununla birlikte iş sahibinin hareketleri yüklenici nezdinde eserin 

kabul edildiği yönünde haklı bir güven oluşturmuşsa ve hukuk düzeni bu güvene bir 

değer atfetmişse iradenin varlığını gösteren hareketler vasıtasıyla kabul söz konusu 

olabilir. Burada da kabul güven teorisi uyarınca tespit edilmiş olur. Bu nedenle iş 

sahibinin hareketinin somut olayın koşulları ile birlikte değerlendirilerek bir sonuca 

varılması gerekir. Şüphe halinde iş sahibi lehine yorum yapılmalıdır. 

 

B. Kabulün Eserin Teslim Alınması Sırasında Gerçekleşmesi 

Eserin teslimi kabulün gerçekleşmesi için gerekli koşullardan biri, hatta ön 

koşulu olmakla birlikte bazı durumlarda kabulün eserin teslimi ile aynı anda 

gerçekleştiği ifade edilmektedir. Eserin iş sahibi tarafından teslim alınmış olması, kural 

olarak eserin kabul edildiği anlamına gelmez479. Zira kabulün gerçekleşmesi için teslim 

edilen eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız olduğunun iş sahibi tarafından beyan edilmiş 
 

478  BK-KOLLER, Art. 363, N. 310; GAUCH, Werkvertrag, N. 2057. Ancak kanaatimizce burada kabul 

varsayımından söz edilemez. Zira kabul varsayımı kanunda öngörülen bildirim külfetinin yerine 

getirilmemesine bağlanan hukuki sonuçtur. Bildirim külfeti ise kural olarak eserin teslimi ile başlar. 

Bu nedenle eserin tesliminden önce bildirim külfetinin yerine getirilmemesi suretiyle gerçekleşen bir 

kabulün varlığından söz edilemez.  
479  Y. 15. HD., 29.4.1998, 1217/1716 (DUMAN, İnşaat, s. 910). İş sahibi bazı durumlarda yapılan ifanın 

gereği gibi olmamasına rağmen ifayı reddetme imkanına sahip olmayabilir. Nitekim sadece önemli 

ayıplar eseri teslim almaktan kaçınma hakkı verir. Aksi takdirde haklı bir neden olmaksızın eseri 

teslim almaktan kaçınan iş sahibi alacaklı temerrüdüne düşer. Diğer taraftan taraflar sözleşmede bazı 

ayıpların ifayı kabulden kaçınmaya sebep oluşturmayacağını kararlaştırabilir. 
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olması gerekir. Ancak doktrinde bir görüşe göre ayıplı eserin iş sahibi tarafından 

çekince ileri sürülmeksizin teslim alınmış olması eserin kabul edildiği anlamına gelir480. 

Bu görüşe göre iş sahibi teslim sırasında eserde bir ayıp tespit etmesi durumunda söz 

konusu ayıba ilişkin haklarını ancak eseri çekince ile teslim alarak muhafaza edebilir. 

Diğer bir görüşe göre ise, iş sahibinin ayıplı eseri teslim alması, mutlaka eserin kabulü 

anlamına gelmez481. Ayıplı bir eser teslim eden yüklenici, iş sahibinin eseri teslim 

almasının aynı zamanda ayıptan dolayı sorumlu tutmak istemediği anlamına geldiğine 

inanmakta güven teorisi uyarınca haklı sayılmadıkça, eserin teslim alınması eserin kabul 

edildiği anlamına gelmez. Başka bir ifadeyle ancak iş sahibinin teslim alma sırasındaki 

tutumu, yüklenicide iş sahibinin eseri gereği gibi bir ifa olarak kabul ettiğine dair haklı 

bir güven oluşturmuşsa, eserin teslim alınmış olması aynı zamanda eserin kabul edildiği 

anlamına gelir. 

Kanaatimizce kabulün eserin teslimi ile aynı anda gerçekleşmesi ancak istisnai 

hallerde söz konusudur ve bu anlamda kabul sadece teslim sırasında henüz eser gözden 

geçirilmeksizin açıkça belli olan ayıplar, yani aşikâr açık ayıplar (offensichtliche 

 
480  BÜHLER, Art. 370, N. 11; BGE 98 II 409; ÖZ, Dönme, s. 113, 120, 121; KOSTAKOĞLU, s. 491; 

ERMAN, Arsa Payı, s. 165. GÜMÜŞ, Borçlar Özel, s. 326; EREN, Borçlar Özel, s. 640; YILMAZ, 

İhtirazi Kayıt, s. 204; Y. 3. HD., 21.06.1976, 1691/2627: “Davacı ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin 

daireyi teslim alırsa, davalı açık ayıplar dolayısıyla sorumluluktan kurtulur.” Bkz. YAVUZ, Nihat, 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt 2, s. 2495; Aynı yönde: Y. 15. HD. 29.5.1989, E. 

1988/3465, K. 1989/2557 (KOSTAKOĞLU, s. 530-531). Bununla birlikte iş sahibinin eserin 

tesliminden önce veya işin devamı sırasında tespit ettiği ayıpları yükleniciye bildirmiş olması 

durumunda, söz konusu ayıplara ilişkin olarak teslim sırasında çekince ileri sürülmüş olmasına ya da 

ayıp bildiriminde bulunulmasına gerek olmadığı; teslimden önce yapılmış olan bildirimle iş sahibinin 

ayıplara ilişkin haklarının saklı olduğu belirtilmektedir. Bkz. KOSTAKOĞLU, s. 492; Y. 15. HD. 

27.12.1989, 1989/2816-5455: “…davacının daireyi teslim almadan önce noksanlıkları yönünden 

keşide ettiği ihtar ve daha sonra noksanlıkların tespiti suretiyle yapılan tespit bilirkişi raporunun 

müteahhide tebliğ edilmesi, daha sonra teslim sırasında ihtirazi kayıt dermeyan etmek zorunluluğunu 

ortadan kaldırır.” (KOSTAKOĞLU, s. 528); Y. 15. HD., 22.03.2004, E. 2003/4409, K. 2004/1565: 

“…eserin teslimi sırasında ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması halinde açık ayıplı işler kabul edilmiş 

sayılır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
481  OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 483-484. 
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Mängel) bakımından hukuki sonuç doğurur. Eserin gözden geçirilmesi sonucunda 

ortaya çıkan açık ayıplar bakımından ise eser kabul edilmiş sayılmaz. Meğerki iş sahibi 

eseri kabul ettiğini açıkça beyan etmiş olsun. Bu bağlamda eserin teslim almaktan 

kaçınmaya imkân verecek derecede ayıplı olmasına rağmen iş sahibi tarafından ifa 

olarak kabul edilmesi ve eserin çekince ileri sürülmeksizin teslim alınması, teslim 

sırasında açıkça belli olan ayıplar bakımından (offensichtliche Mängel) eserin örtülü 

olarak kabul edilmiş sayılması sonucunu doğurabilir. Bunun için iş sahibinin teslim 

alma sırasındaki tutumunun, yüklenicide iş sahibinin eseri gereği gibi bir ifa olarak 

kabul ettiğine dair haklı bir güven oluşturması gerekir. Burada iradenin varlığını 

gösteren davranış vasıtasıyla gerçekleşen bir örtülü kabul söz konusudur. Bu durumda 

kabul güven teorisi uyarınca tespit edilmiş olur482. Ayrıca burada kabul eserin gözden 

geçirilmesi neticesinde tespit edilen açık ayıpları kapsamaz. 

Kabulün eserin teslimi sırasında gerçekleşmesi bakımından önem arz eden diğer 

bir husus, kabulün bildirim külfetinin ihlali vasıtasıyla gerçekleşmiş olup olmadığıdır. 

TBK m. 474 uyarınca gözden geçirme ve bildirim süresi, kural olarak eserin teslimi ile 

 
482  Dürüstlük kuralına dayanan ve Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan güven teorisi 

(Vertrauenstheorie), bazı durumlarda irade beyanı için aranan unsurlar bulunmasa dahi bir kimsenin 

davranışının irade beyanı gibi sonuç doğurmasını kabul eder. BUCHER, OR AT, 123-124; 

GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 29, N. 31; KRAMER, Ernst A./ SCHMIDLIN, 

Bruno, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI: Das Obligationenrecht, 1. Abteilung, 

1. Teilband: Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 

1-18 OR, (Herausgegeben von Arthur Meier-Hayoz), Art. 1 N. 37 vd.; 

GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N. 207 vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Hata, s. 5 vd.; 

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/ AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atilla, Tekinay 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, s. 72 vd.; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 132 vd.; OĞUZMAN/BARLAS, 

s. 185-186; EREN, Borçlar Genel, s. 152; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 70 vd. 

Önemle belirtilmelidir ki, kabulün güven teorisi uyarınca tespit edildiği durumlarda iş sahibi hata 

hükümlerine (TBK m. 30 vd.) dayanarak işlemi iptal edebilir. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Hata, s. 

26; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 74; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 140; OĞUZMAN/BARLAS, s. 

186. 
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başlar. Bununla birlikte teslim sırasında açıkça belli olan ayıplara ilişkin bildirim külfeti 

özellik arz eder. Zira teslim sırasında açıkça belli ayıpların iş sahibi tarafından eserin 

gözden geçirilmesi beklenilmeksizin eserin teslim alınması sırasında derhal bildirilmesi 

gerekir483. Bu durumda gecikmeksizin bildirimin gereği olarak eserin teslimi sırasında 

derhal yükleniciye ayıp bildiriminde bulunulması gerektiği kabul edilirse, iş sahibi ayıp 

bildiriminde bulunmaksızın ve çekince ileri sürmeksizin eseri teslim alırsa eser kabul 

edilmiş sayılır (TBK m. 477/II). Diğer bir ifadeyle ayıbın bildirilmemesi TBK m. 477/II 

anlamında eserin kabul edildiği anlamına gelir. Bu durumda da kabul teslim ile aynı 

anda gerçekleşmiş olur. Burada kabulün gerçekleşmesinin sebebi, iş sahibinin ayıp 

bildirimini ihmal etmesidir. Dolayısıyla burada kabul varsayımı söz konusu olur ve iş 

sahibi açıkça veya örtülü olarak kabul beyanında bulunmasa dahi, eserin çekince ileri 

sürülmeksizin teslim alınması kabul sonucunu doğurur.  

İfade edilmelidir ki, sözü edilen durumlarda kabulün ne şekilde gerçekleştiği 

somut olayın koşullarına göre belirlenmelidir. Gerek güven teorisi uyarınca tespit 

edilsin gerek bildirim külfetinin ihlali neticesinde kanundan dolayı varsayılmış olsun 

kabul ile gerçekleşen hukuki sonuç değişmez. Ancak kabulün güven teorisi uyarınca 

tespit edildiği durumlarda iş sahibinin hata hükümlerine başvurmasının (başvurarak 

işlemi iptal ettirmesinin) mümkün olduğu kabul edilmektedir484. Buna karşılık, kabul 

varsayımının söz konusu olduğu hallerde eser aksi ispat edilemez şekilde kabul edilmiş 

sayıldığından karşıt kanıt getirilmesi mümkün değildir; hata hükümlerine de 

başvurulamaz485. 

 

 
483  GAUCH, Werkvertrag, N. 2143. 
484  KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Hata, s. 26; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 140; OĞUZMAN/BARLAS, s. 

186. 
485  GAUCH, Werkvertrag, N. 2106. 
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III. ESERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

A. Genel Olarak 

Kabulün söz konusu olabilmesi için gerçekleşmiş olması gereken ikinci koşul, 

eserin iş sahibi tarafından gözden geçirilmiş olmasıdır. İfanın gereği gibi yapılmış 

sayılması sonucunu doğuran bir irade beyanı olan kabulün söz konusu olabilmesi için 

kural olarak eserin gözden geçirilmiş olması gerekir486. Zira iş sahibi ancak eseri gözden 

geçirmek suretiyle ifanın gereği gibi olup olmadığını tespit edebilir487. Diğer bir ifadeyle 

gözden geçirme, eserin mevcut özelliklerinin sözleşmede kararlaştırılan veya dürüstlük 

kuralı gereği eserden beklenen özelliklerden sapıp sapmadığının belirlenmesini 

sağlar488. 

 
486  KURAL, Orhan Cevdet/ KILIÇBAY, Ercüment/ İZMİR, Halil, İnşaat ve İhale Hukuku, Ankara 

1988, s. 564-565; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 92, 254, dn. 88; YENER, Mehmet Deniz, “Eser 

Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve İş Sahibinin Hakları”, EÜHFD., C. IV, S. 

1, Y. 2009, s. 158. 
487  Gözden geçirme, hukuki niteliği itibariyle bir külfettir. (VON TUHR/PETER, s. 12; BÜHLER, Art. 

367, N. 25; BÖGLI, N. 137; GAUCH, Werkvertrag, N. 1324, 2108, 2148; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 2; GAUCH, Haftung für Mängel, N. 388; MEESKE, s. 

78; FURRER, s. 49; KLAUSER, s. 28; BIEGER, N. 105; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 319; 

SCHMID/STÖCKLI/KRAUSKOPF, N. 1753). Söz konusu külfetlerin yerine getirilmemesi (ihmali) 

halinde yüklenici ifa talebinde bulunamayacağı gibi maddi tazminat talebinde de bulunamaz. Bkz. 

MEESKE, s. 79; FURRER, s. 49; BIEGER, N. 107; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 319; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 2. 

Türk Borçlar Kanunu’nda gözden geçirme ve bildirim külfetlerinin ihlali kabul varsayımı ile 

yaptırıma bağlanmıştır. OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 5; GAUCH, Haftung für Mängel, 

N. 388; GAUCH, Werkvertrag, N. 2106, 2148, 2189; BÜHLER, Art. 370, N. 39; BÖGLI, N. 134; 

STOTZ, s. 162; BIEGER, N. 21; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 316; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 21. 

Nitekim bu ihlal, TBK m. 477/II’ye göre açık ayıplar bakımından, TBK m. 477/III’e göre ise gizli 

ayıplar bakımından eserin kabul edilmiş sayılması sonucunu doğurur. 
488  GAUTSCHI, Art. 367, N. 14a; KLAUSER, s. 30; BÖGLI, N. 142; GAUCH, Werkvertrag, N. 2119; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 9; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 331; EREN, Borçlar 

Özel, s. 642. 
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Eserin gözden geçirilmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun eserin kabulüne ilişkin 

477. maddesinde kabulün gerçekleşmesi için gerekli koşullar arasında düzenlenmiş 

değildir. Bununla birlikte mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nun hükmün karşılığını 

oluşturan 370. maddesinden (Art. 370 OR) kabulün eserin teslimi ve gözden 

geçirilmesinden sonra gerçekleştiği ve dolayısıyla bunların birbirini izleyen süreçler 

olduğu açıkça anlaşılır. Söz konusu hüküm göz önünde bulundurulduğunda, kabulden 

söz edilebilmesi için eserin kural olarak gözden geçirilmiş olması gerektiği sonucu 

çıkarılabilir. Kanaatimizce söz konusu hükümden açıkça anlaşılamasa dahi gözden 

geçirme külfetinin amacından işin niteliği gereği bu koşulun aranması gerektiği 

sonucuna ulaşılabilir. Nitekim gözden geçirme, mümkün olan en kısa sürede iş 

sahibinin eseri kabul mü edeceği yoksa ayıp bildiriminde mi bulunacağı hususunda 

yüklenicinin bilgilendirilmesini amaçlar489. İş sahibi, eseri gözden geçirdikten sonra 

tespit ettiği ayıpları yüklenici veya yetkili temsilcisine bildirebileceği gibi, eseri 

herhangi bir sebeple sözleşmeye uygun sayıp kabul beyanında da bulunabilir490.  

 

B. Gözden Geçirmenin Şekli ve Kapsamı 

Gözden geçirmenin şekli ve kapsamı sözleşmenin konusunu oluşturan eserin 

türüne göre belirlenir491. Gözden geçirmede önemli olan, eserin mevcut özelliklerinin 

 
489  GAUCH, Werkvertrag, N. 2108; BÖGLI, N. 138; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 339; BIEGER, N. 

32, 110; BGE 88 II 365; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 108; TANDOĞAN, Cilt II, s. 168. 

Yüklenici tarafından ifa edilen eser ediminin iş sahibince kabul edilip edilmeyeceği hususu bu 

noktada yüklenici bakımından özel önem arz eder. Bu itibarla kabul eser sözleşmesinin ifasında bir 

dönüm noktası (Zãsur) oluşturur denilebilir. Zira kabul yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu 

bakımından hukuki sonuçları haizdir. Karş. TANNO, s. 6; GIGER, Art. 201, N. 12, 62. 
490  Alacaklının ayıp bildirimi borçlunun ediminin kabul edilmediği (Nichtgenehmigung der Leistung des 

Schuldners) anlamına gelir. Bkz. BIEGER, N. 118. 
491  GAUCH, Werkvertrag, N. 2120; TANNO, s. 43; FURRER, s. 49; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 367, N. 12; TANDOĞAN, Cilt II, s. 170; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 117; 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 556. 
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sözleşmede kararlaştırılan veya dürüstlük kuralı gereği eserden beklenen özelliklerden 

sapıp sapmadığının tespit edilmesidir492. 

İş sahibi eseri özenli bir şekilde gözden geçirmelidir. TBK m. 474 hükmü eserin 

gözden geçirilmesi sırasında gösterilmesi gereken özene ilişkin bir açıklık içermez. 

Gözden geçirmede gösterilmesi gereken özenin ölçüsü doktrinde tartışmalıdır. Bir 

görüşe göre493, ortalama bir uzmanın göstermesi gereken özen esas alınmalıdır. Diğer 

bir görüşe göre494, teslim edilen eser hakkında bilgi sahibi olan ortalama bir kişinin 

göstereceği dikkat ve özen ölçü alınmalıdır. Kanaatimizce de yerinde olan başka bir 

görüşe göre ise495, benzer türde bir eserin ortalama bir iş sahibinden beklenebilecek 

dikkat ve özen esas alınmalıdır. 

İş sahibi eseri bizzat gözden geçirebileceği gibi, eserin gözden geçirilmesi için 

bir uzmana veya bilirkişiye de başvurabilir496. Nitekim Türk Borçlar Kanunu’nun 474. 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taraflardan her biri giderini karşılamak suretiyle 

eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini 

isteyebilir.   

 

 
492  GAUTSCHI, Art. 367, N. 14a; BÖGLI, N. 142; GAUCH, Werkvertrag, N. 2119; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 9; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 331; EREN, Borçlar 

Özel, s. 642. 
493  PEDRAZZINI, s. 525. 
494  GAUTSCHI, Art. 367, N. 16a; KLAUSER, s. 30; GAUCH, Werkvertrag, N. 2122; BÖGLI, N. 143; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 170. 
495  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 9, Art. 370, N. 6; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 331; 

ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 115; EREN, Borçlar Özel, s. 643. 
496  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 367, N. 6; BÜHLER, Art. 370, N. 50, 55; GAUCH, Werkvertrag, 

N. 2124; BÖGLI, N. 144; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 10, 22; TANDOĞAN, Cilt II, 

s. 170-171; BURCUOĞLU, s. 312; ERMAN, Arsa Payı, s. 121; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 

120; GÖKYAYLA, Eser, s. 207; YÜCER AKTÜRK, s. 141 vd.; EREN, Borçlar Özel, s. 643. 

ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 556. 
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C. Gözden Geçirme Süresi 

Türk Borçlar Kanunu’nun 474. maddesi uyarınca iş sahibi, teslim aldığı eseri 

işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz gözden geçirmelidir497. İş sahibinin 

gözden geçirme külfetini yerine getirebilmesi için eserin teslim edilmiş olması 

gerekir498. Eserin tesliminden önce iş sahibinin gözden geçirme külfetinin varlığından 

söz edilemez499. 

Gözden geçirme süresi kural olarak eserin teslimi ile başlar500. Gözden geçirme 

süresi bakımından Türk Borçlar Kanunu’nda “işlerin olağan akışına göre imkân bulur 

bulmaz” kriteri öngörülmüştür.  Hâkim görüşe göre501, bu kriter sadece iş sahibinin 

gözden geçirmeye başlaması gereken süreyi tayin etmez; aynı zamanda gözden 

geçirmenin başlamasından sonra iş sahibine tanınması gereken süreyi de belirler. Bu iki 

süre birlikte gözden geçirme süresini meydana getirir.  

Kanun koyucu TBK m. 474/I’de gözden geçirme süresine ilişkin “işlerin olağan 

akışına göre imkân bulur bulmaz” kriteri ile yaygın uygulamaya atıfta bulunmuştur. Bu 
 

497 Türk Borçlar Kanunu’nun gözden geçirme ve bildirim külfetlerine ilişkin TBK m. 474 hükmü 

tamamlayıcı hukuk kuralı niteliğindedir. OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 367, N. 5; BECKER, N. 

4; GAUTSCHI, Art. 367, N. 30; GAUCH, Werkvertrag, N. 2463; DÜRR, s. 53; BIEGER, s. 25; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 29; BGE 91 II 348; TANDOĞAN, Cilt II, s.; SELİÇİ, 

İnşaat, s. 155-156; ÖZ, Dönme, s. 114; YÜCER AKTÜRK, s. 90. Karş. GIGER, Art. 201, N. 44. Bu 

nedenle taraflar, sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde açıkça veya örtülü olarak iş sahibinin gözden 

geçirme ve bildirim külfetlerini yerine getirmeksizin ayıptan sorumluluktan doğan hakları 

kullanabileceğini kararlaştırabileceği gibi kanuni düzenlemelere kıyasla iş sahibi bakımından daha 

elverişli kurallar kararlaştırabilir. (ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 29, Art. 370, N. 24; 

SCHMID/STÖCKLI/KRAUSKOPF, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 2. 

Auflage, Zürich Basel Genf 2016, N. 1762). 
498  VON BÜREN, OR BT, s. 146; GAUCH, Werkvertrag, N. 2109; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

367, N. 3; ÖZ, Dönme, s. 113; SELİÇİ, İnşaat, s. 149; TANDOĞAN, Cilt II, s. 168; 

ARAL/AYRANCI, s. 404; EREN, Borçlar Özel, s. 642; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 555. 
499  STOTZ, s. 74; BÖGLI, N. 140; GAUCH, Werkvertrag, N. 2109; TANDOĞAN, Cilt II, s. 169. 
500  GAUCH, Werkvertrag, N. 2109, 2112; BÖGLI, N. 141; TANDOĞAN, Cilt II, s. 169; 

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 552. 
501  GAUCH, Werkvertrag, N. 2112; BÖGLI, N. 141; TANDOĞAN, Cilt II, s. 169; ARAL/AYRANCI, 

s. 404; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 110. 
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nedenle gözden geçirme süresinin objektif bir bakış açısına göre değerlendirilmesi 

gerekir502. Bu kapsamda işlerin olağan akışına göre eserin gözden geçirilebileceği süre, 

eser sözleşmesine katılan kişiler arasında mevcut olan uygulamaya dayanarak tespit 

edilmelidir. Bununla birlikte gözden geçirme süresi bakımından yaygın bir uygulama 

bulunmuyorsa “imkân bulma” sürenin belirlenmesinde bir unsur olarak dikkate 

alınmalıdır503. İş sahibine eserin niteliği ve özellikleri göz önünde tutularak makul ve 

özenli bir gözden geçirme için gerekli bir süre tanınmalıdır504.  

 

IV. KABUL İRADESİNİN BEYAN EDİLMİŞ OLMASI 

A. Genel Olarak 

Kabulden söz edebilmek için kural olarak teslim edilen eserin sözleşmeye uygun 

ve ayıpsız sayıldığı hususunda irade beyanında bulunulması gerekir. Zira eserin kabulü 

kural olarak iş sahibinin irade beyanı ile gerçekleşir505. Bununla birlikte TBK m. 477/II 

ve TBK m. 477/III hükümlerinde düzenlenen istisnai durumlarda kabul, iş sahibinin 

kabul iradesine sahip olup olmadığına bakılmaksızın ve iş sahibinin davranışının 

yüklenici tarafından nasıl anlaşıldığı dikkate alınmaksızın kanunda öngörülen koşulların 

gerçekleşmesi ile birlikte kendiliğinden gerçekleşir ve eser kanun gereği kabul edilmiş 

 
502  KLAUSER, s. 31; FURRER, s. 52; BÖGLI, N. 141; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 6; 

BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 329. 
503  GAUCH, Werkvertrag, N. 2116; TANDOĞAN, Cilt II, s. 170; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 

110; GÖKYAYLA, Eser, s. 206-207. 
504  BÜHLER, Art. 370, N. 33; GAUCH, Werkvertrag, N. 2113; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

367, N. 6. 
505  GAUCH, Werkvertrag, N. 99, 2070; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2, 3; 

LENZLINGER GADIENT, s. 54; TSCHÜTSCHER, s. 111; TANDOĞAN, Cilt II, s. 127, 217; 

UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 95; ERMAN, Arsa Payı, s. 36; ŞAHİN, s. 55; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 

61; EREN, Borçlar Özel, s. 621, 640. 
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varsayılır506. İfade edilmelidir ki, kabulün kanun hükmü dolayısıyla varsayıldığı 

durumlarda iş sahibi eserdeki ayıbı kabul anında bilse dahi kabul gerçek iradesine 

uymaz; kabul iş sahibinin iradesi ile değil, kanundan dolayı gerçekleşmiş olur.  

 

B. Kabulün Kural Olarak İrade Beyanı ile Gerçekleşmesi 

1. İş Sahibi veya Yetkili Temsilcisi Tarafından İrade Beyanında 

Bulunulmuş Olması 

Eserin kabulünden söz edebilmek için kural olarak iş sahibinin eserin kabulüne 

ilişkin bir irade beyanında bulunmuş olması gerekir. Zira kabul kural olarak iş sahibinin 

eseri sözleşmeye uygun ve ayıpsız gördüğüne ilişkin irade beyanı ile gerçekleşir. 

Eserin kabulünden söz edebilmek için her şeyden önce, ortada bir irade beyanı 

bulunup bulunmadığının saptanması gerekir. Bu nedenle iş sahibinin davranışının bir 

irade beyanı niteliğinde olup olmadığı irdelenmelidir. Hukuki bir sonuca yönelmiş 

arzunun açıklanması olan irade beyanının varlığından söz edebilmek için işlem iradesi, 

fiil iradesi ve beyan iradesi olmak üzere üç unsurun bulunması gerekir. Söz konusu 

unsurların bulunmaması halinde irade beyanından söz edilemez. Somut olayda iş 

sahibinin davranışı ancak bu unsurları içeriyorsa söz konusu davranışın kabul 

niteliğinde olduğundan söz edilebilir. Bununla birlikte dürüstlük kuralına dayanan ve 

Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan güven teorisi (Vertrauenstheorie), bazı 

durumlarda irade beyanı için aranan unsurlar bulunmasa dahi bir kimsenin 

davranışlarının belirli prensipler çerçevesinde yorumlanması sonucunda sanki bir irade 

 
506  GAUCH, Werkvertrag, N. 2106; BIEGER, N. 11; BÖGLI, N. 134; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 

316; EGLI, Haftung, s. 97; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 13 
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beyanı varmış gibi sonuç doğurmasını kabul eder507. Güven teorisinin irade beyanı 

niteliğinde olan kabul bakımından da dikkate alınması gerekir. Bu nedenle somut 

olayda kabulün gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda bir anlaşmazlık olması 

durumunda güven teorisi uyarınca yapılacak yoruma göre karar verilmelidir508. 

Belirtilmelidir ki, kabulün güven teorisi uyarınca tespit edildiği durumlarda, söz konusu 

davranış irade beyanının unsurlarını ve özellikle hukuki sonuca yönelmiş arzuyu 

taşımasa dahi irade beyanı varmış gibi hukuki sonuç doğurduğundan, davranışı 

arzusuna aykırı şekilde kabul olarak nitelendirilen iş sahibi, ancak arzusuna uymayan 

bir beyanda bulunan kimse gibi yanılma hükümlerine dayanabilir.  

Kabul iş sahibi tarafından şahsen beyan edebileceği gibi, yetkili temsilci 

vasıtasıyla da beyan edilebilir509. Zira kabul kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak 

(höchstpersönliches Recht) niteliği taşımaz. Bu kapsamda kabul, inşaat işlerinde eserin 

kabulü hususunda özel olarak yetkilendirilmiş bir mimar veya mühendis tarafından da 

gerçekleştirilebilir510. Ancak önemle belirtilmelidir ki, inşaatın yönetimi ile 

görevlendirilen mimar ya da mühendis kural olarak iş sahibi adına yükleniciye karşı 

açıkça veya örtülü olarak kabul beyanında bulunma hususunda yetkili değildir. Zira 

 
507  OĞUZMAN/BARLAS, s.185-186. Güven teorisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BUCHER, OR 

AT, 123-124; VON TUHR/PETER, §. 34, s. 287; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 29, 

N. 31; KRAMER/SCHMIDLIN, Art. 1 N. 37 vd., 100 vd.; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, N. 207 

vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Hata, s. 5 vd.; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 

72 vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 132 vd.; EREN, Borçlar 

Genel, s. 152; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 70 vd. Bu durumda iş sahibi hata hükümlerine (TBK m. 30 

vd.) dayanarak işlemi iptal edebilir. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 74; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Hata, s. 26; 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 140; OĞUZMAN/BARLAS, s. 

186. 
508  GAUCH, Werkvertrag, N. 2071; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 303. 
509  BÜHLER, Art. 370, N. 13; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 301; 

STIERLI, Bruno, Die Architektenvollmacht, Freiburg 1988, N. 290; BGE 89 II 234 f. 
510  GAUCH, Werkvertrag, 2070; TRÜMPY, Genehmigung, s. 112; STIERLI, N. 191, 291, s. 89, 169 

(SIA-Norm), 226 vd., 821. 
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eserin kabulü mimar veya mühendisin olağan (ordentlichen) görevleri arasında yer 

almaz. Bu nedenle iş sahibinin mimar ya da mühendisi eserin kabulü bakımından özel 

olarak yetkilendirmiş olması gerekir511. Aksi takdirde kabul beyanında bulunan 

kimsenin eserin kabulüne ilişkin bir yetkisi bulunmazsa yetkisiz kimsenin davranışı 

neticesinde kabulün hukuki sonuçları gerçekleşmez. Diğer taraftan mimar veya 

mühendis SIA-Norm 118’de öngörülen ortak inceleme sırasında fark ettiği ayıpları ileri 

sürmekten de vazgeçemez. SIA-Norm 118 Art. 163’ün lafzının aksine ayıp iddiasında 

bulunmaktan vazgeçme, mimar ya da mühendis ile iş sahibi arasındaki iç ilişkiye dahil 

değildir512; özel bir yetki gerektirir. 

Türk Borçlar Kanunu’nda kabul beyanı herhangi bir şekil şartına 

bağlanmamıştır. Bu nedenle iş sahibi eseri açıkça veya örtülü olarak kabul edebilir. 

Taraflar kabule ilişkin bir şekil kararlaştırırsa, geçerlilik şekli olarak kabul edilir (TBK 

m. 16). 

 

 
511  GAUCH, Werkvertrag, 2070; TRÜMPY, Genehmigung, s. 112; STIERLI, N. 191, 291, s. 89, 169 

(SIA-Norm), 226 vd., 821; SCHWAGER, BR 1980, s. 40. 

Uygulamada inşaat sözleşmelerinde, özellikle büyük yapıların inşasında, inşaata ilişkin kontrollerin 

yapılması ve inşaat işlerinin yönetimi amacıyla mühendis ve/veya mimarlar görevlendirilir. İnşaat 

işlerinin denetim ve/veya yönetimi ile görevlendirilen mimar ya da mühendis ile iş sahibi arasında 

kural olarak vekalet sözleşmesi bulunduğu kabul edilir. YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 491; 

GÖKYAYLA, Eser, s. 14 dn. 55. Eser sözleşmesi veya vekalet sözleşmesi olarak nitelendirilebileceği 

yönünde: DAYINLARLI, Müşavir, s. 7. Diğer taraftan mimar ve/veya mühendis somut olayda iş 

sahibinin ifa yardımcısı olarak hareket ederse iş sahibi yükleniciye karşı TBK m. 116 uyarınca 

sorumlu olur. GAUCH, Werkvertrag, N. 1361; KOLLER, N. 329; ZELTNER, N. 11. 

