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GİRİŞ 

 

 İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, insanlar kendi işlerini görme 

serbestisinde oldukları gibi, başka kimselerin yardımlarına da ihtiyaç duymuşlardır. Bu 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere ise, iş görme sözleşmeleri peyda olmuştur. Böylece 

yardıma ihtiyaç duyan bu kimseler, olayın dışındaki bir üçüncü kişiyi iş ile yetkili kimse 

olarak atayabilmektedirler. Ancak olayın asıl kişisinin o anda mevcut olmadığı, o 

kimseye ulaşılamadığı, rızasının alınamadığı ve benzeri kimi bazı durumlarda olayın arz 

ettiği tehlike karşısında, bir kimsenin o işe yetkisiz olarak müdahalesi 

gerekebilmektedir. Bu durum hukuk sistemlerinde, çalışmamızın da konusu olan 

“vekaletsiz iş görme” olarak adlandırılmaktadır. 

 

Vekaletsiz iş görme ile bir kimsenin hukuk alanına yetkisiz olarak müdahale 

edilmesine rağmen, hukuk sistemleri bu durumu mazur görerek yasaklamamış, bilakis iş 

gören kimsenin eylemini ve sonuçlarını bir takım kanuni düzenlemelere bağlamıştır. 

Vekaletsiz iş görmeye bu şekilde özel bir düzenleme bahşedilmesinin sebebi, toplumsal 

dayanışmayı pekiştirmektir.
 
Daha açık bir şekilde ifade edersek; bir kimsenin, zarar 

tehlikesi içinde olan başka bir kimseyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla 

o işi görmeye girişmesi hali, toplumsal dayanışma ruhuna katkıda bulunacaktır. İşte bu 

sebeple; söz konusu tehlikeli durumun varlığında vekaletsiz iş gören kimseye hukuk 

sistemlerince ağır bir sorumluluk yüklendiği durumun hakkaniyete, ahlaki değerlere ve 

toplumsal dayanışmanın gerekliliklerine aykırı düşeceği düşüncesiyle, Dünya Hukuk 

Sistemlerinde vekaletsiz iş görmeye özel bir önem atfedilmiştir.  

 

Günümüz hukuk sistemleri incelendiğinde, İngiliz ve Amerikan Hukukları hariç 

diğer hukuk sistemlerinde iş sahibi yararına vekaletsiz iş görme kavramını düzenleyen 
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hükümlerin yer aldığı görülmektedir. Bunlardan Fransız ve Alman Medeni Kanunları ile 

Türk Hukukunda belirleyici olan İsviçre Borçlar Kanunu belli başlı örneklerdir. Bahsi 

geçen bu kanunlarda yer alan düzenlemelere bakıldığında ise, Roma Hukukunda yer 

alan “negotiorum gestio” kavramından önemli ölçüde etkilendikleri ve bu sebeple 

vekaletsiz iş görmeye ilişkin düzenlemelerin birbirleri ile benzerlik arz ettiği 

görülmektedir.  

 

Vekaletsiz iş görme kavramının; dünyadaki tüm hukuk sistemlerinde olduğu 

gibi, İsviçre ve Türk Borçlar Kanununda da açık bir şekilde tanımı ortaya 

konulmamıştır. Bu durumun temel sebebi, vekaletsiz iş görmeyi doğuran iş ve 

işlemlerin hukuki çerçevesinin net olarak çizilememesidir. Vekaletsiz iş görme 

kavramında yer alan “vekaletsiz” ibaresi dolayısıyla akıllara vekalet sözleşmesini 

getirse dahi, bu iki kavram birbirlerinden tamamen farklı iki olgu teşkil etmektedir. 

Yine vekaletsiz iş görmenin kanundaki yerinden yola çıkarak bir değerlendirme 

yapıldığında, diğer iş görme sözleşmelerinden kıyas yolu ile de bir sonuç 

alınamamaktadır. Bu sebeple söz konusu kavramın; unsurları, iş gören ile iş sahibinin 

hak ve yükümlülüklerinin ortaya konulması ile şekillenerek bir tanıma kavuştuğunu 

söyleyebiliriz.  

 

Bu anlatılanlar sonrasında en basit şekliyle ifade etmek gerekirse vekaletsiz iş 

görme; bir kimsenin hukuken yetkili veya yükümlü olmaksızın, başka bir kimsenin 

işini, o kimsenin yararına veya kendi ya da üçüncü bir kimsenin yararına görmesi 

halidir. Bu tanımda, başkasının işini gören kimse olarak bahsedilen kimse “iş gören”, işi 

görülen kimse ise “iş sahibi” olarak adlandırılır.  
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Vekaletsiz iş görme, doktrinde genellikle “bir kimsenin başkasına ait bir işi 

başkasının rızası olmaksızın o kişi menfaati doğrultusunda yerine getirmesi” olarak 

tanımlanmaktadır. Belirtmek gerekir ki bu tanım vekaletsiz iş görmenin bir alt türü olan 

“gerçek vekaletsiz iş görme”yi betimlemektedir. Ancak vekaletsiz iş görme her zaman 

iş sahibinin yararı doğrultusunda gerçekleşmemekte, kimi bazı durumlarda vekaletsiz iş 

görenin, başkasına ait bir işi kendi yararına veya üçüncü bir kimsenin yararına gördüğü 

durumlara da sıklıkla rastlanmaktadır. Bahsi geçen bu durum, vekaletsiz iş görmenin bir 

diğer çeşidi olan “gerçek olmayan vekaletsiz iş görme”yi meydana getirmektedir. Bu 

anlattıklarımızdan yola çıkarak vekaletsiz iş görmenin, gerçek ve gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görme olmak üzere iki ayrı türünün olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Vekaletsiz iş görmenin kavramsal ve hukuki çerçevesinin ortaya konulduğu 

çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde vekaletsiz iş 

görmenin tarihsel gelişimi ortaya konulacaktır. Vekaletsiz iş görmenin Türk 

Hukukundaki yeri incelenmeden önce, söz konusu olgunun bugünkü hukuk 

sistemlerindeki esin kaynağı olan Roma Hukukunda “negotiorum gestio” kavramı, 

kendi lehine başkasının işini görme ve vekalet sözleşmesi ile olan ilişkisi, sorumluluk 

hükümlerinin neler olduğu ve tarafların dava hakkı incelecektir. Ayrıca, İslam 

Hukukunda Mecelle Dönemindeki vekaletsiz iş görmenin tezahürü de kısa bir biçimde 

ele alınacaktır. Bunun ardından, vekaletsiz iş görme kavramının Türk Hukukunda 

geçirdiği aşamaları anlamak adına, konuda yapılmış iki önemli düzenleme olan 818 

sayılı Borçlar Kanunu
1
 ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda

2
 yer alan hükümler ve 

ayrıca diğer kanunlardaki görünümleri incelenecektir. 

 

                                                           
1
 Bkz. 08.05.1926 tarihli ve 366 sayılı RG. 

2
 Bkz. 04.02.2011 tarihli ve 27836  sayılı RG. 



4 
 

Çalışmamızın ikinci bölümünde vekaletsiz iş görme kavramının tanımı ortaya 

konulacak, ayrıca vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliği doktrinde sunulan çeşitli 

görüşler açıklanmak suretiyle gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme yönünden 

ayrı ayrı ele alınacaktır. 

 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, vekaletsiz iş görmenin türleri olan gerçek 

vekaletsiz iş görme ile gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin kavramsal çerçevesini 

çizmek amacıyla hangi hallerin bu kapsama girdiği, unsurlarının ve uygulanacak kanun 

hükümlerinin neler olduğu belirlenerek söz konusu kavramlar örneklemelerle 

açıklanacaktır. 

 

 Çalışmamızın dördüncü bölümünde; vekaletsiz iş görmenin gerçek ve gerçek 

olmayan türlerinde büyük oranda aynı olan unsurları, doktrinde kabul edilen objektif ve 

sübjektif ayrımdan hareketle ortaya konulacaktır. Buna göre; objektif unsurlar olan “iş 

görme”, “işin başkasına ait olması” ve “vekalete sahip olunmaması” unsurları 

incelenerek, sübjektif unsur olan “iş görme iradesinin bulunması” unsurunun 

gerekliliğine ilişkin doktrinde yer alan farklı görüşler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

 

Çalışmamızın beşinci bölümünde ise; vekaletsiz iş görmenin tarafları olan iş 

gören ve iş sahibinin hakları, borçları ve sorumlulukları ayrıntılı olarak ortaya 

konulacaktır. Bunlar haricinde; iş görenin ehliyetsizliği, iş sahibinin vekaletsiz iş 

görmeye onay vermesi ve vekaletsiz iş görmede zamanaşımı hususlarına da açıklamalar 

getirilecektir.  

 

Çalışmamızın son kısmı ise, bu çalışma kapsamında yaptığımız inceleme ve 

değerlendirmeler ışığında ortaya konulan sonuca ayrılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

I. TARİHSEL GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

 Günümüz hukuk sistemleri incelendiğinde, İngiliz ve Amerikan Hukukları hariç 

diğer hukuk sistemlerinde iş sahibi yararına vekaletsiz iş görme kavramını düzenleyen 

hükümlerin yer aldığı görülmektedir. Bunlardan Fransız ve Alman Medeni Kanunları ile 

Türk Hukukunda belirleyici olan İsviçre Borçlar Kanunu belli başlı örneklerdir. Bahsi 

geçen bu kanunlarda yer alan düzenlemelere bakıldığında ise, Roma Hukukunda yer 

alan “negotiorum gestio” kavramından önemli ölçüde etkilendikleri ve bu sebeple 

vekaletsiz iş görmeye ilişkin düzenlemelerin birbirleri ile benzerlik addettiği 

görülmektedir.
3
  

 

Bu sebepledir ki; Türk Hukukunda vekaletsiz iş görmenin tarihsel ve hukuki 

gelişimine bakılmadan önce, söz konusu olgunun çıkış noktası teşkil eden Roma 

Hukukunu incelemek gerekmektedir. Bunun yanı sıra İslam Hukukunda Mecelle 

Dönemindeki vekaletsiz iş görmenin tezahürü de kısa bir biçimde ele alınacaktır. 

Sonrasında Türk Hukukunda vekaletsiz iş görme kavramı, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan düzenlemelerin karşılaştırılması suretiyle 

ortaya konulacaktır. 

 

 

                                                           
3
 Özdemir, H. Gökçe; Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş Görme (Negotiorum 

Gestio), Ankara, 2001, s. 13. 
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II. ROMA HUKUKUNDA VEKALETSİZ İŞ GÖRME 

 

A. Genel Olarak  

 

 Roma Hukuku, Çağdaş Batı Hukuk Sistemine ve İsviçre Hukukundan dolaylı 

olarak da Türk Hukuk Sistemine geçen “vekaletsiz iş görme” kavramının ana 

kaynağıdır.
4
 

 

 Roma Hukukunda ilk devirlerde borçların kaynaklarının sözleşmeden veya 

haksız fiilden doğduğu fikri hakimdi. Ancak Iustinianus’un Institutiones’i döneminde 

borç kaynakları dörde çıkarılmıştı. Buna göre borçlar; sözleşmeden (contractus), haksız 

fiilden (delictum), sözleşme benzerinden (quasi contractus) ve haksız fiil benzerinden 

(quasi delictum) doğmaktaydı.
5
 

 

Roma Hukukunda bir ilişkinin sözleşme olarak addedilebilmesi için tarafların 

karşılıklı rıza beyanlarının olması zaruri olduğundan ve vekaletsiz iş görmede iş 

sahibinin rızası bulunmadığı gibi işten haberi dahi olmadığından, vekaletsiz iş görmenin 

bir sözleşme olmadığı fikri benimsenmiştir.
6
 Bunun sonucu olarak vekaletsiz iş görme 

kavramı, vekalet sözleşmesine benzetilerek “negotiorum gestio” olarak adlandırılmıştır. 

Buradan yapılacak bir çıkarımla; taraflar arasında sözleşme ilişkisi olmaması, ancak 

icazet verilmesi halinde sözleşme ilişkisinin doğacak olmasının vekaletsiz iş görmenin 

                                                           
4
 Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir; Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 

İstanbul, 1992, s. 488. 

5
 Arkan Akbıyık, Azra; Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme, İstanbul, 1999, s. 11 vd. 

6
 Tahiroğlu, Bülent; Roma Borçlar Hukuku, İstanbul, 2012, s. 288. 
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sözleşme benzeri sayılmasının sebebi olduğu söyleyebiliriz.
7
 Yine Institutiones’teki 

metinlerden
8
 Iustinianus Döneminde vekaletsiz iş görmenin, vekalet sözleşmesine 

benzetilerek, sözleşme benzeri
9
 sayıldığı

10
 sonucuna ulaşılmaktadır.

11 
 

                                                           
7
 İpek, Nurcan; “Roma Hukukunda Vekaletsiz İş Görme (Negotiorum Gestio)”, 

Argumentum, C. 1, S. 11, 1991, s. 168.  

8
 Iustinianus Institutiones’te yer alan söz konusu metinde (3.27.1) özetle; bir kişinin 

başka bir kimsenin işlerini görmesi durumunda negotiorum gesturum davalarının 

doğacağı ve bu dava haklarının iş gören ve iş sahibi açısından da bir hak teşkil ettiği, bu 

davaların sözleşmeden doğmadığı, vekaletsiz müdahale sonucu doğduğu, iş sahiplerinin 

haberleri olmadan borç sahibi olduğu açıklanmıştır. Söz konusu bu durumun iş 

sahibinin menfaati dolayısı ile kabul edildiği, dava hakkı olmasaydı kimsenin 

başkasının işini yapmaya yeltenmeyeceği, faydalı olarak iş görmüş olan kişinin aynı 

zamanda en dikkatli özeni göstermek ve hesap vermek zorunda olduğu, aksi halde 

gösterdiği özeninin yeterli sayılmayacağı belirtilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve ilgili 

metin için bkz. Sayın Korkmaz, Bengi; Roma Hukukunda Vekalet Sözleşmesi 

(Mandatum), Ankara, 2014, s. 190-191; Rado, Türkan; Roma Hukuku Dersleri Borçlar 

Hukuku, İstanbul, 1974, s. 173.  

9
  Sözleşme benzerleri, sözleşmelerin kimi özelliklerini taşımakla birlikte, burada 

karşılıklı anlaşma (consensus) söz konusu değildir. Taraflar borç doğurmaya yönelik 

herhangi bir irade beyanında bulunmamakta ve hatta belki de borç doğurmayı 

istememektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Dural, Mustafa; “Roma Hukukunda Akit 

Benzerleri (Quasi Contractus)”, İÜHFM, C. 33, S. 3, 1967, s. 257 vd.; Arkan Akbıyık, 

s. 11 vd. 

10
 Kutlu Sungurbey, Ayfer; Yetkisiz Temsil Özellikle Culpa In Contrehendo 

(Sözleşmenin Görüşülmesinde Kusur) ve Olumsuz Zarar, 1988, s. 26; Tahiroğlu, s. 286; 

Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 488. 
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 Roma Hukukunda, bir kimsenin kendisini ilgilendirmeyen bir işe karışması yani 

vekaleti bulunmaksızın başkasının işi ile uğraşması kusur olarak karşılanırdı.
12

 

Sonrasında, ölmüş veya gaip kimselerin işlerinin halli açısından negotiorum gestio 

kabul edilmiştir.
13

 Yine hukuk alanında yaşanan gelişmeler neticesinde söz konusu 

prensibe bir takım istisnalar getirilmiştir. Roma’da geçerli olan hukuk sisteminden 

örnek vermek gerekirse; işlerini herhangi birine devredemeden yaşadığı yerden acele bir 

şekilde ayrılmak zorunda kalan bir kimsenin işinin görülmesi durumu, hukuki 

düzenleme ile beraber yardımlaşmayı emreden ahlak kuralları arasında sayılmıştır.
14

  

 

Yukarıdaki örnekte bahsi geçen düzenlemeyi de kapsayan hukuki düzenlemeler 

ile beraber, başka bir kimsenin işinin vekaletsiz ya da kanuni veya görev icabı 

olmaksızın üstlenilmesi durumu vekaletsiz iş görme olarak nitelendirilmiştir.
15

  Roma 

Hukukunda vekaletsiz iş görmenin günümüzdeki süjeleri olan iş gören 

“gestor/negotiorum gestor” olarak, iş sahibi ise “dominus/dominus negotii” ismi ile 

anılmakta idi.  

 

                                                                                                                                                                          
11

 Roma Hukukunda sözleşme benzeri tipleri olarak kabul edilen; vekaletsiz iş görme 

(Negotorium gestio), vesayet (Tutela), sebepsiz iktisaplar (Condictiones), muayyen mal 

vasiyeti, müşterek mülkiyet (Communio indicens) ve Magistra önünde sual sormadan 

doğan borç (Interrogetio in iure) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dural, s. 258 vd. 

12
 Tahiroğlu, s. 286-287.  

13
 Dural, s. 259. 

14
 Erdoğmuş, Belgin; Roma Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul, 2005, s. 113; Tahiroğlu, 

s. 287; Sayın Korkmaz, s. 189 vd. 

15
 Dural, s. 259. 
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 Roma Hukukunda vekaletsiz iş görmenin unsurları, objektif unsurlar ve sübjektif 

unsurlar olmak üzere iki ayrı başlık altında toplanmaktadır. Objektif unsurlar; bir işi 

görme (Negotium gerere), idare edilen bir işin başka birinin işi olması (Negotium 

alienum) ve görülen işin esasen iş sahibi tarafından yapılacak olmasıdır. Sübjektif 

unsurlar olarak ise; başkasına ait olan bir işi görme niyetine sahip olmak (Animus 

negotia aliena gerendi), iş görenin özgür iradesi ve işin iş sahibinin menfaatine uygun 

olarak görülmesi (Utiliter gerere) aranmaktadır. 

 

B. Kendi Lehine Başkasının İşini Görme Halinin Negotiorum Gestio İle İlişkisi 

 

 Negotiorum Gestio’da temel kural, iş görenin başka bir kimsenin işini 

yapmasıydı. İş gören bir işi başkasının zannederek yapmasına rağmen, kendi işi olduğu 

ortaya çıkarsa burada vekaletsiz iş görmeden bahsedilemezdi. Yine işi yaparken o iş için 

yapacağı masrafı iş sahibinden almayı düşünmüş olması aranmakta, aksi halde bu işi 

sırf iyilik gayesi ile yerine getirmenin o işi bağış işlemine dönüştüreceği kabul 

edilmekteydi.
16

 

 

 Roma Hukukunda kendi menfaatine başkasının işini görme hususunun 

negotiorum gestio kapsamına girip girmediği hususu tartışmalı bir mevzu olup, 

başkasının işinin o kişinin menfaatine görülmesinin – animus negotia aliena gerendi -

zorunlu bir unsur olarak görülüp görülmemesiyle doğrudan ilişkilidir.
17

 Eğer bu husus 

zaruri kabul edilirse, kendi yararına iş görme bir vekaletsiz iş görme sayılmayacaktır. 

                                                           
16

 Tahiroğlu, s. 287-288; Dural, s. 260. 

17
 Tandoğan, Haluk; Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk - İsviçre Hukuku Bakımından 

Vekaletsiz İş Görme, İstanbul, 1957, s. 8 vd. 
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 Söz konusu hususta Roma Hukukunun farklı dönemlerinde farklı anlayışlar 

benimsenmiştir. Klasik öncesi dönem, klasik dönem ve klasik sonrası dönemdeki 

durumlar aşağıdaki gibidir:
18

 

 

 Klasik öncesi dönemde; başlangıçta iş görenin başkasının işini görme iradesine  

sahip olması zorunlu bir unsurken, sonralarda bu iradenin aranmadığı ve objektif unsur 

olan işin başkasına ait olması unsurunun arandığı görülmektedir. 

 

 Klasik dönemde; başkasının işinin görülmesi iradesi hususunda tartışmalar  

bulunmakta ve bu hususta iki temel metin
19

 mevcuttu. Bu metinlerden Labeo’ya 

atfedileninde; kötüniyetli iş görenin başkasının işi olduğunu bildiği bir işi görmesi 

durumunda, iş sahibinin elde edilen menfaatleri dava yoluyla talep edebileceği görüşü 

yer almaktaydı. Afrikanus’a atfedilen diğer metinde ise, iyiniyetli olarak başkasının 

işini gören kimsenin durumu incelenmişti. Görülen işin iş gören tarafından kendisinin 

zannederek görülmesine rağmen, aslında başkasının işinin iş görenin kendi menfaatine 

görüldüğü durumlarda, iş sahibine dava açma hakkı tanınmıştı. 

 

 Klasik sonrası dönemde; Klasik sonrası hukuk ve Iustinianus Hukuku,  

başkasının işini görme iradesinin varlığını zorunlu bir unsur olarak saymıştı. Döneme 

hakim olan bu görüş dolayısı ile kendi menfaatine iş görüldüğü durumlarda negotiorum 

gestionun şartlarının oluşmamasına rağmen, kendi lehine başkasının işini görme 

durumu “afaki vekaletsiz iş görme” olarak adlandırılmış ve uygulamada hakkaniyet 

                                                           
18

 Arkan Akbıyık, s. 13-14. 

19
 İlgili metinler ile karşıt ve lehe görüşler için bkz. Tandoğan, s. 8 vd.; Arkan Akbıyık, 

s. 13 vd. 
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gereği her iki durumda da iki tarafa da dava hakkı tanınmıştı.
20

 İş sahibi iş görenden 

dava yoluyla elde ettiklerini talep edebilecekken, iş gören de dava yoluyla uğradığı 

zararlar ve yapılan masrafları iş sahibinin sebepsiz zenginleşmesi ölçüsünde talep etme 

hakkına sahipti. Ayrıca iş görenin iş sahibine karşı hesap yükümlülüğü 

bulunmaktaydı.
21

 

 

C. Vekaletsiz İş Görmenin Vekalet Sözleşmesi İle İlişkisi 

 

 Bir kimsenin, başkasının işini yapması için o kişi tarafından vekil olarak tayin 

edilmesi durumunda, kişiler arasında rızaya dayanan bir sözleşmenin varlığından söz 

edilir ve sorunlar “mandatum”a yani vekalet sözleşmesine göre çözülürdü.
22

 

 

 Vekaletsiz iş görme ile vekalet sözleşmesi arasındaki en büyük fark, birinin 

sözleşme olmasına rağmen diğerinin sözleşme benzeri olmasıydı. Yine vekil ile 

vekaletsiz iş gören karşılaştırıldığında, iş görenin de vekil gibi işin sonunda iş sahibine 

hesap verme ve elde ettiklerini devretme yükümlülüğü altında olduğu görülür. Ancak 

vekil kastı ile sorumlu iken, iş gören tüm kusurlarından dolayı sorumluydu. Vekilin 

dava sonucunda infamis (şerefsiz) ilan edilmesi mümkünken, vekaletsiz iş görmede 

böyle bir dava sonucu yoktu.
23

 

                                                           
20

 Dural, s. 261. 

21
 Koschaker, Paul/Ayiter, Kudret; Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel 

Hukukunun Ana Hatları, Ankara, 1983, s. 254 vd. 

22
 Koschaker/Ayiter, s. 254 vd. 

23
 Savaş, Abdurrahman; “Roma ve Türk Hukukunda Vekalet Sözleşmesi”, SÜHFD, C. 

8, S. 12, Konya, 2000, s. 597-598; İpek, s. 170. 
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Roma Hukukunda vekaletsiz iş görme, vekalet sözleşmesi olarak kabul edilmese 

de onunla bağlantılı bir kavram olarak kabul görmekteydi. Vekalet sözleşmesinde iş 

sahibinin talebi ile bir işin halli söz konusu iken, vekaletsiz iş görmede iş sahibinin bir 

talebi ve iş görenin vekaleti olmaksızın bir işin görülmesi söz konusudur. Ve yine, iş 

sahibinin vekaletsiz olarak görülen işten haber alması sonucunda itirazda bulunmaması 

ve işe icazet vermesi durumunda vekalet akdinin söz konusu olduğu kabul 

edilmekteydi.
24

 Böyle bir durumun varlığında, alacak ve borçlar vekalet akdine göre 

tayin edilirdi. 

 

D. Vekaletsiz İş Görmede Sorumluluk 

 

 Roma Hukukunda işi idare edenin yani iş görenin vekaletsiz iş görmeden doğan 

sorumluluğu incelendiğinde, vekilin sorumluluğunda olduğu gibi tüm kusurlarından 

sorumlu olduğu
25

 (omnis culpa) görülmektedir. Ayrıca işi idare eden işin bitimi 

sonrasında iş sahibine hesap vermekle ve kazandıklarını devretmekle yükümlüydü.
26

 İş 

sahibin istemediği veyahut yasakladığı bir durumda iş görenin sorumluluğu daha da 

ağırlaştırılarak beklenmedik halden de sorumlu hale gelmekte idi.  Yine iş sahibi 

açısından ağır bir zarar oluşması tehlikesi varsa, iş görme eylemleri açısından 

sorumluluk daha hafif olarak takdir edilir ve iş gören kasıt ve ağır ihmalinden mesul 

tutulurdu.
27

 

                                                           
24

 Sayın Korkmaz, s. 192; İpek, s. 169; Dural, s. 264. 