Kabulün iş sahibinin yetkili temsilcisi tarafından beyan edilmesi durumunda, temsile ilişkin TBK m. 

40 ve devamında yer alan hükümlerin kıyasen uygulanması gerektiği ifade edilmektedir. Zira söz 

konusu hükümler sadece sözleşmenin kurulmasına ilişkin temsil bakımından doğrudan uygulanır. 

KOLLER, OR AT, §. 21, N. 33. 
512  TRÜMPY, Genehmigung, s. 112. 
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2. İrade Beyanının Yüklenici veya Yetkili Temsilcisine Yöneltilmiş Olması 

Kabul, iş sahibi tarafından yapılan tek taraflı varması gerekli bir irade beyanıdır. 

Kabulün söz konusu olabilmesi için irade beyanının yöneltildiği şahsın yüklenici ya da 

yetkili temsilcisi olması gerekir513. Yüklenicinin bedel alacağını üçüncü bir kişiye 

devretmiş olması önem arz etmez. Bu durumda da kabul beyanı yükleniciye 

yöneltilmelidir. 

Birden fazla yüklenicinin eserdeki ayıba birlikte sebebiyet vermesi durumunda iş 

sahibi ayıptan müteselsilen sorumlu olan yüklenicilerden sadece birine karşı kabul 

beyanında bulunabilir. Bu durumda yüklenicilerden birine karşı açıklanan kabul beyanı 

ayıptan sorumlu olan diğer yüklenicileri sorumluluktan kurtarmaz514. Bu nedenle 

kendilerine karşı kabul beyanında bulunulmayan yüklenicilerin sorumlulukları devam 

eder.  

İş sahibi tarafından yöneltilen beyanın yüklenici veya yetkili temsilcisine 

ulaşması kabulün sonuç doğurması bakımından gerekli ve yeterlidir. Kabul beyanının 

yüklenici veya yetkili temsilcisine ulaşması ile eserin kabulü gerçekleşir. Kabulün 

hüküm ve sonuç doğurması için ayrıca yüklenicinin onayı gerekmez515. 

 

3. Eserin Kabul Edilmiş Olduğunun Beyan Edilmiş Olması 

Kabulün söz konusu olabilmesi için kural olarak iş sahibinin açıkça veya örtülü 

olarak eseri kabul ettiğini beyan etmiş olması gerekir. Önemle belirtilmelidir ki, teslim 

alınan eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız olarak görüldüğünün iş sahibi tarafından 

 
513  BÜHLER, Art. 370, N. 13; GAUCH, Werkvertrag, N. 2070; STIERLI, N. 296; BRÄNDLI, 

Nachbesserung, N. 300; SELİÇİ, İnşaat, s. 198- 199; BURCUOĞLU, s. 303; ŞAHİN, s. 54. 
514  ZEHNDER, Hannes, “Gedanken zur Mehrpersonenhaftung im Baurecht”, BR 1998, s. 7 vd.; 

BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 300. 
515  ÖZ, Dönme, s. 119; CANBOLAT, s. 80; GÜNEL, s. 429. 
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beyan edilmiş olması kabulün gerçekleşmesi bakımından gerekli ve yeterlidir516. Önemli 

olan, yöneltilen beyanın içeriğinden eserin iş sahibi tarafından sözleşmeye uygun gereği 

gibi bir ifa olarak kabul edildiğinin kesin olarak anlaşılmasıdır.  Buna karşılık, kabulün 

gerçekleşmesi için iş sahibinin beyanının ayıptan doğan haklardan feragati içermesi 

gerekmemektedir517. Diğer bir ifadeyle ayıptan doğan haklardan feragat kabul beyanının 

zorunlu içeriğine dahil değildir518. Zira aksinin kabulü iş sahibinin henüz sahip olmadığı 

ayıptan doğan haklardan feragat etmedikçe esasen herhangi bir sebeple sözleşmeye 

uygun saymak istediği esere ilişkin kabul beyanında bulunamamasına sebep olabilir519. 

Kanaatimizce ayıptan doğan haklardan feragat kabulün koşulu değil, hukuki 

sonucudur520. İş sahibi kabul beyanında bulunmak suretiyle ayıp sebebiyle kendisine 

tanınan haklardan feragat etmiş olur521. Nitekim kabulün iş sahibi bakımından hukuki 

sonucu, ayıptan doğan hakların kaybedilmesidir. İş sahibi eseri açıkça veya örtülü 

olarak kabul ederse ya da güven teorisi yahut kanun hükmü dolayısıyla eserin kabul 

 
516  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 1; GAUTSCHI, Art. 370, N. 4; BÜHLER, Art. 370, N. 

9; VON TUHR/ESCHER, s. 3; BÜHLER, Art. 370, N. 9; KLAUSER, s. 65; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 100, 2070; TSCHÜTSCHER, s. 111-112; STOTZ, s. 38; BÖGLI, N. 130; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 300; BGE 115 II 456, 

E. 4; BGE 115 II 459; BGE 89 II 234 f.; TANDOĞAN, Cilt II, s. 127, 217; SELİÇİ, İnşaat, s. 36; 

ÖZ, Dönme, s. 119; KARAHASAN, C. 3, s. 264; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 83; UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 94, 253; ERMAN, Arsa Payı, s. 163; AYAN, s. 50; ARAL/AYRANCI, s. 

393; ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, s. 515; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 29; EREN, Özel Hükümler, s. 640; 

KAPLAN, İnşaat Sözleşmeleri, s. 130; KURT, s. 69; ŞAHİN, s. 53; YÜCER AKTÜRK, s. 249. 
517  Keza benzer şekilde ayıp bildiriminde de ayıptan doğan haklardan hangisinin kullanıldığı zorunlu 

içeriğe dahil değildir. 
518  GAUCH, Werkvertrag, s. 755 dn. 962. Bununla birlikte doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, 

muhtemel ayıptan doğan haklardan feragat de kabul beyanının zorunlu içeriğine dâhildir. SCHMID, 

Jörg/STÖCKLI, Hubert/KRAUSKOPF, Frederic, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer 

Teil, 2. Aufl., Zürich Basel Genf 2016, N. 1748. 
519  GAUCH, Werkvertrag, s. 755, dn. 962.  
520  Diğer taraftan doktrinde, feragatin kabulün zorunlu içeriğine dahil olmamakla birlikte eserin 

kabulünün ayıptan doğan haklardan feragat edilmesi sonucunu doğurduğu ifade edilmektedir. UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 255; YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 205. 
521  ÖZ, Dönme, s. 119; YÜCER AKTÜRK, s. 249; ŞAHİNİZ, s. 4. 
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edilmiş sayıldığı belirli durumların gerçekleşmesi ile ayıptan doğan haklarını 

kaybeder522.  

Kabulün söz konusu olabilmesi için eserin sözleşmeye uygun olarak gereği gibi 

ifa edildiğinin açıkça veya örtülü olarak beyan edilmesi gerekir. Beyanın içeriğinden 

yüklenici tarafından yapılan ifanın iş sahibince sözleşmeye uygun gereği gibi bir ifa 

olarak kabul edildiğinin anlaşılması gerekir. Aksi takdirde kabul beyanından ve 

dolayısıyla eserin kabulünden söz edilemez. Bu nedenle sadece yüklenici tarafından 

gönderilen faturanın tanınması eserin kabul edildiği anlamına gelmez523.  

 

C. Kabulün Bildirim Külfetinin İhlali Vasıtasıyla Gerçekleşmesi 

Kabulün söz konusu olabilmesi için kural iş sahibinin açık veya örtülü olarak 

irade beyanında bulunması olmakla birlikte, belirli durumlarda kabul iş sahibinin kabul 

iradesi olmaksızın ve iş sahibinin fiillerinin yüklenici tarafından nasıl anlaşıldığı dikkate 

alınmaksızın kanundan dolayı varsayılır524. Nitekim TBK m. 477/II’de açık ayıplar 

bakımından, TBK m. 477/III’te ise gizli ayıplar bakımından ayıp bildirim külfetinin 

ihlal edilmesi durumunda eserin kabul edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır525. Bu 

 
522 Bu nedenle kabul, hakkı ortadan kaldıran bir olgu (rechtsvernichtende Tatsache) olarak ifade 

edilmektedir. Bkz. BUCHER, Eugen, “Hundert Jahre schweizerisches Obligationenrecht: Wo stehen 

wir heute im Vertragsrecht?”, Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR), Neue Folge, 102 II 

(1983), s. 343; GAUCH, Werkvertrag, N. 2166. 
523  STIERLI, N. 296; GAUCH, Werkvertrag, N. 1265, 2082. 
524  GAUCH, Werkvertrag, N. 2071, 2106, 2189; EGLI, Haftung, s. 97; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 370, N. 13. 
525  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 5; GAUCH, Haftung für Mängel, N. 388; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 2148; BÜHLER, Art. 370, N. 39; BÖGLI, s. 71-72; STOTZ, s. 162; BIEGER, N. 

21; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 316; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 14, 21; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 221; ERMAN, Arsa Payı, s. 165, 168; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 

127; Y. 23. HD. 15.5.2018, E. 2015/5323, K. 2018/3139: “Ayıp bildirimi süresinde yapılmadığı 

takdirde iş sahibi bu ayıbı örtülü olarak kabul etmiş sayılır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Aynı 

yönde: Y. 23. HD. 11.3.2015, E. 2015/973, K. 2015/1534; Y. 3. HD. 6.7.2017, E. 2016/822, K. 
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durumda kabul iş sahibinin irade beyanı olmaksızın kanunda öngörülen durumun 

meydana gelmesi ile gerçekleşir. Böylece eserin kabulü için irade beyanında 

bulunulmuş olması koşulu kanun hükmü dolayısıyla bertaraf edilmiş olur.  

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında kanun 

koyucu kabul varsayımı öngörmüştür526. Zira kanun ayıp bildiriminde bulunulmamış 

olmasına eserin kabul edilmiş sayılacağı sonucunu bağlamıştır. Kanunun belirli bir 

olguya kesin bir sonuç bağladığı durumlarda kanuni bir varsayımın bulunduğunun 

kabulü gerekir. Nitekim TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III hükümlerinde kendilerine 

hukuki sonuç bağlanan durumların aksinin ispatı mümkün değildir ve eserin kabulü 

neticesinde gerçekleşen hak kaybı kesindir. Eserin aksi ispat edilemez bir şekilde kabul 

edilmiş sayılacağı ifade edilmektedir. 

 

1. Açık Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımı 

Türk Borçlar Kanunu m. 477/II uyarınca iş sahibi gözden geçirme ve bildirim 

külfetlerini yerine getirmezse eser kabul edilmiş sayılır. Söz konusu hüküm, kabul 

varsayımını Kanunda öngörülen gözden geçirme ve bildirimin iş sahibince ihmal 

edilmesi olgusuna bağlamıştır. TBK m. 477/II’ye göre kanunda öngörülen kabul 

varsayımına dayanak teşkil eden unsur, gözden geçirme ve bildirim külfetlerinin 

zamanında veya usulüne uygun şekilde yerine getirilmemiş olmasıdır. Bununla birlikte 

 
2017/11251; Y. 23. HD 20.10.2016, E. 2016/1100, K. 2016/4633; Y. 23. HD 19.1.2015, E. 

2014/3678, K. 2015/294 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
526  Aksi ispat edilemez bir kanuni karine olduğu yönünde: BÜHLER, Art. 370, N. 26, 39; VON 

TUHR/PETER, s. 165; GAUCH, Werkvertrag, N. 2106; BÖGLI, N. 134; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 13; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 316; Farklı görüşte: 

KUMMER, Art. 8, N. 351. 
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doktrindeki hâkim görüşe göre527, sadece ayıp bildirim külfetinin ihlali, diğer bir 

ifadeyle hiç veya gereği gibi ayıp bildiriminde bulunulmamış olması kabul sonucunu 

doğurur. TBK m. 477/II’nin muğlak lafzının aksine, kanunda öngörülen varsayımın 

gerçekleşmesi bakımından gözden geçirme külfetinin yerine getirilmemiş olması önem 

arz etmez528. Zira gözden geçirme külfetinin ihlali, tek başına kanunun öngördüğü eserin 

kabulü varsayımına vücut vermez529. Bu nedenle iş sahibinin tesadüfen fark ettiği bir 

ayıbı zamanında bildirmesi durumunda, eser hiç ya da usulüne uygun olarak gözden 

geçirilmemiş olsa dahi zamanında bildirilen ayıp bakımından eser kabul edilmiş 

sayılmaz ve kabule ilişkin hukuki sonuçlar meydana gelmez530. Buna karşılık, eser 

usulüne uygun olarak gözden geçirilmiş olmasına rağmen tespit edilen ayıplar 

zamanında bildirilmemiş ise, iş sahibi söz konusu ayıplara ilişkin ayıptan doğan 

haklarını kaybeder. Burada iş sahibinin ayıbı beklenilmeyen hal (Zufall) neticesinde 

tespit etmesi veya başka bir sebep ile öğrenmesi arasında herhangi bir farklılık 

bulunmaz. 

Türk Borçlar Kanunu m. 477/II kapsamında kabul, yüklenici tarafından kasten 

gizlenmiş olmayan iş sahibi tarafından zamanında veya usulüne uygun olarak 

yükleniciye bildirilmemiş açık ayıplar bakımından sonuç doğurur531. İş sahibinin gözden 

 
527  GAUCH, Werkvertrag, N. 2150; STOTZ, s. 81; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 14; 

BÖGLI, N. 150; GAUTSCHI, Art. 370, N. 10; BGE 64 II 257 f.; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 

128. 
528  BRÄNDLI, N. 321; GAUCH, Werkvertrag, N. 2150; BÖGLI, N. 150; ŞENOCAK, Ayıbın 

Giderilmesi, s. 127-128; YÜCER AKTÜRK, s. 250. Karş. GIGER, Art. 201, N. 21; 

SCHÖNLE/HIGI, Art. 201, N. 12. 
529  GAUCH, Werkvertrag, N. 2150; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 321; GIGER, Art. 201, N. 21; 

SCHÖNLE/HIGI, Art. 201, N. 12; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 127-128. 
530  BÜHLER, Art. 370, N. 27; GAUCH, Werkvertrag, N. 2150; BÖGLI, N. 150; BIEGER, s. 123; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 14; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 128; YÜCER 

AKTÜRK, s. 235, 250. 
531  GAUCH, Haftung für Mängel, N. 389; BÖGLI, N. 150. İş sahibinin açık ayıbı bildirmemiş olması, 

onun sonradan tespit edilen gizli ayıbı bildirmesine engel teşkil etmez. 
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geçirme süresi sona ermeden önce bildiği, ancak bildirim süresi içerisinde zamanında 

bildirmediği açık ayıplar bu kapsamdadır532. Söz konusu ayıbın gözden geçirme 

neticesinde veya başka herhangi bir sebeple fark edilmiş olması önem arz etmez. Diğer 

taraftan iş sahibinin gözden geçirme süresi sona erinceye kadar fark etmediği ve bu 

nedenle zamanında bildirmediği, ancak iş sahibi eseri özenli bir şekilde gözden geçirmiş 

olsaydı açık ayıp olarak fark edebileceği ayıplar da TBK m. 477/II uyarınca kabul 

edilmiş sayılır533. Ayıbın fark edilmeme sebebi önem arz etmez. İş sahibi gözden 

geçirme külfetini ihlal ederek eseri gözden geçirmeyi ihmal etmiş olabileceği gibi eseri 

zamanında veya özenli bir şekilde gözden geçirmemiş de olabilir534. 

 

2. Gizli Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımı 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen kabul 

varsayımı, iş sahibi tarafından usulüne uygun olarak yükleniciye bildirilmeyen bir gizli 

ayıba dayanır535. İş sahibi fark ettiği ayıbı ortaya çıkmasından sonra gecikmeksizin 

yükleniciye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eser TBK m. 477/III uyarınca 

zamanında veya gereği gibi bildirilmeyen gizli ayıplar bakımından geriye etkili olarak 

(rücksichtlich) kanun gereği kabul edilmiş sayılır. 

 

 
532  GAUCH, Haftung für Mängel, N. 395; GAUCH, Unternehmer, N. 776; GAUCH, Werkvertrag, N. 

2156. 
533  GAUCH, Haftung für Mängel, N. 395; GAUCH, Unternehmer, N. 776; GAUCH, Werkvertrag, N. 

2157. 
534  GAUCH, Haftung für Mängel, N. 395; GAUCH, Unternehmer, N. 776; GAUCH, Werkvertrag, N. 

2157.  
535  TRÜMPY, Genehmigung, s. 108-109; GAUCH, Werkvertrag, N. 2185; BÖGLI, N. 153. 
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VI. KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE 

KESİN KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN ÖZEL KOŞULLAR536 

A. Genel Olarak 

Kamu ihale sözleşmelerinde kabul işlemleri, geçici kabul ve kesin kabul olmak 

üzere iki aşamada gerçekleşir537. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42. maddesinde 

hükme bağlanan geçici kabul, yapım işinin iş sahibi idare tarafından teslim alınması 

anlamına gelir538. Yüklenicinin sorumluluğu yapım işinin geçici kabulünden sonra da 

devam eder. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda yapım işinin geçici kabulüne 

yükleniciyi ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtarıcı bir etki tanınmamıştır. Bu husus, 

KİSK m. 30 ve YİGŞ m. 26 hükümlerinden anlaşılmaktadır. Bu itibarla ifade 

edilmelidir ki, kamu ihale sözleşmelerinde yapım işinin geçici kabulü, kesin kabulün ön 

koşulunu oluşturur ve kesin kabule hazırlık mahiyetindedir.  

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesi anlamında eserin kabulü, kamu ihale 

sözleşmelerinde yapım işinin kesin kabulü ile gerçekleşir539. Nitekim Yapım İşleri 

 
536  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan kabule 

ilişkin düzenlemeler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 

hükümleri ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiğinden, eserin kabulü işlemleri çalışmamız kapsamında 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve alt mevzuatı esas alınarak incelenmiş, farklı hükümlerin 

öngörüldüğü durumlar ayrıca belirtilmiştir. 
537  GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 474; GÖK, Yapı İşleri, s. 481. 
538  Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. 41/7 c. 2 uyarınca, “Geçici kabulün yapılmasını müteakip işin 

kullanılması ve/veya işletilmesi, işin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez.” Dolayısıyla kamu 

ihale sözleşmelerinde yapım işinin teslim alınmasından sonra işin kullanılması işin örtülü olarak kabul 

edildiği anlamına gelmez.  
539  GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 474; KARACA, s. 73; BİLİR, s. 53; ŞAHİN, s. 55. 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi için bkz. SELİÇİ, İnşaat, s. 37; ÖZ, Dönme, s. 185; UÇAR, 

Ayıba Karşı Tekeffül, s. 96; GÖK, Yapı İşleri, s. 481. 

Y. 15. HD.,18.2.2004, E. 2003/5114, K. 2004/813: “Davada istenen, İ. Toplu Konutlarında bulunan 

48 adet bloktaki eksik ve kusurlu işler bedelinin ödetilmesidir. Davacı iş sahibi, davalılardan 

C.Ltd.Şti. yüklenici, diğer davalı Türkiye E. Bankası A.Ş ( tasfiye halinde ) ise davacı adına 

inşaatların denetimini yapmakla yükümlü teknik elemanıdır. Mahallinde yapılan keşiften sonra 
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Genel Şartnamesi m. 26/I c. 1 uyarınca sözleşme konusu yapım işinin her türlü 

sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idare tarafından onaylandığı tarihe kadar 

tamamen yükleniciye aittir540. YİMKY m. 14’te de benzer bir düzenleme 

bulunmaktadır. Söz konusu hükme göre, kesin kabul tutanağının yetkili makam 

tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu yapım işinden dolayı 

idareye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz. 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. 45 ve Yapım İşleri Muayene ve Kontrol 

Yönetmeliği m. 11’de düzenlenen kesin kabul, ihale konusu yapım işinin iş sahibi idare 

tarafından sözleşmeye uygun görüldüğü anlamına gelir. Kamu ihale sözleşmelerinde 

 
düzenlenen bilirkişi raporunda, bloklarda, kolaylıkla tesbit edilebilecek ve açık ayıp niteliğinde 

kusurların yanısıra, zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan gizli ayıp olarak 

nitelenebilecek kusurların ( imalat hataları ) bulunduğu belirtilmiştir. …inşaatların 9.6.1992 

tarihinde geçici kabulünün, 20.4.1994 tarihinde kesin kabulünün yapılması nedeniyle davanın açıldığı 

19.12.1997 tarihi itibariyle yüklenici C.Ltd.Şti.nin açık ayıplardan sorumlu tutulamayacağı...” 

(Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
540  Y. 15. HD. 18.2.2004, E. 2003/5114, K. 2004/813: “Yapıtın açıkça veya üstü kapalı kabulünden sonra 

yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur. Yöntemine göre gözden geçirmekle farkedilemeyecek 

kusurlar ( gizli ayıplar ) için ise yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir ( B.K.362.md ). Bu 

açıklamalardan sonra somut olaya dönüldüğünde, inşaatların 9.6.1992 tarihinde geçici kabulünün, 

20.4.1994 tarihinde kesin kabulünün yapılması nedeniyle davanın açıldığı 19.12.1997 tarihi itibariyle 

yüklenici C.Ltd.Şti.nin açık ayıplardan sorumlu tutulamayacağı ortadadır. Ancak, iş sahibi adına 

işlerin kontrolünü yapmakla yükümlü E Bankası A.Ş.ise geçici ve kesin kabul aşamalarında tesbiti 

mümkün olan açık ayıplı işler bakımından davacı iş sahibini uyarmayıp, böylece ayıplı eserin 

kabulünü yaptırmakla sorumlu olmalıdır. Sonradan ortaya çıkan gizli ayıplardan sorumluluğu 

düşünülemez ise de, teknik kontrolün yeterince yerine getirilmemesine bağlı gizli ayıplar var ise 

onlardan da ayrıca sorumlu tutulmalıdır. Gizli ayıplı işler bedeli ise, eseri tekniğine uygun imal 

etmeyen yüklenici C.Ltd.Şti.den tahsil edilmelidir. O halde mahkemece yapılması gereken iş, açık ve 

gizli ayıplı işler ( gerektiğinde bilirkişilerden ek rapor alınarak ) ayrımı yapılıp davalıların 

sorumlulukları ayrı ayrı belirlenmek, buna göre ödetme kararı vermekten ibarettir. Eksik incelemeyle 

ve yazılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.” (Kazancı - 

İçtihat Bilgi Bankası). 

GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 507. 
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YİGŞ m. 43’te öngörülen teminat süresinden sonra gerçekleşen kesin kabul, yapım 

işinin idare tarafından ihale dokümanına uygun bir ifa olarak görüldüğünü gösterir541. 

 

B. Kesin Kabul İşlemleri 

1. Genel Olarak 

Kamu ihale sözleşmelerinde geçici kabul ve kesin kabul olmak üzere iki aşamalı 

bir kabul öngören kanun koyucu, sözleşme konusu yapım işinin kabulünü sıkı şekil 

koşullarına bağlamıştır. Kamu ihale sözleşmelerinin konusunu oluşturan yapım işlerinde 

kabul işlemleri, idare tarafından kurulan ve en az üç kişiden oluşan kabul komisyonları 

tarafından yazılı olarak gerçekleştirilir (KİSK m. 11; YİGŞ m. 45). Ayrıca kesin kabul 

işlemlerinin söz konusu olabilmesi için kural olarak yüklenicinin iş sahibi idareye yazılı 

olarak kesin kabul başvurusunda bulunması gerekir. Bu itibarla kamu ihale 

sözleşmelerinde kabul, TBK m. 477’de hükme bağlanan kabulden farklı şekilde 

gerçekleşir. Zira eserin kabulü Türk Borçlar Kanunu’nda şekil şartına bağlanmamıştır. 

TBK m. 477/I uyarınca kabul açıkça veya örtülü olarak gerçekleşebilir542. 

Kabul işlemlerinin yapılabilmesi için kural olarak sözleşme konusu yapım işinin 

yüklenici tarafından tamamlanarak idareye teslim edilmiş olması gerekir (KİSK 

m.11/II). Bununla birlikte sözleşmenin konusunu oluşturan yapım işinin tamamlanan ve 

müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir (KİSK m.11/III). 

İfade edilmelidir ki, yapım işinin tamamlanmış olması gerek geçici kabul gerek kesin 

kabul bakımından Kanunda öngörülen bir koşuldur. Kesin kabul için öncelikle yapım 

işinin geçici kabulünün gerçekleşmiş olması ve geçici kabul işlemlerinin yapılması için 

 
541  KARACA, s. 155. 
542  BECKER, Art. 370, N. 2; STOTZ, s. 162; GAUCH, Werkvertrag, N. 2082; BÖGLI, N. 131; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370 N. 10. 
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ise yapım işinin tamamlanarak yüklenici tarafından teslim edilmiş olması gerektiğinden 

kesin kabulün gerçekleşmesi başlığı altında eserin tamamlanmış olması koşuluna ayrıca 

yer verilmemiştir. Zira geçici kabulün yapılması için eserin tamamlanarak iş sahibi 

idareye teslim edilmiş olması evleviyetle gerekir. Bununla birlikte taraflarca aksinin 

kararlaştırılması da mümkündür. 

 

2. Kesin Kabulün Gerçekleşmesi 

Kamu ihale sözleşmelerinde kesin kabulün söz konusu olabilmesi için öncelikle 

yapım işinin geçici kabul işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Yüklenici 

tarafından tamamlanan yapım işinin iş sahibi idare tarafından teslim alınmasını ifade 

eden geçici kabul, kamu ihale sözleşmelerinde kesin kabulün ön koşulu niteliğindedir. 

Kesin kabul işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ikinci koşul, teminat 

süresinin tamamlanmış olmasıdır. Kamu ihale sözleşmelerinde teminat süresi 

belirlenmeksizin kesin kabul işlemleri gerçekleştirilemez. İhale konusu yapım işine 

ilişkin kesin kabul işlemlerinin zorunlu bir teminat süresi sonunda gerçekleştirilmesi 

gerekir. YİGŞ m. 43’te hükme bağlanan teminat süresi, geçici kabul ile kesin kabul 

arasında geçecek süredir. Taraflarca sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yapım 

işlerinde teminat süresi on iki aydan az olamaz543. Yapım işlerinde teminat süresi, kamu 

ihale sözleşmelerinde yapım işinin kesin kabulünün yapılacağı tarihi gösterir544. 

Kesin kabul sıkı şekil koşullarına bağlanmıştır. Yüklenicinin kesin kabul için 

belirlenen tarihte yazılı olarak kesin kabul talebinde bulunması gerekir (YİGŞ m. 45; 

YİMKY m. 11). Sözleşmede belirlenen teminat süresinin dolduğu tarih, kesin kabul 

 
543  Bununla birlikte sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen destek hizmetlerine ilişkin 

teminat veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre artırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme 

veya eklerinde belirtilir. DUMAN, İnşaat, s. 920. 
544  KAYA/ÖZEK, s. 30. 
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talebinde bulunulması gereken tarih olarak kabul edilir. Kesin kabul başvurusu iş sahibi 

idareye yapılmalıdır. İdare dışında başkaca bir makama yapılan başvuru kesin kabul 

işlemlerinin başlamasına vücut vermez. Ayrıca kesin kabul başvurusu yazılı olmalıdır. 

 Yüklenici tarafından yapılan başvuru üzerine kesin kabul komisyonu 

oluşturulur. YİGŞ m. 45/VII uyarınca kesin kabul işlemlerinin kabul komisyonu 

tarafından geçici kabule ilişkin usule uygun olarak yapılması gerekir. 

Kesin kabul komisyonu, teminat süresi içerisinde yüklenici tarafından yapılması 

gereken sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşmeye uygun bir şekilde yapılıp 

yapılmadığını, yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından 

kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun bulunup bulunmadığını veya yapım işinde 

geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir ayıp olup olmadığını inceler. 

Teminat süresi içinde yüklenicinin bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş 

olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek nitelikte bir ayıp veya 

eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Bu tutanak komisyon 

üyeleri ve yüklenici veya vekili tarafından imzalanır. Kesin kabul komisyonu tarafından 

yapılan inceleme sırasında kesin kabule engel teşkil edecek nitelikte olmayan ayıp veya 

eksikliklerin tespit edilmesi halinde, söz konusu ayıp ve eksiklikler ile bunların 

giderilmesi için gerekli süre de kesin kabul tutanağında gösterilir. 

Düzenlenen kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından incelenerek 

onaylanması gerekir. Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile 

kesin kabul süreci tamamlanmış olur (YİGŞ m. 45)545. 

 

 

 

 
545 GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 504. Kesin kabulden sonraki sorumluluk hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz. Üçüncü Bölüm § 6., V. 
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§ 6. KABULÜN HUKUKİ SONUÇLARI 

I. GENEL OLARAK 

Eserin kabulünün hukuki sonuçları Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinde 

düzenlenmiştir546. Kanun koyucu TBK m. 477’de eserin kabulünü yüklenici bakımından 

hükme bağlamıştır. Nitekim bu husus kabulün hukuki sonucunu düzenleyen TBK m. 

477/I’de, “Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü 

sorumluluktan kurtulur.” denilmek suretiyle açıkça ifade edilmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu’na göre kabulün hukuki sonucu, yüklenicinin ayıp 

sebebiyle sorumluluktan kurtulmasıdır547. Eserin iş sahibi tarafından açıkça veya örtülü 

olarak kabul edilmesi ile birlikte yüklenici ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtulur (TBK 

m. 477/I c. 1); meğerki teslim ve usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark 

edilemeyen veya yüklenici tarafından iş sahibinden kasten gizlenen bir ayıp bulunsun 

(TBK m. 477/I c. 2). Önemle belirtilmelidir ki, eserin kabulüne ilişkin TBK m. 477 

hükmü emredici nitelikte değildir. Bu nedenle taraflar sözleşme özgürlüğü ilkesi 

çerçevesinde kabulün hukuki sonuçlarını kanundan farklı bir şekilde düzenleyebilir548. 

 
546  Kabulün hukuki sonuçlarının meydana gelmesi bakımından iş sahibinin kabulü bilinçli olarak 

gerçekleştirmesi ile kabulün kanundan dolayı varsayılması önemli değildir. Kabul iş sahibinin bilinçli 

olarak beyan etmiş olmasından veya kanundan dolayı varsayılmış olmasından bağımsız olarak 

gerçekleşir. BIEGER, N. 356. 
547  BÜHLER, Art. 370, s. 298; BÖGLI, N. 128; GAUCH, Werkvertrag, N. 2073, 2081, 2083; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 21; SCHMID/STÖCKLI/KRAUSKOPF, N. 1748; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 217; SELİÇİ, İnşaat, s. 198; ÖZ, Dönme, s. 119; UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 252; ERMAN, Arsa Payı, s. 163. 

YHGK 16.4.1997, E. 1997/15-36, K. 1997/336 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Y. 15. HD. 5.2.2018, 

E. 2016/3790, K. 2018/366: “Eserin kabulüyle yüklenici açık ayıplara dair sorumluluktan kurtulur.” 

(Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Aynı yönde Y. 15. HD. 23.9.2013, E. 2012/5802, K. 2013/5059 

(Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
548  GEHRER, Bauherr, s. 204; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 24; BÜHLER, Art. 370, N. 

7. 
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Kabulün iş sahibi bakımından doğurduğu hukuki sonuç ise, ayıptan doğan 

hakların kaybedilmesidir (Verwirkung der Mängelrechte)549. Eserin kabulü, TBK m. 

475’te öngörülen ayıbı takip eden zararların tazmini de dâhil olmak üzere ayıptan doğan 

hakların tamamının kaybedilmesi sonucunu doğurur550. İfade edilmelidir ki, eserin 

kabulü neticesinde meydana gelen bu hak kaybı kesindir. Kural olarak kabulün iş 

sahibince geri alınması ve bu suretle meydana gelen hukuki sonucun ortadan 

kaldırılması mümkün değildir551. Ancak taraflar sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde 

kabulün tamamen veya kısmen geri alınabileceğini kararlaştırabilir552. Diğer taraftan 

iradeyi sakatlayan sebeplerin varlığı halinde iradesi sakatlanan iş sahibinin iptal 

hükümlerine başvurabileceği kabul edilmektedir553. 