25
 Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 488. 

26
 Koschaker/Ayiter, s. 255.; Umur, Ziya; Roma Hukuk Ders Notları, İstanbul, 2010, s. 

383. 

27
 Özdemir, s. 65. 
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 Vekaletsiz olarak iş görenden beklenen, gerekli özeni göstermek ve iyi bir aile 

babası (bonus pater familias) gibi hareket etmekti.
28

 Yine iş görme eyleminin iş 

sahibinin menfaati doğrultusunda yapılmış olması aranmaktaydı. 

 

 İş sahibinin sorumluluğuna bakıldığında ise; iş sahibinin lehine yapılmış olan iş 

ve hizmetleri kabule mecbur olduğu görülmektedir. Ayrıca iş sahibi, işin idaresi 

maksadı ile yapılmış masrafları iş görene ödemekle ve üstlendiği borçları üzerine 

almakla mükellefti.
29

 Bu duruma örnek olarak verilen gestorun komşusu seyahatteyken 

hastalanan kölesini tedavi ettirdiği durumda, masraflarının tazminini isteyebileceği 

kabul edilmekteydi.
30

 İş sahibi, zorunlu ve faydalı masraflar haricinde kalan lüks 

masrafları ödemek zorunda değildi.
31

 Bir başka görüşte ise, iş görenin sadece iş 

sahibinin uygun bulduğu masrafları isteyebileceği belirtilmektedir. Bu görüşe ilişkin, iş 

sahibinin evini yıktırmak istediği ve ancak iş görenin bu evde tadilat yaptırdığı bir 

durumda, iş görenin yaptığı masrafları talep edemeyeceği hususu örnek olarak 

verilmektedir.
32

 Ancak, iş sahibinin yapılan işleme sonradan icazet verdiği durumlarda 

faydalı bir işlemin olduğu kabul edilmekteydi. Roma Hukukunda bu durum “ratihabitio 

mandato comparatur” yani “icazet vekalet demektir” kuralı ile açıklanmaktadır.
33

 

 

                                                           
28

 Rado, 171-172. 

29
 Rado, 172. 

30
 Kortmann, Jeroen; Altruism in Private Law: Liability for Nonfeasance and 

Negotiorum Gestio, Oxford, 2009, s. 100; Rado, s. 172. 

31
 Umur, s. 383. 

32
 Sayın Korkmaz, s. 193; Tahiroğlu, s. 290. 

33
 Koschaker/Ayiter, s. 255. 
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E. Vekaletsiz İş Görme Davaları 

 

 Roma Hukukunda vekaletsiz iş görmenin takibi “actio negotiorum gestorum” 

ile sağlanmakta ve iş sahibi olan “dominus”a ve iş gören olan “gestor”a dava hakları 

tanınmış idi. İş sahibine tanınan dava “actio negotiorum gestorum directa”
34

 iken iş 

görene tanınan dava hakkı ise “actio negotiorum gestorum contraria”dır.
35

 

 

 Roma Iustinianus Hukukundaki vekaletsiz iş görme davalarında, sübjektif ölçüt 

benimsenmekte ve işi idare edenin iyiniyetli olması ile gerekli tüm önlemleri almış 

olması aranmaktaydı. İşi idare edenin tüm önemleri aldığı durumlarda sorumluluğuna 

gidilmez ve dava reddedilirdi. Ve yine belirtmek gerekir ki vekaletsiz iş görme 

hükümlerinden, sadece işi devretmiş olan iş gören değil, aynı zamanda tüm tedbirleri 

almasına rağmen başarılı olamamış kimseler de yararlanabilirdi.
36

 

 

 Yine yapılan iş, iş sahibinin engellemesine rağmen ve faydası aksine yapılmış 

ise, iş görenin “actio negotiorum gestorum contraria” açma hakkı bulunmazdı. Bunun 

sebebi olan düşünce ise, kendi menfaati lehine başkasının işini gören kimsenin dava 

hakkına sahip olmaması gerektiği idi. Ancak dava hakkına sahip olunmadığı bu 

                                                           
34

 Dava sonuçları bakımından vekalet sözleşmesine aykırı hareket sonucu açılan “actio 

mandati directa” ile vekaletsiz iş görme sonucu iş sahibi tarafından açılan “actio 

negotiorum gestorum directa” arasında fark bulunmakta idi. Buna göre vekilin “actio 

mandati directa” davasında mahkumiyetinin cezası “infamis” yani şerefsiz olarak ilan 

edilmek iken, “actio negotiorum gestorum directa” sonunda mahkum olan kişi 

hakkında infamia’ya hükmedilmezdi. Bkz. Savaş, s. 598. 

35
 Kortmann, s. 100; Rado, 172 vd.; Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 488. 

36
 Sayın Korkmaz, s. 193-194; Kortmann, s. 101. 
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durumda dahi, iş görme sonucunda kazanılanlar iş sahibine devredilir ve iş görenin 

sorumluluğu devam ederdi.
37

  

 

III. İSLAM HUKUKUNDA VEKALETSİZ İŞ GÖRME 

 

 İslam Hukukunda vekaleti olmadan başkasının işini gören kimse ile iş sahibinin 

ilişkisini düzenleyen herhangi bir hukuk kuralı bulunmamaktaydı. İslam dünyasına 

hakim olan ahlaki anlayış, başkasına yardım niyeti ile yapılan masrafların istenmesi 

yönünde bir kural içermemekteydi. Bir kimsenin emri olmadan o işi yapan şahıs bağış 

yapmış sayılır ve yaptığı masrafları isteyemezdi. Yine İslam Hukukunda, kendi 

menfaatine başkasının işini görme durumuna rastlamak mümkün değildi.
 38

 

 

 Mecellenin 112 nci maddesinde vekaletsiz iş görme benzeri bir kavram olan 

“Fuzuli” kavramı “bir kimsenin hakkında izni dışında hareket eden kimse” olarak 

tanımlanmaktadır. Mecelle ve de İslam Hukukunun diğer kaynaklarında iş sahibi ile 

fuzuli arasındaki iç ilişkiye ilişkin herhangi bir hükme rastlanmamaktadır. Mecelle’de 

söz konusu kavramdan satış sözleşmesi dolayısı ile bahsedilmiş olup, sadece başkasının 

malını satmak değil, ayrıca bağışlamak veya kiraya vermek de bu kapsamda sayılmıştır. 

Yine fuzulinin yaptığı sözleşmenin, iş görenin icazet vermesi ile kurulacağı bilgisi 

mevcuttur. Bu anlatılanlar ışığında söz konusu fuzuli kavramının Türk Hukukundaki 

Yetkisiz Temsil kavramına denk düştüğünü söyleyebiliriz. 

 

 İslam hukukunda sadece belli birkaç konuda vekaletsiz iş görmedeki iş gören ve 

iş sahibinin ilişkisi düzenlenmiştir. Kaybolmuş bir şeyi veya ailesi tarafından sokağa 

                                                           
37

 Umur, s. 383 vd. 

38
 Tandoğan, s. 10 vd. 
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atılmış bir çocuğu bulan kimselerin muhafaza için yaptıkları masraflar hakkında 

düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak bu masrafların yapılması hakimin emri ile 

yapılmasına bağlı olup, hakimin emri olmaksızın yapılan işler bağış sayılmaktadır.
39

  

 

IV. TÜRK HUKUKUNDA VEKALETSİZ İŞ GÖRME 

 

 Türk Hukukunda vekaletsiz iş görme kavramının geçirdiği aşamaları anlamak 

adına, konuda yapılmış iki önemli düzenleme olan 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan hükümlerin ve ayrıca vekaletsiz iş görmenin 

diğer kanunlardaki görünümlerinin incelenmesi gerekmektedir. 

 

A. 818 Sayılı Borçlar Kanununun Yürürlüğü Döneminde Vekaletsiz İş Görme 

 

 818 sayılı Borçlar Kanununda vekaletsiz iş görme kavramı, On Dördüncü Bapta 

410 ve 415 inci maddeler arasında düzenlemiştir. Düzenlemenin sistematiğine 

bakıldığında; işin icrası tanımlanmış, işi yapan kimsenin hakları ve borçları ortaya 

konulmuş, işi yapan kimsenin ehliyeti olmaması durumu ayrı olarak düzenlenmiş, iş 

sahibinin hakları ve borçları işin iş sahibi menfaatine veya işi yapanın kendi menfaatine 

olması durumları için ayrı ayrı düzenlenmiş ve en sonunda icazet hükmü ile kavramın 

kanuni kapsamı tamamlanmıştır. 

 

Söz konusu düzenlemeler incelendiğinde ilk olarak göze çarpan, vekaletsiz iş 

görme kavramı için kullanılan ifade olmaktadır. Eski BK döneminde söz konusu 

kavram için kullanılan ifade “vekaleti olmadan başkası hesabına tasarruf”dur.
40

  

                                                           
39

 Tandoğan, s. 13. 
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Kanunun lafzında kullanılan “tasarruf” kelimesi içerdiği anlam itibari ile birçok 

akademisyen ve hukukçu nezdinde iltibasa sebebiyet vereceği yönünden eleştirilere 

maruz kalmıştır.
41

 818 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında tasarruf kelimesi
42

 çoğunlukla 

hukuki işlem anlamı kastedilerek kullanılmakta iken, doktrinde daha dar anlamda 

hukuki işlemler olarak kullanılmaktadır. Ancak bir vekaletsiz iş görmenin konusu 

sadece hukuki muameleler olmayıp, aynı zamanda hukuka uygun olsun olmasın tüm 

maddi fiil ve hareketleri
43

 ve haksız fiilleri de
44

 kapsamaktadır. Yine dönemin 

akademisyenlerince söz konusu kelime yerine “iş yapma” ya da “iş görme” kavramının 

daha uygun düşeceği yönünde görüşler ortaya konulmuştur.
45

  

 

                                                                                                                                                                          
40

 “Başkası hesabına tasarruf” deyiminin İBK’nın Fransızca ve İtalyanca çevirilerinde 

“başkasının işini yöneten/yüklenen kişi” olarak çevrildiği bilgisi hakkında bkz. 

Özdemir, s. 114, dipnot 182. 

41
 Bilge, Necip; Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara, 1962, s. 281 vd.; 

Yavuz, Cevdet; Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul, 2010, s. 563 vd.; 

Özdemir, s. 78. 

42
 Tasarruf işlemlerinin; bir hak veya hukuki ilişkiyi sınırlandıran, değiştiren, ortadan 

kaldıran ya da devreden hukuki işlemler olduğu hakkında bkz. Ayiter, Kudret; Medeni 

Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara, 1953, s. 43-44; Öztan, Bilge; Medeni 

Hukuk’un Temel Kavramları, Ankara, 2008, s. 91-92. 

43
 Uygur, Turgut; Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu Özel Borç İlişkileri, Altıncı 

Cilt (Madde 364-462), Ankara, 1994, s. 783 vd.; Yavuz, Cevdet; Türk Borçlar Hukuku 

Özel Hükümler, 2014, s. 1359 vd. 

44
 Özdemir, s. 78. 

45
 Bilge, s. 281. 
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Söz konusu başlığa ilişkin bir diğer eleştiri de “başkası hesabına tasarrruf” 

kalıbına yönelik olmuştur. Eleştiri sahibi hukukçular, İsviçre Borçlar Kanununda 

mevcut olmadığı halde Türkçe metne giren bu ibarenin söz konusu hukuk 

müessesesinin kapsamını daralttığını savunmuşlardır. Bu görüşe göre bu ibarenin 

kullanılmasıyla beraber sadece “başkası hesabına iş görme” kavram kapsamına 

girmekte iken, “gerçek olmayan vekaletsiz iş görme” kavram dışında bırakılıyordu.
46

  

 

İşte bu sebeplerle; kanunun lafzında “vekaleti olmadan başkası hesabına 

tasarruf” kavramının yer almasına rağmen, akademik çevrelerce haklı olarak “vekaletsiz 

iş görme” ya da “vekaletsiz iş yapma” terimleri kullanılmaktaydı.
47

 818 sayılı Borçlar 

Kanununda yer alan söz konusu düzenlemelere ilişkin bizim de katıldığımız eleştiriler 

sonucunda  “vekaleti olmadan başkası hesabına tasarruf” ibaresi 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu döneminde değişikliğe uğrayacak ve kabul gördüğü biçimde 

“vekaletsiz iş görme” halini alacaktır. 

 

Vekaletsiz iş görmeye ilişkin düzenlemelerde bir diğer dikkat çeken husus ise, 

tıpkı Roma Hukukunda olduğu gibi vekaletsiz iş görmenin tanımının net olarak ortaya 

konulmamış olduğudur. Yine aynı şekilde vekaletsiz iş görmenin tanımının, doktrinde iş 

görenin hakları ve borçları üzerinden yapıldığını görmekteyiz. 