Ayıptan doğan hakların kaybedilmesi, eserin kabulünün yanı sıra ayıptan doğan 

hakların Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen zamanaşımı süresi içerisinde 

kullanılmaması durumunda veya ayıbın herhangi bir sebeple iş sahibine yüklenebildiği 

 
549  VON BÜREN, OR BT, s. 147; NEUENSCHWANDER, s. 86; KLAUSER, s. 66; BÜHLER, Art. 

370, N. 39; GAUTSCHI, Art. 370, N. 6, 10; GAUCH, Werkvertrag, N. 2069, 2072, 2160; BÖGLI, 

N. 128; BIEGER, N. 17, 114; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 21; 

HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 1; BGE 107 II 178; TANDOĞAN, Cilt II, s. 218; 

ÖZ, Dönme, s. 119. 

 Burada yüklenicinin sorumlu tutulması için gerekli tüm şartlar mevcuttur ve dolayısıyla yüklenicinin 

ayıptan doğan sorumluluğu doğmuştur. Ancak iş sahibinin kabule ilişkin beyanı, yüklenicinin doğmuş 

olan bu sorumluluğunu kaldırmakta; buna karşılık iş sahibinin ayıptan doğan haklarının 

kaybedilmesine neden olmaktadır. Nitekim İsviçre Hukuku’nda da bu durum ayıptan doğan hakların 

yitirilmesi (Verwirkung der Mängelrechte) şeklinde ifade edilmektedir. BURCUOĞLU, s. 303. 

“Verwirkung” burada ayıptan doğan hakların sona ermesi anlamına gelir. Verwirkung kavramı için 

ayrıca bkz. VON TUHR/ESCHER, s. 161. 
550  BÜHLER, Art. 370, N. 39; GAUCH, Werkvertrag, N. 2072, 2083, 2085, 2160, 2185; KOLLER, 

Nachbesserungsrecht, N. 79; BÖGLI, N. 128; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 22. 
551  KLAUSER, s. 66; GAUTSCHI, Art. 370, N. 5a; GAUCH, Werkvertrag, N. 2071; BÖGLI, N. 128; 

SELİÇİ, İnşaat, s. 199; ÖZ, Dönme, s. 120. 
552  BÖGLI, N. 128; ÖZ, Dönme, s. 120. 
553 UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 253; ÖZ, Dönme, s. 120. 
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hallerde de söz konusu olabilir554. Nitekim iş sahibinin ayıptan doğan haklarının 

zamanaşımına uğraması durumunda, yüklenici zamanaşımı def’ini ileri sürerse iş sahibi 

ayıptan doğan haklarını dava edemez. Eserin kabulünden farklı olarak zamanaşımının 

etkisi dava edilebilirliğin sınırlanmasından ibarettir555. Zamanaşımı ayıptan doğan 

hakların varlığını engellemez; sadece dava edilebilirliğini kısıtlar556. Bu durumda iş 

sahibi ayıptan doğan haklarını kaybetmemekle birlikte yüklenicinin iradesi hilafına dava 

yoluyla alacağını talep edemez. TBK m. 477’de hükme bağlanan kabul ise, iş sahibinin 

ayıptan doğan haklarının kaybedilmesi sonucunu doğurur557. Eserin kabulü ile meydana 

gelen bu hukuki sonuç kural olarak geri alınamaz558. Ancak taraflar bu sonucun 

tamamen veya kısmen geri alınabileceğini sözleşmede kararlaştırabilir559. 

Eserdeki ayıbın herhangi bir sebeple iş sahibine yüklenebildiği hallerde de iş 

sahibi, TBK m. 476 uyarınca ayıbı takip eden zararların tazmini de dahil olmak üzere 

eserin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanamaz560. Somut olayda ayıbın iş sahibine 

yüklenebildiği bir durumun bulunması, ayıptan doğan hakların varlığını doğrudan 

doğruya engeller. Bu durumda ayıptan doğan haklar hâkim kararı gerekmeksizin 

kendiliğinden sona erer. 

 
554  GAUTSCHI, Art. 369, N. 11a; BÖGLI, N. 80, 123; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 369, N. 23; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 208; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 233. 
555  BIEGER, N. 358; GAUCH, Werkvertrag, N. 2195, 2280; BÖGLI, N. 157; HUGUENIN, 2002, N. 

492. 
556 GAUCH, Werkvertrag, N. 2195. 
557  GAUCH, Werkvertrag, N. 2069, 2072, 2195; BÖGLI, N. 128; BÜHLER, Art. 370, N. 39; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 21; HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 1. 
558  GAUCH, Werkvertrag, N. 2071; BÖGLI, N. 128; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2; 

ÖZ, Dönme, s. 120. 
559  BÖGLI, N. 128; ÖZ, Dönme, s. 120. 
560  BÜHLER, Art. 369, N. 4, 62; GAUTSCHI, Art. 369, N. 11a; GAUCH, Haftung Für Mängel, N. 

278; GAUCH, Werkvertrag, N. 1914; LENZLINGER GADIENT, s. 107; KOLLER, 

Nachbesserungsrecht, N. 41; TRACHSEL, N. 154; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 369, N. 23; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 208; HONSELL, OR BT, s. 313; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 233; 

ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 131, 144; EREN, Borçlar Özel, s. 635. 
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II. AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUĞA İLİŞKİN HUKUKİ SONUÇLAR 

Kabulün hukuki sonuçları Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinde açık ayıp- 

gizli ayıp ayrımı esas alınarak düzenlenmiştir561. Eserin kabulünü yüklenici bakımından 

hükme bağlayan kanun koyucu, kabulün yükleniciyi sorumluluktan kurtarıcı etkisini 

kural olarak sadece açık ayıplar bakımından kabul etmiştir562. Gizli ayıplar ile yüklenici 

tarafından kasten gizlenen ayıplar kabulün kapsamına dâhil edilmemiştir (TBK m. 477/I 

c. 2)563. Ancak önemle belirtilmelidir ki, iş sahibi kasten gizlenen ayıpları kabul anında 

fiilen bildiği ve kabul beyanı gerçek iradesine uyduğu sürece, kabul yüklenici tarafından 

gizlenen açık ayıplar bakımından da sonuç doğurur; meğerki iş sahibi söz konusu 

ayıplar bakımından eserin kabulü sırasında çekince ileri sürmüş olsun564. 

Diğer taraftan Türk Borçlar Kanunu’nun 477/I. maddesi uyarınca kural eserin 

kabulünün sadece açık ayıplar bakımından hukuki sonuç doğurması olmakla birlikte 
 

561  Doktrinde diğer bir grup olarak yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıpların düzenlendiği ifade 

edilse de kanaatimizce yüklenici tarafından gizlenen ayıp ayrı bir kategori oluşturmaz. Yüklenici 

tarafından gizlenen ayıp açık ayıp veya gizli ayıp olabilir. Bkz. ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

370, N. 9. 
562  GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BÖGLI, N. 132; BÜHLER, Art. 370, N. 16; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 305, 306; SELİÇİ, 

İnşaat, s. 199; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 257; ERMAN, Arsa Payı, s. 164; Y. 15. HD. 

5.2.2018, E. 2016/3790, K. 2018/366: “Eserin kabulüyle yüklenici açık ayıplara dair sorumluluktan 

kurtulur...” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Aynı yönde Y. 15. HD. 23.9.2013, E. 2012/5802, K. 

2013/5059 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 

ÖZ’e göre mantık gereği olan bu sonuç ve bu ifade şekli yanıltıcı olabilir. Zira gizli ayıpların da 

ortaya çıkmalarından sonra kabul edilmesi mümkündür. ÖZ, Dönme, s. 120. 
563  BÖGLI, N. 132; GAUCH, Werkvertrag, N. 2073, 2081; BÜHLER, Art. 370, N. 16, 20; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23; SCHMID/STÖCKLI/KRAUSKOPF, N. 1748; 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 2, 3; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 257; 

ERMAN, Arsa Payı, s. 166, 167; Y. 15. HD. 19.9.2005, E. 2004/6065, K. 2005/4764: “Eserin kabulü 

gizli kusurları kapsamaz.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 15. HD. 5.2.2018, E. 2016/3790, K. 

2018/366: “...Eserin kabulü, kasten saklanıldığı usulünce yapılan muayenede görülemeyecek olan 

açık ve gizli ayıplar ile sonradan kullanılmakla ortaya çıkan gizli ayıplar yönünden ise yükleniciyi 

sorumluluktan kurtarmaz. Kasten saklanılan ayıplar ile gizli ayıplar yönünden yüklenicinin 

sorumluluğu eserin kabulünden sonra da devam eder.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
564  GAUCH, Werkvertrag, N. 2087; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 3. 
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gizli ayıplar ile yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıplar da sonradan iş sahibi 

tarafından kabul edilebilir. Bu durumda söz konusu ayıp bakımından da yüklenici 

sorumluluktan kurtulur. Ancak bu husus, TBK m. 477/I’de öngörülen düzenlemeden 

farklıdır. Zira TBK m. 477/I hükmü eserin tesliminden sonra iş sahibinin açıkça veya 

örtülü olarak eseri kabul etmesinin hukuki sonucunu ve bu anlamda kabulün kapsamını 

belirler. Nitekim kabulün hukuki sonucunu düzenleyen TBK m. 477/I hükmünün amacı, 

iş sahibinin eserin tesliminden sonra gerçekleşen beyanına bağlanan hukuki sonucun 

belirlenmesidir. Yoksa sonradan ayrı ayrı kabul beyanında bulunulabilmesi elbette 

mümkündür. Diğer bir deyişle iş sahibi sonradan ortaya çıkan ayıplar bakımından da 

kabul beyanında bulunabilir565. Ancak bu iki durumun farklılık arz ettiği gözden uzak 

tutulmamalıdır. 

 

A. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Kurtulması 

Eser sözleşmesinde iş sahibi teslim aldığı eseri açıkça veya örtülü olarak kabul 

ederse, yüklenici sorumluluktan kurtulur. Bu anlamda eserin kabulü, teslim alma ve 

usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark edilen açık ayıpları kapsar. Meğerki iş 

sahibi bazı ayıpları çekince ile kabul beyanının dışında tutmuş olsun. Gizli ayıplar ile 

kasten gizlenen ayıplar bakımından ise kural olarak kabul sonuç doğurmaz. Bununla 

birlikte gizli ayıpların ortaya çıkmasının ardından iş sahibi eseri kabul edebilir. 

Yüklenicinin sorumluluktan kurtulması, iş sahibinin eseri açıkça veya örtülü 

olarak kabul etmesi suretiyle gerçekleşebileceği gibi, ayıp bildirim külfetinin ihlali 

 
565  Şöyle ki, kabul kural olarak iş sahibinin bildiği, farkında olduğu ayıplar bakımından sonuç doğurur. 

Ancak TBK m. 477’de düzenlenmemiş olmakla birlikte (eserde) gizli bir ayıbı fark eden iş sahibinin 

eseri sözleşmeye uygun kabul etmek istediğini beyan etmesi mümkündür. Bu beyan neticesinde 

yüklenici söz konusu ayıba ilişkin sorumluluktan kurtulur. (BÖGLI, N. 132; GAUCH, Werkvertrag, 

N. 2189; ÖZ, Dönme, s. 120). İş sahibi kabul beyanından sonra ayıp bildiriminde bulunsa dahi 

meydana gelen hukuki sonuç değişmez. Diğer taraftan yüklenici tarafından kasten gizlenen bir ayıba 

ilişkin olarak da kabul beyanında bulunulabilir. (ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 10). 
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neticesinde de gerçekleşebilir. İfade edilmelidir ki, eserin kabulü ister iş sahibinin açık 

veya örtülü irade beyanı ile ister kanuni varsayım ile gerçekleşmiş olsun, meydana 

gelen hukuki sonuç değişmez566. Ancak kabulün kapsamının ve hangi durumlarda ne 

ölçüde yükleniciyi sorumluluktan kurtardığının tespiti bakımından çalışmamızda 

kabulün yükleniciyi sorumluluktan kurtarıcı etkisi, irade beyanı vasıtasıyla gerçekleştiği 

haller ile kanundan dolayı varsayıldığı haller olarak ayrı ayrı incelenmiştir. 

İfade edilmelidir ki, aşikâr açık ayıplar (offensichtliche Mängel) bakımından 

durum farklıdır. Eserin çekince ileri sürülmeksizin teslim alınmış olması aşikâr açık 

ayıpların kabul edilmesi sonucunu doğurur. Ancak bunun için aynı zamanda iş sahibinin 

teslim sırasındaki hareketlerinin yüklenicide eserin kabul edildiğine ilişkin olarak haklı 

bir güven oluşturmuş olması gerekir567. 

 

1. Açık Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Kurtulma 

a. Genel Olarak 

Türk Borçlar Kanunu’nda kabulün hukuki sonucunu yüklenicinin sorumluluktan 

kurtulması bakımından düzenleyen kanun koyucu, kabulün yükleniciyi sorumluluktan 

kurtarıcı etkisini sadece açık ayıplar bakımından kabul etmiştir568. Bu nedenle eserin 

kabulü kural olarak sadece açık ayıplar bakımından hukuki sonuç doğurur. Bu husus 

madde metninde açıkça ifade edilmiş olmasa dahi TBK m. 477/I c. 2’den dolaylı olarak 

anlaşılmaktadır. 

 
566  BIEGER, N. 356. 
567 ÖZ, Dönme, s. 121; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 483-484. 
568  BÜHLER, Art. 370, N. 16; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BÖGLI, N. 132; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 305, 306; SELİÇİ, 

İnşaat, s. 199; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 257; ERMAN, Arsa Payı, s. 164. 
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Türk Borçlar Kanunu m. 477/I kapsamında yüklenicinin sorumluluktan 

kurtulmasının dayanağını teşkil eden ayıplar, teslim alma ve usulüne uygun gözden 

geçirme sırasında fark edilen açık ayıplardır569. İş sahibinin kabul sırasında fiilen bildiği 

basit gizli ayıplar (schlicht-verborgene Mängel) da açık ayıplarla eş tutulmaktadır570. Bu 

durumda yüklenici eserin kabulünden sonra açık ayıpların yanı sıra iş sahibinin kabul 

sırasında fiilen bildiği basit gizli ayıplar bakımından da sorumluluktan kurtulur. 

Önemle belirtilmelidir ki, eserin kabulünden sonra yüklenicinin sorumluluktan 

kurtulabilmesi için kasten gizlenmiş bir ayıbın bulunmaması gerekir. Diğer bir ifade ile 

somut olayda eserin teslimi sırasında iş sahibinden kasten gizlenen bir ayıp bulunması 

durumunda ayıp bildiriminin zamanında yapılmış olup olmadığından bağımsız olarak 

yüklenici sorumlu olmaya devam eder571. Kasten gizlenen ayıpların iş sahibi tarafından 

fark edilebilir olup olmaması önem arz etmez. Diğer taraftan iş sahibinin kabul 

beyanının içeriğine dahil etmediği açık ayıplar da kabulden etkilenmez572. İş sahibinin 

saklı tuttuğu açık ayıplar bakımından yüklenici sorumlu olmaya devam eder. 

 
569 BÜHLER, Art. 370, N. 18; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

370, N. 6; BÖGLI, N. 132; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 305; TANDOĞAN, Cilt II, s. 217; 

UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 253; ERMAN, Arsa Payı, s. 164; Y. 15. HD., 26.03.2004, E. 

2003/4499, K. 2004/1707 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Eserin kabulü, TBK m. 477’de açık ayıp 

ve gizli ayıp ayrımı esas alınarak düzenlendiğinden, açık ayıp ile gizli ayıp kavramlarının incelenmesi 

ve aralarındaki farkın belirlenmesi kabulün hukuki sonuçları bakımından önem arz eder. Bu noktada 

önemle belirtilmelidir ki, gizli ayıp ve açık ayıp arasındaki fark, eserdeki ayıbın usulüne uygun 

gözden geçirme neticesinde tespit edilip edilmemesine yöneliktir. HÜRLIMANN/SIGENTHALER, 

Art. 370, N. 2; YÜCER AKTÜRK, s. 254. 
570  GAUCH, Werkvertrag, N. 2084, 2184; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; ÖZ, Dönme, s. 120; UÇAR, Ayıba 

Karşı Tekeffül, s. 257. İş sahibinin bu ayıptan haberdar olma sebebi önem arz etmez. Mücbir sebep, 

olağanüstü bir gözden geçirme veya ayıbın yüklenici tarafından bizzat bildirilmesi olabilir. 
571  GAUCH, Werkvertrag, N. 2162, 2188; KLAUSER, s. 67; LENZLINGER GADIENT, s. 96; 

KOLLER, Nachbesserung, N. 264; BÜHLER, Art. 370, N. 50; EGLI, Haftung, s. 100; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23; BÖGLI, N. 155. Farklı görüşte: VON BÜREN, OR 

BT, s. 147; GAUTSCHI, Art. 370, N. 10. 
572  SCHLATTER, s. 68; STOTZ, s. 161; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BRÄNDLI, Nachbesserung, 

N. 313; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23. 
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b. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olan Açık Ayıplar Bakımından 

Teslim sırasında açıkça belli olan açık ayıplar (offensichtliche Mängel) eserin 

kabulü bakımından özellik arz eder. Zira iş sahibi bu tür ayıpları eserin teslimi sırasında 

henüz gözden geçirme süresi başlamadan önce fark eder. İş sahibi kural olarak gözden 

geçirmeyi beklememelidir. Gözden geçirme hukuki anlamda teslimin gerçekleşmesi ile 

başlar. İş sahibi teslim sırasında açıkça belli olan ayıpları fark edilmesinden sonra 

derhal bildirmelidir573. Aksi takdirde eser kabul edilmiş sayılır. İfade edilmelidir ki, 

burada kanundan dolayı gerçekleşen kabul sadece zamanında bildirilmeyen aşikâr açık 

ayıp bakımından hukuki sonuç doğurur. 

 

c. Eserin Gözden Geçirilmesi Sonucunda Tespit Edilen Açık Ayıplar 

Bakımından 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yüklenici 

eserin kabulünden sonra eserin gözden geçirilmesi sonucunda tespit edilen açık ayıplara 

ilişkin sorumluluktan kurtulur. TBK m. 477/I’de zikredilen usulüne uygun gözden 

geçirmenin dayanağı, TBK m. 474/I’de düzenlenen gözden geçirme külfetidir574. Teslim 

alınan eserin TBK m. 474/I uyarınca zamanında ve özenli bir şekilde gözden geçirilmesi 

durumunda usulüne uygun bir gözden geçirmenin varlığından söz edilir. Eserin gözden 
 

573  FURRER, s. 57; GAUCH, Werkvertrag, N. 2143; GIGER, Art. 201, N. 21; 

OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 201, N. 7; TANDOĞAN, Cilt II, s. 174; BURCUOĞLU, s. 314; 

Farklı görüşte: BIEGER, s. 87. Diğer taraftan eserde teslim sırasında açıkça belli bir ayıp bulunması 

durumunda eserin çekince ileri sürülmeksizin teslim alınması durumunda yüklenicinin sorumluluktan 

kurtulacağı ifade edilmektedir. Y. 15. HD. 29.5.1989, E. 1988/3465, K. 1989/2557: “Anılan dairedeki 

bu inşaat biçiminin ilk bakışta anlaşılabilen ayıplı (kusurlu) işlerden olduğu ortadadır. Davacı iş 

sahibi kendisine ait üst daireyi teslim alırken, bu açık ayıp nedeniyle ihtirazi kayıt ileri sürmek 

zorundadır. Aksi halde, davalı yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulmuş olur (Borçlar Kanunu 359 

ve 362. maddeler).” (KOSTAKOĞLU, s. 531). 
574  Diğer taraftan söz konusu hükmün ilk fıkrasında “usulüne uygun gözden geçirme” denilmek suretiyle 

TBK m. 474’e yapılan gönderme, TBK m. 477/II’yi de kapsar. 
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geçirilmesi sırasında gösterilmesi gereken özenin ölçüsü doktrinde tartışmalı olmakla 

birlikte isabetli bulduğumuz görüşe göre, teslim alma veya usulüne uygun gözden 

geçirme sırasında anlaşılabilecek ayıp bakımından ortalama bir iş sahibinden somut 

koşullar altında beklenebilecek dikkat ve özen esas alınır575. Bu durumda iş sahibinin 

fark edilmesi mümkün bir ayıbı fiilen fark etmiş olup olmaması önemli değildir576. 

Eserin kabulü bakımından burada önemli olan, iş sahibinin söz konusu ayıbı kendisi 

bakımından öngörülen objektif özen ölçüsüne göre usulüne uygun bir gözden geçirme 

sırasında anlayıp anlayamamasıdır577. Eserdeki ayıp, usulüne uygun gözden geçirme 

sırasında bu anlamda anlaşılabilecek bir ayıp ise, eserin kabulü ile birlikte yüklenici 

sorumluluktan kurtulur. İfade edilmelidir ki, açık ayıp ile gizli ayıp arasındaki sınırın 

belirlenmesi bakımından iş sahibinin eseri fiilen usulüne uygun olarak gözden geçirip 

geçirmemesi önem arz etmez. Bu tür bir gözden geçirmenin ihmal edilmesi durumunda 

usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark edilebilecek ayıplar fiilen iş sahibi 

tarafından fark edilmemiş olsa bile açık ayıp sayılır. Diğer taraftan iş sahibi eseri 

gözden geçirmemiş olsa dahi eserdeki ayıbı başka bir şekilde öğrenmiş olabilir. Bu tür 

ayıplar bakımından da eserin kabulünden sonra yüklenici sorumluluktan kurtulur. 

Meğerki iş sahibi kabul beyanında söz konusu ayıplara ilişkin çekince ileri sürmüş 

olsun. 

 

 
575 ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 9, Art. 370, N. 6; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 331; 

ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 115. Eser hakkında bilgi sahibi olan ortalama bir kişinin 

göstereceği dikkat ve özenin ölçü alınması gerektiği yönünde: GAUTSCHI, Art. 367, N. 16a; 

KLAUSER, s. 30; GAUCH, Werkvertrag, N. 2122; BÖGLI, N. 143; TANDOĞAN, Cilt II, s. 170. 

Ortalama bir uzmanın göstermesi gereken özen esas alınması gerektiği yönünde: PEDRAZZINI, s. 

525. 
576 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 309. Açık ayıplara ilişkin kabul varsayımı bakımından aynı yönde: 

GAUCH, Werkvertrag, N. 2157; KLAUSER, s. 67. 
577 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 309. 
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d. Zamanında veya Usulüne Uygun Şekilde Bildirilmemiş Açık Ayıplar 

Bakımından  

İş sahibi kanunda öngörülen ayıp bildirimini ihmal ederse, TBK m. 477/II 

uyarınca eser kabul edilmiş sayılır. Kanun açık ayıp bulunan bir eserdeki ayıbın 

zamanında bildirilmemesine eserin kabulü sonucunu bağlamıştır. TBK m. 477/II’de bir 

kanuni varsayım öngörülmüştür578. TBK m. 477/II’de öngörülen kabul, açık ayıplara 

ilişkin bir kanuni varsayım niteliğinde olduğundan aksinin ispatı mümkün değildir579. 

TBK m. 477/II’de hükme bağlanan kabul, sadece kendileri bakımından eser 

kabul edilmiş sayılan birincil (aslî) açık ayıplara ilişkin hukuki sonuç doğurur580. 

Yüklenici muhtemel ikincil ayıplar bakımından sorumlu olmaya devam eder.  Diğer 

taraftan Türk Borçlar Kanunu m. 477/I c. 2 uyarınca yüklenici tarafından eserin teslimi 

sırasında kasten gizlenen ayıplar kabulün hukuki sonuçlarından hariç tutulur. 

 

2. Gizli Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Kurtulma 

Yüklenicinin gizli ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtulması, iş sahibinin açıkça 

veya örtülü olarak eseri kabul ettiğini beyan etmesi suretiyle olabileceği gibi, TBK m. 

477/III uyarınca Kanunda öngörülen bildirim külfetinin ihlali vasıtasıyla da 

gerçekleşebilir. Türk Borçlar Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş olmamakla birlikte gizli 

ayıpların da ortaya çıkmalarından sonra iş sahibi tarafından kabul edilmeleri 
 

578  EGLI, Haftung, s. 97; ŞAHİNİZ, s. 124; GÜMÜŞ, Cilt-II, s. 59. Aksi ispat edilemez bir kanuni 

karine olduğu yönünde: OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 5; GAUCH, Werkvertrag, N. 

2106, 2148; EGLI, Haftung, s. 97; TRÜMPY, Genehmigung, s. 108; BÖGLI, N. 134; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370 N. 21; YÜCER AKTÜRK, s. 250. 
579  OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 5; KLAUSER, s. 66; DÜRR, s. 77; BÜHLER, Art. 370 

N. 26, 39; GAUCH, Werkvertrag, N. 2148; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 21. Farklı 

görüşte: KUMMER, Art. 8, N. 351. 
580  TRÜMPY, Genehmigung, s. 108; GAUCH, Werkvertrag, N. 2161; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 370, N. 23. 
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mümkündür. Eserde sonradan bir gizli ayıp tespit eden iş sahibi, eseri sözleşmeye 

uygun kabul etmek istediğini beyan edebilir. Bu beyan neticesinde yüklenici söz konusu 

ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtulur581. İş sahibi kabul beyanından sonra ayıp 

bildiriminde bulunsa dahi meydana gelen hukuki sonuç değişmez. 

Diğer taraftan iş sahibi sonradan fark edilen gizli ayıbı zamanında bildirmezse 

TBK m. 477/III uyarınca eser söz konusu ayıplar bakımından kabul edilmiş sayılır. 

Burada kabul kanundan dolayı varsayılır. Bu hukuki sonuç yüklenicinin ayıba sebebiyet 

verip vermemesinden bağımsız olarak gerçekleşir582. 

Önemle belirtilmelidir ki, gizli ayıp bulunan eserin kabul edilmiş sayılması 

sonucunda yüklenici sadece iş sahibi tarafından zamanında bildirilmeyen birincil (aslî) 

ayıplar bakımından sorumluluktan kurtulur. Muhtemel ikincil ayıplar için sorumluluğu 

devam eder. Diğer taraftan yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıplar kabulden 

etkilenmez. Zira TBK m. 477/I c. 2’de öngörülen sınırlama, TBK m. 477/III’ün 

uygulama alanında da geçerlidir583. Yüklenici ayıbı kasten gizlemişse, ayıp bildiriminin 

gerçekleşmiş olup olmamasından bağımsız olarak sorumlu olmaya devam eder584. 

Benzer bir sınırlama, TBK m. 477/I hükmünün kıyasen uygulanması suretiyle eserin 

tesliminden sonra varlığı hakkında iş sahibinin bilgilendirilmesi gerektiği halde 

 
581  BÖGLI, N. 132; GAUCH, Werkvertrag, N. 2189; ÖZ, Dönme, s. 120. 
582  GAUCH, Werkvertrag, N. 2185. 
583 BÜHLER, Art. 370, N. 50; KLAUSER, s. 67-68; GAUCH, Werkvertrag, N. 2187; BRÄNDLI, 

Nachbesserung, N. 364, dn. 333; FURRER, s. 60; LENZLINGER GADIENT, s. 96; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 20. Farklı görüşte: VON BÜREN, OR BT, s. 147; 

GAUTSCHI, Art. 370, N. 10. Yazarlara göre, iş sahibi keşfedilmesinden hemen sonra bildirmediği 

gizli ayıplara ilişkin ayıptan doğan haklarını yüklenici bu ayıpları kasten gizlemiş olsa bile kaybeder. 

Federal Mahkeme’nin de bu yönde bir kararı bulunmaktadır. Bkz. BGE 100 II 33 f. Federal Mahkeme 

yeni kararlarında meseleyi açık bırakmaktadır. Bkz. BGr 4C.34/2005 E 5.3. 
584  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23. Kasten gizlenmiş bir ayıp bulunmasının hukuki 

sonucu, ayıp bildiriminin ihlaline rağmen kabul varsayımının gerçekleşmemesidir. Yüklenicinin 

bilgisi (ayıbı bilmesi) gizleme nedeniyle ayıptan doğan sorumluluğunun saklı tutulmasına neden olur. 

GIGER, Art. 203, N. 10; HONSELL, Art. 203, N. 3. 
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yüklenici tarafından bilinçli olarak gizlenen ayıplar bakımından da geçerli olmalıdır585. 

Ayrıca yüklenici ayıp bildiriminin geciktiğine dair itirazda bulunmaktan vazgeçebilir. 

Ayıp bildiriminin gecikmesine dayanmanın dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiği 

hallerde de yüklenici iş sahibi ayıp bildirimini hiç veya gereği gibi yerine getirmiş 

olmasa dahi ayıptan sorumlu olmaya devam eder.  

 

B. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluğunun Devam Ettiği Durumlar 

1. Genel Olarak 

Türk Borçlar Kanunu m. 477/I c. 1 uyarınca iş sahibi eseri açıkça veya örtülü 

olarak kabul ederse, yüklenici ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtulur. Belirtmek gerekir 

ki, eserin kabulü yükleniciyi ayıp sebebiyle sorumluluktan tamamen kurtarmaz. TBK m. 

477/I c. 2 uyarınca eserin kabulünden sonra gizli ayıplar ile yüklenici tarafından kasten 

gizlenen ayıplar bakımından yüklenicinin sorumluluğu devam eder586. Diğer taraftan iş 

sahibi bazı ayıpları kabul beyanının içeriğine dahil etmeyebilir. Bu durumda yüklenici 

iş sahibi tarafından kabul beyanının içeriğine dahil edilmeyen ayıplardan da 

sorumludur587. 

 
585 FURRER, s. 60; MIDDENDORF, Patrick, Nacwirkende Vertragspflichten, Freiburg 2002, N. 197; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 2188. 
586  GAUCH, Werkvertrag, N. 2081; BÜHLER, Art. 370, N. 16; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

370, N. 23; BÖGLI, N. 132; HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 2, 3; SELİÇİ, İnşaat, s. 

200; ÖZ, Dönme, s. 120; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 257; ERMAN, Arsa Payı, s. 164; 

GÜNEL, s. 413, 429; Y. 15. HD., 18.02.2004, E. 2003/5114, K. 2004/813: “… Yapıtın açıkça veya 

üstü kapalı kabulünden sonra yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur. Yöntemine göre gözden 

geçirmekle farkedilemeyecek kusurlar ( gizli ayıplar ) için ise yüklenicinin sorumluluğu devam 

edecektir..”. Aynı yönde Y. 15. HD. T. 24.5.2004, E. 2003/5969, K. 2004/2876 (Kazancı - İçtihat 

Bilgi Bankası). 
587  GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; KLAUSER, s. 66; BÖGLI, N. 131; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23. 
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Kabulün ayıp bildiriminin yerine getirilmemesinin sonucu olarak kanundan 

dolayı gerçekleştiği hallere ilişkin olarak yüklenici gecikme itirazından vazgeçmiş 

olabilir. Ayrıca bazı durumlarda yüklenici tarafından ayıp bildiriminin yerine 

getirilmediği itirazında bulunulması dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edebilir. Söz 

konusu durumlarda da yüklenicinin ayıp sebebiyle sorumluluğu devam eder. 

 

2. Gizli Ayıp Bulunması 

Gizli ayıp, teslim sırasında fark edilemeyen ve usulüne uygun bir gözden 

geçirme neticesinde ortaya çıkarılamayan ayıplardır588. Gizli ayıp, teslim sırasında 

çekirdeği bulunup sonradan gelişerek fark edilebilir duruma gelen bir ayıp (einfache 

Folgemängel) olabileceği gibi, teslim sırasında var olan bir ayıbın etkisiyle daha sonra 

ortaya çıkan bir ayıp (qualifizierte Folgemängel) şeklinde de olabilir. Başka bir ayıbın 

etkisiyle ortaya çıkan gizli ayıplar, ikincil ayıp (Sekundärmängel) olarak nitelendirilir. 