 

 

                                                           
46

 Bilge, s. 281-282; Özdemir, s. 78; Tandoğan, s. 21 vd. 

47
 Tunçomağ, Kenan; Borçlar Hukuku C. II Özel Borç İlişkileri, İstanbul, 1986, s. 419; 

Tandoğan, s. 21; Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri, s. 563 vd.  
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B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Sonrası Vekaletsiz İş 

Görme 

 

 Türk Hukuk sisteminde vekaletsiz iş görmenin yerinin tespiti için öncelikle 

kanundaki yerinin belirlenmesi gerekir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda vekaletsiz 

iş görme hükümleri, konusu bir iş görme teşkil ettiği için iş görme sözleşmeleri arasında 

düzenlenmiştir.  

 

Doktrinde kimi hukukçularca vekaletsiz iş görmenin vekalet sözleşmesinden 

sonra düzenlenmesinin sebebi olarak, vekaletsiz iş görmenin genellikle vekaletin verdiği 

yetkilerin aşılması şeklinde ortaya çıkması
48

 ve iş sahibin uygun bulması halinde 

vekaletsiz iş görmeye vekalet sözleşmesi hükümlerinin kıyasen uygulanacak olması 

gösterilmektedir.
49

 Yine kimi bazı hukukçularca
50

 vekaletsiz iş görmenin vekalet 

sözleşmesinden sonra düzenlenmesinin sebebi olarak, Roma Hukukunda vekaletsiz iş 

görmenin sözleşme benzeri olarak nitelendirilirken vekalet sözleşmesine yaklaştırılması 

ve bu bağın da günümüze kadar gelmesi gösterilmektedir. 

 

 Doktrinde vekaletsiz iş görmenin kanundaki yerinin neresi olması gerektiği 

yönünde çeşitli görüşler sunulmaktadır. Bir görüşe göre
51

 vekaletsiz iş görme, iş görme 

sözleşmelerinin verdiği yetkinin aşılması biçiminde doğması sebebi ile iş görme 

                                                           
48

 Özdemir, s. 78. 

49
 Bilge, s. 282; Özkaya, s. 1084. 

50
 Baş Süzel, Ece; “Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı”, 

Doktora Tezi, İstanbul, 2015, s. 127-128. 

51
 Özdemir, s. 79. 
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sözleşmeleri arasında düzenlenmelidir. Bir diğer görüş ise,
52

 vekaletsiz iş görmenin 

diğer hukuki işlem benzeri fiiller ile beraber ayrı bir bölümde düzenlenmesi gerektiğine 

yöneliktir. Ancak bu görüş, hukuki işlem benzerlerinin çok fazla ortak özellik arz 

etmemesi ve bu sebeple de ayrı düzenlenmelerinin olumlu sonuçlar meydana 

getirmeyeceği yönünde eleştirilere maruz kalmıştır. Bu konuda sunulan bir diğer 

görüşte ise,
53

 gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin bir bütün olarak 

TBK’nın Genel Hükümler kısmında düzenlenmesi gerektiği
54

 öne sürülmektedir.
55

 Bu 

açıklamalar neticesinde bizim de katıldığımız görüş; İsviçre ile Türk Borçlar Kanunun 

dayandığı sistem olan, vekaletsiz iş görmenin bir iş görme eylemi olması sebebiyle iş 

görme sözleşmeleri arasında düzenlenmesi gerektiğidir. 

 

                                                           
52

 Arsebük, s. 533. 

53
 Tandoğan, s. 56; Arkan Akbıyık, s. 25; Akyol, Şener; Borçlar Hukuku Özel Borç 

İlişkileri, İstanbul, 1984, s. 140; Gümüş, Mustafa Alper; 6098 Sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. II, İstanbul, 2014, s.  225; Kutlu 

Sungurbey, s. 26; Ercoşkun Şenol, H. Kübra; “Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmenin 

Sistematik Açıdan Borçlar Kanunundaki Yeri ve 2020 İsviçre Borçlar Kanunu 

Tasarısı’ndaki Durum”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. XXII, S. 4, 2018, s. 37.  

54
 Tandoğan tarafından ileri sürülen görüşe göre, vekaletsiz iş görmenin iş görme 

sözleşmeleri arasından düzenlenmesinin bir mahsuru bulunmamakta ancak yeni hukuk 

sistemlerinin bu yolu benimsedikleri gerekçesiyle vekaletsiz iş görme kavramının TBK 

Genel Hükümler çatısı altında düzenlenmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu hususta bkz. 

Tandoğan, s. 56. 

55
 Bahsi geçen görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Özdemir, s. 78-79. 
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 Vekaletsiz iş görme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Onuncu Bölümünde 

526 ve 531 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Düzenlemenin sistematiğine 

bakıldığında; vekaletsiz iş görenin işi yapma biçimi düzenlenmiş, iş görenin hak ve 

borçları ortaya konulmuş, iş görenin ehliyetsiz olması durumu düzenlenmiş, iş sahibinin 

hak ve yükümlülükleri işin iş sahibi menfaatine veya iş görenin kendi menfaatine 

olması durumları için ayrı ayrı düzenlenmiş ve en sonunda işin sahibi tarafından uygun 

bulunması durumunun sonuçları ortaya konularak ilgili bölüm tamamlanmıştır. 

 

 6098 sayılı Kanunda 818 sayılı Kanundan farklı olarak; vekaletsiz iş görmede işi 

yapma biçimini düzenleyen 526 ncı maddesinde “vekaleti olmadan başkası hesabına 

tasarruf” olan bölüm başlığı “vekaletsiz iş görme” şeklinde, “tasarrufta bulunan kimse” 

ibaresi “işgören” şeklinde, “tahmin olunan maksadına göre” ibaresi ise “varsayılan 

iradesine uygun olarak” şeklinde değiştirilmiş ve arılaştırma harici herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır.
 56

 

 

 6098 sayılı Kanunun 527 ve 528 inci maddelerinde, 818 sayılı Kanunun 411 ve 

412 nci maddelerinde yer alan “başkasının namına tasarrufta bulunan” ifadesi yerine 

“vekaletsiz işgören” denilerek maddelerin kapsamı genişletilmiş, bir önceki hallerinde 

maddeler sadece gerçek vekaletsiz iş görenin sorumluluğunu kapsarken, TBK ile gerçek 

                                                           
56

 6098 sayılı Kanunun bahsi geçen 526 ncı maddesinin ve vekaletsiz iş görmenin diğer 

hükümlerinin gerekçeleri için bkz. Kaya, Mine; Gerekçeli - Karşılaştırmalı – İndeksli 

Türk Borçlar Kanunu, Ankara, 2011, s. 608 vd.; Helvacı, İlhan; Gerekçeli – 

Karşılaştırmalı – İçtihatlı – Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar 

Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, 2011, s. 923 vd; 

Erman, Hasan/İnal, Emrehan/Baysal, Başak; Karşılaştırmalı – Gerekçeli 6098 Sayılı 

Yeni Türk Borçlar Kanunu, İstanbul, 2011, s. 698 vd. 



22 
 

olmayan vekaletsiz iş görme de kapsam içine alınmış, kanaatimizce de yerinde 

düzenlemeler olmuştur. 

 

 Yine 6098 sayılı Kanunun 527 nci maddesinin ikinci fıkrası ile, 818 sayılı 

Kanunun 411 inci maddesinde yer alan “kaza” ibaresi “beklenmedik hal” olarak 

değiştirilmiş ve bu değişiklik bir çok hukukçu
57

 tarafından kullanılan ibarenin daha 

hukuki ve anlamlı bulunduğu şeklinde olumlu yorumlar almıştır. 

 

 6098 sayılı Kanunun 529 ve 530 uncu maddelerinde, maddelerin dilinde yapılan 

arılaştırma haricinde hükümlerin aynen korunmuş olduğu görülmektedir.  

 

6098 sayılı Kanunun 531 inci maddesinde, 818 sayılı Kanunun “icazet” başlıklı 

415 inci maddesi, “işin iş sahibi tarafından uygun bulunması halinde” olarak 

değiştirilmiştir. Kanun tasarısının ilk halinde “onama” ifadesi kullanılırken,
58

 Adalet 

Komisyonunca gerekçe olarak sunulan husus doğrultusunda söz konusu ifade “uygun 

bulma” şeklinde değiştirilmiştir. Kanaatimizce de uygun bulunan bu değişiklikle; iş 

sahibinin, vekaletsiz iş görenin sadece hukuki işlemlerini onamaması, ayrıca yaptığı 

tüm işleri uygun bulması ve bunun sonucunda vekaletsiz iş görmeye vekalet 

hükümlerinin uygulanması sebepleri ile her iki hali de kapsar bir düzenlemenin ortaya 

konulması amaçlanmıştır.
59

 

                                                           
57

 Erzurumluoğlu, Erzan; Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Ankara, 2012, s. 

180. 
 

58
 Günay, Cevdet İlhan; Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara, 2012, s. 1553. 

59
 6098 sayılı Kanunun bahsi geçen 531 inci maddesinin ve vekaletsiz iş görmenin diğer 

hükümlerinin Adalet Komisyonu gerekçeleri için bkz. Kaya, Mine, s. 608 vd.; Helvacı, 

s. 923 vd.; Erman/İnal/Baysal, s. 698 vd. 
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C. Vekaletsiz İş Görmenin Diğer Kanunlardaki Görünümleri 

 

 Vekaletsiz iş görme kavramı hakkındaki düzenlemeler, sadece 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanununun 526 ve 531 inci maddeleri arasındakiler ile sınırlı değildir. Bunun 

dışında çeşitli kanunlarda vekaletsiz iş görme kavramına sıklıkla atıflar yapılmaktadır. 

Bu kanunlardan başlıcaları; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
60

 ve 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu
61

dur. 

 

 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda vekaletsiz iş görmeye ilişkin temel 

düzenlemeler; 25/3, 518/2 ve 801/2 maddelerinde yer almaktadır. Yine TMK’nın 690, 

691, 694, 769, 772, 775, 992 ve 995 inci maddelerinde de özel düzenlemeler 

bulunmaktadır.
62

  

 

TMK’nın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; hukuka aykırı olarak kişilik 

hakkına saldırıda bulunulan kimsenin, açtığı davada maddi ve manevi tazminatın yanı 

sıra, hukuka aykırı müdahale dolayısıyla elde edilen kazancı vekaletsiz iş görme 

hükümlerine göre isteyebileceği hususu düzenlenmiştir.
63

 Bu hususa, bir kimsenin 

                                                           
60

 Bkz. 08.12.2001 tarihli ve 24607 sayılı RG. 

61
 Bkz. 13.12.1951 tarihli ve 7981  sayılı RG.  

62
 Özkaya, Eraslan; Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, 3. Baskı, Ankara, 2013, 

s. 1083. 

63
 Güneş Peschke, Seldağ; Roma Hukukundan Günümüze Kişilik Haklarının Korunması 

(Iniuria), Ankara, 2014, s. 133; Hatemi, Hüseyin; “Türk Hukuku’nda ‘Gerçek Olmayan 

Vekaletsiz İş Görme’ Kurumuna İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın 

Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s. 386 vd.; Önal, Ali; “Türk Hukuku ve AB 

Düzenlemeleri Çerçevesinde Vekaletsiz İş Görmeye Uygulanacak Hukuk”, MÜHF-
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yayınlanmasını istemediği
64

 mektuplarının rızası olmaksızın bir gazete tarafından 

yayınlandığı bir durumda, kişinin kişilik hakları ihlal edildiğinden, gazetenin mektubu 

yayınlaması dolayısı ile sahip olduğu kârı vekaletsiz iş görme hükümleri doğrultusunda 

iade ile yükümlü olması örnek verilebilir.
65

 

 

TMK’nın 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında; ölüme bağlı tasarruflarda 

mirasın açılması durumunda teslimi düzenlemektedir. Mirasın açılması ile yarar ve 

hasar kendisine belirli mal bırakılana geçmektedir. Ancak söz konusu teslim işlemini 

yerine getirmekle sorumlu olan kişinin, miras bırakılan mala yaptığı harcamalar ve 

uğradığı zararlar, vekaletsiz iş görenin hak ve borçları kapsamında sayılmaktadır.  

 

Yine TMK’nın 801 inci maddesinde; intifa hakkı sahibinin, herhangi bir 

zorunluluk olmamasına rağmen yaptığı masrafları, yenilemeleri ve eklemeleri, hakkın 

sona ermesinden sonra vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanarak tazminat olarak talep 

edebileceği hususu düzenlenmiştir. Yine vekaletsiz iş görmede olduğu gibi taşınmazın 

                                                                                                                                                                          

HAD, C. 22, S. 3, 2016, s. 2152; Sevimli, K. Ahmet; “Türk Borçlar Kanunu m. 417 ve 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması”, 

Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, C. 1, S. 36, 2013, s. 135; Akipek, Jale 

G./Akıntürk, Turgut; Türk Medeni Hukuku - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku, 

Birinci Cilt, İstanbul, 2007, s. 412-413. 