İkincil ayıpların başka bir ayıp tarafından ortaya çıkarılması, onu basit gizli ayıplardan 

ayırır. Teslim sırasında bulunmalarına rağmen iş sahibi tarafından usulüne uygun bir 

 
588  BÜHLER, Art. 370 N. 19; GAUTSCHI, Art. 370, N. 9a; GAUCH, Werkvertrag, N. 2075, 2179; 

BÖGLI, N. 89; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 7; HÜRLIMANN/SIGENTHALER, 

Art. 370, N. 4; TANDOĞAN, Cilt II, s. 220; SELİÇİ, İnşaat, s. 143; ŞENOCAK, Ayıbın 

Giderilmesi, s. 104; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 257; BURCUOĞLU, s. 286; GÜMÜŞ, Cilt-2, 

s. 54; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s. 551; ERMAN, Arsa Payı, s. 167. 

Y. 15. HD.8.4.1999, E. 1999/1191, K. 1999/1331: “Yanlar arasındaki ilişki eser sözleşmesinden 

kaynaklanmıştır. Davacı, yaptığı iş bedelinden kalanı için icra takibi başlatmış, davalı malın ayıplı 

olduğundan bahisle takibe itiraz etmiştir. Yapılan iş, davalıya ait turistik tesislere muhtelif gölgelik 

imalatı olup, uyuşmazlık kullanılan brandalarda sonradan renk solması şeklinde ortaya çıkan ayıba 

ilişkindir. Niteliği gereği zamanla ortaya çıkan bu ayıbın gizli ayıp olduğunun kabulü zorunludur. 

BK.nun 360. maddesi hükmünce de ayıbın varlığı halinde iş sahibinin bedelden tenzile hakkı vardır. 

Nitekim davacının ödeme ihtarı üzerine davalı bu hakkını kullanmıştır. Davalının branda rengini 

seçmesi, bu rengin erkenden değişikliğe uğramasını peşin olarak kabul ettiği anlamına gelmez. O 

halde, bilirkişiye yapılan iş incelettirilerek ayıbın var olup olmadığı ve varsa tenzili gereken bedel 

hesaplattırılarak çekişmenin bu suretle giderilmesi gerekirken davanın yazılı şekilde kabulü bozma 

nedenidir.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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gözden geçirme ile fark edilemeyen diğer gizli ayıplar ise, İsviçre Hukuku’nda 

“schlicht-verborgene Mängel” olarak ifade edilir589. Ancak bu tür gizli ayıplar iş sahibi 

tarafından eserin teslimi sırasında bilindiği için açık ayıplarla eşit tutulmaktadır590. 

Türk Borçlar Kanunu m. 477/I c. 2 uyarınca eserin kabulünden sonra yüklenici 

gizli ayıplar bakımından sorumlu olmaya devam eder. Ancak yüklenicinin sonradan 

ortaya çıkan ayıptan sorumlu olması için ayıbın iş sahibi veya temsilcisi tarafından 

yükleniciye bildirilmesi gerekir. TBK m. 477/III uyarınca iş sahibi eserde sonradan 

ortaya çıkan gizli ayıpları, gecikmeksizin yükleniciye bildirmelidir591. Bununla birlikte 

iş sahibine gizli ayıbın ortaya çıkmasından sonra ayıp bildirimine karar verip 

gerçekleştirebilmesi bakımından kısa bir açıklama süresi (Erklärungsfrist) 

tanınmalıdır592. Zira gecikmesizin bildirim gereği, ayıp bildirimi kararını alması ve bu 

karar doğrultusunda harekete geçmesi, diğer bir ifadeyle ayıp bildiriminde bulunması 

bakımından iş sahibine bir süre tanınmasına engel değildir. 

 
589  GAUCH, Werkvertrag, N. 2078. 
590  GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 124. Dolayısıyla eserin 

kabulünden sonra yüklenici bu tür ayıplar bakımından sorumluluktan kurtulur. 
591  TRACHSEL, Verantwortlichkeit, N. 145; BIEGER, N. 258, 261; GAUCH, Werkvertrag, N. 2179; 

GAUCH, Unternehmer, N. 782; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 20, Art. 370, N. 15, 16; 

ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, 123; EREN, Borçlar Özel, s. 645-646. 

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi yeni tarihli bir kararında, gizli ayıpların bildirilmesi bakımından “makul 

süre” kriterini kullanmıştır. Bkz. Y. 23. HD. 30.10.2018, E. 2015/9562, K. 2018/4900: “Gizli 

ayıplarda da ayıbın ortaya çıktığı andan itibaren makul sürede yükleniciye bildirilmesi gerekir.” 

(Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Yargıtay 15. Hukuk Dairesi yakın tarihli bir kararında, 

“gecikmeksizin” ifadesine yer vermiştir. Bkz. Y. 15. HD. 21.6.2018, E. 2018/1233, K. 2018/2610: 

“…gizli ayıplar da ortaya çıkar çıkmaz, gecikmeksizin yükleniciye bildirilmelidir.” (Kazancı - İçtihat 

Bilgi Bankası). 

Gecikmeksizin bildirim gereği Federal Mahkeme içtihatlarında da ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Bkz. 

BGE 107 II 172 E 1a; BGE 117 II 425 E 2; BGr 4A_336/2007, E. 4.4. 
592  GAUCH, Werkvertrag, N. 2180; GAUCH, BR 1993, s. 41; STOTZ, s. 83; BÖGLI, N. 151; 

BIEGER, N. 262; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 20, Art. 370, N. 17; BGE 118 II 148; 

ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 122. 
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Türk Borçlar Kanunu’nun 477/III. maddesinde öngörülen gecikmeksizin 

bildirim külfeti, gizli ayıbın fark edilmesi ile başlar. İş sahibinin ayıbın varlığını hiçbir 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde öğrenmesi durumunda eserdeki gizli ayıp fark 

edilmiş olur593. Gizli ayıbın aralıklarla ortaya çıkması durumunda ise iş sahibinin ayıbın 

kapsamını ve önemini idrak etmiş olması gerekir594. Zira ayıbın varlığı tam olarak o 

zaman belli olur. Diğer durumlarda iş sahibinin ayıbın varlığından haberdar olduğundan 

söz edebilmek için her halde iş sahibinin hem yüklenici tarafından meydana getirilen 

eserin ayıplı olduğunu hem de bu durumun sözleşmeye aykırılık teşkil ettiğini bilmesi 

gerekir595. Bu itibarla TBK m. 477/III anlamında ayıp bildirim külfetinden söz 

edebilmek için gizli ayıbın iş sahibi tarafından fark edilmesinin yanı sıra iş sahibinin bu 

durumun sözleşmeye aykırı olduğunu tespit etmesi gerekir. Diğer taraftan bildirim 

süresi devam ederken objektif olarak görülebilir olmakla birlikte iş sahibi tarafından 

fark edilemeyen gizli ayıplar bakımından yüklenici sorumluluktan kurtulmaz596. İş 

sahibinin söz konusu ayıbı öğrendiği andan itibaren gecikmeksizin bildirimde 

bulunması gerekir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 478. maddesinde düzenlenen zamanaşımı süresi, gizli 

ayıpların bildirilmesi gereken kesin süreyi oluşturur597. Kanun’dan açıkça anlaşılmasa 

dahi ayıpların ayıptan doğan haklar için geçerli olan zamanaşımı süresi içerisinde 
 

593  GAUCH, Werkvertrag, N. 2182; BIEGER, N. 255; MEESKE, s. 78; FURRER, s. 58; 

HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 4; BGr 4A_252/2010 E 6.2; BGr 4A_336/2007 E 4.3; 

BGE 107 II 172 E 1a. 
594  BIEGER, N. 256; GAUCH, Werkvertrag, N. 2183; BGE 107 II 172 E 1a. İş sahibi eserdeki ayıbın 

öneminin ve kapsamının farkına varır varmaz gecikmeksizin ayıp bildiriminde bulunmalıdır. Aksi 

takdirde eser geriye etkili olarak (rücksichtlich) kanun gereği kabul edilmiş sayılır (TBK m. 477/III). 

BIEGER, N. 73; GAUCH, Werkvertrag, N. 2185. 
595  GAUCH, Werkvertrag, N. 2182; GAUCH, BR 1993, s. 41; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, 

N. 18. 
596  GAUCH, Werkvertrag, N. 2183; GAUCH, Unternehmer, N. 788; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, 

Art. 370, N. 19; BURCUOĞLU, s. 315; ERMAN, Arsa Payı, s. 168. 
597 TSCHÜTSCHER, N. 248; BÖGLI, N. 165; GAUCH, Werkvertrag, N. 2181, 2295; BIEGER, N. 

258 vd. 
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zamanında bildirilmesi gerekir (TBK m. 474/I; TBK m. 477/III) 598. Zamanaşımı süresi 

geçtikten sonra ortaya çıkan ayıplardan yüklenici sorumlu değildir. 

 

3. Yüklenici Tarafından Kasten Gizlenmiş Ayıp Bulunması 

a. Genel Olarak 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinde kabulün hukuki sonuçları 

bakımından açık ayıp ve gizli ayıp ayrımı esas alınmış; gizli ayıpların yanı sıra 

yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıplar da kabulün yükleniciyi sorumluluktan 

kurtarıcı etkisi dışında bırakılmıştır. 

Türk Borçlar Kanunu m. 477/I c. 2 uyarınca kabulün hukuki sonuçları yüklenici 

tarafından iş sahibinden kasten gizlenen ayıpları kapsamaz. Kasten gizlenen açık ve 

gizli ayıplar bakımından eserin kabulü hukuki sonuç doğurmaz599. Yüklenici tarafından 

kasten gizlenen ayıplar bakımından eserin kabulüne rağmen TBK m. 477/I c. 2 uyarınca 

yüklenici sorumlu olur. Nitekim kasten gizlenmiş bir ayıp bulunmasının (ayıbın kasten 

gizlenmesinin) hukuki sonucu, eserin kabulüne rağmen yüklenicinin sorumlu olmaya 

devam etmesidir. Yüklenicinin ayıbı bilmesi gizleme nedeniyle ayıptan doğan 

sorumluluğunun saklı tutulmasına engel olur600. Yüklenicinin sorumluluğunun devamı 

bakımından kasten gizlenen ayıbın zamanında bildirilmiş olup olmaması önem arz 

 
598  Ayıpların ayıptan doğan haklar için geçerli olan zamanaşımı süresi içerisinde zamanında 

bildirilmemesi durumunda, doktrindeki hâkim görüşe göre ayıptan doğan haklar kaybedilir. Bkz. 

KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 85; TSCHÜTSCHER, N. 248; BÖGLI, N. 165. Buradaki hak 

kaybının hukuki değil fiili olduğu ifade edilmektedir. Bkz. BÖGLI, s. 41. dn. 200. 
599  KLAUSER, s. 67; FURRER, s. 60; BÜHLER, Art. 370, N. 50; LENZLINGER GADIENT, s. 96; 

BÖGLI, N. 155; GAUCH, Werkvertrag, N. 2187; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 20, 

23; HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 3. 
600  GIGER, Art. 203, N. 10; HONSELL, Art. 203, N. 3. 
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etmez601. İfade edilmelidir ki, TBK m. 477/I c. 2’de hükme bağlanan bu hukuki sonuç, 

yüklenicinin dürüstlük kuralından (TMK m. 2/I) kaynaklanan bir yükümlülüğü olan 

aydınlatma yükümlülüğüne dayanır. Nitekim kasten gizleme, ayıptan doğan 

sorumluluktan kurtulmak amacıyla aydınlatma yükümlülüğünün bilerek ihlal 

edilmesidir602. 

İş sahibinin bildirim külfetini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle 

eserin kabul edilmiş sayıldığı durumlarda da (TBK m. 477/II; TBK m. 477/III) 

yüklenici kasten gizlenen ayıplar bakımından sorumlu olmaya devam eder603. Bununla 

birlikte iş sahibi kasten gizlenen ayıpları kabul anında bildiği ve kabul beyanı gerçek 

iradesine uyduğu sürece, yani kabul sadece kanundan dolayı varsayılmadığı veya güven 

teorisi uyarınca tespit edilmediği sürece kasten gizlenen ayıplar kabulün etkisinden 

istisna edilmez; meğerki iş sahibi kabulü bir çekince ile beyan etmiş olsun604. Zira bu 

durumda iş sahibinin TBK m. 477/I c. 2’de öngörülen özel istisnai düzenlenmeye 

dayanmasına gerekçe teşkil edecek nitelikte korunmaya değer bir menfaati yoktur605. 

 
601 KLAUSER, s. 67; FURRER, s. 60; BÜHLER, Art. 370, N. 50; LENZLINGER GADIENT, s. 96; 

BÖGLI, N. 155; GAUCH, Werkvertrag, N. 2162, 2187; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 

20; KOLLER, Werkvertragsrecht, N. 591; GIGER, Art. 203, N. 8. Farklı görüşte: GAUTSCHI, Art. 

370, N. 7, 8a, 9c, 10; (gizli ayıplar bakımından) VON BÜREN, OR BT, s. 147. 

Ayıp bildirimi dikkatsizlikle hiç yerine getirilmemiş olabileceği gibi zamanında yetirilmemiş de 

olabilir. (BÖGLI, N. 155; GAUCH, Werkvertrag, N. 2162.) Ayrıca iş sahibinin ayıbın kasten 

gizlenmiş olması nedeniyle eseri gözden geçirme ve ayıp bildiriminde bulunma imkanından yoksun 

bırakılmış olması gerekmez. GAUCH, Werkvertrag, N. 2162; GIGER, Art. 203, N. 5; Farklı görüşte: 

BECKER, Art. 203, N. 2; OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 203, N. 1. 
602  Böyle bir harekete bariz bir aldatma karakteri dahildir; yani yüklenicinin bu fiili aldatma unsuru da 

ihtiva eder. Bkz. OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 370, N. 4; KLAUSER, s. 67. 
603  BÜHLER, Art. 370, N. 50; GAUCH, Werkvertrag, N. 2087, 2162, 2187; BÖGLI, N. 155; BIEGER, 

N. 365; EGLI, Haftung, s. 100; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 20; UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 257. 
604  GAUCH, Werkvertrag, N. 2087; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 3. 
605  GAUCH, Werkvertrag, N. 2087. 
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Yüklenicinin kasten sakladığı ayıplardan sorumluluğuna ilişkin TBK m. 477/I c. 

2’de öngörülen özel düzenleme (Sonderregel) emredici niteliktedir606. Bu nedenle 

kasten gizlenen ayıplara ilişkin yüklenicinin ayıptan sorumluluğunu ortadan kaldıran 

anlaşmalar geçerli değildir. 

 

b. Kasten Gizlemenin Gerçekleşmiş Olması İçin Gerekli Koşullar 

Türk Borçlar Kanunu m. 477/I c. 2 kasten gizlenen ayıptan ne anlaşılması 

gerektiği hususunda bir açıklık içermez. Bu nedenle öncelikle hangi koşulların 

gerçekleşmesi durumunda somut olayda kasten gizlenmiş bir ayıp bulunduğunun 

belirlenmesi gerekir. 

Yüklenici tarafından kasten gizlenmiş bir ayıbın varlığından söz edebilmek için 

ilk olarak eserde teslim sırasında iş sahibi tarafından bilinmeyen bir ayıp 

bulunmalıdır607. Zira iş sahibinin bildiği ayıplar yüklenici tarafından gizlenemez. Eserde 

ilk bakışta göze çarpan bir açık ayıp (offensichtliche Mangel) bulunsa dahi bu tek başına 

ayıbın yüklenici tarafından kasten gizlenmiş olmasına engel teşkil etmez608. İkinci 

olarak yüklenici ayıbı eserin teslimi sırasında bilmeli ve iş sahibini aydınlatma 

yükümlülüğünü bilinçli olarak ihmal etmiş olmalıdır609. Burada dikkatsizlik yeterli 

değildir. Bununla birlikte yüklenicinin kendini bilinçli olarak daha iyi bir bilgiden 

mahrum bırakması nedeniyle ayıbı bilmemesi durumunda, ayıp yüklenici tarafından 
 

606  GAUTSCHI, Art. 370, N. 8d, 9a; BÜHLER, Art. 370, N. 52; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

370, N. 24. 
607 BECKER, Art. 370, N. 3; GAUTSCHI, Art. 370, N. 8b; BIEGER, s. 127; GAUCH, Werkvertrag, N. 

2092; BÖGLI, N. 154; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 365. HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, 

Art. 370, N. 3. 
608  BIEGER, s. 127; GAUCH, Werkvertrag, N. 2092. Farklı görüşte: GAUTSCHI, Art. 370, N. 8b; 

BÖGLI, N.154; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 9; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, 

Art. 370, N. 3. 
609 GAUCH, Werkvertrag, N. 2092; BÖGLI, N. 154; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 365; BGE 89 II 

409. 
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kasten gizlenmiş sayılır610. Benzer şekilde yüklenicinin nesnel bir dayanak olmaksızın 

eserin ayıpsız olduğunu beyan etmesi durumunda da aynı esas geçerlidir. Diğer taraftan 

ayıbın kasten gizlenmiş sayılması bakımından yüklenicinin iş sahibini aydınlatmayı 

zarar verme niyetiyle veya başkaca bir yarar elde etmek için ihmal etmiş olması şart 

değildir. Eserdeki ayıp herhangi bir nedenle gizlenmiş olabilir. 

Doktrinde yüklenicinin ayıpların tespitine katılmaya ilişkin genel bir 

yükümlülüğü bulunmadığından ayıbın yalnızca kasten gizlenmiş olmasının yüklenicinin 

sorumluluğunun devamı bakımından yeterli olmadığı ifade edilmektedir. Bu görüşe 

göre, kanunî düzenlemenin dar lâfzının aksine, kasten gizleme aynı zamanda 

kötüniyetli, aldatıcı ya da başka şekilde dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden bir 

gizleme teşkil etmelidir611. Kasten gizlemenin kötüniyetli olması için ise, gizlemenin 

dürüstlük kuralına (TMK m. 2) aykırı olması gerekir612. Yüklenicinin somut duruma 

 
610  GASSNER, s. 314; GAUCH, Werkvertrag, N. 2092; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, 

N. 3. 
611 GAUTSCHI, Art. 370, 9c, “qualifizierter Bösgläubigkeit”; GAUCH, Werkvertrag, N. 2090; BÖGLI, 

N. 154; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 365; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 9. 
612  Böylece yüklenici kendi davranışları ile sadakat yükümlülüğünü (borcunu) ihlal etmiş olur. (GAUCH, 

Werkvertrag, N. 820, 2093). Eserdeki ayıbın bilinçli olarak gizlenmesinin özellikle bazı durumlarda 

dürüstlük kuralına aykırı ve dolayısıyla kötüniyetli olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda yüklenici 

mimar ile veya iş sahibinin diğer bir yardımcı kişisi ile ayıbın iş sahibinden gizlenmesi hususunda 

anlaşmışsa (Kollusion) veya iş sahibinin yakın güven ilişkisi (ailevi veya arkadaşlık) nedeniyle 

kendisi tarafından aydınlatılmayı beklediğini biliyorsa ya da sözleşmede birlikte incelemeyi 

(Mitprüfung) taahhüt etmesine rağmen ayıbı gizlemişse kötüniyetli gizleme söz konusudur. Benzer 

şekilde yüklenicinin gizlediği ayıba zenginleşme veya zarar verme niyetiyle sebep olması durumunda 

veya yüklenicinin iş sahibini meydana gelecek riskten haber etmeden/risk hakkında iş sahibini 

uyarmadan eseri bilinçli olarak plana aykırı şekilde meydana getirmesi durumunda da gizleme 

kötüniyetlidir. Yüklenici ilave birtakım önlemler ile eseri ayıpsızmış gibi gösterebilir ya da ayıbın 

tespit edilmesini zorlaştırabilir. Son bahsedilen durumda yüklenici ayıbı gizlemekle yetinmeyip iş 

sahibini eserde gerçekte mevcut olmayan özelliklerin varlığı hususunda aldatmakta; olmayan 

özellikleri varmış gibi göstermektedir. Eserin özelliği hususunda gerçek dışı beyanlarda bulunan 

kimse, bu suretle her zaman bu özelliklerin bulunmaması durumunda söz konusu olan ayıbı da 

gizlemiş olur. Temel koşullar yerine getirilmiş ise bu tür bir gizleme kötüniyetlidir. Yüklenicinin 

eserin ayıpsız olduğuna ilişkin nesnel sebepler olmaksızın eserin ayıpsız olduğunu beyan ederek eseri 



 
 

178 

göre iş sahibinin ayıbı bilmediğini ve ilk etapta ayıbın varlığını hiç veya bütün kapsamı 

itibariyle anlayamayacağını dikkate almak zorunda olduğu her durumda, kötüniyetli bir 

gizleme söz konusudur613. Özellikle yüklenicinin iş sahibinin fark edilen ayıbı 

bildireceğini ve bu ayıba ilişkin ayıptan doğan haklarını kullanacağını kabul etmesi 

gereken durumlarda, gizleme kötüniyetlidir614. Diğer taraftan yüklenicinin eserin ayıpsız 

olduğuna ilişkin nesnel sebepler olmaksızın eserin ayıpsız olduğunu beyan ederek eseri 

ayıptan arîymiş gibi gösterdiği durumlar da bu kapsamda değerlendirilir615. 

Kanaatimizce kasten gizlenen ayıplar bakımından yüklenicinin aynı zamanda 

kötüniyetli olması gerekmez. Zira Kanun’da böyle bir unsur öngörülmemiştir. Ayrıca 

aksinin kabulü, yükleniciye iş sahibine yükletilebilecek ayıpları dahi ona bildirme 

külfeti yükleyen kanuni düzenleme ile çelişir. 

Kasten gizlenmiş bir ayıp bulunması durumunda iş sahibinin ayıbı derhal 

bildirme külfetinin bulunup bulunmadığı hususu doktrinde tartışmalıdır. Yüklenici 

tarafından kasten gizlenen açık ayıplar bakımından iş sahibinin ayıbı bildirmesinin 

gerekmediği ihtilafsızdır616. Kasten gizlenen gizli ayıplar bakımından ise doktrinde bir 

görüşe göre, yüklenici zamanında ayıp bildiriminde bulunmalıdır617. İş sahibinin kasten 

 
ayıptan arîymiş gibi gösterdiği durumlar da bu kapsamda değerlendirilir. Bkz. GASSNER, s. 314; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 2095. 
613  GAUCH, Werkvertrag, N. 2093; BGE 66 II 139 f. 
614  İnşaat işlerinde iş sahibi tarafından görevlendirilen mimar ya da mühendisin ayıbı bilip bilmemesi bu 

noktada önem arz etmez. Bununla birlikte yüklenici mimarın fiilen ayıbı fark ettiğini/haberdar 

olduğunu biliyorsa, somut olayın koşullarından aksi anlaşılmadıkça mimarın iş sahibini zamanında 

bilgilendirdiğine güvenebilir. Ancak bazı durumlarda (mimarın söz konusu ayıp bakımından müşterek 

müteselsil sorumlu olması nedeniyle) buna dayanması mümkün değilse, iş sahibinin kendisinin ilk 

başta ayıbı fark edemeyeceğinin kabulünü gerektiren bir sebep bulunuyorsa yüklenici iş sahibini 

şahsen aydınlatmak zorundadır. Bu tür durumlarda iş sahibini aydınlatmayı ihmal eden yüklenici ayıbı 

kötüniyetle gizlemiş olur. GAUCH, Werkvertrag, N. 2093. 
615 GASSNER, s. 314; GAUCH, Werkvertrag, N. 2092, 2095. 
616  KLAUSER, s. 67; FURRER, s. 60; LENZLINGER GADIENT, s. 96; BÜHLER, Art. 370, N. 50; 

BÖGLI, N. 155; GAUCH, Werkvertrag, N. 2162; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 20. 
617  GAUTSCHI, Art. 370, N. 7, 8a, 9c, 10; VON BÜREN, OR BT, s. 147. 
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gizlenen ayıplar bakımından ayıbı öğrenince derhal bildirim yükümünü yerine getirmesi 

gerekir; aksi takdirde eser kabul edilmiş sayılır ve iş sahibinin ayıptan doğan hakları 

düşer618. Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir619. Nitekim Yargıtay yüklenici tarafından 

kasten gizlenen ayıpları gizli ayıplara eş tutar. Federal Mahkeme ise konuya ilişkin 

olarak birbirinden farklı kararlar vermiştir. Federal Mahkeme bir kararında620, iş 

sahibinin ortaya çıkmasından sonra derhal bildirmediği gizli ayıplara ilişkin ayıptan 

doğan haklarını yüklenici bu ayıbı kasten gizlemiş olsa bile kaybedeceğine 

hükmetmiştir. Kanaatimizce de yerinde olan diğer bir görüşe göre ise621, yüklenici 

tarafından kasten gizlenen açık ayıpların yanı sıra sonradan ortaya çıkan gizli ayıplar 

bakımından da iş sahibinin bildirim külfeti olmamalıdır. İş sahibi yüklenici tarafından 

kasten gizlenen bir ayıba ilişkin bildirim külfetini dikkatsizlik veya ihmal gibi herhangi 

bir nedenle yerine getirmemiş olsa dahi TBK m. 477/III anlamında kabul varsayımı 

gerçekleşmez622. Ayıbın kasten gizlenmesinin doğrudan doğruya iş sahibinin eseri 

gözden geçirmesi ve zamanında bildirimde bulunmasını engellemiş olması da 

gerekmez623. Nitekim ayıp bildiriminin amacı, yükleniciyi ayıplar hakkında 

 
618 GAUTSCHI, Art. 370, N. 10. 
619  Y. 15. HD. 22.5.1980, 871/1336. 
620  BGE 100 II 30 E 2; BGE 100 II 33 f. İsviçre Federal Mahkemesi’nin konuya ilişkin bir kararının 

(BGE 100 II 33 f.) çıkış noktası, iş sahibinin ortaya çıkmasından sonra derhal bildirmediği gizli 

ayıplara ilişkin ayıptan doğan haklarını yüklenici bu ayıbı kasten gizlemiş olsa bile kaybedeceği 

düşüncesine dayanır. Söz konusu karar doktrinde, Federal Mahkeme’nin kararda OR Art. 370/III 

(TBK m. 370/III)’ün lafzına dayanması nedeniyle kabulün hukuki sonucunun TBK m. 477/III’te 

değil, TBK m. 477/I’de düzenlenmiş olduğunu gözden kaçırmış olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. 

GAUCH, Werkvertrag, N. 2188. 
621  KLAUSER, s. 67; TRÜMPY, Genehmigung, s. 108; GAUCH, Werkvertrag, N. 2161; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 2187; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 20; SELİÇİ, İnşaat, s. 203; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 221; BURCUOĞLU, s. 316-317; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 129; 

ERMAN, Arsa Payı, s. 167-168. Açık gizli ayıp bakımından bir ayrım yapmaksızın aynı görüşte: 

BÖGLI, N. 155; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 3. 
622  PEDRAZZINI, s. 528; BUCHER, s. 209; HONSELL, OR BT, s. 313. 
623  GAUCH, Werkvertrag, N. 2162; GIGER, Art. 203, N. 8; Farklı görüşte BECKER, Art. 203, N. 2; 

OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 203, N. 1. 
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bilgilendirmek ve gereği gibi yerine getirilmemiş olan sözleşmenin ifasının 

sonuçlarından haberdar olmasını sağlamaktır. Bu nedenle ihmal edilen bildirime ilişkin 

kabul varsayımı (TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III) yüklenicinin ayıbı kasten 

gizlemesi durumunda TBK m. 477/I’e göre geçerli olmamalıdır. 

 

c. Kasten Gizlenen Ayıplara İlişkin Özel Durumlar 

Günümüzde özellikle büyük inşaat işlerini konu edinen sözleşmelerde eserin iş 

bölümü yapılmak suretiyle meydana getirilerek teslim edildiği durumlar bakımından üç 

özel durumun ayrıca incelenmesi gerekir. Bunlardan ilki ayıbın yüklenicinin eserin 

teslimine katılan ifa yardımcısı tarafından gizlenmiş olmasıdır. Eserdeki ayıbın 

yüklenicinin eserin teslimine katılan veya onun yerine hareket eden yardımcı kişisi 

tarafından iş sahibinden gizlenmesi durumunda, söz konusu yardımcı kişinin kasten 

kötüniyetle gizlemesi yükleniciye isnat edilir (TBK m. 116)624. Dolayısıyla bu durumda 

yüklenicinin bizzat kendisi yapmış gibi hukuki sonuç doğar. 

Bu kapsamda incelenmesi gereken ikinci hal, ayıbın eserin meydana getirilmesi 

sürecini denetlemek veya eserin ayıpsız olup olmadığını incelemek üzere 

görevlendirilen ifa yardımcısı tarafından bilinçli olarak gizlenmiş olmasıdır. Yüklenici 

ayıbın sözü edilen ifa yardımcısı tarafından kendisinden bilinçli olarak gizlenmesi 

nedeniyle eserin teslimi sırasında ayıbı bilmez. Bu durum kesin olarak belirlenirse, 

yüklenici söz konusu ifa yardımcısının fiilinden sorumlu tutulmalıdır625. Önemle 

belirtilmelidir ki, yüklenici eserin meydana getirilmesi veya teslimi aşamasına katılan 

her türlü ifa yardımcısının fiilinden sorumlu tutulamaz. Sadece yüklenici tarafından 

eserin meydana getirilmesi sürecinin denetlenmesi veya eserin gözden geçirilmesi ile 

 
624 SPIRO, Karl, Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, Bern 1984, s. 257; BÜHLER, Art. 370, N. 22; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 2097. 
625  Sözü edilen ifa yardımcısı alt yüklenici (Subunternehmer) de olabilir.  
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görevlendirilen ifa yardımcıları bu kapsamdadır. Yüklenici tarafından görevlendirilen 

ifa yardımcısı alt yüklenici niteliğinde de olabilir. Ancak sadece eserin meydana 

getirilmesi ile uğraşan bir ifa yardımcısının fiillerinden yüklenici sorumlu tutulamaz.  

Özellik arz eden üçüncü durum ise, denetim yükümlülüğünün ihmali nedeniyle 

ayıbın yüklenici tarafından bilinmemesidir. Yüklenicinin eserin meydana getirilmesi 

aşamasında somut duruma göre gerekli denetimi yapmayı ve eseri teslim etmeden önce 

usulüne uygun şekilde incelemeyi ihmal etmesi nedeniyle, ayıp teslim sırasında 

yüklenici tarafından bilinmiyor olabilir. Bu durumda yüklenici ayıbı teslim sırasında 

biliyor ve bilinçli olarak gizlemiş gibi olur ve TBK m. 477/I c. 2 uyarınca yüklenicinin 

sorumluluğu devam eder. 

 

4. Kabul Beyanının İçeriğine Dahil Edilmeyen Bir Ayıp Bulunması 

Eserin kabulünün kapsamı, kural olarak iş sahibi tarafından yükleniciye 

yöneltilen kabul beyanının içeriğine göre tayin edilir. Nitekim eserin kabulü, iş 

sahibinin irade beyanına göre belirlenir ve aslolan kural olarak iş sahibinin gerçek 

arzusudur626. Ancak belirli durumlarda eserin kabulü iş sahibinin gerçek arzusuna 

uymayabilir. Kabulün güven teorisi uyarınca tespit edildiği durumlar ile kanundan 

dolayı varsayıldığı haller bu kapsamdadır. 

İş sahibi kabul beyanında bulunurken bazı ayıpları beyanının içeriğine dahil 

etmeyebilir. Diğer bir ifadeyle iş sahibi eserin kabulü sırasında çekince ileri sürmek 

suretiyle bazı ayıplara ilişkin haklarını saklı tutabilir627. Bu kapsamda iş sahibi eseri 

 
626  Bununla birlikte bazı durumlarda güven teorisi çerçevesinde yüklenicinin iş sahibinin fiillerine 

vereceği anlam da esas alınabilir. Zira kabulün güven teorisi uyarınca tespit edildiği durumlar da söz 

konusudur. 
627  İş sahibi birden fazla ayıp bulunması durumunda sadece bazı ayıplar bakımından kabul beyanında 

bulunabilir. Buna herhangi bir engel yoktur. 
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belirli ayıpların giderilmesi çekincesi ile kabul edebilir. Bu durumda iş sahibinin 

beyanında kabulden istisna ettiği ayıplar kabulün hukuki sonuçlarından etkilenmez628. 