64
 TMK 25/3 doğrultusunda istenecek kazancın kişilik hakkı ihlal edilen kişinin elde 

etmeyi arzu etmediği ya da elde edemeyeceği bir kazanç olması gerektiği, aksi halde 

kişinin elde etmeyi arzu ettiği ya da elde edebileceği bir kazancı maddi tazminat davası 

ile öne sürebileceği hakkında bkz. Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan; Türk Özel Hukuku - 

Cilt II - Kişiler Hukuku, İstanbul, 2006, s. 147-148. 

65
 Öztan, s. 292. 
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asıl sahibinin masrafları tazmin etmekten imtina ettiği bir durumda, intifa hakkı sahibi 

yaptığı eklemeleri malı eski haline getirmek şartıyla alıp götürme hakkına sahiptir. 

 

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 70 inci maddesinin son fıkrasında 

vekaletsiz iş görme hükümlerine atıf yapılmıştır.
66

 Maddeye göre; bir kimsenin fikir ve 

sanat eseri üzerinde maddi veya manevi
67

 bir hak ihlali meydana gelmişse, o kimsenin 

açtığı tazminat davasında tazminat isteminin yanı sıra, elde edilen kârın da kendisine 

verilmesini isteyebileceği öngörülmüştür. FSEK’in 70 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının lafzında söz konusu kazancın iadesinin hukuksal niteliğinin tam olarak ortaya 

konulamaması sebebiyle, doktrinde söz konusu maddenin kapsamını TMK’nın 25 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasından yapılacak bir çıkarımla belirlemek gerektiği 

öngörülmektedir. TMK 25/3’le ilgili yukarıda da belirttiğimiz üzere; hukuka aykırı 

olarak kişilik hakkına saldırıda bulunulan kimse, açacağı davada ileri süreceği maddi ve 

                                                           
66

 Yavuz, Cevdet, s. 1359; Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri, s. 564; Özkaya, s. 

1083; Baş Süzel, Ece/Yasan, Candan; “Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmeye 

Uygulanacak Hukuk”, MÜHF-HAD, C. 22, S. 2, 2016, s. 386; Hatemi, s. 386 vd; Önal, 

s. 2152. 

67
 FSEK’in 70 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen manevi hakların ihlali 

halinde istenebilecek tazminata ilişkin hükmün 07/06/1995 tarihli ve 4110 sayılı 

Kanunla değişmemiş halinde manevi zararın yanı sıra maddi zararın da hasıl 

gelebileceğine ilişkin düzenleme mevcutken, maddenin yeni halinde bunun önünü açan 

hükmün kaldırıldığı, bu sebeple manevi hakkın ihlali halinde sadece manevi tazminatın 

istenebileceği bunun yanında maddi tazminat talebinde bulunulamayacağı gibi bir sonuç 

çıktığı ve bu sebeple ilgili maddenin üçüncü fıkrasının açık lafzına rağmen, manevi 

tazminatla beraber kazancın istenemeyeceği yönündeki görüşler için bkz. Kılıçoğlu, 

Ahmet M.; Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara, 2013, s. 458-459. 
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manevi tazminatın yanı sıra kazancın da vekaletsiz iş görme hükümleri doğrultusunda 

iadesini isteyebilecektir. Bu sebeple FSEK 70/3’te ön görülen kazancın iadesi, 

doktrinde gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin özel bir uygulaması olarak kabul 

edilmektedir. Yine maddenin amacının haksız kazancın gerçek sahibine iadesi olması 

sebebiyle, söz konusu fikri hakkın ihlaline sebebiyet veren kimsenin kusurlu olması 

aranmadığı gibi, hak sahibi açısından da bir zararın meydana gelmesi gerekli 

tutulmamıştır. Bu sebeple eser üzerindeki hakkın esas sahibi, ihlal sonucunda zararının 

meydana geldiğini değil, bu hakkın kullanması sonucunda bir kazanç elde edildiğini 

kanıtlamakla yükümlüdür. Bunun haricinde, kârın
 
 devri sonucunda hakkı ihlal edilen 

kimsenin zararı ve mahrum kaldığı kârı karşılanıyorsa, o kimsenin maddi tazminat 

isteyemeyeceği kabul edilmektedir.
68

 

 

 Yine TBK’nın 630 uncu, BK’nın 530 uncu maddesinde
69

 yer alan adi ortaklıkta 

yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen maddeye göre; söz 

konusu ilişki vekalet sözleşmesi hükümlerine tabi olup, ortaklığı yönetme yetkisi 

olmayan ortaklardan birinin iş görmesi veya yönetme yetkisi olmasına rağmen o 

yetkinin aşıldığı durumlarda vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanacağı hükme 

bağlanmıştır. 

                                                           
68

 Kılıçoğlu, Ahmet M.; “Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları (Sınai 

Haklarla Karşılaştırmalı Olarak)”, TBB Dergisi, S. 54, 2004, s. 77-78; Kılıçoğlu, s. 

457 vd; Şahin, Ayşenur, Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması, 

İstanbul, 2010, s. 190-191. 

69
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 818 Sayılı Borçlar Kanununun bahsi geçen 

maddeleri ile diğer maddelerinin karşılaştırmalı halleri için bkz. Badur, Emel; 6098 

Sayılı Türk Borçlar Kanunu (818 Sayılı Borçlar Kanunu İle Karşılaştırmalı), 2012, s. 

287-288; Erman/İnal/Baysal, s. 698 vd. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VEKALETSİZ İŞ GÖRME  

 

I. VEKALETSİZ İŞ GÖRME KAVRAMI 

 

 Günlük hayatta sıklıkla kişilerin; vekaleti olmadan veya herhangi bir akdi ilişki 

veya zorunluluk bulunmadan, başkasını bir zarardan veya başkasına ait bir malı veya bir 

menfaati tehlikeli bir durumdan korumak maksadıyla hareket ederek o kişiye ait olan 

işleri yaptığını görürüz. 

 

 Kişinin izni olmaksızın işlerine yapılan müdahale özünde uygun olmamakla 

birlikte, hukuk düzenlerinin kimi bazı durumlarda toplumsal menfaatin korunması 

düşüncesi ile söz konusu müdahaleyi koruduğu ve hatta özel hukuki değer verdiği 

görülmektedir.
70

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda bahsi geçen husus “vekaletsiz iş 

görme”
71

 kavramı olarak düzenlenmiştir.
72

 

                                                           
70

 Bilge, s. 281; Özdemir, s. 77. 

71
 Vekaletsiz iş görmenin Roma Hukukundaki karşılığının “negotiorum gestio” 

olduğundan önceki bölümde bahsetmiştik. Vekaletsiz iş görmenin diğer dillerdeki 

karşılığına bakarsak; Almanca da vekalet kelimesinin karşılığının “auftrag”, vekaletsiz 

iş görme kelimesinin ise “Geschaftshührung ohne auftag” olduğunu görürüz. 

İngilizcede vekalet “mandate” ve vekil “agent” kelimelerinden yola çıkarak vekaletsiz iş 

görmenin karşılığının “agency without a mandate” olduğunu görmekteyiz. İtalyancada 

söz konusu kavram “gestione di affari altrui” şeklindedir. Bu hususta bkz. Özdemir, s. 

77, dipnot 2. 

72
 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde vekaletsiz iş görme kavramını açıklamak için 

“vekaleti olmadan başkası hesabına tasarruf” kavramı kullanılmaktaydı. Ancak bu 
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 Uygulamada kimi durumlarda vekaletsiz iş görme kavramını anlatmak için 

“fuzuli vekalet” ibaresinin kullanıldığına rastlanmaktadır. Başkasının işine yapılan her 

müdahalenin fuzuli sayılmaması sebebiyle söz konusu fuzuli vekalet kavramının 

yetkisiz temsil kapsamına girdiğini değerlendirmekteyiz.
73

  

 

II. VEKALETSİZ İŞ GÖRME TANIMI 

 

Vekaletsiz iş görme kavramının; dünyadaki tüm hukuk sistemlerinde olduğu 

gibi, İsviçre ve Türk Borçlar Kanununda da açık bir şekilde tanımı ortaya 

konulmamıştır.
74

 Bunun yerine söz konusu kavram; unsurları, iş gören ile iş sahibinin 

hak ve yükümlülüklerinin ortaya konulması ile şekillenmiş, bir tanıma kavuşmuştur. Bu 

                                                                                                                                                                          

kullanıma yönelik akademisyenler ve hukukçular tarafından bizim de son derece 

yerinde olduğunu düşündüğümüz eleştirilerde bulunulmuştur. Söz konusu eleştirilerin 

ana noktaları; söz konusu kavramda kullanılan “tasarruf” ifadesinin çelişkilere yol 

açacağı düşüncesi ile “başkası hesabına tasarruf” deyimi ile gerçek olmayan vekaletsiz 

iş görmenin kapsam dışında bırakıldığıdır. Kanunun lafzında “vekaleti olmadan başkası 

hesabına tasarruf” kavramı kullanılmasına rağmen, akademik çevrelerce haklı olarak 

“vekaletsiz iş görme” ya da “vekaletsiz iş yapma” terimleri kullanılmaktaydı. Bu 

eleştiriler sonucunda 6098 sayılı TBK ile söz konusu durumu ifade eden kavram 

değişikliğine gidilerek “vekaletsiz iş görme” terimi kullanılmıştır. Çalışmamızda söz 

konusu hususun daha detaylı incelendiği bölüm için bkz. Birinci Bölüm, IV, A. 818 

Sayılı Borçlar Kanununun Yürürlüğü Döneminde Vekaletsiz İş Görme. 

73
 Çalışmamızda bu hususta daha önceden yaptığımız inceleme için bkz. Birinci Bölüm, 

III. İslam Hukukunda Vekaletsiz İş Görme. 

74
 Özkaya, s. 1083. 
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sebepledir ki, vekaletsiz iş görmenin tanımı yapılmadan önce, kavramı oluşturan 

kelimelerin ifade ettiği anlamlar üzerinde durmakta fayda vardır. 

 

Vekaletsiz iş görme kavramındaki “vekaletsiz” ifadesi, içerisinde sadece iş 

görenin vekaletsiz olmasını barındırmamakta, aynı zamanda iş gören ve iş sahibi 

arasında sözleşmeye veya kanuna dayalı herhangi bir hukuki ilişkinin ya da verilmiş bir 

temsil yetkisinin bulunmaması anlamını da kapsamaktadır. 

 

Vekaletsiz iş görme kavramındaki “iş görme” ifadesi ise sadece iş görenin 

hukuki eylemlerini kapsamamakta, ayrıca hukuki işlem benzeri eylemler, hukuka uygun 

maddi eylemler ve hatta hukuka aykırı kimi bazı eylemler de bu kapsamda yer 

almaktadır. Ancak iş sahibi tarafından bizzat yapılması da uygun olmayan, başkasına 

zarar verme saiki ile yapılan eylemler iş görme kapsamında değerlendirilemezler. Yine 

iş görmenin kapsamına giren fiiller sadece maddi varlıklara yönelik olmayıp, şahıs 

varlığına yönelik de olabilmektedir. Ancak bu durumda belirtmek gerekir ki kişiye sıkı 

sıkıya bağlı hakların kullanılması bu kapsamda yer alamayacaktır. Yine iş görme aktif 

bir fiil anlamı taşıdığından, hareketsiz bir şekilde pasif kalma iş görme kapsamına 

girmeyecektir.
 75

 

 

Bu açıklamalardan hareketle vekaletsiz iş görme; bir kimsenin hukuken yetkili 

veya yükümlü olmaksızın, başka bir kimsenin işini, o kimse yararına veya kendi ya da 

üçüncü bir kişinin yararına görmesidir.
76

 Böyle bir tanımın, vekaletsiz iş görmenin hem 

                                                           
75

 Özkaya, s. 1083-1084 

76
 Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2014, s. 738; Tokbaş, 

Hakan/Yüksel, Sera Reyhani; Vekaletsiz İş Görmenin Kısa Şerhi, İstanbul, 2018, s. 18. 
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gerçek hem de gerçek olmayan türlerini kapsayıcılığı açısından daha yerinde olduğu 

değerlendirilmektedir.  

 

Vekaletsiz iş görmede; başkasının işini gören kimse “iş gören”, işi görülen 

kimse ise “iş sahibi” olarak adlandırılır.  

 

III. VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

A. Genel Olarak 

 

 Dünya Hukuk Tarihinde, Roma Hukukundan bu yana borç ilişkileri 

sınıflandırılmaya çalışılmaktadır. Vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğini saptamak için 

onun bu borç ilişkileri arasında nerede yer aldığının tespit edilmesi gerekmektedir. 6098 

sayılı TBK’da borç ilişkisinin kaynakları sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme 

olarak üçe ayrılmıştır. Vekaletsiz iş görmeyi bu üç kavramdan herhangi birisine 

yerleştirmek zordur.
77

 Bahsi geçen sebeple, iş gören ve iş sahibi arasında sözleşme 

benzeri bir ilişki meydana gelmektedir.
78

 

 

 Roma Hukukunda ilk devirlerde, borçların kaynaklarının sözleşmeden veya 

haksız fiilden doğduğu fikri hakimdi. Ancak Iustinianus’un Institutiones’i döneminde, 

borç kaynakları dörde çıkarılmıştır. Buna göre borçlar; sözleşmeden, haksız fiilden, 

                                                           
77

 Vekaletsiz iş görmeyi; bu üç borç kaynakları haricinde - nafaka borcu, dernek 

üyesinin aidat ödeme borcu, vasiyetten doğan alacak hakkı ve başkasının malına haksız 

zilyet olma borcu gibi - bağımsız ve özel bir borç kaynağı olarak niteleyen görüş için 

bkz. Tokbaş/Yüksel, s. 17.  

78
 Tandoğan, s. 25. 
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sözleşme benzerinden ve haksız fiil benzerinden doğmaktaydı.
79

 Vekaletsiz iş görme 

kavramı ise quasi contractus denilen sözleşme benzerleri arasında sayılmaktaydı.
80

 

 

 Sözleşme benzerlerinin ortaya çıkmasıyla beraber kapsamına hangi borç 

ilişkilerinin girdiği hususu Roma Hukukundan günümüze uzanan bir süreç 

geçirmektedir. Bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülse de sözleşme benzeri kavramına 

hukuki kimlik kazandırmamıştır.
81

 Yine sözleşme benzeri
82

 olarak addedilen hukuki 

ilişkiler için ortak hukuk kuralları bulunmamaktadır. 

 

                                                           
79

 Arkan Akbıyık, s. 11 vd. 

80
 Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 488; Dural, s. 258 vd.; İpek, s. 68; Korkmaz, s. 190-191; 

Rado, s. 173.  

81
 Özdemir, s. 79 vd. 

82
 Sözleşme benzeri kavramı hakkında ortaya atılan teorilerden en çok kabul görenleri 

“varsayılan rıza” görüşü ile “nesafet” görüşü olmuştur. Varsayılan rıza görüşü, sözleşme 

benzeri sayılan hukuki ilişkilerin her birini belli bir sözleşme tipine yaklaştırarak, bu 

sözleşmeleri birbirine kıyas olarak uygulamış, ancak bu görüş uygulamada karışıklığa 

sebebiyet vermiştir. Nesafet teorisi sözleşme benzerlerini; kanunun izin verdiği 

hareketlerle, başka birinin menfaatine olmaksızın ve haksız bir biçimde kazanç sağlayan 

kimsenin sebepsiz zenginleşmesinin önüne geçen zorlayıcı bir mekanizma olarak 

tanımlamış, ancak bu tanım da doktrin çevrelerinde çok doğru bulunmamıştır. Ayrıca 

sözleşme benzeri kavramını alacaklının ya da borçlunun tek taraflı iradesi olarak 

açıklayan görüş de, böyle bir tanımın sözleşme benzerlerini tek taraflı hukuki işlemlere 

dönüştüreceği eleştirisi ile doğru bulunmayarak benimsenmemiştir. Bu hususta bkz. 

Tandoğan, s. 34-35; Özdemir, s. 80. 
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 Çağdaş Hukuk Sistemlerindeki duruma baktığımızda, sözleşme benzeri 

kavramının birçoğu tarafından terkedildiği görülmektedir. Fransız Medeni Kanunu ve 

ondan kaynaklı oluşturulan kanunlarda, sözleşme benzerleri hâlâ bir borç kaynağı 

sayılmaktadır. Türk Hukukundaki tezahürüne bakarsak şayet, TBK’da konuya ilişkin 

herhangi bir düzenleme bulunmadığını görürüz. Ancak doktrinde bu hususta fikir 

ayrılıkları yaşanmaktadır. Bazı hukukçularca sözleşme benzeri kavramı varlığını 

sürdürürken
83

, diğer bazı hukukçular bu kavramın terkedilmesi gerektiğini
84

 

savunmaktadır.
85

  

 

 Doktrinde vekaletsiz iş görmenin türleri olan gerçek vekaletsiz iş görme ve 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğini açıklayan çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Bu sebeple hukuki niteliğin tespiti hususu, gerçek ve gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görme kavramları açısından ayrı ayrı ele alınacaktır. 

 

B. Gerçek Vekaletsiz İş Görmenin Hukuki Niteliğini Açıklayan Görüşler 

 

 Gerçek vekaletsiz iş görme, bir kimsenin iş sahibi yararına olarak o kimsenin 

işini gördüğü durumları tanımlayan bir kavramdır. Doktrinde, “iş sahibi yararına 

vekaletsiz iş görme” de denilen vekaletsiz iş görmenin bu türünün hukuki niteliğini 

açıklayan çok sayıda görüş bulunmaktadır. 

                                                           
83

 Arsebük, Ahmet Esat; “Hususi Akit Tipleri Etrafında İncelemeler”, AÜHFD, C. V, 

S. 1-4, 1948, s. 534. 

84
 Tandoğan, s. 38. 

85
 Göktürk ve Gönensay eserlerinde vekaletsiz iş görmeyi tek taraflı hukuki işlemler 

arasına koymalarına rağmen, devam eden bölümlerinde sözleşme benzeri sayıldığından 

bahsetmişlerdir. Söz konusu görüşler için bkz. Özdemir, s. 81. 
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1. Hukuka Aykırı Fiil Görüşü  

 

 Vekaletsiz iş görmede, iş gören iş sahibin bilgisi olmaksızın onun hakkında 

işlem tesis etmekte ve iş sahibinin hukuki alanına bir müdahalede bulunmaktadır. Bu 

müdahalenin iş sahibinin yararına olduğu durumlarda dahi, iş sahibinin o durum 

karşısında hareket edip etmeme tercihinin ve bunu nasıl yapacağına yönelik kişilik 

hakkının, yine ayni veya fikri haklarının ihlaline sebebiyet vermektedir.
86

 Bu sebeplerle 

doktrinde bazı akademisyenler
87

 tarafından vekaletsiz iş görmenin her durumda hukuka 

aykırı fiil teşkil ettiği görüşü öne sürülmektedir. 

 

 Doktrinde bu düşünceye karşıt görüşler
88

 de mevcuttur. Vekaletsiz iş görmenin 

hukuka aykırı fiil sayıldığı görüşüne yönelik eleştirilerden biri, vekaletsiz iş görmenin 

toplumsal dayanışmayı desteklemek için kabul edildiği, hukuk düzeninin özel koruma 

alanına aldığı bu eylemin hukuka aykırı sayılmasının kavramın özü ile çeliştiği 

görüşüdür.
89

 Bu görüşe bir diğer eleştiri ise; vekaletsiz iş görmede başlanılan bir işin 

yarım bırakılamayacağı kural olmakla beraber, vekaletsiz iş görmenin hukuka aykırı bir 

eylem olduğu kabul edilirse hukuk düzeninin bu eylemin devam ettirilerek 

tamamlanmasını desteklemesi mümkün olmayacağından, teorinin kendi içinde çelişkiye 

uğradığı öne sürülmektedir.
90

 Bir diğer eleştiri ise, vekaletsiz iş görmede sorumluluğun 
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 Tunçomağ, s. 419. 

87
 Arsebük, s. 535. 

88
 Özdemir, s. 82-83. 

89
 Gürsoy, Kemal Tahir; Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri, Ankara, 1955, s. 265.  

90
 Feyzioğlu, Feyzi; Borçlar Hukuku II. Kısım Akdin Muhtelif Nevileri, C. I, İstanbul, 

1980, s. 231.  
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kişinin kusuru ile sınırlı olmasına rağmen, hukuka aykırı fiil olduğunun kabulü halinde 

sorumluluk kapsamının içine kazayı da alacak şekilde genişleyeceği ile ilgilidir.
91

 

 

 Ancak bu açıklamalar sonucu, vekaletsiz iş görmenin sadece hukuka uygun 

fiiller sonucu meydana gelmediği, ayrıca hukuka aykırı eylemlerin de vekaletsiz iş 

görmeye yol açabileceği durumu da göz ardı edilmemelidir.  

 

2. Sebepsiz Zenginleşme Görüşü 

 

 Fransız hukukçulardan Planiol’e ait olan bu görüş, vekaletsiz iş görme de dahil 

bütün sözleşme benzerlerini sebepsiz zenginleşmeye dahil etmiştir. Bu görüşe göre 

sözleşme benzerleri, haksız bir zarar tehlikesini engelleyen ve kanun tarafından 

yaratılan bir borç çeşididir.
92

  

 

 Doktrinde bu görüşe ilişkin eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştirilerden biri, 

sebepsiz zenginleşmenin temel noktasının mal varlığındaki artış olmasına rağmen, 

vekaletsiz iş görmede iş görenin yaptığı masrafları isteme hakkının mal varlığındaki 

artışla sınırlandırılamayacağı hususuna yöneliktir.
93

  

 

 Yine iş görenin iş sahibi yararına bir iş gördüğü vekaletsiz iş görmede iş sahibi; 

vekaletsiz iş görenin yaptığı zorunlu ve yararlı masraflarını karşılamakla yükümlü 

                                                           
91

 Akyol, s. 141.  

92
 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Özdemir, s. 83 vd. 

93
 Reisoğlu, Sefa; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 1986, s. 76. 
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olması sebebiyle iş sahibinin sebepsiz zenginleşmesinden bahsedilemeyeceği,
94

 ancak iş 

sahibinin menfaatine hareket etme iradesine sahip olmaksızın iş sahibine ait bir işin 

görülmesinde – iş görenin kendi borcunu ödediği konusunda yanılgıya düşerek iş 

sahibinin borcunu ödediği durumda olduğu gibi – vekaletsiz iş görme hükümlerine değil 

sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurabileceği, iş görenin kendi yararına hareket 

ettiği gerçek olmayan vekaletsiz iş görme kapsamında gerçekleşen iş görmelerde, iş 

sahibinin vekaletsiz iş görme hükümlerine göre yararları isteme hakkı olduğu görüşü 

öne sürülmektedir.
95

 

 

 Konusu maddi olmayan vekaletsiz iş görmelere bakıldığında, örneğin bir 

kimsenin başkasına ait bir eseri izni olmaksızın kullanması durumunda, kişinin fikri ve 

sınai hakları haksız bir biçimde kullanıldığından eser sahibi, elde edilen yararların 

hepsini talep hakkına sahiptir. Fikri ve sınai haklara müdahale edildiği bu durumda, 

kişinin zarara uğraması, malvarlığının azalması şart olmadığı gibi, hak ihlali yapanın 

iyiniyetli veya kötü niyetli olmasına da bakılmaz. Bu istemin tek şartı hukuka aykırı 

fiilin varlığıdır. Yine TMK 25/3’e göre kişilik hakkı ihlal edilen kimsenin kazancı talep 

                                                           
94

 Gerçek vekaletsiz iş görmede sebepsiz zenginleşmenin söz konusu olmayacağı, bu 

sebeple bu hükümlerin yarışamayacağı, ancak TBK’nın 529 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasında yaptığı gönderme ile iş görenin giderlerinin ödenmemesi halinde yaptığı 

eklemeyi sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusunda ayırıp alabilme hakkına sahip 

olduğu hakkında bkz. Antalya, O. Gökhan; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na Göre 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul, 2012, s. 804; Oğuzman, M. Kemal/Öz, 

M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, İstanbul, 2012, s. 322; Kılıçoğlu, 

Ahmet M.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2013, s. 508. 

95
 Özdemir, s. 83 vd. 
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hakkı da vekaletsiz iş görmeye dayanmaktadır. Anlatılanlar ışığında gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görme ile sebepsiz zenginleşmenin birbirini tamamladığı söylenebilir.
96

  

 

Bazı hukukçular tarafından paylaşılan bir görüşte ise; gerçek olmayan vekaletsiz 

iş görmede, iş görenin malvarlığının haksız bir şekilde artması sebebiyle, iş sahibinin 

dilerse vekaletsiz iş görme dilerse de sebepsiz zenginleşme davası açılabileceği yani bu 

hükümlerin yarışacağı
97

 öne sürülmüştür.
98

 Yine İsviçre’de son zamanlarda ortaya çıkan 

bir görüşe göre ise, TBK’nın 530 uncu maddesi hükmünün sadece kötüniyetli iş görene 

uygulanabileceği, iyiniyetli iş görenin geri verme yükümlülüğünün söz konusu 

müdahale sonucu oluşan zenginleşme kapsamında olduğu fikri öne sürülmektedir.
99

 

 

3. Hukuki İşlem Görüşü 

 

 Hukuki işlem görüşü, varsayılan (farazi) vekalet ve tek taraflı hukuki işlem 

görüşü olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Bu görüşe göre gerçek vekaletsiz iş 

görme; tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri veya sadece iş görenin iradesi 

sonucu meydana gelmektedir. 