Söz konusu ayıplar bakımından yüklenicinin sorumluluğu devam eder. 

 

5. Yüklenicinin Ayıp Bildiriminin Gereği Gibi Yapılmadığı İtirazından 

Feragat Etmiş Olması 

Yüklenici ayıp bildiriminin hiç veya gereği gibi yapılmadığı itirazından feragat 

edebilir629.  Bu tür bir feragat açıkça beyan edilebileceği gibi örtülü olarak da beyan 

edilebilir. Örtülü feragat bakımından önemli olan, feragatin somut vakıalardan şüpheye 

yer bırakmayacak şekilde anlaşılmasıdır. Zira örtülü feragat ancak somut olayın şartları 

açıkça örtülü bir feragatin varlığına işaret ediyorsa kabul edilebilir. Sadece yüklenici 

tarafından gecikmeye itiraz etmeden ayıp bildiriminin alınması, gecikme itirazından 

feragat anlamına gelmez. Bununla birlikte yüklenicinin gecikmeden haberdar olmasına 

rağmen çekince ileri sürmeksizin eserdeki ayıpların giderilmesine ilişkin çalışmalara 

başlaması veya ayıbın giderilmesini taahhüt etmesi durumunda, dürüstlük kuralına göre 

örtülü bir feragatin varlığından söz edilebilir630. Ancak yüklenici ayıbın giderilmesi 

talebine rağmen bedelin gecikmeksizin ödenmesinde ısrar ediyor veya ayıba ilişkin 

 
628 SCHLATTER, s. 68; STOTZ, s. 161; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BRÄNDLI, Nachbesserung, 

N. 313; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370 N. 23; TANDOĞAN, Cilt II, s. 218; 

BURCUOĞLU, s. 305. Nitekim iş sahibi birden fazla ayıp bulunması durumunda sadece bazı ayıplar 

bakımından kabul beyanında bulunabilir. Buna herhangi bir engel yoktur. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Üçüncü Bölüm § 6., II, C, 2. 
629  VON TUHR/PETER, s. 29; SPIRO, Karl, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, 

Verwirkungs- und Fatalfristen, Band II, Andere Befristungen und Rechte, Bern 1975, § 426, s. 1139; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 2163, 2186; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 358. 
630  GAUCH, Unternehmer, N. 781; GAUCH, Werkvertrag, N. 2163; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 

358; HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 6; BGr 4A_275/2009 E 3. 
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uyuşmazlığı iş sahibi ile anlaşarak çözmeye çalışıyorsa feragatin varlığından söz 

edilemez631. Uyuşmazlık halinde feragati ispat yükü buna dayanan iş sahibindedir632. 

Gecikme itirazı, TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III’ün uygulama alanı 

bakımından geçerlidir. Yüklenici gerek açık ayıplar bakımından gerek gizli ayıplar 

bakımından ayıp bildiriminin zamanında yapılmadığına ilişkin itirazda bulunmaktan 

vazgeçebilir633. Bu durumda taraflarca hazırlama ilkesi ile bağlı olan hâkim, yüklenici 

ayıp bildiriminin hiç veya gereği gibi yerine getirilmediğini ileri sürmedikçe bu hususu 

re’sen araştıramaz. Ayıp bildirim külfeti yerine getirilmemiş olmasına rağmen yüklenici 

yargılama sırasında bunu ileri sürmezse hâkim ayıp bildiriminin zamanında yapılmış 

olduğunu esas alır634. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin ikinci ve 

üçüncü fıkralarında öngörülen kabul varsayımı, iş sahibi zamanında ve gereği gibi 

bildirimde bulunmamasına rağmen gerçekleşemez. 

Yüklenicinin gecikme itirazından vazgeçmesinin hukuki sonucu, söz konusu 

ayıplara ilişkin sorumluluğunun devam etmesidir. Bu durumda kanun dolayısıyla 

gerçekleşen kabul, söz konusu ayıplar bakımından hukuki sonuç doğurmaz.  

 

6. Dürüstlük Kuralı Gereği Ayıp Sebebiyle Sorumluluğun Devam Ettiği 

Durumlar 

Yüklenicinin ayıp bildiriminin gecikmesine dayanması, somut olayın koşullarına 

göre dürüstlük kuralına (TMK m. 2/I) aykırılık teşkil ediyorsa, kabule bağlanan hukuki 

 
631  BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 358. 
632  RUMO-JUNGO, Alexandra, “Beweislast bei der Mängelrüge”, Gauchs Welt, Festschrift für Peter 

Gauch zum 65. Geburtstag, Zürich-Basel-Genf 2004, s. 585; GAUCH, Werkvertrag, N. 2163. 
633  GAUCH, Werkvertrag, N. 2163, 2186; HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 6. 
634  BGE 107 II 54, E 2b. 
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sonuçlar dikkate alınmaz635. Bu durumda yüklenici söz konusu ayıplar bakımından 

sorumlu olmaya devam eder. 

Hangi durumlarda yüklenicinin ayıp bildiriminin gecikmesine dayanmasının 

dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceği somut olayın koşullarına göre 

değerlendirilmelidir. Yüklenicinin iş sahibinin ayıp bildiriminde bulunmasına engel 

olması sebebiyle iş sahibinin ayıbı zamanında bildirememiş olmaması durumunda 

yüklenicinin ayıp bildiriminin gecikmesini iddia etmesinin hakkın kötüye kullanılması 

yasağına (TMK m. 2/II) aykırılık oluşturduğu kabul edilmektedir636.  Benzer şekilde iş 

sahibinin çok geç bildirdiği ayıba ilişkin henüz eser teslim edilmeden önce ayıp 

iddiasında bulunmuş olduğu durumlar da bu kapsamda değerlendirilebilir637. 

 

C. İş Sahibinin Ayıptan Doğan Haklarını Kaybetmesi 

1. Genel Olarak 

Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eserin kabulü ile birlikte iş sahibi 

ayıptan doğan haklarını kaybeder638. Eserin kabulü, ayıbı takip eden zararların tazminini 

 
635  GAUCH, Werkvertrag, N. 2163a; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 28. 
636  GAUCH, Werkvertrag, N. 2163a. 
637  GAUCH, Werkvertrag, N. 2163a; BGr 4C.190/2003 E 5.2. 
638  BÜHLER, Art. 370, N. 39; BÖGLI, N. 128; TRÜMPY, Genehmigung, s. 109; KOLLER, 

Nachbesserungsrecht, N. 79; BIEGER, N. 356; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084, 2085, 2161; 

BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 309; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 22; 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 1; TANDOĞAN, Cilt II, s. 218; ÖZ, Dönme, 119; 

UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 255; ERMAN, Arsa Payı, 163-164. İfade edilmelidir ki, iş sahibinin 

teslim aldığı eseri açıkça veya örtülü olarak kabul etmesi durumunda, eserin kabulü TBK m. 477/I 

anlamında sadece açık ayıplar bakımından ayıptan doğan hakların kaybedilmesi sonucu doğurur. Gizli 

ayıplar ve yüklenici tarafından gizlenen ayıplar bakımından iş sahibi kendisine tanınan hakları 

kaybetmiş olmaz. Bununla birlikte kabulün ayıp bildiriminin usulüne uygun olarak yerine 

getirilmemesinin sonucu olarak kanun tarafından varsayıldığı hallerde, kabul kendisi bakımından ayıp 

bildirim külfeti ihmal edilmiş olan ayıp bakımından hukuki sonuç doğurur. Bu durumda zamanında 

veya usulüne uygun olarak bildirilmeyen açık veya gizli ayıplar bakımından eser kabul edilmiş 
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talep etme hakkı da dahil olmak üzere ilgili ayıba ilişkin bütün ayıptan doğan hakları 

kapsar. Ayıbı takip eden zararların eserin kabulü sırasında gerçekleşmiş olup olmaması 

önem arz etmez639. İfade edilmelidir ki, TBK m. 477/I’e göre eserin kabulü teslim alma 

ve usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark edilen açık ayıplara ilişkin ayıptan 

doğan hakları kapsar. İş sahibinin kabul sırasında fiilen bildiği basit gizli ayıplar da açık 

ayıplarla eş tutulur. Buna karşılık usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark 

edilmeyen ayıplar ile yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıplar eserin kabulünden 

etkilenmez. Aynı şekilde iş sahibinin çekince ileri sürmek suretiyle kabul beyanının 

içeriğine dahil etmediği ayıplara ilişkin haklar eserin kabulüne rağmen varlığını 

korur640. Diğer taraftan önemle belirtmek gerekir ki, eserin kabulü ile sadece iş sahibi 

tarafından kabul edilen birincil (aslî) ayıplara ilişkin haklar sona erer641. İkincil ayıplar, 

kendileri bakımından kabul beyanında bulunulmuş olmadıkça kabulden etkilenmez. 

Türk Borçlar Kanunu m. 477/I uyarınca eserin kabulü, iş sahibinin sadece 

ayıptan doğan haklarını kapsar642. Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre, iş 

sahibinin yükleniciye karşı sahip olduğu diğer haklar eserin kabulünden etkilenmez. İş 

 
sayıldığından, kabul edilmiş sayılan ayıplara ilişkin ayıptan doğan haklar kaybedilmiş olur. Yüklenici 

tarafından kasten gizlenmiş ayıplara ilişkin haklar ise eserin kabulüne rağmen varlığını korur. 
639  GAUCH, Werkvertrag, N. 2085; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 309. 

 Ayıp sonucu zarar, iş sahibinin ayıbın daha sonraki bir sonucu olarak ortaya çıkan her türlü zarardır. 

Ayıp sonucu zarar kar yoksunluğu şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, fiili zarar da olabilir.   
640  GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BÖGLI, N. 131; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23. 
641  GAUCH, Werkvertrag, N. 2161; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23; BRÄNDLI, 

Nachbesserung, N. 360; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 128. 
642  GAUCH, Werkvertrag, N. 2086; TRÜMPY, Genehmigung, s. 109; EGLI, Haftung, s. 97; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370 N. 22; SELİÇİ, İnşaat, 200-201; TANDOĞAN, Cilt II, s. 

218; ÖZ, Dönme, s. 119; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 256. Bununla birlikte Federal Mahkeme, 

eserin çekince ileri sürülmeden teslim alınmasının, gizli ayıplar bulunmadıkça, işin kararlaştırılan 

zamanda bitirilmemesi dolayısıyla öngörülen cezai şartı talep etme hakkını da ortadan kaldırdığına 

karar vermiştir (BGE 97 II 350). Aynı şekilde Yargıtay da bir kararında eserin çekince ileri 

sürülmeksizin teslim alınmış olmasının, gizli ayıplar bulunmadıkça, işin kararlaştırılan zamanda 

bitirilmemesi dolayısıyla öngörülen cezai şartın da ortadan kalkması sonucunu doğuracağına 

hükmetmiştir. Bkz. Y. 15. HD., 28.3.1974, E. 292/ K. 288. 
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sahibinin eserin kabulü sırasında çekince ileri sürmüş olup olmaması önem arz etmez643. 

Gecikme zararlarının tazmini talepleri veya ayıbı takip eden zararların tazminine 

yönelik olmayan diğer tazminat talepleri bu kapsamdadır644. Benzer şekilde eksik eser 

teslim edilmesi durumunda bedelin kısmen iadesi talebi de eserin kabulüne rağmen 

varlığını korur. 

 

2. Kabulün İş Sahibi Tarafından Çekince ile Beyan Edilmesi 

a. Genel Olarak Çekince Kavramı 

Doktrin ve uygulamada “ihtirazi kayıt”645, “ön koşul”646 ve “saklı tutma” olmak 

üzere farklı kavramlarla ifade edilen çekince, hak sahibinin belirli bir hakkını kullanma 

imkanını kaybetmemek amacıyla ileri sürdüğü, hakkın korunmasını sağlayan bir 

beyandır647. Çekince, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin kararlarında ise “muayyen 

haklarını kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu husustaki 

vaki beyanı” olarak tanımlanmaktadır648. 

Çekince beyanının hukuki niteliği tartışmalıdır. Doktrinde ileri sürülen bir 

görüşe göre649, çekince ileri sürülmesi bir külfet niteliğindedir. Zira çekince beyanında 

bulunulmaması durumunda, hak sahibi doğmuş olan alacak hakkını kaybeder. Diğer bir 

 
643  UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 256. 
644 GAUCH, Werkvertrag, N. 2086; TANDOĞAN, Cilt II, s. 218. 
645  Y. 15. HD. 4.7.2004, E. 2004/2951, K. 2004/3735 (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
646  Yargıtay yakın tarihli kararlarında ön koşul kavramını tercih etmiştir. Bkz. Y. 10. HD. 14.3.2017, E. 

2015/11162, K. 2017/2163; Y. 13. HD. 2.11.1994, E. 1994/6201, K. 1994/1952 (Kazancı - İçtihat 

Bilgi Bankası). 
647  AVCI, s. 176; YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 55. 
648  Y. 10. HD. 14.3.2017, E. 2015/11162, K. 2017/2163: “İhtirazi kayıt; “muayyen haklarını kullanmak 

hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu husustaki vaki beyanı” olarak 

tanımlanabilir.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). Aynı yönde: YHGK, 01.03.2006, 2005/10-755-32; 

Y. 3. HD., 30.4.2014, 2013/20625-6619. 
649  DİRİCAN, s. 74, dn. 223; OZANOĞLU, s. 112, dn. 210; YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 56, 73. 
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görüş ise650, çekince beyanında bulunmanın yenilik doğuran bir hak olduğu yönündedir. 

Yargıtay da çekince ileri sürülmesini hakkın korunmasına yönelik yenilik doğuran bir 

hak olarak kabul etmektedir651. 

 

b. Eserin Kabulünde Çekince Beyanı 

Türk Borçlar Kanunu’nun “Eserin Kabulü” başlığını taşıyan 477. maddesinde 

eserin çekince ileri sürülmek suretiyle kabulü düzenlenmiş değildir. Kanunda açık bir 

hüküm bulunmamakla birlikte kabulün iş sahibi tarafından çekince ile beyan 

edilebileceği Türk/İsviçre hukuk doktrin ve uygulamasında kabul edilmektedir652. 

Eserin kabulünde çekince, ayıptan doğan hakların eserin kabulünden sonra ileri 

sürülebilmesini sağlamaya yönelik bir irade beyanıdır. İş sahibinin kabulü çekince ile 

beyan etmesindeki amaç, bazı ayıplara ilişkin hakların eserin kabulünden sonra 
 

650  VON TUHR/ESCHER, s. 282, dn. 42; AVCI, s. 176. Aksi görüşte: GÜVEN, Kudret, “Borçlar 

Hukuku Açısından İhtirazi Kayıt Esasları”, Yapım İşlerinde İhtirazi Kayıt, (Yayına Hazırlayan: Atilla 

İnan), Ankara 2014, s. 25. 
651  Y. 10. HD. 14.3.2017, E. 2015/11162, K. 2017/2163: “İhtirazi kayıt ileri sürme hakkı, yenilik 

doğurucu nitelikte olup, bir hukuksal durumu ortaya çıkarmak, var olan hukuksal durumu değiştirmek 

veya ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu haklar, nitelikleri gereği, sonuçlarını kendiliğinden 

meydana getirirler..” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 13. HD. 2.11.1994, E. 1994/6201, K. 

1994/1952: “İhtirazi kayıt, alacaklının borçluya karşı yönelttiği bir irade bildirimi ile yapılır. Ön 

koşul ileri sürme hakkı, bir hakkın korunmasına yarayan yenilik doğuran haklardandır. Bu bildirim 

ifanın kabulü sırasında yada engeç ifanın ardından derhal yapılmalıdır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi 

Bankası). 
652  KLAUSER, s. 66; BÖGLI, N. 131; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 23; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 313; UÇAR, Ayıba 

Karşı Tekeffül, s. 256; SELİÇİ, İnşaat, s. 199; BURCUOĞLU, s. 305; ERMAN, Arsa Payı, s. 163; 

YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 202; Y. 15. HD. 15.6.1992, E. 1992/3006, K. 1992/3087:  “…davalı 

yüklenici inşaatın hatalı olduğunu kendisinin bildiğini, davacı arsa sahibinin de hatayı görüp 

giderilebileceği kadar gidertilmesi ve iskan ruhsatına engel durumun ortadan kaldırılması 

bakımından kendisine yardımcı olduğunu beyan etmiş olmakla artık ihtirazi kayıtsız "kabulden" 

sözedilemez. Davalı tarafından da böyle bir iddia öne sürülmediği halde mahkemece bu husus 

doğrudan nazara alınarak açık ayıbın süresinde ihbar edilmemesi nedeniyle davanın reddedilmiş 

olması doğru değildir..” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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kullanılabilmesidir. Diğer bir ifadeyle iş sahibi kabulü çekince ile beyan ederken bazı 

ayıplara ilişkin haklarını eserin kabulünden sonra da yükleniciye karşı ileri sürebilmeyi 

amaçlar. 

Kabulün çekince ile beyan edilmesi konusunda öncelikle eserin kabulünde 

çekince ileri sürülmesinden ne anlaşılması gerektiği ve hangi durumlarda somut olayda 

eserin çekince ile kabul edildiği sonucuna varılacağının tespit edilmesi gerekir653. 

Bu kapsamda incelenmesi gereken ilk durum, eserde birden fazla ayıp bulunması 

durumunda bazı ayıplara ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle eserin kabul edilmesinin 

çekinceli kabul teşkil edip etmediğidir654. İş sahibi eserde birden fazla ayıp bulunması 

durumunda sadece bazı ayıplar bakımından kabul beyanında bulunabilir. Bu bağlamda 

önemli gördüğü bazı ayıpların giderilmesi için bu ayıplara ilişkin haklarını saklı 

tutabilir655. Eseri kabul edip etmemek iş sahibinin ihtiyarındadır. Zira eserin kabulü iş 

sahibine tanınan bir haktır656. 

Eserin kabulünde çekincenin ileri sürülmesine ilişkin olarak irdelenmesi gereken 

diğer bir husus, çekince ileri sürmek suretiyle hak kaybının engellenmesinin mümkün 

olup olmadığıdır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi bir kararında, çekince ileri sürülmemesi 

halinde çekincenin ilişkin olduğu hakkın düşeceğine hükmetmiştir657. Yargıtay’ın 

 
653 Doktrinde bir görüşe göre, iş sahibinin ayıplara rağmen eseri kabul etmesi ve ayıplardan doğan yasal 

haklarını kullanabilmesi buna ilişkin çekince beyanında bulunmasına bağlıdır (TBK m. 475). 

(SELİÇİ, İnşaat, s. 43; YILMAZ, İhtirazi Kayıt, s. 202.) Kanaatimizce bu görüş isabetli değildir. 

Zira iş sahibinin ayıplı eseri kabul etmesi halinde ayıptan doğan hakları düşer. Ayıptan doğan 

haklarını saklı tutmak suretiyle kabul beyanında bulunması da hukuken önem arz etmez. Nitekim 

kabul, ayıptan doğan sorumluluğun ortadan kalkması sonucunu doğuran, iş sahibinin ayıptan doğan 

haklarından vazgeçmesi anlamına gelen bir kavramdır. Bu durumda somut olayda eserin kabulünden 

söz edilemez. 
654  ÖZ, Dönme, s. 120-121; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 254, dn. 87. 
655  KLAUSER, s. 66; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 2; 

BÖGLI, N. 131; TANDOĞAN, Cilt II, s. 218; BURCUOĞLU, s. 305. 
656  BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 301; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 149. 
657  Y. 13. HD. 2.11.1994, E. 1994/6201, K. 1994/1952: “Ön koşul ileri sürülmezse, ilişkin olduğu hak 

düşer. Hakim, bu yönü görevinden ötürü doğrudan gözetir. İhtirazi kaydın ileri sürülmemiş olması 
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çekincenin hukuki sonucuna ilişkin söz konusu kararı eserin kabulü bakımından 

değerlendirildiğinde; kabulün hukuki sonucunun iş sahibinin ayıptan doğan haklarının 

düşmesi olduğu düşünüldüğünde çekince ileri sürmek suretiyle eserdeki bütün ayıplara 

ilişkin olarak iş sahibinin ayıptan doğan haklarının düşmesinin engellenmesi anlamsız 

olurdu. Zira (eseri kabul edip etmemek kendi ihtiyarında olan) iş sahibi bu durumda 

eseri kabul etmemek suretiyle söz konusu sonucun meydana gelmesini engelleyebilir. 

Nitekim kabul beyanında bulunmak iş sahibine tanınan bir haktır. Eserde birden fazla 

ayıp bulunması durumunda iş sahibi bazı ayıplar bakımından kabul beyanında 

bulunurken bazı ayıpları kabul beyanının içeriğine dahil etmeyebilir. Bu durumda kabul 

edilmeyen ayıplar bakımından iş sahibi ayıptan doğan haklarını kullanır. Zira kabul 

sonucunda gerçekleşen hak kaybı ancak ilgili ayıplara ilişkin ayıptan doğan hakları 

kapsar. 

Bu başlık altında üzerinde durulması gereken diğer bir husus, kabulün çekince 

ile beyan edilmesi ile koşula bağlı kabulün hukuken aynı anlama gelip gelmediğidir. 

Kanaatimizce eserin çekince ile kabulü koşula bağlı kabulden farklıdır. İfade edilmelidir 

ki, kabulün çekince ile beyan edilmiş olması, kabulün hüküm ve sonuç doğurması 

bakımından herhangi bir etki doğurmaz. Bu durumda iş sahibi saklı tuttuğu haklarını 

eserin kabulüne rağmen kaybetmemiş olur. Çekince beyanının hukuki sonucu, saklı 

tutulan hakların kabulden sonra kullanılabilmesidir658. Kabulün koşula bağlı olarak 

beyan edilmesi durumunda ise, iş sahibi tarafından beyan edilen kabulün hüküm 

doğurması veya hükümden düşmesi ileride gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli 
 

nedeni ile bir hakkın düşmüş sayılması, o haktan hak sahibinin zımni olarak vazgeçmiş olması esasına 

dayanır.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası) 
658  BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 313. Burumda sadece çekince ileri sürmediği ayıplara ilişkin haklarını 

kaybeder. Y. 10. HD. 14.3.2017, E. 2015/11162, K. 2017/2163: “İhtirazi kayıt ileri sürme hakkının 

kullanılmaması ile, alacaklının korunan bu haklarını talep etmesi engellenmiş olur. Bu engellenme 

itiraz niteliğinde bulunmaktadır. Alacaklının, bu hakkını kullanmakla korumak istediği hakları 

korunmuş olmakta, bu irade kullanılmaz ise, korunmak istenen (fer'i nitelikte) hak düşmektedir.” 

(Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
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olmayan bir olguya bağlanmıştır. Kabulün bağlandığı koşulun geçici veya bozucu koşul 

olmasına bağlı olarak hukuki sonuç meydana gelir. Bu itibarla koşul, kabulün hüküm 

doğurmasını etkiler. Koşul gerçekleştiği anda hukuki sonuç doğar veya son bulur. 

Dolayısıyla iş sahibinin beyanının çekinceli bir kabul mü, yoksa koşula bağlı bir kabul 

mü olduğunun tespiti önem arz eder. Burada güven teorisi doğrultusunda iş sahibinin 

beyanının içeriğine ve somut olayın koşullarına bakılarak bir sonuca varılmalıdır. 

Doktrinde iş sahibinin eseri çekince ileri sürmeksizin kabul etmesi durumunda 

eser sözleşmesinin gereği gibi ifa edilmiş olacağı ve ifa ile sona ereceği; gereği gibi ifa 

edilerek sona ermiş bulunan bir sözleşmeye dayanılarak talepte bulunulamayacağı ifade 

edilmektedir659. Kanaatimizce bu isabetli değildir. Zira eserin kabulünün hukuki sonucu, 

eser sözleşmesinde ayıptan sorumluluğa ilişkindir. Kural olarak eserin kabulü eser 

sözleşmesinin ifasından sonraki bir aşamadır. İş sahibine ayıplı bir eser teslim edilmiş 

olması ifanın hiç gerçekleşmediği anlamına gelmez; aksine ifanın gereği gibi yerine 

getirilmemiş olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla eser sözleşmesi teslim ile ifa edilmiş 

olur ve sözleşmeden doğan borç sona erer. Kabulün ifa bakımından bir etkisi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşmenin ifa edilmek suretiyle sona ermiş olmasına 

dayanılarak talepte bulunulamayacağı ifadesi isabetli değildir. Diğer taraftan tartışmalı 

olmakla birlikte, iş sahibinin yükleniciye karşı sahip olduğu diğer haklar eserin 

kabulünden sonra da varlığını korur. Çekince ileri sürülmüş olup olmamasının önemi 

yoktur660. 

 

c. Eserin Çekince ile Kabulünün Sonuçları 

İş sahibi eserdeki bazı ayıpları saklı tutmak suretiyle kabul beyanında 

bulunabilir. İş sahibi çekince ileri sürmek suretiyle eserdeki bazı ayıpları kabule ilişkin 
 

659  UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 256. 
660  UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 256. 
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beyanın dışında tutabilir661. Zira iş sahibinin eseri bazı ayıplar bakımından çekince ileri 

sürerek kabul etmesine bir engel yoktur. İş sahibinin bu tür bir kabul beyanında 

bulunması durumunda, iş sahibi sadece çekince ileri sürülmeyen ayıplara ilişkin 

haklarını kaybeder662. Buna karşılık saklı tuttuğu ayıplara ilişkin hakları varlığını 

sürdürür. Diğer bir ifadeyle belirli ayıplar bakımından çekince ileri süren iş sahibi saklı 

tuttuğu ayıplara ilişkin haklarını yükleniciye karşı ileri sürebilir. 

 

III. KABULÜN YÜKLENİCİYE KARŞI SAHİP OLUNAN DİĞER 

HAKLARA ETKİSİ 

A. Genel Olarak 

Türk Borçlar Kanunu m. 477/I uyarınca eserin kabulünün hukuki sonucu, 

ayıptan doğan hakların kaybedilmesidir663. Eserin kabulü ile iş sahibinin ayıbı takip 

eden zararların tazmini de dahil olmak üzere ayıptan doğan bütün hakları sona erer664. 

Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüş bu yöndedir. Bununla birlikte iş sahibinin 

yükleniciye karşı sahip olduğu diğer haklarının kabulden etkilenip etkilenmeyeceği, 

diğer bir ifadeyle kabulün iş sahibinin yükleniciye karşı sahip olduğu diğer haklar 

bakımından hüküm doğurup doğurmayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe 

 
661 SCHLATTER, s. 68; STOTZ, s. 161; GAUCH, Werkvertrag, N. 2084; BRÄNDLI, Nachbesserung, 

N. 313. 
662 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 313; Y. 13. HD. 2.11.1994, E. 1994/6201, K. 1994/1952: “Ön koşul 

ileri sürülmezse, ilişkin olduğu hak düşer. Hakim, bu yönü görevinden ötürü doğrudan gözetir. 

İhtirazi kaydın ileri sürülmemiş olması nedeni ile bir hakkın düşmüş sayılması, o haktan hak sahibinin 

zımni olarak vazgeçmiş olması esasına dayanır..” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası). 
663  GAUCH, Werkvertrag, N. 2069, 2072; BÖGLI, N. 128; KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 79; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 21; HUBER/SCHWENDENER, Art. 370, N. 1. 
664 BÜHLER, Art. 370, N. 39; BÖGLI, N. 128; TRÜMPY, Genehmigung, s. 109; KOLLER, 

Nachbesserungsrecht, N. 79; GAUCH, Werkvertrag, N. 2085; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 309; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 22. 
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göre665, eserin kabulü ile birlikte ayıptan doğan hakların yanı sıra diğer talepler de sona 

erer. İsviçre Federal Mahkemesi666 ve Yargıtay’ın görüşleri de bu yöndedir. Nitekim 

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, pek çok kararında, gecikme tazminatının veya gecikmeden 

dolayı öngörülen cezai şartın istenmesi haklarının da kabul ile birlikte kaybedileceğine 

hükmetmiştir667. Diğer bir görüşe göre ise668, eserin kabulü sadece ayıptan doğan haklar 

bakımından hukuki sonuç doğurur. İş sahibinin yükleniciye karşı ileri sürebileceği diğer 

hakları kabulden etkilenmez. Bu nedenle iş sahibinin yüklenicinin veya yardımcılarının 

ayıplı ifa dışındaki sözleşmeye aykırı davranışlarından doğan tazminat talepleri eserin 

kabulüne rağmen varlığını korur. Bu bağlamda iş sahibi ayıp sonucu uğradığı zararlar 

 
665  SELİÇİ, İnşaat, s. 200-201; UYGUR, Cilt II, s. 2186. 
666  Federal Mahkeme, eserin ihtirazi kayıt ileri sürülmeden teslim alınmış olmasının gizli ayıplar 

bulunmadıkça, cezai şartı istemek olanağını da ortadan kaldıracağına karar vermiştir. Ayrıca bkz. 

BGE 97 II 350. 
667  Y. 15. HD., 17.2.1977, E. 247, K. 353: “Davalı - davacı ( H) eseri ( inşaatı) 1.3.1963 de teslim aldığı 

zaman ceza şartı talebini saklı tutmamış, ancak davalı - davacı ( E)nin 21.500 liralık isteğine dair 

24.5.1963 gün 20820 sayılı noter ihtarnamesine karşı 1.6.1963 tarihli cevap ve mukabil 

ihtarnamesinde cezai şart hakkında talepte bulunmakla, kayıtsız şartsız edayı kabul ettiğinden, cezai 

şarta dair isteği düşmüştür.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 15. HD. 30.11.2006, E. 2005/5717, 

K. 2006/7007: “Taraflar arasındaki uyuşmazlık, eserin sözleşmede kararlaştırılan sürede teslim 

edilmemesi sebebiyle eser sahibi davalı tarafından ceza uygulanamayacağının tesbiti isteminden 

kaynaklanmıştır. BK.'nun 158/2. maddesinde; eserin kabulü sırasında ceza hakkından açıkca feragat 

edilmiş olması veya kayıt dermeyan edilmeksizin edanın kabul edilmiş olması hallerinde ceza isteme 

hakkının düşeceği hususu düzenlenmiştir. Mahkemece de yasal bu düzenleme gereğince ceza 

istenemeyeceği kabul edilmiştir.” (Kazancı - İçtihat Bilgi Bankası); Y. 15. HD. 14.3.1977, E. 

1977/515, K. 1977/629: “Akdin muayyen zamanda icra edilmemesi halinde ödenmek üzere cezai şart 

kabul edilmiş ise, alacaklı hem akdin icrasını hem de şart olunan cezanın tediyesini talep edebilir. 

Kaydi ihtirazi dermeyan etmeksizin, alacaklı edayı kabul etmiş olursa cezai şart hakkındaki isteği 

düşmüş olur. Yapılan şeyin ( eser ) tesliminde ihtirazi bir kayıt ileri sürülüp sürülmediğini 

incelemeden cezai şartın kabulüne ( kısmen ) hükmolunması da doğru görülmemiştir.” 
668  GAUTSCHI, Art. 364, N. 30 b, Art. 370, N. 3d; TRÜMPY, Genehmigung, s. 109; GAUCH, 

Werkvertrag, N. 2086; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 22; HUBER/SCHWENDENER, 

Art. 370, N. 1; TANDOĞAN, Cilt II, s. 218; SELİÇİ, İnşaat, s. 200-201; ÖZ, Dönme, s. 119, dn. 

172; BURCUOĞLU, s. 304; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 256. 
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dışında kalan diğer zararlarını eserin kabulünden sonra da talep edebilir669. İş sahibinin 

eserin kabulü sırasında bu haklar bakımından çekince ileri sürmüş olup olmaması önem 

arz etmez670. 