                                                           
96

 Özdemir, s. 83 vd. 

97
 Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. III, Ankara, 1991, s. 19; Antalya, s. 

804-805; Oğuzman/Öz, Genel Hükümler 2012, s. 322; Arkan Akbıyık, s. 74; Kılıçoğlu, 

Genel Hükümler, s. 508.  

98
 Doktrinde ayrıca fikri ve sınai haklara yönelik bir müdahaleden elde edilen kazancın 

sebepsiz zenginleştirme oluşturduğu ve bu sebeple sadece sebepsiz zenginleşme davası 

açılabileceği yönünde görüşler de bulunmaktadır. Bu konudaki görüşler için bkz. Eren, 

Genel Hükümler, s. 16-17. 

99
 Antalya, s. 804-805; Arkan Akbıyık, s. 74. 
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a. Varsayılan (Farazi) Vekalet Görüşü  

  

 Fransız ve Pandekt Hukukundaki bazı hukukçularca vekaletsiz iş görme, 

sözleşme benzeri bir borç kaynağı olarak kabul edilmekte ve vekalet sözleşmesine 

yaklaştırılmaktaydı. Bu hukukçulardan bazıları daha da ileri giderek vekaletsiz iş 

görmenin aslında bir vekalet sözleşmesi olduğunu savunmuşlardır. Bu görüşün 

savunucuları, iş sahibinin iş görmeden haberi olmamasına rağmen, işin iş sahibinin 

yararına olması ve haberi olsa idi kabul edeceği varsayımından hareketle vekalet 

sözleşmesi olduğunu öne sürmüşlerdir. Bazı hukukçularca daha da ileri gidilerek, 

tarafların irade beyanlarının karşılıklı ve birbirine uygun olduğundan dahi 

bahsedilmiştir.
100

 

 

 Doktrinde birçok hukukçu tarafından, vekaletsiz iş görmedeki borçların 

tarafların iradesinden değil kanundan doğmuş olması ileri sürülerek bu görüşün 

terkedildiği görülmektedir. Günümüz hukuk sisteminde kimi hukukçular tarafından, 

iradenin yokluğunda o işlemi yok saymanın karışıklığa yol açacağı sebebi ile her borcun 

kaynağında irade aramanın gereksiz olduğu görüşü ortaya konulmuştur.
101

 

 

 Bu görüşe yöneltilen bir diğer eleştiri ise, 6098 sayılı TBK gereğince iş sahibi, iş 

gören tarafından görülen işi uygun bulursa vekalet sözleşmesinin hükümlerinin kıyasen 

uygulanacağı, ancak varsayılan vekalet görüşü kabul edilse idi, kanundaki bu 

düzenlemenin anlamsız hale geleceğine ilişkindir. Ayrıca belirtmek gerekir ki günümüz 

hukukunda, iş sahibinin uygun bulmasının vekaletsiz iş görmenin tüm çeşitleri 
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 Tandoğan, s. 45-47. 

101
 Özdemir, s. 86. 
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açısından geçerli olmadığı yönünde görüşler de vardır.
102

 Yine vekilin ve vekaletsiz iş 

görenin hak ve sorumluluklarının ayrı ayrı düzenlendiği de göz önüne alındığında, 

vekaletsiz iş görmeyi vekalet sözleşmesinin bir çeşidi olarak kabul etmek mümkün 

olmayacaktır.
103

 

 

b. Tek Taraflı Hukuki İşlem Görüşü 

 

 Fransız hukukçuları tarafından ortaya atılan bu görüş, birçok Türk hukukçu 

tarafından da benimsenmiştir. Sözleşme benzerleri kavramını müstakbel alacaklının tek 

taraflı iradesine dayanarak açıklayan görüşte olduğu gibi burada da, vekaletsiz iş 

görmede borç ilişkisinin ortaya çıkması, iş görenin tek taraflı iradesi ile açıklamaktadır. 

 

 Doktrinde bu görüşe ilişkin olarak; kanunun hukuki bir sonuç öngördüğü her 

durumun hukuki işlem olmadığı
104

, iş görenin tazminat alacağının iş görenin tek taraflı 

iradesinden değil de kanundan dolayı var olduğu
105

, iş görenin borçlarının onun tek 

taraflı beyanından doğmuş olduğunu kabul etmenin iş görme ilişkisinin tümüyle iş 

görenin ellerine bırakılması yönünden iş sahibinin menfaatine zarar vereceği eleştirileri 

sunulmuştur.
106

 Bu konuda bir başka eleştiri de; tek taraflı hukuki işlem görüşünün 

kabul edildiği bir durumda iş görenin iş sahibinin şahsında hataya düşmesi halinde iş 

gören hataya düştüğünü bildirip iş sahibi sandığı kişiye bağlı kalabilecekken, vekaletsiz 

iş görmede şahsın hataya düşmesi durumunda iş görme ilişkisi iş gören ve hataen işini 
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 Eren, s. 749; Gümüş, s. 241. 

103
 Özdemir, s. 85-86. 

104
 Ayiter, s. 55. 

105
 Tandoğan, s. 49.  

106
 Özdemir, s. 86-87. 
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gördüğü gerçek iş sahibi arasında kurulacak ve böylece iki durumda da öngörülen 

sonuçlar birbiri ile çelişecektir. Yine bu görüşü kabul etmeyenlerce vekaletsiz iş 

görmede iş görenin irade açıklamasına yönelik bir biçim şartı bulunmaması, ancak tek 

taraflı hukuki işlem görüşünün kabul edilmesi halinde biçim koşulu aranacağı durumu 

öne sürülmüştür.
107

 

 

4. Hukuki İşlem Olmayan (Dar Anlamda) Hukuki Fiil Görüşü 

 

 Vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliği ile ilgili Alman ve İsviçre hukukçularınca 

ileri sürülen yeni görüşte, vekaletsiz iş görmenin hukuki işlem olmayan hukuki bir fiil 

olduğu ileri sürülmüştür. Bu görüşün savunucularının vekaletsiz iş görmeyi, fiili işlem 

veya hukuki işlem benzeri fiil olarak iki ayrı şekilde inceleyen görüşleri mevcuttur. 

 

a. Fiili İşlem Görüşü 

 

 Fiili işlemler; hukuki işlem olmayan, fiili ve teknik nitelikte bir sonuç doğuran, 

hukuk düzeninin hukuki sonuçlar bağladığı irade açıklamalarıdır.
108

 Vekaletsiz iş 

görmenin bir fiili işlem teşkil ettiği görüşünü savunan hukukçulardan bir kısmı bu 

durumu açıklamak için “fiili işlem”
109

 bir kısmı ise “maddi fiil”
110

 kavramını 

kullanmaktadır. 
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 Özdemir, s. 87. 

108
 Özdemir, s. 88. 

109
 Ayiter, s. 75. 

110
 “Maddi fiil” kavramını kullanmayı tercih eden hukukçular, söz konusu fiillerin 

maddi bir sonuç meydana getirip, dış dünyada bir değişiklik yaratmaya elverişli 

olmaları sebeplerini ileri sürerek bu kavramı savunmaktadırlar. Ancak bu görüşe sahip 
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 Bu görüşü savunan yazarlarca vekaletsiz iş görme de bir fiili işlem olarak kabul 

edilmekte ve bu sebeple iş görme eyleminden sadece başkası için fiili bir sonuç 

doğurmaya yönelme aranmakta ve lakin hukuki sonuca yönelik ayrıca bir irade 

aranmamaktadır. 

 

 Vekaletsiz iş görmenin bir fiili işlem olarak kabul edilmesi haliyle ilgili olarak; 

hukuki işlem hakkındaki temsil, koşul, irade fesatları vb. hükümleri uygulanmayacağı 

ve ayrıca mümeyyiz küçükler ve kısıtlılar kanuni temsilcilerinin rızasıyla iş görseler 

dahi fiili ehliyetleri varmışçasına sorumlu olamayacakları eleştirileri sunulmuştur.
111

 

 

b. Hukuki İşlem Benzeri Fiil Görüşü 

 

 Hukuki işlem benzeri fiiller, toplumsal sonuçlar doğuran irade açıklamalarıdır. 

Bu tür iş görmede irade sadece teknik veya fiili bir sonuca yönelmemekte ve ayrıca 

toplumsal amacı da gözetmektedir.
112

 Bu görüşe sahip hukukçularca
113

, iş görme 

iradesinin bir sonuca yönelmiş olması değil, açıklanmış olması önemlidir. Yine 

böylelikle iş sahibi yararına vekaletsiz iş görmeye; hukuki işlemlere ilişkin temsil, 

                                                                                                                                                                          

yazarlar, bu kategoride yer alan bir fikir eseri yaratma durumunun maddi bir sonuç 

meydana getirmeye elverişli olmaması örneği verilerek eleştirilmektedirler. Bu 

konudaki eleştiriler için bkz. Tandoğan, s. 51, dipnot 1. 

111
 Tandoğan, s. 54. 

112
 Özdemir, s. 88. 

113
 Tandoğan, s. 53-54; Yavuz, Cevdet, s. 1362; Özdemir, s. 89; Yüksel, Sera Reyhani;  

“Hekimin Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu”, MÜHF-HAD, C. 21, S.2, 

2015, s. 798; Önal, s. 2157.  
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ehliyet, irade fesatları, butlan, izin, icazet gibi hükümlerin uygulanabileceğini 

belirtmektedirler.
114

 

 

 Vekaletsiz iş görmenin hukuki işlem benzeri fiil olduğunu destekleyen 

hukukçularca, hukuka uygun ve hukuka uygun olmayan iş sahibi lehine vekaletsiz iş 

görme açısından ikili bir ayrım yapılmakta ve hukuka uygun vekaletsiz iş görmeleri 

hukuki işlem benzeri fiil, hukuka aykırı vekaletsiz iş görmeleri ise haksız fiil olarak
115

 

nitelendirmektedirler.
116

 Hukuka uygun vekaletsiz iş görmeyi hukuki işlem benzeri fiil 

olarak nitelendiren hukukçular, bunun sebebi olarak ise sözleşmeden doğan 

                                                           
114

 Hukuki işlemlere ait hukuk kurallarının vekaletsiz iş görmeye uygulanacağına ilişkin 

görüşe karşıt görüş için bkz. Tandoğan, s. 54. 

115
 Zevkliler/Gökyayla, s. 668. 

116
 İş sahibi yararına vekaletsiz iş görmenin hukuka uygun olduğu hallerden 

kastedilenin, iş görenin iş sahibinin menfaati yönünde ve herhangi bir yasaklamasına 

aykırı olmadan iş görmesi olarak algılanmakta ve bu da gerçek vekaletsiz iş görmenin 

unsurlarını oluşturmaktadır. Ancak iş sahibi yararına hukuka uygun olmayan vekaletsiz 

iş görme için bu görüşü benimseyen hukukçular tarafından verilen - iş sahibi yararına iş 

görülmesine rağmen aslında objektif bakımdan yararına olmayan veya iş sahibinin 

yasaklamasına karşı yapılan bir işlem – örnek, vekaletsiz iş görmenin gerçek ve gerçek 

olmayan ayrımını yapacağımız bölümde belirteceğimiz ve benimsediğimiz ayrıma göre 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görme kavramına denk düşmekte ve hukuki niteliği 

hukuka aykırı fiildir. Bu sebeple söz konusu hukuki işlem benzeri fiil görüşüne 

katılmakla beraber, hukuka aykırı ayrımının gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin 

konusu olması sebebiyle, ileride gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin hukuki 

niteliğinin incelendiği bölümde ayrıntılı olarak aktarılacaktır. 



42 
 

sorumluluğa ilişkin hükümlerin söz konusu duruma uygulanmasının önünü açmak 

olduğunu göstermektedirler.
 117

 

 

5. Genel Değerlendirme ve Kanaatimiz 

 

Gerçek vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğine ilişkin – yukarıda ilgili görüşleri 

eleştirileri ile birlikte aktardığımız üzere - doktrinde çok çeşitli görüşler öne 

sürülmüştür.  