Kanaatimizce iş sahibinin açık bir irade beyanı olmadıkça, ayıba ilişkin olmayan 

haklar eserin kabulü ile sona ermemelidir. Çekince ileri sürmüş olup olmaması da ayıba 

ilişkin olmayan hakların kullanılması bakımından belirleyici olmamalıdır671. Zira kabul 

eserdeki ayıplar bakımından hüküm doğurur. Bu husus eserin kabulünün hukuki 

sonucunu düzenleyen TBK m. 477/I hükmünden de anlaşılır.  Nitekim TBK m. 477/I 

hükmünde kanun koyucu “her türlü sorumluluktan kurtulur” ifadesinin akabinde, gizli 

ayıplar ile kasten gizlenen ayıpları kabulün etkisinden saklı tutmak suretiyle kabulü 

eserdeki ayıplara ilişkin ve ayıplarla sınırlı olarak hukuki sonuç doğuran bir müessese 

olarak düzenlemiştir. Diğer taraftan eserin kabulü başlığını taşıyan TBK m. 477 hükmü 

“Ayıp Sebebiyle Sorumluluk” üst başlığı altında yer alan bir özel düzenlemedir. Özel 

düzenlemelerin öngörüldüğü durumlarla sınırlı olarak ve genişletilmeden uygulanması 

gerektiğine ilişkin genel ilke de dikkate alındığında aksi sonuca varılmayacağının 

kabulü gerekir. Özel düzenlemeler öngörüldükleri durumlara ilişkin olarak uygulanır; 

genişletilemez. Bu dürüstlük kuralının da gereğidir. İş sahibi ihtiyaç veya başka 

herhangi bir sebeple teslim edilen ayıplı eseri sözleşmeye uygun olarak ifa edilmiş 

 
669  Yüklenicinin veya ifa yardımcılarının eserin teslimini geciktirmelerinden, eserin meydana getirilmesi 

sırasında özen borcuna uymayarak iş sahibinin başka malvarlığı değerlerine zarar vermelerinden 

(şeylerini bozmalarından) veya iş sahibinin kişisel varlığını (mesela vücut bütünlüğünü) ihlal 

etmelerinden veya eserin kullanılma biçimi hakkında iş sahibini uyarmamalarından, 

aydınlatmamalarından doğan zararlar ayıp sonucu zarar değildir. GAUCH, Werkvertrag, N. 1856; 

SELİÇİ, İnşaat, 183. 

Eserin ayıplı olmasının sebep olduğu manevi zarar da ayıp sonucu zararın dışında kalır. 

Gecikme zararları, temelinde bir eser ayıbı olmadığından ayıp sonucu zarar oluşturmaz. 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 70, Art. 371, N. 6; HONSELL, OR BT, s. 256; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 1857. 
670  UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 256. 
671  UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 256. 
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kabul etmek suretiyle sadece ayıptan doğan haklarından vazgeçmiş olur. Bu nedenle 

eserin kabulü ancak taraflarca sözleşmede kararlaştırılmış olması durumunda veya iş 

sahibinin açıkça diğer haklardan feragat ettiğini beyan etmiş olması durumunda iş 

sahibinin yükleniciye karşı sahip olduğu diğer hakları da kapsar.  

 

B. Gecikme Zararlarının Tazmini 

Eserin kabulü, gecikme zararlarının tazmini talepleri bakımından hüküm 

doğurmaz672. Zira eserin kabulü ayıbı takip eden zararlara ilişkin olmayan diğer 

tazminat taleplerini kapsamaz. İş sahibi eserin kabulünden sonra dahi ayıbı takip eden 

zararlar dışında kalan zararlarının tazminini talep edebilir. İş sahibinin eserin tesliminde 

temerrüde düşen yükleniciden talep edeceği gecikme tazminatı da bu kapsamdadır. İş 

sahibi eseri teslim borcunda temerrüde düşen yükleniciden gecikme zararlarının tazmini 

talebinde bulunabilir. Gecikme tazminatının talep edilebilmesi, bu hakkın teslim 

sırasında saklı tutulmasına bağlı değildir673. 

İş sahibi yüklenicinin temerrüde düşmesi nedeniyle uğradığı, sebebi yüklenicinin 

temerrüdü olan ve temerrüt gerçekleşmeseydi uğramayacak olduğu bütün zararlarının 

tazminini talep edebilir. Gecikme yüzünden iş sahibinin yaptığı masraflar, yüklenici 

veya yardımcılarının ifada gecikmesi nedeniyle iş sahibinin üçüncü kişilere ödemek 

zorunda kaldığı tazminatlar veya temerrüt süresinde eserin değerinin düşmesi yüzünden 

 
672  GAUTSCHI, Art. 364, N. 30b, Art. 370, N. 3d; BÜHLER, Art. 370 N. 15; TRÜMPY, 

Genehmigung, s. 109; GAUCH, Werkvertrag, N. 2086; TANDOĞAN, Cilt II, s. 218; SELİÇİ, 

İnşaat, s. 200-201; ÖZ, Dönme, s. 119, dn. 172; BURCUOĞLU, s. 304; UÇAR, Ayıba Karşı 

Tekeffül, s. 256. 
673  VON TUHR/ESCHER, s. 146; WIEGAND, Art. 103, N. 7; STOTZ, s. 44; OZANOĞLU, s. 74; 

KOCAAĞA, Götürü Tazminat, s. 151; UÇAR, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 256; AYAN, s. 187. 

Gecikme tazminatı ifa ile talep edilebileceği gibi, ifa temerrütten sonra yerine getirilmiş ve bir çekince 

ileri sürülmemiş olsa dahi ifadan sonra da talep edilebilir. 



 
 

195 

iş sahibinin uğradığı zarar gecikme zararının kapsamında olduğu gibi, ifanın gecikmesi 

dolayısıyla iş sahibinin yoksun kaldığı kâr da bu kapsamdadır. 

 

C. Gecikmeden Doğan Cezai Şartı Talep Hakkı 

Taraflar arasındaki sözleşmede eserin belirlenen zamanda teslim edilmemesi 

durumunda cezai şart ödeneceği kararlaştırılmış olabilir. Bu durumda taraflarca aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça, ifaya eklenen cezai şart söz konusu olur674. Nitekim TBK m. 

179/II uyarınca cezai şart, borcun belirlenen zamanda ifa edilmemesi durumu için 

kararlaştırılmışsa, alacaklı hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak 

kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezai şartın ifasını da talep edebilir. 

Eserin sözleşmede belirlenen zamanda teslim edilmemesi durumu için 

kararlaştırılan cezai şart, yüklenicinin temerrüde düşmesi ile muaccel hale gelir. 

Yüklenicinin temerrüdü ile işlemeye başlayan söz konusu cezai şart, kural olarak eserin 

teslimine kadar talep edilebilir. Cezai şartın eserin tesliminden sonra talep edilebilmesi, 

bu hakkın eserin teslimi (ifa) sırasında saklı tutulmuş olmasına bağlıdır675. Cezai şart ifa 

sırasında saklı tutulmamış ise TBK m. 179/II gereği sona erer676. Bu itibarla eserin 

teslimi sırasında işlemiş cezai şart alacağının saklı tutulmaması, iş sahibinin bu 

alacaktan feragat etmiş sayılması sonucunu doğurur. Bu durum, cezai şartın fer’i bir hak 

 
674 GAUCH, Werkvertrag, N. 693; STOTZ, s. 149; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 56, N. 

12; TANDOĞAN, Cilt II, s. 135; OZANOĞLU, s. 80, 81. 
675  VON TUHR/ESCHER, s. 282; GAUCH, Werkvertrag, N. 700; OZANOĞLU, s. 111; KOCAAĞA, 

Cezai Şart, s. 198-199; DİRİCAN, s. 73; KURT, s. 220; Y. 15. HD. 20.6.2012, E. 2012/47, K. 

2012/4578: “İfaya ekli cezanın istenebilmesi için de sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 

teslimde ihtirazi kaydın ileri sürülmesi zorunludur. Aksi halde, cezai şart isteme hakkı düşer.” 

(Kazancı – İçtihat Bilgi Bankası). 
676  GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, §. 56, N. 12; Y. 15. HD. 21.12.2017, E. 2017/1675, K. 

2017/4546: “Sözleşmede kararlaştırılan bu ceza …ifaya ekli ceza olup, sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin edanın kabul edilmiş olması halinde istenmesi 

mümkün değildir.” (Kazancı – İçtihat Bilgi Bankası). 
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olmasının sonucudur. İfade edilmelidir ki, bu durumda teslim edilen eserin iş sahibi 

tarafından kabul edilmiş olması ihtimalinde, eserin kabulünün cezai şartın sona ermesi 

bakımından bir etkisi bulunmaz. Zira burada cezai şartın sona erme nedeni, eserin 

teslimi sırasında (ifa) saklı tutulmamış olmasıdır. 

Eserin kabulü ile neticesinde sona ermiş olup olmadığının değerlendirilmesi 

gereken cezai şart ise, ifa sırasında saklı tutulan cezai şarttır. İş sahibi işlemiş olan cezai 

şart alacağını eserin teslimi sırasında saklı tutmuşsa, ifaya ekli cezai şart teslimden 

sonra yükleniciden talep edilebilir. Zira TBK m. 477 anlamında eserin kabul edilmiş 

olması, teslim sırasında saklı tutulan cezai şart alacağını ortadan kaldırmaz. Saklı 

tutulan cezai şart talepleri, tartışmalı olmakla birlikte, kanaatimizce kabulden 

etkilenmez. Eserin kabulünden sonra da iş sahibi, ifa sırasında saklı tutulan cezai şartın 

ödenmesini yükleniciden talep edebilir. Zira ayıplı eserin açıkça veya örtülü olarak 

kabulü sadece iş sahibinin ayıba ilişkin haklarını kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. 

 

D. Eserdeki Eksikliklere İlişkin Talep Hakkı 

Eserin kabulü, iş sahibinin eserdeki eksikliklere ilişkin talep hakkını ortadan 

kaldırmaz677. İş sahibinin eksikliklere ilişkin talebi eserin kabulüne rağmen varlığını 

korur. İş sahibinin tamamlanmamış bir eseri teslim aldığı veya dürüstlük kuralı gereği 

teslim almış kabul edildiği durumlarda, iş sahibi eserin kabulünden sonra dahi eserdeki 

eksikliğin giderilmesini, diğer bir deyişle eserin tamamlanmasını yükleniciden talep 

edebilir678. Meğerki eserin tamamlanması objektif olarak imkansızlaşmış olsun. Diğer 

bir ifadeyle teslim alınan eserde eksiklikler bulunması durumunda, eserin 

tamamlanması imkansızlaşmadığı sürece, iş sahibinin eserdeki eksikliklere ilişkin talep 

 
677  KOLLER, Nachbesserungsrecht, N. 63, 70; GAUCH, Werkvertrag, N. 105. 
678  ERMAN, Arsa Payı, s. 199. 
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hakkı eserin kabulünden sonra da varlığını korur. Zira eserin kabulü kural olarak iş 

sahibinin sadece eserdeki ilgili ayıplara ilişkin ayıptan doğan haklarını kapsar. Belirli 

ayıplar ve o ayıplara ilişkin ayıptan doğan haklar bakımından hukuki sonuç doğurur. 

Eserin kabulü ile iş sahibi eserdeki ayıplar bakımından kendisine tanınan hakları 

kaybeder. Daha önce de ifade edildiği üzere eser sözleşmesinde eksiklik ayıptan 

farklıdır ve çalışmamızda benimsediğimiz görüşe göre eserdeki eksikliklere ilişkin talep 

hakkı ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin hükümlere değil, TBK m. 112 ve devamında 

yer alan borca aykırılığa ilişkin genel hükümlere tabidir. Dolayısıyla eserdeki 

eksikliklere ilişkin talep hakkı ayıptan farklı bir hukuki rejime tabidir679. Yüklenicinin 

ayıp sebebiyle sorumluluğunun olumsuz koşulları arasında yer alan eserin kabulü, iş 

sahibinin eserdeki eksikliğin giderilmesine ilişkin talebi bakımından hukuki sonuç 

doğurmaz. Bu nedenle, iş sahibinin eksikliklerin giderilmesine ilişkin aynen ifa talebi 

eserin kabulünden sonra da varlığını korur. Diğer bir ifadeyle eserin kabulü iş sahibinin 

eserin tamamlanmasına ilişkin talebini ortadan kaldırmaz. İş sahibi yükleniciden eserin 

tamamlamasını, yani aynen ifada bulunmasını genel zamanaşımı süresi içinde talep 

edebilir. İş sahibinin eserdeki eksikliklere ilişkin talepte bulunması eserin teslim 

alınması sırasında çekince ileri sürmüş olmasına bağlı değildir680. 

 
679  Eksik işler bakımından ayıp hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığından bu eksikliklerden 

doğan sorumluluk devam eder. TSCHÜTSCHER, N. 98; ERMAN, Arsa Payı, s. 199; Y. 15. HD., 

17.5.1995, 1995/596-2874 (KOSTAKOĞLU, s. 535-536). Kanaatimizce eserdeki eksiklikler 

bakımından ayıp hükümleri uygulansa bile eksikliklerden doğan talep devam eder. Zira ayıp 

hükümlerine tabi olma ile eserde ayıp ya da eksiklik teşkil etme farklı hususlardır. 

Diğer taraftan doktrinde ayıp bildirim külfetinin yerine getirilmemesi nedeniyle eserin kabul edilmiş 

sayılmasının eserdeki eksikliklere ilişkin talep hakkından da vazgeçilmesi anlamına gelebileceği ifade 

edilmektedir. Bkz. ERMAN, Arsa Payı, s. 201. 
680  “İş sahibi, eksik işlerin bedelini teslim tarihindeki mahalli rayiçlerle zamanaşımı süresi içinde her 

zaman talep edebilir. Bu konuda herhangi bir ihtirazi kayda da gerek yoktur.” (Kazancı - İçtihat Bilgi 

Bankası); Aynı yönde: Y. 15. HD., 17.5.1995, 1995/596-2874: “Davacı arsa sahibi eksik iş bedelini 

teslimde ihtirazi kayıt dermeyan etmese bile, zamanaşımı süresine kadar talep edebilir.” 

(KOSTAKOĞLU, s. 535-536). 
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Eserin eksik olmasına rağmen teslimin gerçekleştiği durumlarda, iş sahibi TBK 

m. 112 ve devamında yer alan genel hükümler uyarınca eserdeki eksikliğin 

giderilmesini talep edebileceği gibi681, eksikliğin giderilmesi için gereken masraflar 

oranında bedelden indirim de isteyebilir682. Diğer taraftan bedelin tamamının veya 

indirim tutarından daha fazlasının önceden ödenmiş olması durumunda ise iş sahibi, 

eksiklik ile orantılı kısmın geri verilmesini isteyebilir683. Bu durumda iş sahibinin bedeli 

geri isteme hakkı bakımından kabul hüküm doğurmaz.  

 

E. Özen Borcuna Aykırılıktan Doğan Zararların Tazmini 

Yüklenicinin özen borcunun ihlali eserin tesliminden önce borçların ifa 

edilmemesine ilişkin genel hükümlere tabidir. Bu itibarla iş sahibi eserin tesliminden 

önce yüklenicinin özen borcunu ihlal etmesi nedeniyle uğradığı zararları TBK m. 112 

ve devamında yer alan hükümler uyarınca talep edebilir. Buna karşılık, özen borcunun 

ihlali eserin tesliminden sonra ayıp sebebiyle sorumluluğa ilişkin hükümlere tabidir. 

Zira özen borcunun ihlalinden doğan sorumluluk, eserin tesliminden sonra ayıp 

sebebiyle sorumluluğun bünyesine dahil olur684. Yüklenicinin özen borcunu ihlal 

suretiyle eserin ayıplı olmasına neden olması durumunda, iş sahibi eserin tesliminden 

sonra sadece ayıp sebebiyle sorumluluğa ilişkin hükümler uyarınca yükleniciden talepte 

 
681  GAUCH, Werkvertrag, N. 105; ERMAN, Arsa Payı, s. 181-182; AYAN, s. 76; KURT, s. 75. 

Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir. Farklı görüşte: BK-KOLLER, Art. 363, N. 315; BÖGLI, N. 350; 

SELİÇİ, İnşaat, s. 134 dn. 26; ÖZ, Dönme, s. 110; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 90. Bu görüşe 

göre, yüklenicinin eksik işlere ilişkin sorumluluğu ayıp sebebiyle sorumluluk hükümlerine tabi 

olmalıdır. Eksik eserlerde teslim, iş sahibinin eseri ifa olarak kabul etmesi ile gerçekleşir.   
682  Bu durumda iş sahibinin eksikliğin giderilme masraflarını TBK m. 475’te öngörülen bedelde indirim 

hakkına kıyasen yükleniciden talep edebileceği ifade edilmektedir. AYAN, s. 76. 
683 GAUTSCHI, Art. 370, N. 3d; GAUCH, Werkvertrag, N. 2086; ÖZ, Dönme, 96; AYAN, s. 80. 
684  GAUCH, Werkvertrag, N. 853; BÜHLER, Art. 364 N. 40; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 364, 

N. 47; ARAL/AYRANCI, s. 383-384. 
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bulunabilir685. Diğer bir görüşe göre ise, iş sahibi TBK m. 112 hükmüne dayanarak 

eserin ayıplı olmasından doğan zararlarının tazminini ayıptan doğan hakların 

zamanaşımı süresi içinde talep edebilir686. Bunun için yüklenicinin kusurlu olması ve iş 

sahibinin gözden geçirme ve bildirim külfetlerini yerine getirmiş olması gerekir. 

Yüklenicinin özen borcuna aykırı davranışının eserin ayıplı olması dışında başka 

bir borca aykırılığa neden olması durumunda ise, iş sahibi zararlarının tazminini TBK 

m. 112 uyarınca talep edebilir. Söz konusu zararların tazmini talebi, gözden geçirme ve 

bildirim külfetlerinin yerine getirilmesine bağlı olmadığı gibi, eserin kabul edilmiş 

olması da yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz ve bu hakların düşmesine neden 

olmaz687. Zira söz konusu tazminat talebi eserdeki ayıba ilişkin değildir. Bu kapsamda iş 

sahibi yüklenicinin eserin meydana getirilmesi sırasında özensiz hareket etmesi 

neticesinde meydana gelen edim konusu dışında kalan şahıs ve malvarlığı değerlerine 

ilişkin zararların tazminini talep edebilir. Ayrıca yüklenicinin aydınlatma 

yükümlülüğünün ihlali neticesinde uğranılmış olan yüklenicinin iş sahibini eserin 

kullanılma biçimi hakkında uyarmaması nedeniyle doğan zararlara ilişkin tazminat 

talebi de varlığını korur688.  

 

 
685  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 364, N. 2; BÜHLER, Art. 364, N. 14; ARAL/AYRANCI, s. 

383. 
686  BK-KOLLER, s. 63 N. 187; TRACHSEL, N. 15; KLAUSER, s. 104, 162; AYAN, s. 84-85, dn. 

301. 
687  WEBER, Berner Kommentar, Art.  97-109, s. 37 N. 118; GÖKYAYLA, Kadir Emre, “Eser 

Sözleşmesinde Müteahhidin Sadakat ve Özen Borcu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 2002/1, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, s. 788; AYAN, dn. 300. Ayrıca bkz. 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 204-205. 
688  TANDOĞAN, Cilt II, s. 204-205; GAUCH, Werkvertrag, N. 1862; SELİÇİ, İnşaat, s. 183. 



 
 

200 

F. Haksız Fiil Talepleri 

Ayıplı bir eser teslim eden yüklenici, eserdeki ayıp sebebiyle iş sahibinin bir 

mutlak hakkını ihlal ederek iş sahibine hukuka aykırı bir zarar verirse, sözleşmenin 

ihlalinin yanı sıra TBK m. 49 anlamında bir haksız fiil işlemiş olur. Bu durumda zarar 

gören iş sahibi, TBK m. 49 ve devamında yer alan haksız fiil hükümleri uyarınca 

zararlarının tazminini talep edebilir. İş sahibinin haksız fiilden doğan talep hakkının söz 

konusu olabilmesi için yüklenicinin bir mutlak hakkı veya genel davranış kurallarını 

ihlal etmiş olması gerekir. Bu bağlamda mutlak olarak korunan bir hukuki değerin, söz 

gelimi iş sahibinin yaşam hakkının, vücut bütünlüğünün veyahut mülkiyet hakkının 

ihlali veya koruma normlarının yüklenici veya yardımcısı tarafından ihlal edilmiş 

olması durumunda iş sahibinin haksız fiilden doğan bir talep hakkının varlığından söz 

edilebilir689. Eserdeki ayıp iş sahibinin yaralanmasına neden olmuşsa, iş sahibi 

yükleniciye karşı haksız fiilden doğan bir talep hakkına sahip olur. Benzer şekilde 

eserdeki ayıp sebebiyle malvarlığı zarara uğrayan iş sahibi, söz konusu zararların 

tazmini bakımından haksız fiil hükümlerine dayanabilir.  

Teslim edilen eserin ayıplı olması sebebiyle zarara uğrayan iş sahibi, 

yükleniciden ayıp sonucu uğradığı zararlarının tazminini talep edebilir690. İfade 

edilmelidir ki, iş sahibinin haksız fiilden doğan talep hakkı, ayıbı takip eden zararların 

(Mangelfolgeschaden) tazminine ilişkindir691. Bu nedenle iş sahibi haksız fiil hükümleri 

uyarınca eserdeki ayıbın sebep olduğu değer eksikliği gibi ayıbı takip eden zarar 

kapsamına dahil olmayan zararlarının tazminini talep edemez. 

İş sahibinin haksız fiilden doğan talep hakkı, sözleşmeden doğan ayıbı takip 

eden zararların tazmini talebi ile aynı anda bulunabilir. Her iki tazminat talebine ilişkin 

 
689 GAUTSCHI, Art. 364, N. 2; STOTZ, s. 175; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 68; BIERI, s. 78. 
690  İş sahibinin haksız fiilden doğan talebi zararlarının tazminine yöneliktir. GAUCH, Werkvertrag, N. 

2347. 
691  GAUCH, Werkvertrag, N. 2347; BIERI, s. 51, 62.  
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koşulların aynı anda bulunması durumunda taleplerin yarışmasından söz edilmektedir. 

İfade edilmelidir ki, taleplerin yarışmasından söz edebilmek için iş sahibinin talebinin 

ayıbı takip eden zararların tazminine ilişkin olması gerekir. Bu nedenle yüklenicinin 

sadece eserin meydana getirilmesi veya teslimi sebebiyle bir haksız fiil işlemiş olması 

durumunda, iş sahibinin talebinin ayıbı takip eden zararlara ilişkin tazminat talebi ile 

yarışmasından söz edilemez.   

İş sahibinin haksız fiilden doğan talep hakkı bağımsız bir niteliği haizdir. Diğer 

bir ifadeyle iş sahibinin haksız fiilden doğan talep hakkı, sözleşmeden doğan ayıptan 

sorumluluğun şartlarının varlığından bağımsız olarak bulunur692 ve her bir talep kendi 

şartlarına göre değerlendirilir693.  Bu nedenle eser sözleşmesine ilişkin hükümler iş 

sahibinin haksız fiilden doğan talepleri bakımından uygulanmaz694. Bu kapsamda eserin 

kabulüne ilişkin TBK m. 477 hükmü iş sahibinin sözleşmeden doğan ayıbı takip eden 

zararlarının tazmini talebi ile yarışan haksız fiil talebi bakımından uygulanmaz. Diğer 

bir ifadeyle iş sahibinin haksız fiilden doğan talebi eser sözleşmesine ilişkin hükümlere 

tabi değildir695. Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüş bu yöndedir. Bu kapsamda 

eserin kabulüne ilişkin TBK m. 477 hükmü iş sahibinin haksız fiil talepleri bakımından 

uygulanmaz. Bu nedenle ayıptan doğan haklar eserin kabulü neticesinde ortadan kalksa 

 
692  PEDRAZZINI, s. 521; BÜHLER, Art. 368, N. 16; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 69, 369; BIERI, 

s. 62; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 81. Aksi takdirde, bildirim külfetinin yerine 

getirilmemesi durumunda haksız fiilden doğan talepler ileri sürülemez. Bu durum ise, iş sahibinin 

yüklenici karşısında herhangi bir üçüncü kişiye göre daha kötü bir durumda olmasına yol açabilir. 

BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 370. 

Federal Mahkeme de iş sahibinin haksız fiile dayalı tazminat talebinin ayıptan doğan hakların sona 

ermesi durumunda dahi devam edeceğine hükmetmiştir. BGE 64 II 256. 
693 İş sahibinin haksız fiil talebine ilişkin zamanaşımı bakımından TBK m. 478 değil, TBK m. 72 

hükmünün uygulanacağı ifade edilmektedir. BIERI, s. 62; BÜHLER, Art. 371, N. 13; KLAUSER, s. 

166. 
694 HONSELL, OR AT, s. 80; BIERI, s. 62; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 69; BÜHLER, Art. 368, N. 

16; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 81. Farklı görüşte: GAUCH, Deliktshaftung, s. 20. 
695 BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 69; BÜHLER, Art. 368, N. 16; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 

368, N. 81. Farklı görüşte: GAUCH, Deliktshaftung, s. 20. 



 
 

202 

dahi iş sahibinin haksız fiil talebi varlığını korur696. Bu durumda teslim edilen eserdeki 

ayıp sebebiyle zarar gören iş sahibi, eserin kabulüne rağmen TBK m. 49 ve devamında 

yer alan haksız fiil hükümleri uyarınca yükleniciden tazminat talep edebilir. 

Diğer taraftan doktrinde iş sahibinin hukuki değerlerinin veya kişi varlığı 

haklarının korunmasına ilişkin genel düzenlemelerin eser sözleşmesinde ayıptan doğan 

sorumluluğu düzenleyen hükümlerle sınırlandırılamayacağı ifade edilmekte; eserin 

kabulünden sonra iş sahibinin eser sözleşmesinde ayıptan doğan sorumluluğu 

düzenleyen hükümler yerine kişi varlığı haklarının korunmasına ilişkin TBK m. 49 ve 

devamında yer alan genel hükümlere başvurabileceği belirtilmektedir697. 

 

V. KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE 

KESİN KABULÜN HUKUKİ SONUÇLARI 

A. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Tabi İnşaat Sözleşmeleri 

Bakımından 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin 

kesin kabulden sonraki sorumluluğu “Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt 

Yüklenicilerin Sorumluluğu” başlığını taşıyan Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 30. 

maddesinde düzenlenmiştir. KİSK m. 30’da yüklenici ve alt yüklenicilerin sözleşme 

 
696  BIERI, s. 62; KLAUSER, s. 166; NEUENSCHWANDER, s. 92; GAUCH, Werkvertrag, N. 2348; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 81; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 69; BGE 70 II 215; 

BGE 64 II 259; Farklı görüşte: BÜHLER, Art. 368, N. 15; HONSELL, OR BT, s. 300; 

TRACHSEL, N. 18. Bu doğrultuda bildirim külfetinin yerine getirilmemiş olmasının iş sahibinin 

haksız fiilden doğan taleplerini önlemediği ifade edilmektedir. BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 369; 

BIERI, s. 62; KLAUSER, s. 165 vd.; NEUENSCHWANDER, s. 92 vd.; GAUCH, Werkvertrag, N. 

2348. 
697 BRÄNDLI, Nachbesserung, s. 119. 
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konusu yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli698 

malzeme kullanılması ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan zararlardan kesin kabul onay 

tarihinden itibaren on beş yıl süre ile müteselsilen sorumlu olduğu ve söz konusu 

zararların genel hükümler uyarınca tazmin edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 30. maddesi yüklenici ve alt 

yüklenicilerin kesin kabulden sonraki yapım işinin ayıplı olması ve benzeri nedenlerle 

ortaya çıkan zararlardan sorumluluğuna ilişkindir699. Kanunda yüklenici ve alt 

yüklenicilerin sorumluluğu Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi kılınmıştır. Bu husus 

KİSK m. 30/I c. 2 hükmünde, “Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt 

yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.” denilmek suretiyle açıkça ifade edilmiştir. Bu 

kapsamda daha önce de ifade edildiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu 

inşaat sözleşmelerinde yapım işinin kesin kabulü TBK m. 477’de hükme bağlanan 

eserin kabulü anlamına geldiğinden, yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden 

sonraki sorumluluğu bakımından TBK m. 477 hükmünün uygulanması gerekir. YİGŞ 

m. 26 uyarınca yüklenicinin yapım işinin kesin kabulüne kadar her türlü sorumluluğu 

devam etmekle birlikte, kesin kabulün yapılması ile birlikte yüklenici açık ayıplara 

ilişkin sorumluluktan kurtulur700. Yapım işindeki gizli ayıplar ile kasten gizlenen ayıplar 

bakımından ise yüklenici sorumlu olmaya devam eder. Dolayısıyla yüklenicinin kesin 

kabulden sonraki sorumluluğu da yapım işindeki gizli ayıplar ile kasten gizlenen ayıplar 

bakımındandır701. Diğer taraftan KİSK m. 30 uyarınca yüklenici söz konusu ayıplar 

 
698  KİSK m. 30 hükmünde geçen “hileli malzeme” ifadesi malzemenin ayıplı olması şeklinde 

anlaşılmalıdır.  
699  Ancak koşulların gerçekleşmiş olması durumunda TBK m. 475’te ayıp sebebiyle iş sahibine tanınan 

diğer hakların da kullanılabileceği ifade edilmektedir. ÖZ, Dönme, s. 135. 
700 ŞAHİN, s. 58; KARACA, s. 157.  Farklı görüşte: GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 769. 
701  DUMAN, s. 917; KARACA, s. 157; ŞAHİN, s. 58; Yüklenicinin gizli ayıpların yanı sıra açık ayıplar 

bakımından da sorumlu olduğu yönünde: GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 769. 
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bakımından kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıl süre ile ve alt yüklenicilerle 

müteselsil olarak sorumludur.  

Yüklenici ve alt yüklenicilerin kesin kabulden sonraki sorumluluğu, KİSK m. 30 

uyarınca kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıldır. Bu nedenle iş sahibinin 

kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıl içerisinde yapım işindeki ayıp ve benzeri 

nedenlerle ortaya çıkan zararlarının tazmini bakımından Kanunda öngörülen on beş 

yıllık süre içerisinde talepte bulunması gerekir. Zira KİSK m. 30’da öngörülen on beş 

yıllık sürenin hem sorumlu olunacak ayıpların ortaya çıkması bakımından azami süre 

hem de söz konusu ayıp sebebiyle uğradığı zararların tazmini talebinde bulunması 

gereken zamanaşımı süresi olduğu kabul edilmektedir702.  

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 30. maddesinde yüklenici ve alt 

yüklenicilerin yapım işinin tamamından müteselsilen sorumlu oldukları hükme 

bağlanmıştır. Doktrinde kesin kabulden sonraki sorumluluğun kapsamına ilişkin olarak 

yüklenici ve alt yükleniciler bakımından bir ayırım yapılması gerektiği ifade 

edilmektedir703. Bu bağlamda yüklenicilerin KİSK m. 30 anlamında sorumluluğu yapım 

işinin tamamına ilişkin olmakla birlikte alt yüklenicilerin sorumluluğu kural olarak 

yapım işine ilişkin olarak üstlenmiş oldukları kısımla sınırlıdır. Bununla birlikte alt 

yüklenici tarafından yapılan işteki sözleşmeye aykırılık sözleşmenin konusunu 

oluşturan yapım işinin tamamını etkiliyorsa, bu durumda yüklenici ve/veya diğer alt 

yüklenicilerle birlikte yapım işinin tamamı bakımından sorumlu olur704. Diğer taraftan 

Kanunda yüklenici ve alt yükleniciler bakımından müteselsil sorumluluk 

öngörülmüştür. Bu durumda iş sahibi idare sorumlu yüklenici ya da alt 

yüklenicilerinden birine veya tamamına başvurabilir. 

 
702 TURGUTER, Necip/ TOKMAKLI, Cafer, Gerekçeli ve Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu, s. 615; GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 771. 
703 GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 771. 
704  GÖK, Yapım Sözleşmeleri, s. 771. 
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B. Devlet İhale Kanunu’na Tabi İnşaat Sözleşmeleri Bakımından 

Devlet İhale Kanunu’na tabi inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin yapım işinin 

kesin kabulünden sonraki sorumluluğu Devlet İhale Kanunu’nun 87. maddesinde 

düzenlenmiştir. DİK m. 87 uyarınca yüklenicinin sorumluluğu kesin kabul tarihinden 

itibaren beş yıl içerisinde ortaya çıkan ayıplara ilişkindir. Yapım işinin kesin 

kabulünden sonra yüklenici açık ayıplar bakımından sorumluluktan kurtulduğundan, 

DİK m. 87 kapsamında yüklenicinin sorumluluğu gizli ayıplar ile yüklenici tarafından 

kasten gizlenen ayıplar bakımındandır705. Diğer bir ifadeyle kesin kabulden sonra 

yüklenici ancak gizli ayıplar ile yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıplar bakımından 

sorumlu olmaya devam eder. Yüklenicinin DİK m. 87 uyarınca sorumlu olabilmesi için 

söz konusu ayıpların kesin kabul onay tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ortaya çıkmış 

olması gerekir. DİK m. 87’de yüklenicinin sorumluluğu bakımından öngörülen beş 

yıllık sürenin zamanaşımı süresi olmadığı; söz konusu hükümde öngörülen beş yıllık 

sürenin yüklenicinin sorumlu olduğu zarar ve ayıpların kapsamının belirlenmesine 

yönelik olduğu belirtilmektedir706. İş sahibi idare ayıpların ortaya çıkmasından itibaren 

TBK m. 478’de öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde talepte bulunabilir. Bu 

nedenle uyuşmazlık halinde öncelikle zarar ya da eksikliğin kesin kabul tarihinden 

 
705  KARAHASAN, M. Reşit, İnşaat, İmar, İhale Hukuku, C. 3, Beta Yayınları, İstanbul 1997, s. 288; 

Gizli ayıplar bakımından aynı yönde: ÖZ, Dönme, s. 136. Bununla birlikte doktrinde bir görüşe göre, 

yapım işinin kesin kabulünden sonra yüklenici, kesin kabul onay tarihinden itibaren beş yıl içerisinde 

ortaya çıkmış olan gerek açık ayıplar gerek gizli ayıplar bakımından sorumlu olmaya devam eder. Zira 

DİK m. 87 hükmünde yüklenicinin sorumluluğu, açık ayıpları da kapsayacak şekilde hüküm altına 

alınmıştır. Bu husus, DİK m. 87’de yer alan malzemenin hileli olmasının sıra “yapım ve onarımın 

teknik gereklere uygun olarak yapılmaması” ifadesinden de anlaşılmaktadır. (GÖK, Yapı İşleri, 38). 

Diğer bir görüşe göre ise, kesin kabulden sonra yüklenici sadece kasten saklanan ayıplardan sorumlu 

olur. Devlet İhale Kanunu’na tabi yapım işlerinde kesin kabul ile açık ayıplar ve gizli ayıplardan 

dolayı yüklenicinin sorumluluğu sona erer. Yüklenicinin kasten gizlenen ayıplar bakımından 

sorumluluğu ise kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl geçmekle sona erer. (KARACA, s. 155.) 
706  KARAHASAN, C. 3, s. 288; GÖK, Yapı İşleri, s. 38. 
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itibaren 5 yıl içinde ortaya çıkıp çıkmadığı ve iş sahibinin talebinin TBK m. 478’deki 5 

yıllık zamanaşımına uğrayıp uğramadığının belirlenmesi gerekir.  

 

VI. ESERİN KABULÜNDE İSPAT YÜKÜ 

A. GENEL OLARAK 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesi eserin kabulünün ispatına ilişkin 

herhangi bir açıklık içermemektedir. Doktrinde Türk Medeni Kanunu’nun 6. 

maddesinde yer alan ispata ilişkin genel kuralın eserin kabulü bakımından da geçerli 

olması gerektiği ifade edilmektedir707. TMK m. 6’ya göre, Kanunda aksine bir hüküm 

bulunmadıkça, taraflardan her biri iddia ettiği olguların varlığını ispat etmekle 

yükümlüdür. Bu doğrultuda, kabulün ispatına ilişkin olarak kanunda herhangi bir 

düzenleme öngörülmediği dikkate alındığında, TMK m. 6’da yer alan genel kural gereği 

uyuşmazlık halinde kabulün söz konusu olduğunu kural olarak eserin kabul edildiğini 

ileri süren kimsenin ispat etmesi gerekir. 

Eserin kabulünün ispatında her şeyden önce TMK m. 6’da yer alan genel kuralın 

esasını oluşturan iddia yükü ve ispat yükünün birbirinden ayırt edilmesi gerekir.  

Kabulün iş sahibinin açık ya da örtülü irade beyanı ile gerçekleştiği durumlarda iddia 

yükü kural olarak yüklenicidedir. Somut olayda ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtulma 

sebebini eserin kabul edilmiş olması olgusuna dayandırmak isteyen yüklenicinin, bu 

hususu ileri sürmesi gerekir. Zira taraflarca hazırlama ilkesi gereği hâkim yüklenicinin 

dava dosyasında ileri sürmediği bir olguyu, bu kapsamda eserin kabulünü re’sen dikkate 

alamaz708. 

 
707  BÜHLER, Beweislast, s. 331; SPIRO, Begrenzung, § 426, s. 1144; GAUCH, Werkvertrag, N. 2167; 

HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 5. 
708  BÜHLER, Beweislast, s. 329; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 33. 
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Kabulün ayıp bildirim külfetinin ihlali neticesinde kanundan dolayı varsayıldığı 

hallerde de iddia yükü kural olarak yüklenicidedir709. Burada yükleniciye gecikmiş ayıp 

bildirimi ile gerçekleşen kabulün ileri sürülmesi külfeti yüklenmiştir. Belirli bir eser 

ayıbına ilişkin sorumluluğunu iş sahibinin ayıptan doğan haklarını zamanında ayıp 

bildiriminde bulunmayarak kaybetmesini gerekçe göstererek reddeden yüklenicinin ayıp 

bildiriminin zamanında veya gereği gibi yapılmadığını iddia etmesi gerekir. Bu nedenle 

yüklenici tarafından eserin kabulünün ileri sürülmemiş olması durumunda, hâkim bu 

hususu re’sen dikkate alamaz. Bununla birlikte kabulün TBK m. 477/I anlamında iş 

sahibinin açık veya örtülü irade beyanı ile gerçekleştiği durumlardan farklı olarak, 

kabulün kanun gereği varsayıldığı hallerde, yüklenicinin ayıp bildiriminin zamanında 

veya gereği gibi yapılmadığını ileri sürmüş olmasının yeterlidir. Bu durumda 

yüklenicinin ayrıca eserin kabul edilmiş olduğunu iddia etmiş olması aranmamaktadır. 

Zira ayıp bildiriminin ihlal edilmiş olması durumunda kabul, kanundan dolayı 

kendiliğinden gerçekleşir; kabulün ayrıca iddia edilmesine gerek yoktur710.  Yargılama 

sırasında ayıp bildiriminin zamanında yapılmadığı herhangi bir nedenle, özellikle ispat 

durumu neticesinde usulüne uygun şekilde kesin olarak belirlenirse, yüklenici 

tarafından ayrıca ileri sürülmemiş olsa dahi, hâkim kanunda öngörülen (TBK m. 477/II 

ve III) eserin kabul edilmiş sayıldığı sonucunu re’sen dikkate almak zorundadır711. Bu 

 
709  KUMMER, Art. 8, N. 569; STOTZ, s. 85; BUCHER, Vertragsrecht, s. 343; GAUCH, BR 1993, s. 

41; GAUCH, Werkvertrag, N. 2168; RUMO, s. 584; BÜHLER, Beweislast, s. 329. Burada 

yükleniciye gecikmiş ayıp bildirimi ile gerçekleşen kabulün beyan edilmesi, ileri sürülmesi külfeti 

yüklenmiştir. Ayıp bildiriminin zamanında yapılmadığını iddia yükü (Behauptungslast für die 

Verspätung der Mängelrüge) yüklenicidedir. (BGE 107 II 54=BR 1982, s. 17 N. 13.) İsviçre Federal 

Mahkemesi de bu görüştedir. Federal Mahkemeye göre ayıp bildiriminin gecikmesine ilişkin iddia 

yükü yüklenicidedir. İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında, eserin ayıp bildiriminin zamanında 

yapılmaması nedeniyle kabul edilmiş sayıldığını iddia yükünü yüklenicinin taşıdığına hükmetmiştir.  
710 GAUCH, Werkvertrag, N. 2168; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 28; TANDOĞAN, Cilt 

II, s. 176; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 129-130. 
711  GAUTSCHI, Art. 371, N. 1; GAUCH, Werkvertrag, N. 2174, N. 2194; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 28; SCHÖNLE/HIGI, Art. 201, N. 44; TANDOĞAN, 
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durum, ayıptan sorumluluğunu reddeden yüklenicinin kabule dayanmaması halinde 

dahi, yani eserin kabul edilmiş sayılması neticesinde iş sahibinin ayıptan doğan 

haklarını kaybettiğini iddia etmese dahi söz konusudur712. Bu husus, hâkimin hukuku 

re’sen uygulaması gerektiği ilkesinden ortaya çıkar713. Diğer bir ifadeyle ayıp bildirim 

külfetinin ihlaline bağlanan kabul (TBK m. 477/II ve III), yüklenicinin hâkimin def’i 

olarak ileri sürülmesi halinde dikkate almak zorunda olduğu bir karşı hakkına 

dayanmaz714. Bununla birlikte kabul sonucuna dayanma TMK m. 2/II anlamında hakkın 

kötüye kullanılması teşkil etmesi nedeniyle caiz değilse, hâkim fiili koşulların 

taraflardan birince usul hukukunda öngörülen şekilde yerine getirilmiş ve kesin olarak 

belirlenmiş olması durumunda bunu re’sen dikkate almak zorundadır715. Ancak TMK m. 

2/II hükmünde düzenlenen hakkın kötüye kullanılması yasağı saklıdır. Diğer taraftan 

yüklenici ayıp bildiriminin hiç veya gereği gibi yerine getirilmediğini ileri sürmezse 

taraflarca hazırlama ilkesi ile bağlı olan hâkim re’sen araştıramaz. Ayıp bildirim külfeti 

yerine getirilmemiş olmasına rağmen yüklenici yargılama sırasında bunu ileri sürmezse 

hâkim ayıp bildiriminin zamanında yapılmış olduğunu esas alır716.  

İspat yükünün dağılımı meselesi ise, iddia yükünden farklıdır. Eserin kabulünü 

kural olarak eserin kabul edildiğini ileri süren kimsenin ispat etmesi gerektiği ilkesinden 

hareket edilmelidir717. Bu ispat yükü dağılımı genel kurala uygundur718. Nitekim TMK 

 
Cilt II, s. 176; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 130. Bu durumda yüklenicinin ayıp bildiriminin 

zamanında yapılmamış olduğunu ileri sürmesi yeterlidir. Yüklenici bu durumda ayrıca kabulün 

gerçekleşmiş olduğunu iddia etmiş olmasa dahi hâkim bu hususu resen dikkate almak zorundadır. 

Farklı görüşte: BÜHLER, Beweislast, s. 329. 
712  GAUCH, Werkvertrag, N. 2174. 
713  KUMMER, Art. 8, N. 11; GAUCH, Werkvertrag, N. 2174. 
714  GAUCH, Werkvertrag, N. 2174. Farklı görüşte: GIGER, Art. 201 N. 106; SPIRO, Begrenzung, § 

426, s. 1142. 
715  BGE 104 II 101. 
716  BGE 107 II 54, E 2b. 
717  BÜHLER, Beweislast, s. 331; SPIRO, Begrenzung, § 426, s. 1144; GAUCH, Werkvertrag, N. 2167; 

GAUCH, BR 1993, s. 41; HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 5. 
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m. 6’da yer alan genel kural uyarınca Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, 

taraflardan her biri iddia ettiği olguların varlığını ispat etmek zorundadır. Bu itibarla 

yüklenici, eserin kabulü ile sorumluluktan kurtulduğundan ispat yükü kural olarak, 

eserin kabulünü ileri süren yüklenicidedir. Ancak olumsuz vakıaların ispatındaki güçlük 

dikkate alındığında yükleniciyi çözümsüz ispat zorluklarından kurtarmak için ispat 

yükünün kısmen yüklenici lehine tersine çevrilmesi haklı görülebilir. Ayrıca hakkın 

düşmesi daha önce mevcut olan bir hakkın sona ermesinden ibarettir. Bu nedenle bu 

sonuca neden olan maddi şartlar, hakkı sona erdiren olgulardır (rechtsvernichtende 

Tatsache)719. Bunlar bakımından genel kural uyarınca hakkın sona erdiğini ileri süren 

kimse ispat yükünü taşımalıdır720. Bu bağlamda yüklenicinin ayıp sebebiyle 

sorumluluğunu ortadan kaldıran, iş sahibinin ayıptan doğan haklarını sona erdiren 

kabul, meydana getirdiği hukuki sonuç itibariyle hakkı sona erdiren bir olgudur721. Bu 

itibarla kabul, iş sahibinin değil, yüklenicinin menfaatine hukuki sonuç doğurur. Bu 

durumda TMK m. 6’da yer alan genel kural gereği hakkın sona erdiğini iddia eden kişi 

ispatla yükümlü olmalıdır722. 

Eserin kabulüne ilişkin olarak TBK m. 477’de aksine bir düzenleme 

öngörülmediği dikkate alındığında, eserin kabulüne dair ispat yükü bakımından kural 

eserin kabul edildiğini ileri süren ve bundan menfaat elde eden tarafın ispat yükünü 

taşımasıdır. Kabulün TBK m. 477/I uyarınca iş sahibinin açık veya örtülü irade beyanı 

ile gerçekleştiği durumlarda ispat yükü genel kurala uygun olarak eserin kabul 

 
718  KUMMER, Art. 8, N. 156. 
719  GAUCH, Werkvertrag, N. 2166; Farklı görüşte: KUMMER, Art. 8, N. 151. 
720  KUMMER, Art. 8, N. 160; GAUCH, BR 1993, s. 41; SPIRO, Begrenzung, § 426, s. 1144; BGE 128 

III 273. 
721  BUCHER, Vertragsrecht, s. 343; GAUCH, BR 1993, s. 41-42; GAUCH, Werkvertrag, N. 2166; 

SCHÖNLE/HIGI, Art. 201, N. 28. Farklı görüşte: KUMMER, Art. 8, N. 151. 
722  KUMMER, Art. 8, N. 160; GAUCH, BR 1993, s. 41-42; SPIRO, Begrenzung, § 426, s. 1144; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 2167. 
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edildiğini ileri süren yüklenicidedir723. Bu durumda yüklenici iş sahibinin kabul 

vasıtasıyla açıkça veya örtülü olarak ayıptan doğan haklarından vazgeçtiğini ispat 

etmelidir. Bununla birlikte kabulün TBK m. 477/II ve TBK m. 477/III gereği ayıp 

bildiriminin ihlali neticesinde gerçekleştiği durumlarda buna ilişkin ispat yükünü kimin 

taşıyacağı konusu tartışmalıdır. Konuya ilişkin genel açıklamaların ardından ayrıntılı 

bilgilere kabul varsayımında ispat yükü başlığı altında yer verilmiştir. 

 

B. KABUL VARSAYIMINDA İSPAT YÜKÜ 

1. Açık Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımında İspat Yükü 

Kabulün TBK m. 477/I uyarınca iş sahibinin açık veya örtülü irade beyanı ile 

gerçekleştiği durumlarda ispat yükü genel kurala uygun olarak eserin kabul edildiğini 

ileri süren yüklenicidedir724. Buna karşılık, kabulün TBK m. 477/II gereği ayıp 

bildiriminin ihlali neticesinde gerçekleştiği durumlarda buna ilişkin ispat yükünü kimin 

taşıyacağı konusu tartışmalıdır. Doktrindeki bir görüşe göre725, zamanında ayıp bildirimi 

hakkın doğumunu sağlayan bir olgudur (rechtsbegründende Tatsache) ve ayıp 

bildiriminin zamanında yapıldığına ilişkin ispat yükü iş sahibindedir726. İsviçre Federal 

Mahkemesi’nin görüşü de bu yöndedir727. İfade edilmelidir ki, bu ispat dağılımı TMK 

 
723  SCHLATTER, 70; GAUCH, Werkvertrag, N. 2088; GAUCH, BR 1993, s. 41-42; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370 N. 26; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 5. 
724 SCHLATTER, 70; GAUCH, Werkvertrag, N. 2088; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 26; 

HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Art. 370, N. 5. 
725 DÜRR, s. 77; KUMMER, Art. 8, N. 277; BÜHLER, Art. 370, 367 N. 60; HONSELL OR BT, s. 

293; GIGER, Art. 201, N. 99. Federal Mahkeme de bu görüştedir. Bkz. BGE 118 II 142. 
726 DÜRR, s. 77; KUMMER, Art. 8, N. 277; BÜHLER, Art. 367, N. 60, Art. 370, N. 51; HONSELL 

OR BT, s. 293. 
727 BGE 118 II 142 E 3a; 107 II 172 E 1a; 107 II 50 E 2a. Federal Mahkeme’ye göre iş sahibi ayıp 

bildirimini ve ayıp bildiriminin zamanında yapılmış olduğunu (die Mängelrüge und deren 

Rechtzeitigkeit) ispatlamalıdır. (BGE 4A 202/2012 E 3.1). Buna karşılık, yüklenici iş sahibinin 

bildirdiği ayıbı çok daha önce keşfettiğini ileri sürerse, yüklenici bu iddiasını ispatlamalıdır. (BGE 
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m. 6’da öngörülen ispat yükünün tersine çevrildiği anlamına gelir728 ve iddia ve ispat 

külfetinin örtüştüğüne ilişkin genel kurala bir istisna teşkil eder729. Diğer bir görüşe göre 

ise730, iş sahibinin açık veya örtülü irade beyanı ile gerçekleştiği durumların yanı sıra 

kabulünün bildirim külfetinin zamanında yerine getirilmemesi neticesinde gerçekleşmiş 

olması durumunda dahi ispat yükü kural olarak eserin kabul edildiğini iddia eden 

yüklenicide olmalıdır731. Bununla birlikte ayıp bildiriminin gerçekleşmediğine dair 

olumsuz vakıanın yüklenici tarafından ispat edilmesi imkân dahilinde olmadığından, 

yükleniciyi çözümsüz ispat zorluklarından kurtarmak için TBK m. 477/II anlamında 

kabulün söz konusu olduğu durumlarda dürüstlük kuralının gereği olarak ispat yükünün 

kısmen yüklenici lehine tersine çevrilmesi gerekir732. Bu bağlamda iş sahibi sadece 

iddia edilen ayıbın bildirildiğini ve ayıp bildiriminin yapıldığı zamanı ispat etmelidir; 

ancak söz konusu bildirimin zamanında yapıldığını, özellikle ayıbın fark edilmesinden 

hemen sonra yapıldığını ispat etmekle yükümlü değildir733. Buna karşılık, ayıp 

bildiriminin gecikmiş olduğu, hakkın varlığını engelleyen bir olgu (rechtshindernde 

Tatsache) olarak yüklenici tarafından ispat edilmelidir734.  Başka bir ifadeyle 

 
118 II 142 E 3a). Federal Mahkeme’nin bu kararları doktrinde eleştirilmektedir. İspat yükünün ayıbın 

keşfedilmesi zamanı bakımından hem yüklenicide hem iş sahibinde olması doğru değildir. Federal 

Mahkeme’nin ayıbın tespitine ilişkin ispat yükünü yükleniciye yüklemesi gerektiği ifade edilmektedir. 

HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 5. 
728  BUCHER, Vertragsrecht, s. 344; BÜHLER, Beweislast, s. 329; GAUCH, Werkvertrag, N. 2169. 
729  KUMMER, Art. 8, N. 43; GAUCH, Werkvertrag, N. 2169. 
730  GAUCH, Werkvertrag, N. 2169; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 27; 

HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 5. 
731  GAUCH, BR 1993, s. 42. 
732  GAUCH, BR 1993, s. 42. 
733  BUCHER, Vertragsrecht, s. 343; BÜHLER, Beweislast, s. 330; STOTZ, s. 86; GAUCH, BR 1993, 

s. 42; GAUCH, Werkvertrag, N. 2170, 2191; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 27; 

HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 5; TANDOĞAN, Cilt II, s. 176; ŞENOCAK, Ayıbın 

Giderilmesi, s. 130. 
734 BÜHLER, Beweislast, s. 330; BUCHER, Vertragsrecht, s. 343; GAUCH, BR 1993, s. 42; RUMO, s. 

584 vd.; STOTZ, s. 86; BIEGER, s. 117 vd.; REETZ, Peter, “Der Bauprozess: er steht und fällt mit 
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yüklenicinin iş sahibinin ayıbı zamanında bildirmediği ve bu nedenle eserin TBK m. 

477/II uyarınca kabul edilmiş sayıldığını ileri sürmesi durumunda; bu durumda ayıp 

bildiriminin yapılmış olduğuna ve bildirimin zamanına ilişkin ispat yükü iş sahibinde 

iken, ayıptan doğan hakların kullanımına engel bir durum olarak ayıp bildiriminin 

gecikmesine ilişkin iddianın ispatı yükü yüklenicidedir. Yükleniciyi bu ispattan 

kurtarmak için herhangi bir gerekçe yoktur. Diğer taraftan somut olayda uyuşmazlık 

halinde gizli bir ayıp değil, aksine açık bir ayıp bulunduğunu da yüklenici ispat 

etmelidir735. Zira ispat yükünün ancak bu şekilde ayrılması her iki tarafın korunmaya 

değer menfaatlerine uyar ve böylece her ispat yükü dağılımının ispat rizikosunun makul 

dağılımını amaçlaması ve bu amaca tabi olması gereği yerine getirilmiş olur736. Buna 

karşılık, iş sahibi yüklenicinin ayıbı kasten kötüniyetle sakladığını737 veya gecikme 

itirazından vazgeçtiğini738 iddia ederse, ispat yükü iş sahibindedir739. Fakat iş sahibi 

menfi olayları ispatlamak zorunda olduğu ölçüde yüklenici aksini ispat edebilmek için 

dürüstlük kuralına uygun hareket etmelidir. 

 

 
dem Beweis”, Schweizerische Baurechtstagung 2009, s. 150; GAUCH, Werkvertrag, N. 2170; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 27; HÜRLIMANN/SIGENTHALER, Art. 370, N. 5. 
735  GAUCH, Werkvertrag, N. 2170, 2190, 2194; KUMMER, Art. 8, N. 278; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 367, N. 33; BIEGER, s. 117 vd.; TANDOĞAN, Cilt II, s. 222; 

ŞENOCAK, Ayıbın giderilmesi, s. 130. 
736  KUMMER, Art. 8, N. 134. 
737  BIEGER, s. 132; BÜHLER, Art. 370, N. 24; RUMO, s. 585; GAUCH, Werkvertrag, 2104, 2171; 

BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 376; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 26; HONSELL, 

Art. 203, N. 3. 
738  GAUCH, Unternehmer, N.; RUMO, s. 585; GAUCH, Werkvertrag, N. 1105.  
739  GAUCH, Werkvertrag, N. 2171; RUMO, s. 585. 
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3. Gizli Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımında İspat Yükü 

Kabul varsayımının söz konusu olması durumunda, hakkı sona erdiren bir olgu 

niteliğinde olan ayıp bildiriminin gecikmesine ilişkin iddia yükü yüklenicidedir740. Buna 

karşılık, kabulün TBK m. 477/I uyarınca iş sahibinin açık veya örtülü irade beyanı ile 

gerçekleştiği durumlardan farklı olarak, daha önce de ifade edildiği üzere kabul 

varsayımının söz konusu olduğu hallerde ispat yükünü kimin taşıyacağı hususu 

doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, TBK m. 477’de öngörülen kabul varsayımının 

söz konusu olduğu durumlarda ispat yükü iş sahibindedir ve iş sahibi ayıp bildiriminin 

zamanında yapıldığını ispat etmekle yükümlüdür741. İsviçre Federal Mahkemesi’nin 

görüşü de bu yöndedir742. İsviçre Federal Mahkemesi’ne göre, iş sahibinin gizli ayıbın 

fark edildiği zamanı ispat etmesi gerekir743. Buna karşılık, yüklenici iş sahibi tarafından 

bildirilen gizli ayıbın daha önceki bir zamanda tespit edildiğini iddia ederse, bu 

durumda ispat yükü yüklenicidedir744. Diğer bir görüşe göre ise745, ispat yükü kural 

olarak hakkın kaybedildiğini ileri süren kimsededir. Ancak yükleniciyi çözümsüz ispat 

zorluklarından kurtarmak için ispat yükünün kısmen tersine çevrilmesi gerekir. İş sahibi 

 
740  GAUCH, Werkvertrag, N 2190; BGE 118 II 147 = BR 1993, s. 41; BGr 4C.130/2006 E 4.2.3; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 176; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 129. 
741  KUMMER, Art. 8, N. 277; DÜRR, s. 77; GAUTSCHI, Art. 367, N. 27; BÜHLER, Art. 370, N. 51; 

GIGER, Art. 201, N. 99; ERMAN, Arsa Payı, s. 168. 
742  BGE 118 II 147; BGE 107 II 176 = BR 1982, s. 17, N. 15; BGr 4A_252/2010 E 6.2; BGr 

4C.130/2006 E 4.2.3. 
743  BGE 118 II 147; 107 II 176. İsviçre Federal Mahkemesi’nin iş sahibinin ayıbı fark ettiği zamanı 

ispatla yükümlü tutulması gerektiğine ilişkin söz konusu uygulaması ispat yükünün ölçüsüz bir 

şekilde dağıtılmasına neden olduğu gerekçesiyle doktrinde eleştirilmektedir. Bu durumda iş sahibine 

olumsuz bir ispat yüklendiği; zira iş sahibinin ayıbı belirli bir zamandan önce fark etmediğini ispat 

yükü altında olduğu; böyle bir sonucun ise katlanılamaz bir nitelikte olduğu belirtilmektedir. 

BÜHLER, Beweislast, s. 331; GAUCH, BR 1993, s. 42. 
744 BGE 118 II 142 E 3a; KUMMER, Art. 8, N. 316. 
745  BUCHER, Vertragsrecht, s. 343; BÜHLER, Beweislast, s. 330; STOTZ, s. 86; GAUCH, BR 1993, 

s. 42; GAUCH, Werkvertrag, N. 2191; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. s. 27; BGE 118 

II 147; 107 II 176; 107 II 54; TANDOĞAN, Cilt II, s. 176; ŞENOCAK, Ayıbın Giderilmesi, s. 130. 
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ayıbın bildirildiğini ve bildirimin yapıldığı zamanı ispat etmelidir; ancak gizli ayıba 

ilişkin bu bildirimin zamanında, özellikle ayıbın ortaya çıkmasından sonra derhal (sofort 

nach der Entdeckung) yapıldığını ispat etmekle yükümlü değildir746. Bu durumda ayıp 

bildiriminin olması gerekenden çok geç yapıldığını ispat yükü ise, yüklenicidedir747. 

Yüklenici, iş sahibinin belirli bir zaman için ispatladığı bildirimin, ayıbın ortaya 

çıkmasından hemen sonra yapılmadığını ispat yükünü taşımaktadır748. Buna karşılık, iş 

sahibinin de yüklenicinin ayıp bildirim süresinin geçirildiği iddiasının aksini ispat 

etmesi gerekir. Bu kapsamda iş sahibi, bildirilen ayıbın gecikmeksizin bildirimi 

gerektirecek kadar geç fark edildiğini ispat zorundadır749. Diğer bir ifadeyle iş sahibi 

ayıbın sonradan ortaya çıktığını ve ortaya çıkmasından hemen sonra bildirimde 

bulunmak suretiyle gecikmeksizin bildirim koşulunu yerine getirdiğini ispatla 

yükümlüdür. 

 

C. YÜKLENİCİ TARAFINDAN KASTEN GİZLENEN AYIPLARDA 

İSPAT YÜKÜ 

Eserdeki ayıbın yüklenici tarafından iş sahibinden kasten gizlenmiş olduğu 

durumlarda ispat yükü, kural olarak iş sahibindedir750. Bu durumda ayıbın yüklenici 

tarafından kasten gizlenmiş olduğunu iddia eden iş sahibinin somut olayda kasten 

gizlemenin koşullarının gerçekleşmiş olduğunu ispat etmesi gerekir. Bununla birlikte 

ispatın olumsuz vakıalara dayandığı istisnai durumlarda ise, dürüstlük kuralı (TMK m. 

 
746  GAUCH, Werkvertrag, N. 2164 vd. 
747  ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 27; GAUCH, BR 1993, s. 42; GAUCH, Werkvertrag, 

N. 2191. Farklı görüşte: BÜHLER, Art. 370, N. 51. 
748  REETZ, s. 150 N. 79; GAUCH, Werkvertrag, N. 2192. 
749  GAUCH, BR 1993, s. 42; KUMMER, Art. 8, N. 316. 
750  BÜHLER, Art. 370, N. 24; BIEGER, N. 382; RUMO, s. 585; GAUCH, Werkvertrag, N. 2104, 

2171, 2194; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 370, N. 26; HONSELL, Art. 203, N. 3; 

TANDOĞAN, Cilt II, s. 176. 
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2/I) uyarınca yüklenici aksini ispat etmek zorundadır. Yüklenici aksini ispat etmekten 

kaçınır veya herhangi bir karşıt kanıt getiremezse, doktrinde bu durumun iş sahibinin 

iddiasının doğru olduğuna dair bir delil (Indiz) teşkil ettiği ifade edilmektedir751. Bu 

kapsamda özellikle iş sahibi yüklenicinin eserin meydana getirilmesi aşamasındaki 

denetim yükümlülüğünü ihmal ettiğini ve eserin incelenmesini hiç ya da gereği gibi 

organize etmediğini iddia ederse, yüklenicinin aksinin ispatına katkıda bulunmak 

zorunda olduğu ifade edilmektedir752.  

 

VII. ESERİN KABULÜNDEN SONRA ESERDEKİ AYIBA İLİŞKİN 

OLARAK İŞ SAHİBİNİN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ İMKÂNLAR 

İş sahibi eserin kabulünden sonra TBK m. 475’te teslim edilen eserin ayıplı 

olması nedeniyle kendisine tanınan hakları kullanamaz. Zira iş sahibinin yükleniciye 

karşı eserdeki ayıp sebebiyle talepte bulunabilmesi için eserin kabul edilmemiş olması 

gerekir. Kabul ayıptan doğan hakların varlığını engeller. Bu nedenle iş sahibi eserin 

kabulünden sonra TBK m. 475 anlamında eserdeki ayıba ilişkin herhangi bir talepte 

bulunamaz. Bu durumda eserin kabulü neticesinde ayıptan doğan haklarını kaybeden iş 

sahibinin, eser sözleşmesine ilişkin olmayan başka bir talep temeline dayanmak 

suretiyle eserdeki ayıbın giderilmesini veya ayıbın iş sahibi ya da üçüncü bir kişi 

tarafından giderilmesi durumunda masrafların yüklenici tarafından karşılanmasını talep 

edip edemeyeceği meselesi ortaya çıkar. Bu husus özellikle kabulün iş sahibinin iradesi 

olmaksızın kanun gereği gerçekleştiği veya güven teorisi uyarınca tespit edildiği 

durumlar bakımından büyük önem arz eder. Zira sözü edilen durumlarda eserin kabulü 

iş sahibinin gerçek iradesine uymamaktadır. 

 
751  GAUCH, Werkvertrag, N. 2104; BÜHLER, Art. 370, N. 24; BGE 119 II 306; 106 II 31; 98 II 243. 
752  GAUCH, Werkvertrag, N. 2104. 
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İş sahibinin eserin kabulünden sonra başka bir talep temeline dayanarak eserdeki 

ayıba ilişkin herhangi bir talepte bulunup bulunamayacağı konusu doktrinde 

tartışmalıdır. Bir görüşe göre, eserin kabulünden sonra iş sahibi kabul edilen ayıba 

ilişkin olarak herhangi bir talepte bulunamaz753. Eserin kabulü ile iş sahibi söz konusu 

ayıplara ilişkin bütün haklarını kaybeder. Buna karşılık, doktrinde, ayıp sebebiyle 

sorumluluk zamanaşımının geçmesi veya eserin kabul edilmiş olması sebebiyle 

reddedilse dahi, ayıplı bir eser tesliminin aynı zamanda hukuka aykırı bir fiil teşkil 

etmesi durumunda yüklenicinin sorumlu tutulabileceği ifade edilmektedir. Nitekim 

başkalarının yaşamı, vücut bütünlüğü ve hukuken korunan herhangi bir varlığı için 

tehlike oluşturan kimse hukuka aykırı hareket etmiş olur. Zira tehlike ilkesi uyarınca hiç 

kimse başkalarının şahıs varlığı ve malvarlığı değerlerini tehlikeye sokmamalıdır. Bu 

ilkenin ayıplı eserin iş sahibinin yaşamı ve sağlığı bakımından tehlike teşkil etmesi 

durumunda da uygulanması gerektiği belirtilmektedir754. Bu kapsamda teslim edilen 

ayıplı bir eserin iş sahibinin yaşamı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike teşkil 

etmesi durumunda, yüklenici sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmiş 

olmamakta; aynı zamanda bir genel davranış kuralını da ihlal etmektedir. Bu tür bir ihlal 

sözü edilen tehlikenin gerçekleşmesi durumunda TBK m. 49 uyarınca sorumluluğa 

sebep olabilir. Bu nedenle yüklenicinin tehlikenin gerçekleşmesini ve iş sahibinin söz 

konusu tehlike sebebiyle zarara uğramasını engellemek için gerekli bütün önlemleri 

almakla yükümlü olduğu ifade edilmektedir755. Bununla birlikte doktrinde hâkim olan 

görüşe göre, yüklenicinin gerekli önlemleri almaması durumunda iş sahibi yükleniciden 

 
753  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KOLLER, Alfred, “Ausservertragliche Haftung für Werkmängel”, 

in Jusletter 7. September 2009, s. 1 vd. 
754  RÖTHLISBERGER, Thomas, Zivilrechtliche Produktbeobactungs-, Warn- und Rückrufpflichten 

der Hersteller, Diss. Basel, Zürich 2003, s. 181; KOLLER, Ausservertragliche Haftung, s. 2; 

GAUCH, Werkvertrag, N. 821a. Tehlike ilkesi hakkında ayrıca bkz. HONSELL, Heinrich, 

Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Zürich 2005, § 4, N. 31 vd. 
755  BIERI, s. 47; KOLLER, Ausservertragliche Haftung, s. 2. 
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talepte bulunamaz756. Zira hâkim görüşe göre kaynağını tehlike ilkesinde bulan tehlikeyi 

bertaraf etme yükümlülüğü (Gefahrabwendungspflicht) kural olarak dava edilemez. 

Ancak istisnai bazı durumlarda yükleniciden eserdeki ayıbın giderilmesi, diğer bir 

ifadeyle eserdeki ayıbın meydana getirdiği tehlikenin ortadan kaldırılması talep ve dava 

edilebilir. Somut olayda istisnai duruma ilişkin koşulların gerçekleşmemiş olması 

durumunda ise, yükleniciden herhangi bir talepte bulunulamayacağı ifade 

edilmektedir757. Diğer taraftan zarar gören iş sahibinin eserdeki ayıbın yol açtığı 

tehlikeyi bizzat ortadan kaldırarak masraflar için yükleniciden tazminat talep edip 

edemeyeceği konusu da tartışmalıdır. İsviçre Federal Mahkemesi, masrafları 

yükleniciye ait olmak üzere tehlikeyi bertaraf etmek için eserdeki ayıbın bizzat iş sahibi 

tarafından giderilmesine imkân tanımamaktadır758. Bununla birlikte doktrinde bir görüşe 

göre759, iş sahibi söz konusu masraflar için yükleniciden TBK m. 49 ve devamında yer 

alan haksız fiile ilişkin hükümler uyarınca tazminat talep edebilir. Diğer bir görüşe göre 

ise760, tehlikenin ortadan kaldırılmasına ilişkin masraflar TBK m. 529’da düzenlenen 

vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanılarak talep edilebilir. Bu görüşe göre, eserdeki 

ayıbın iş sahibinin hukuki varlıkları bakımından bir tehlike oluşturması durumunda, 

yükleniciden söz konusu tehlikenin ortadan kaldırılmasını talep edebilir. Yüklenicinin 

tehlikeyi bertaraf etme yükümlülüğünü (Gefahrabwendungspflicht) yerine getirmemesi 

 
756  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. RÖTHLISBERGER, s. 181; KOLLER, Ausservertragliche 

Haftung, s. 2. 
757  RÖTHLISBERGER, s. 181. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KOLLER, Ausservertragliche 

Haftung, s. 2. Buna karşılık, doktrinde, istisnai olarak iş sahibine tazminat talep edebilme imkânı 

tanınması gerektiği ifade edilmektedir. 
758  BGE 117 II 259 E. 3. 
759  GAUCH, Peter, “Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts”, recht 1996, s. 233. 
760  RÖTHLISBERGER, s. 206 vd.; KOLLER, OR AT, § 32 N. 30 vd.; KOLLER, Ausservertragliche 

Haftung, s. 2. Bu görüşe göre, vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanabilmesi için zarar gören iş 

sahibinin tehlikeyi ortadan kaldırması başkası yararına ve yükümlü olan yüklenicinin menfaatine 

olmalıdır. Diğer taraftan Federal Mahkeme ise tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan 

masrafların vekaletsiz iş görme uyarınca talep edilemeyeceğine açıklık getirmemiştir. 
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durumunda ise, iş sahibi masrafları yükleniciye ait olmak üzere gerekli önlemleri bizzat 

kendisi alabilir ve masrafları TBK m. 529/I uyarınca yükleniciden talep edebilir761. 

Tazmini talep edilebilecek masraflar somut olayın koşullarına göre belirlenir. 

Eserin kabulü neticesinde ayıptan doğan haklarını kaybeden iş sahibinin TBK m. 

112’de yer alan borcun gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin genel hüküm uyarınca 

yükleniciden talepte bulunup bulunamayacağı hususunun da incelenmesi gerekir. 

Nitekim yüklenici ayıplı bir eser teslim etmek suretiyle sözleşmeyi gereği gibi ifa 

etmemiş olur. Türk/İsviçre Hukuku’nda hâkim olan görüşe göre762, borcun gereği gibi 

ifa edilmemesi durumunda TBK m. 112’de yer alan genel hüküm uygulanır. Bununla 

birlikte eser sözleşmesi bakımından kanunda “Ayıp Sebebiyle Sorumluluk” başlığı 

altında TBK m. 474 ve devamında özel hükümler sevk edilmiştir. Teslim edilen eserin 

ayıplı olması durumunda TBK m. 474 ve devamında yer alan özel hükümlerin yanı sıra 

TBK m. 112 hükmünün uygulanıp uygulanamayacağı konusu doktrinde tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre763, eser sözleşmesinde ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler nihai özel 

hüküm (abschliessende Sonderregelung) niteliğindedir. Bu nedenle yüklenici tarafından 

ayıplı bir eser teslim edilmesi durumunda iş sahibi TBK m. 112 uyarınca tazminat 

talebinde bulunamaz; sadece ayıp sebebiyle sorumluluğa ilişkin hükümlere başvurabilir. 

Diğer bir görüşe göre764, teslim edilen eserin ayıplı olması durumunda iş sahibi eser 

sözleşmesindeki ayıp sebebiyle sorumluluğa ilişkin hükümlerin yanı sıra borcun gereği 

gibi ifa edilmemesine ilişkin genel hükümler uyarınca da yükleniciden talepte 

bulunabilir. Ancak iş sahibinin TBK m. 112 uyarınca talepte bulunabilmesi için TBK m. 
 

761  KOLLER, Ausservertragliche Haftung, s. 3; KOLLER, OR AT, § 32, N. 30 vd.; 

RÖTHLISBERGER, s. 206-207. 
762 WEBER, Art. 97, N. 60; WIEGAND, Art. 97, N. 2; KOLLER, OR AT, § 45, N. 14, § 57, N. 41; 

EREN, Borçlar Genel, s. 1070; OĞUZMAN/ÖZ, Cilt I, s. 487. 
763  SCHLATTER, s. 28, 63; BÜHLER, Art. 368, N. 14; GAUCH, Werkvertrag, N. 2326; 

ZINDEL/PULVER/SCHOTT, Art. 368, N. 78; BRÄNDLI, Nachbesserung, N. 67; LENZLINGER 

GADIENT, s. 123. 
764  KLAUSER, s. 133; ARAL, s. 194. 
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474 ve devamında hükme bağlanan özel koşulların yerine getirilmiş olması gerekir765. 

Başka bir görüşe göre ise766, iş sahibinin gözden geçirme ve bildirim külfetlerini yerine 

getirmiş olması gerekmediği gibi, ayıptan doğan haklar bakımından öngörülen 

zamanaşımı süreleri içerisinde de talepte bulunmuş olması gerekmez. 

Kanaatimizce iş sahibinin eseri gereği gibi bir ifa olarak kabul ettiği veya 

bildirim külfetinin ihlali dolayısıyla eserin kabul edilmiş sayıldığı durumlarda esasen 

sözleşme gereği gibi ifa edilmiş değildir. Zira teslim edilen eser sözleşme ile 

kararlaştırılan veya dürüstlük kuralı gereği taşıması gereken nitelikleri haiz 

olmadığından iş sahibi sözleşmenin ifası ile elde etmeyi amaçladığı menfaate tam olarak 

kavuşamamıştır. Bu nedenle eserin kabulünden sonra iş sahibi ayıptan doğan haklarını 

kaybetmekle birlikte TBK m. 112’de yer alan borcun gereği gibi ifa edilmemesine 

ilişkin genel hüküm uyarınca yükleniciden talepte bulunabilmelidir. Zira eserin kabul 

edilmemiş olması yüklenicinin ayıp sebebiyle sorumluluğuna dayanılması için gerekli 

bir koşuldur ve eserin kabulü ile birlikte iş sahibi sadece kabulün kapsamına dahil olan 

ayıp ya da ayıplara ilişkin ayıptan doğan haklarını kaybeder (TBK m. 477/I). Bu 

nedenle, iş sahibi, saklı tutma beyanında bulunmamış olsa dahi TBK m. 112’de yer alan 

genel hüküm uyarınca ifanın gereği gibi yapılmamış olması nedeniyle uğradığı 

zararların tazmini talebinde bulunabilmelidir. Bu kapsamda iş sahibi eserdeki ayıbın 

giderilmesine ilişkin olarak tazminat talep edebilmelidir. 

 

 

 

 

 
765  PEDRAZZINI, s. 520; KLAUSER, s. 162. 
766 ARAL, s. 194. Bu durumda zamanında veya usulüne uygun olarak ayıp bildiriminde bulunmaması 

nedeniyle ayıptan doğan haklarını kaybeden iş sahibi TBK m. 112 uyarınca zararlarının tazminini 

talep edebilir. 
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SONUÇ 

Eser sözleşmesi, yüklenicinin belirli bir bedel karşılığında iş sahibi için bir eser 

meydana getirerek teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmesi bir eser 

meydana getirme, bedel ödeme ve meydana getirilecek eser karşılığında bedel ödeme 

konusunda tarafların anlaşması olmak üzere üç unsurdan oluşur. Yüklenicinin iş görme 

faaliyetinin sonucu olarak bir eser meydana getirme taahhüdünde bulunması, eser 

sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran en esaslı unsurdur. 

Yüklenici iş görme ediminin sonucu olarak maddi bir eser meydana 

getirebileceği gibi maddi varlığı olmayan bir eser de meydana getirebilir. Önemli olan 

kendi içinde bütünlüğe sahip, belli ölçüde belirlenebilir bir nitelik taşıyan ve objektif 

olarak taahhüt edilebilir bir iş görme sonucu olmasıdır. Maddi olmayan iş görme 

sonucunun eser sözleşmesine konu olabilmesi bakımından maddi bir varlık üzerinde 

somutlaşmış olup olmaması önem arz etmemektedir. 

Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen, ivazlı, rızaî ve kural olarak ani 

edimli bir sözleşmedir. Edim konusunun sözleşmenin kurulması sırasında belli olmadığı 

ard arda edimli eser sözleşmeleri ile edimin sürekli nitelikte olduğu eser sözleşmeleri 

sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşme niteliğindedir. Ancak ifade edilmelidir ki, niteliği 

gereği uzun süreli olan bir eser sözleşmesinde eserin meydana getirilmesinin uzun bir 

zamana yayılması o sözleşmeye sürekli borç ilişkisi niteliği kazandırmamaktadır. 

İfa, genel olarak borçlanılan edimin yerine getirilmesidir. Edim konusunun 

niteliği ve özellikleri ile yakından ilgili olan ifa, borçlanılan edimin niteliğine göre 

bazen edim fiilinin bazen de edim sonucunun yerine getirilmesini ifade eder. Eser 

sözleşmesinde ifa edim sonucunun yerine getirilmesine yöneliktir. 

Eser sözleşmesinde ifa, edim sonucunun eserin meydana getirilmesi ile 

kendiliğinden elde edildiği durumlar hariç, eserin teslimi ile gerçekleşir. Eserin teslimi, 

taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eserin türüne bağlı olarak zilyetliğin devri 
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veya tamamlama bildiriminde bulunulması suretiyle gerçekleşir. İfade edilmelidir ki, 

zilyetliğin devri veya tamamlama bildirimi ile birlikte ifanın gerçekleşmiş olması için 

kural olarak yüklenici tarafından teslim edilen eserin borca uygun, yani tamamlanmış ve 

ayıpsız olması gerekir. Aynı zamanda eser kararlaştırılan yer ve zamanda teslim edilmiş 

olmalıdır. Bu durumda yüklenici borcundan kurtulur. İş sahibinin eser sözleşmesinden 

kaynaklı ifa talebi sona erer. 

İş sahibi kural olarak borca uygun olmayan bir ifa teklifini kabul etmek ve 

dolayısıyla eseri teslim almak zorunda değildir. Önemle belirtilmelidir ki, iş sahibi 

sadece önemli ayıplar bakımından eseri teslim almaktan kaçınabilir. Bu durumda iş 

sahibi eseri teslim almaktan kaçınırsa alacaklı temerrüdüne düşmez. Aksine yükleniciyi 

borçlu temerrüdüne düşürebilir. Diğer taraftan iş sahibi sözleşmede kararlaştırılandan 

başka bir eseri veya ayıplı ya da eksik bir eseri teslim alabilir. Ayıplı eserler bakımından 

Kanun’da açık düzenleme bulunur. Eksik eserin teslimi ise, iş sahibinin eseri ifa olarak 

kabulü veya dürüstlük kuralı (TMK m. 2/I) gereği olur. Eserin tamamına oranla çok 

küçük ve ikinci derecede eksiklikler eserin teslimine engel teşkil etmez. Bu durumda iş 

sahibi eseri teslim almaktan kaçınamaz. Bu şekilde bir eserin yüklenici tarafından iş 

sahibine teslim edilmesi halinde teslim gerçeklemiş sayılır. Bu dürüstlük kuralının 

gereğidir. Burada teslim dürüstlük kuralı (TMK m. 2/I) uyarınca gerçekleşir. Teslimin 

gerçekleşmesi için kural olarak eserin borca uygun, yani tamamlanmış ve ayıpsız olması 

gerekmekle birlikte, tamamlanmamış bir eser de teslim edilebilir. Tamamlanmamış bir 

eserin ifa olarak kabul edildiği veya uygun bir süre içinde reddedilmediği durumlarda 

teslim gerçekleşmiş olur. Bu durumda eserin teslimi iş sahibinin eseri ifa olarak kabul 

etmesi suretiyle gerçekleşir. Eserin ifa olarak kabulü açıkça gerçekleşebileceği gibi, 

uygun bir süre içinde red beyanında bulunmamak suretiyle örtülü olarak da 

gerçekleşebilir. 
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Kabul, iş sahibinin teslim edilen eserin sözleşmeye uygun ve ayıpsız olduğuna 

ilişkin irade beyanıdır. Kabul, varması gerekli tek taraflı bir irade beyanıdır. Kabulün 

gerçekleşebilmesi için yüklenicinin onayı gerekmez. İş sahibi tarafından beyan edilen 

kabul kesindir. İş sahibi yükleniciye karşı kabul beyanında bulunduktan sonra bu beyan 

geri alınamaz. Ancak kabul koşula bağlı olarak beyan edilebilir.  

Kabulün söz konusu olabilmesi için kural olarak eserin teslim edilmiş olması 

gerekir. Teslim, eserin kabulünün ön koşulunu oluşturur. Bu husus, eserin kabulünü 

zaman itibariyle eserin teslim alınması ve gözden geçirilmesinin takip edeceğini 

öngören mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nun 370. maddesinin lafzından da açıkça 

anlaşılır. Diğer taraftan eser sözleşmesinde kural, eserin kabulünün teslimden sonra 

gerçekleşmesi olmakla birlikte, istisnai hallerde kabulün teslimden önce veya teslim ile 

birlikte gerçekleşebileceğinin kabulü gerekir. İfade edilmelidir ki, eserin teslim edilmiş 

olması kabulün koşulu olmakla birlikte iş sahibinin eseri teslim almış olması, eserin 

kabul edildiği anlamına gelmez. Eserin fiilen teslim alınması, eserin kabulü sonucunu 

doğurmaz. Bununla birlikte eserin iş sahibi tarafından teslim alınmış olması, eserin 

kabul edildiği anlamına gelmez. Eserin tesliminden sonra kabulden söz edebilmek için 

ilave birtakım koşulların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu doğrultuda kabulün söz 

konusu olabilmesi için kural olarak teslim alınan eserin iş sahibi tarafından gözden 

geçirilmiş olması ve eserin kabul edildiğine dair bir irade beyanında bulunulması 

gerekir. Kabul, TBK m. 477/I uyarınca kural olarak iş sahibinin açık veya örtülü irade 

beyanı ile gerçekleşir. Belirli durumlarda ise, Kanun kabul için gerekli olan irade beyanı 

şartını bertaraf etmiş ve iş sahibinin irade beyanında bulunmuş olup olmamasına ve 

yüklenici tarafından nasıl anlaşıldığına bakılmaksızın eserin kabul edildiği 

varsayılmıştır. Bu durumlarda bir kanuni varsayımın söz konusu olduğunun kabulü 

gerekir. Zira burada kanun koyucu belirli bir hareket tarzına irade beyanı kıymeti 

vermemekte; aksine birinci fıkrada getirdiği irade beyanı koşuluna ikinci ve üçüncü 
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fıkralarda getirdiği hükümler ile bir istisna öngörmektedir. Bu suretle irade beyanı 

koşulunu söz konusu hükümlerle (TBK m. 477/II ve III) bertaraf etmiş olmaktadır. 

Varması gerekli tek taraflı bir irade beyanı olan kabul, iş sahibi tarafından 

şahsen beyan edilebileceği gibi, yetkili temsilcisi vasıtasıyla da açıklanabilir. İş sahibi 

kabul beyanını yükleniciye veya yetkili temsilcisine yöneltmelidir. Kabul açıkça ortaya 

konulabileceği gibi, örtülü olarak da beyan edilebilir. Uyuşmazlık halinde güven teorisi 

ışığında; iş sahibinin davranışı ve somut olayın koşullarına göre sonuca ulaşılmalıdır. İş 

sahibi tarafından ortaya konulan irade beyanının kabul olarak nitelendirilebilmesi için 

beyanın içeriğinden iş sahibinin teslim edilen eseri sözleşmeye uygun ve ayıpsız 

gördüğünün anlaşılması gereklidir. Bununla birlikte kabulün gerçekleşmiş olması için iş 

sahibinin ayıptan doğan haklardan feragat etmiş olması gerekmez. Zira feragat kabulün 

gerçekleşmesi bakımından gerekli bir koşul değil, eserin kabulünün hukuki sonucudur. 

İş sahibi eseri kabul etmek suretiyle ayıptan doğan haklarından feragat etmiş olur. 

Kamu ihale sözleşmelerinde kabul sıkı şekil koşullarına bağlanmıştır. Kabul 

işlemleri sözleşme tarafı idare tarafından oluşturulan kabul komisyonları tarafından 

yazılı olarak yapılır. TBK m. 477 anlamından kabul, kamu ihale sözleşmelerinde yapım 

işinin kesin kabulünü ifade eder. Kesin kabul, kesin kabul komisyonu tarafından 

gerçekleştirilir. Kesin kabulün söz konusu olabilmesi öncelikle yüklenici tarafından 

tamamlanan yapım işinin geçici kabulünün tamamlanmış olması gerekir. Kamu ihale 

sözleşmelerinde geçici kabul, yüklenici tarafından tamamlanan yapım işinin iş sahibi 

idare tarafından teslim alınmasını ifade eder. İkinci olarak, kesin kabulün söz konusu 

olabilmesi için yapım işinin geçici kabul işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra teminat 

süresi adı verilen ve en az on iki ay olarak belirlenmesi gereken sürenin geçmesi 

gerekir. Kamu ihale sözleşmelerinde teminat süresi belirlenmeksizin kesin kabul 

işlemleri gerçekleştirilemez. Teminat süresinden sonra kesin kabul işlemleri geçici 

kabule ilişkin usule uygun olarak yerine getirilir. 
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Kabulün hukuki sonuçları Türk Borçlar Kanunu’nun 477. maddesinin birinci 

fıkrasında düzenlenmiştir. TBK m. 477/I’de yer alan “her türlü sorumluluk” ifadesinin 

ayıptan doğan sorumluluk olarak anlaşılması gerekir. “Eserin Kabulü” başlığını taşıyan 

TBK m. 477 hükmünün eser sözleşmesine ilişkin hükümler arasında bulunduğu yer 

itibariyle ve kanunun amaca göre yorumu sonucunda kanun koyucunun söz konusu 

hükümde kastettiği sorumluluğun ayıptan sorumluluk olduğu sonucuna ulaşılır. Nitekim 

Kanunun sistematiği göz önünde bulundurulduğunda, kabulün eser sözleşmesine ilişkin 

hükümler içerisinde “Ayıp Sebebiyle Sorumluluk” üst başlığı altında düzenlenmesi ve 

TBK m. 477/I hükmünde gizli ayıplar ile yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıplar 

bakımından yüklenicinin sorumluluğunun devam edeceği hükme bağlanmak suretiyle 

söz konusu ayıpların kabulün kapsamı dışında bırakılması, kanun koyucunun kabulü 

ayıptan sorumluluğa ilişkin bir hukuki kurum olarak düzenlendiğini gösterir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 477/I. maddesi uyarınca kabulün hukuki sonucu, 

yüklenicinin ayıptan sorumluluktan kurtulmasıdır. Kabulün hukuki sonucunu TBK m. 

477/I’de yüklenici bakımından hükme bağlayan kanun koyucu, kabulün yükleniciyi 

sorumluluktan kurtarıcı etkisini sadece açık ayıplar bakımından kabul etmiş; usulüne 

uygun gözden geçirme sırasında fark edilemeyen ayıplar ile yüklenici tarafından kasten 

gizlenen ayıplar kabulün etki alanına dahil edilmemiştir. Kabulün iş sahibi bakımından 

sonucu ise, ayıptan doğan hakların kaybedilmesidir. Eserin kabulünden sonra iş sahibi, 

ayıbı takip eden zararların tazmini de dahil olmak üzere ayıptan doğan haklarının 

tamamını kaybeder. Ayıba ilişkin olmayan diğer hakları ise eserin kabulünden 

etkilenmez. İş sahibi çekince ileri sürmemiş olsa dahi eserdeki eksikliklere ilişkin 

taleplerini yükleniciye karşı ileri sürebilir. Ayrıca ayıbı takip eden zararların dışında 

kalan diğer zararların tazminini de talep edebilir. Diğer zararları fiili zarar olabileceği 

gibi yoksun kaldığı kar da olabilir. Diğer taraftan iş sahibi eseri bazı ayıplara ilişkin 
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haklarını saklı tutmak suretiyle kabul etmiş olabilir. Saklı tutulan ayıplara ilişkin haklar 

eserin kabulünden sonra da yükleniciye karşı ileri sürülebilir. 

 Kamu ihale sözleşmelerinde kesin kabul tarihine kadar yapım işinin her türlü 

sorumluluğu yüklenicidedir. Yapım işinin kesin kabulü ile yüklenici yapım işindeki açık 

ayıplar sebebiyle sorumluluktan kurtulmakla birlikte, gizli ayıplar ve yüklenici 

tarafından kasten gizlenen ayıplar bakımından sorumlu olmaya devam eder. Yüklenici 

ve alt yüklenicilerin kesin kabulden sonraki sorumluluğu, KİSK m. 30 uyarınca kesin 

kabul onay tarihinden on beş yıl geçmekle ortadan kalkar. İfade edilmelidir ki, KİSK m. 

30 uyarınca yüklenici alt yükleniciler ile müteselsil olarak sorumludur. Alt 

yüklenicilerin sorumluluğu kural olarak yapım işinde üstlenmiş oldukları işlerle sınırlı 

olmakla birlikte, alt yüklenici tarafından meydana getirilen kısımdaki aykırılık yapım 

işinin diğer kısımlarını da etkiliyorsa alt yüklenici yapının tamamı bakımından 

yüklenici ile müteselsilen sorumludur. 

Türk Borçlar Kanunu eserin kabulüne ilişkin ispat yükünün kime ait olması 

gerektiğine ilişkin bir hüküm içermez. TMK m. 6’da yer alan ispata ilişkin genel kural, 

eserin kabulünde de uygulanır. Buna göre eserin kabulünde ispat yükü kural olarak 

bunu iddia eden yüklenicidedir. Bu bağlamda kabulün TBK m. 477/I uyarınca iş 

sahibinin açık veya örtülü irade beyanı ile gerçekleştiği durumlarda ispat yükü 

yüklenicidedir. Bununla birlikte kabulün ayıp bildiriminin zamanında yerine 

getirilmemesi sonucunda kanuni varsayım ile gerçekleştiği durumlarda ise, ispat yükü 

kısmen tersine çevrilmiştir. Bu durumda iş sahibinin ayıp bildirimini yaptığını ve ayıp 

bildiriminde bulunduğu zamanı ispat etmekle ispat yükünden kurtulur. Yüklenici ayıp 

bildiriminin zamanında yapılmadığını ispat etmelidir. Yüklenici tarafından kasten 

gizlenen bir ayıp bulunması durumunda ise, ispat yükü iş sahibindedir. Diğer taraftan 

yargılama sırasında ayıp bildiriminin zamanında yapılmadığı usulüne uygun şekilde 
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kesin olarak belirlenirse, yüklenici tarafından ayrıca ileri sürülmemiş olsa bile, hâkim 

kanunda öngörülen kabul sonucunu re’sen dikkate almalıdır. 

İş sahibi eserin kabulü ile ayıp sebebiyle kendisine tanınan hakları kaybeder. Bu 

nedenle eserin kabulünden sonra eser sözleşmesine ilişkin hükümler çerçevesinde ilgili 

ayıba ilişkin herhangi bir talepte bulunamaz. Meğerki kabulü çekince ile beyan etmiş 

olsun. Bu durumda iş sahibinin eser sözleşmesine ilişkin olmayan başka bir talep 

temeline dayanarak yükleniciden eserdeki ayıbın giderilmesi veya ayıbın giderilmesine 

ilişkin masrafların karşılanması talebinde bulunup bulunamayacağı meselesi ortaya 

çıkar. İş sahibinin eserin kabulünden sonra eserdeki ayıba ilişkin talepte bulunabilmesi 

için kural olarak söz konusu ayıbın iş sahibi tarafından çekince ileri sürülmek suretiyle 

saklı tutulmuş olması gerekir. Ancak iş sahibi ayıba ilişkin haklarını kabul beyanında 

bulunurken saklı tutmamış olmakla birlikte eserdeki ayıp iş sahibinin yaşamı, sağılığı 

veya malvarlığı değerleri bakımından tehlike teşkil etmesi halinde, tehlike ilkesi 

(Gefahrensatz) gereği iş sahibinin yükleniciye karşı bir talepte bulunabilir. Bu 

kapsamda iş sahibi yükleniciden eserdeki ayıbın neden olduğu tehlikeyi bertaraf 

etmesini talep edebilir. Bu durum haksız fiile dayanan tehlikeyi bertaraf etme 

yükümlülüğünün (Gefahrabwendungspflicht) bir gereğidir. Yüklenici yükümlüklerine 

aykırı davranır ve tehlikeyi gidermezse iş sahibi ayıbın sebep olduğu tehlikeyi bizzat 

ortadan kaldırarak gerekli masrafların karşılanmasına ilişkin bir tazminat talep edebilir. 

İş sahibinin ayıbın giderilmesine ilişkin masraflarının tazminini yükleniciden vekaletsiz 

iş görme hükümleri uyarınca talep edebileceğinin kabul edilmelidir. 
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ÖZET 

Çalışmanın konusunu eser sözleşmesinin ifasında kabul oluşturmaktadır. Eser 

sözleşmesinde ifa, iş görme sonucunun eserin tamamlanmasıyla elde edildiği durumlar 

hariç, eserin teslimi ile gerçekleşir. Eserin teslimi, eser sözleşmesinde sözleşmenin ifası 

anlamına gelir ve eserin yüklenici tarafından teslim edilmesini ve iş sahibi tarafından 

teslim alınmasını ihtiva eder. Kabul ise, iş sahibinin teslim edilen eserin sözleşmeye 

uygun ve ayıpsız sayıldığına ilişkin irade beyanıdır. Eserin kabulü ile birlikte objektif 

bakımdan kötü ifa gereği gibi bir ifa haline gelir. Bu nedenle kabul, eser sözleşmesinin 

ifasında iyileştirici bir etkiyi haizdir. Kural olarak bir irade beyanı ile gerçekleşen kabul, 

belirli durumlarda iş sahibinin irade beyanı olmaksızın ve iş sahibinin fiillerinin 

yüklenici tarafından nasıl anlaşıldığı dikkate alınmaksızın kanundan dolayı gerçekleşir. 

Türk Borçlar Kanunu’na göre kabulün hukuki sonucu, yüklenicinin ayıp 

sebebiyle sorumluluktan kurtulmasıdır. Eserin iş sahibi tarafından açıkça veya örtülü 

olarak kabul edilmesi ile birlikte yüklenici ayıp sebebiyle sorumluluktan kurtulur; 

meğerki teslim ve usulüne uygun gözden geçirme sırasında fark edilemeyen veya 

yüklenici tarafından iş sahibinden kasten gizlenen bir ayıp bulunsun. Kabulün iş sahibi 

bakımından doğurduğu hukuki sonuç ise, ayıptan doğan hakların kaybedilmesidir. 

Eserin kabulü, ayıbı takip eden zararların tazmini de dâhil olmak üzere ayıptan doğan 

bütün hakların kaybedilmesi sonucunu doğurur. Meğerki iş sahibi kabulü çekince ile 

beyan etmiş olsun. Bununla birlikte iş sahibinin ayıba ilişkin olmayan diğer hakları 

eserin kabulüne rağmen varlığını korur. 

Anahtar Kelimeler: İfa, Eserin Teslimi, Kabul, Sorumluluktan Kurtulma, 

Ayıptan Doğan Hakların Kaybedilmesi. 
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ABSTRACT 

The subject of the study is approval in the performance of the contract for work 

and services. The performance in the contract for work and services is performed with 

the delivery of the work, except in cases where the result of the work is obtained upon 

the completion of the work. The delivery of the work means the performance of the 

contract and it includes the delivery of the work by the contractor and the acceptance of 

the work by the customer. Approval is a declaration of the will of the customer about 

the delivered work is deemed to be in conform with the contract and free from defects. 

With the approval of the work, objectively bad performance becomes a performance as 

required. Approval, therefore, has a curative effect on the performance of the contract 

for work and services. As a rule, approval by a declaration of will takes place in certain 

cases due to the law, without the declaration of will of the customer and regardless of 

how the will of the customer is understood by the contractor. 

According to the Turkish Code of Obligations, the legal consequence of the 

approval means that the contractor is released from the defect liability. When the work 

is approved expressly or tacitly by the customer, the contractor is released from liability 

for defect except defects which could not have been discovered on acceptance and duly 

inspection or were deliberately concealed by the contractor. The legal consequence of 

the approval for the customer is the forfeiture of the warranty rights. Approval of the 

work results in the forfeiture of all warranty rights, including compensation for 

consequential damages except the customer has declared the approval with reservation. 

Additionally, other rights of the customer not related to the defect in the work remain 

despite the approval of the work. 

Keywords: Performance, Delivery of Work, Approval, Release from Liability, 

Forfeiture of the Warranty Rights. 

 