 

Bu görüşlerden gerçek vekaletsiz iş görmenin hukuka aykırı fiil sayılmasına 

ilişkin görüşün, vekaletsiz iş görmenin toplumsal dayanışmayı desteklemek için kabul 

edilmesi ve hukuk düzeninin özel koruma alanına aldığı bu eylemin hukuka aykırı 

sayılmasının kavramın özü ile çelişmesi nedeniyle kanaatimizce kabulü mümkün 

değildir.  

 

Gerçek vekaletsiz iş görmenin sebepsiz zenginleşme teşkil ettiği yönündeki 

görüşü ise,  iş sahibinin vekaletsiz iş görenin yaptığı zorunlu ve yararlı masrafları 

ödemekle yükümlü olması sebebiyle iş sahibinin sebepsiz zenginleşmesinden 

bahsedilemeyeceği gerekçesiyle tarafımızca kabul edilmemektedir.  
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 Bu görüşü savunan hukukçular, hukuka uygun vekaletsiz iş görme dolayısı ile 

meydana gelen borçlara sözleşmeden doğan borçlarda olduğu gibi 10 yıllık 

zamanaşımının uygulanabileceğini savunmaktadırlar. İlgili görüş için bkz. Tandoğan, s. 

55-56; Özdemir, s. 89. 
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Yine 6098 sayılı TBK’nın 531 inci maddesi gereğince iş sahibinin işi uygun 

bulması halinde vekalet sözleşmesi hükümlerinin kıyasen uygulanacağına ilişkin bir 

hükmün varlığı sebebiyle, varsayılan vekalet görüşünün de kabulü mümkün değildir.  

 

İş görenin borçlarının onun tek taraflı beyanından doğmuş olduğunu kabul 

etmenin, iş görme ilişkisinin tümüyle iş görenin ellerine bırakılması anlamına geleceği 

ve iş sahibinin menfaatine zarar vereceği yönündeki eleştirilere katılmakta ve bu 

görüşün de gerçek vekaletsiz iş görme açısından uygun olmadığı kanaatine varmaktayız. 

 

Vekaletsiz iş görmeyi bir fiili işlem olarak kabul eden görüşün ise, sadece fiili 

sonuca yönelmesi ve hukuki işlem hakkındaki hükümlerin uygulamayacak olması 

yönünden gerçek vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğini tanımlamaya yeterli 

olmadığını değerlendirmekteyiz. 

 

 Gerçek vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğine ilişkin doktrinde öne sürülen 

görüşlerin ve değerlendirmelerimizin ortaya konulması akabinde, gerçek vekaletsiz iş 

görmenin bir hukuki işlem benzeri fiil olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine 

varmaktayız. 

 

 Yine doktrinde tartışmalar bulunan gerçek vekaletsiz iş görmenin nerede 

düzenleneceği hususunda doktrinde çeşitli görüşler yer almaktadır. Bir kısım 

hukukçularca hukuki işlem benzeri fiillerle birlikte düzenlenmesi öne sürülse de, 

durumun tüm hukuki işlem benzeri fiilleri bir araya getirmeye elverişli olmadığı 

görülmektedir. Yine gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin hukuka aykırı bir iş görme 

teşkil etmesi ile bu iki kurumun birbirinden ayrılmasının düşünülemeyecek olması 

sebepleri ile de bu görüş yerinde olmayacaktır. Bu iki kurumu birbirinden ayırmadan 
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genel hükümlerde düzenlenmesi gerektiğine dair görüşler
118

 mevcut ise de, 

kanaatimizce söz konusu kurumların iş görme hükümleri ile bir arada düzenlenmesinin 

daha doğru olacağı ve bu sebeple de söz konusu kavram hakkındaki hükümlerin 

TBK’daki yerinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. 

 

C. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmenin Hukuki Niteliğini Açıklayan 

Görüşler 

 

 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme; iş görenin başkasına ait bir işi, iş sahibinin 

menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olmadan ya da iş sahibinin yasaklamasına 

rağmen kendi adına ya da üçüncü bir kimse adına gördüğü durumları tanımlayan bir 

kavramdır.
119

 Doktrinde, “kendi yararına vekaletsiz iş görme” de denilen vekaletsiz iş 

görmenin bu türünün hukuki niteliği açıklayan çok sayıda görüş bulunmaktadır. 

 

 Doktrinde bulunan çeşitli görüşlerin anlaştığı tek nokta, gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmenin hukuka aykırı fiil olduğudur.
120

 Bunun haricinde doktrinde 
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 Tandoğan’ca vekaletsiz iş görmenin iş görme sözleşmeleri arasında düzenlenmesinin 

bir mahsuru bulunmamakta ancak yeni hukuk sistemlerinin bu yolu benimsedikleri 

gerekçesiyle vekaletsiz iş görme kavramının TBK genel hükümler çatısı altında 

düzenlenmesi gerektiği görüşü sunulmaktadır. Bu hususta bkz. Tandoğan, s. 56. 

119
 Özkaya, 1085.  

120
 Tandoğan, s. 155; Yavuz, Cevdet, s. 1368; Akbıyık, s. 20 vd.; Özdemir, s. 93; Atlan 

Kazan, Hülya; “Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme”, Sakarya Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 2014, s. 153 vd. 
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gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin ayrı bir borç kaynağı teşkil ettiği hususunda 

görüşler de bulunmaktadır.
121

 

 

1. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmenin Varlığını Reddeden Görüş 

(Sübjektif Görüş) 

 

 Fransa ve Avusturya Hukukunda sıkça rastlanan bu görüşü savunanlara göre, bir 

vekaletsiz iş görmede aranması gereken asıl husus “işin iş sahibi yararına görülmesi”dir. 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme, iş sahibi yararına bir eylem içermeyip kişini 

kendisi veya üçüncü bir kişinin menfaati lehine hareket ettiği bir kurumdur. Bu sebeple 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görme, bu görüşü savunanlarca bir vekaletsiz iş görme 

teşkil etmemektedir.
122

 İş sahibinin menfaatine hareket etmeyi sübjektif unsur
123

 olarak 
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  Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 9. Bası, 

İstanbul, 2011, s. 36; Arkan Akbıyık, s. 20 vd; Tokbaş/Yüksel, s. 17; Ercoşkun Şenol, s. 

37. 

122
 Bahsi geçen görüş hakkında bkz. Özdemir, s. 89-90. 

123
 Sübjektif görüşü kendi içinde üç başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar; “akit 

benzeri görüş”, “iş sahibine hizmet iradesiyle hareket görüşü” ve “hukuka uygun fiil 

görüşü”dür. Akit benzeri görüş; iş sahibi lehine vekaletsiz iş görmede iş sahibinin farazi 

bir iradesi olduğunun varsayıldığını, ancak kendi lehine iş görüldüğü durumda iş 

sahibinin farazi de olsa iradesinin olmadığını savunmaktadır. İş sahibine hizmet 

iradesiyle hareket görüşü, insani yardım söz konusu olduğunda bahsi geçen kuraldan 

taviz verilebileceğine ilişkin bir düşünce biçimi ortaya koymaktadır. Hukuka uygun fiil 

görüşü ise, vekaletsiz iş görmenin sözleşme benzeri sayılmasını önemsemeksizin sadece 

hukuka uygun fiillerden oluştuğunu kabul etmektedir. Bu görüşler hakkında ayrıntılı 

bilgi için bkz. Arkan Akbıyık, s. 20 vd. 
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kabul eden bu görüş
124

, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeyi kapsam dışında bırakarak, 

haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme ile açıklamıştır. 

 

 Aynı görüşü savunan diğer Fransız hukukçuları ise, vekaletsiz iş görmenin 

hukuka uygun olması gerektiğini savunurlar. Kendi yararına başkasının işini görme 

eylemi hukuka aykırılık teşkil ettiğinden yine vekaletsiz iş görme kapsamına 

alınmamaktadır. Yine bu görüş taraftarlarınca, başkasının işinin hataen kendi işi 

sanılarak görülmesi hususu da vekaletsiz iş görme kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 

 Bu görüşe yönelik itirazlar, temel olarak Fransız Medeni Kanununda vekaletsiz 

iş görmenin sadece hukuka uygun fiil içermesine yönelik herhangi bir hüküm 

içermediği yönünde kurulmuştur.
125

 Bu itiraza ek olarak; gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmeye haksız fiil, sebepsiz zenginleşme veya eşya hukuku hükümlerinin uygulanacak 

olmasının, kendi yararına iş göreni, iş sahibi yararına iş görenden daha avantajlı bir 

konuma sokması yönünden eleştirilmiştir.
126

 

 

2. Gerçek Olmayan (Eksik) Vekaletsiz İş Görme Görüşü 

 

 Temeli Iustinianus Hukukuna dayanan
127

 bu görüşün temelinde de vekaletsiz iş 

görmenin varlığını reddeden sübjektif görüş gibi iş sahibinin yararına hareket etme 

                                                           
124

 Atlan Kazan, s. 154. 

125
 Arsebük, s. 553. 

126
 Atlan Kazan, s. 154. 

127
 Arkan Akbıyık, s. 24. Çalışmamızda bu hususun daha ayrıntılı aktarıldığı ilgili 

bölüm için bkz. Birinci Bölüm, II, B. Kendi Lehine Başkasının İşini Görme Halinin 

Negotiorum Gestio İle İlişkisi. 
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koşulu aranmaktadır. Ancak bu görüşteki hukukçular, kendi yararına iş gören kimsenin 

bu iş görmeden edindiği faydaların kendisinde kalması durumunu hakkaniyete aykırı ve 

kötüniyetle başkasının işinden çıkar elde eden kimsenin başkası lehine iş görene 

nazaran daha avantajlı konumda olması durumunu ise adalete aykırı bularak, hakkaniyet 

gereği gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin varlığını kabul etmişlerdir.
128

 Burada 

haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümleri ile yeterince korunmayan iş sahibinin 

korunması amaçlanarak
129

, iş sahibinin kendi yararına iş gören kimsede mevcut olduğu 

varsayılan vekaletsiz iş görme hükümlerine göre başvuruda bulunabileceği 

öngörülmüştür.
130

 

 

 Söz konusu görüşü Türk Hukuku da dahil olmak üzere, Alman, İsviçre, Fransa 

ve Avusturya Hukukunda çok sayıda hukukçu benimsemiştir. Ancak doktrinde söz 

konusu görüşe yönelik eleştiriler de bulunmaktadır. Bunlardan ilki kullanılan 

terminolojinin yanlış olduğu yönündedir. Bir diğer eleştiride ise, kavramın temelinde 

varlığı zorunlu olarak kabul edilen iş sahibi menfaatine hareket unsurunun, bu duruma 

özel olarak var sayılmasının bir çelişki olduğu öne sürülmektedir.
131

 

 

3. Gerçek (Tam) Vekaletsiz İş Görme Görüşü (Objektif Görüş) 

 

 Bu görüşte vekaletsiz iş görme için aranan tek şartın başkasının işinin vekaletsiz 

olarak görülmesi olması sebebiyle, doktrinde ayrıca “objektif görüş” olarak da 

                                                           
128

 Özdemir, s. 90. 

129
 Arkan Akbıyık, s. 24. 

130
 Atlan Kazan, s. 156. 

131
 Tandoğan, s. 61. 
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nitelendirilmektedir. İş görenin iradesinin bir önemi olmadığı gibi, kendi yararına dahi 

iş görse bu durum gerçek (tam) vekaletsiz iş görme sayılacaktır.
132

 

 

 Objektif görüş önceleri katı kurallar içermekte
133

 ve kendi yararına ve başkası 

yararına iş gören yönünden aynı hak ve borçları öngörmekteydi. Katı kurallar içeren 

hali hakkaniyet aykırı olduğu düşüncesi ile terkedilen
134

 ve zaman içinde hafifletilerek 

bahsedeceğimiz yeni haline dönüşen bu görüşle, işin görülmesi ile borcun doğacağı 

kabul edilmiş, ve ancak hakların doğabilmesi için iş sahibinin yararına hareket edilmesi 

koşul olarak aranmaya başlanmıştır. 

 

 Söz konusu görüş bir çok hukukçuyu etkilemiş olup
135

, doktrinde ayrıca 

hafifletilmiş objektif görüşe yönelik olarak, vekaletsiz iş görme davasını sebepsiz 

                                                           
132

 Özdemir, s. 90-91. 

133
 Doktrinde bazı hukukçularca söz konusu teorinin bu katı halini anlatmak için 

“mutlak objektif teori” terimi kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Arkan Akbıyık, 

s. 22-23. 

134
 Atlan Kazan, s. 155-156. 

135
 Hafifletilmiş objektif görüşü savunan yazarlardan olan Tandoğan, vekaletsiz iş 

görmeyi caiz ve caiz olmayan olarak ayırmış ve iş görenin iş sahibi yararına bir iş 

gördüğü durumda caiz, kendi yararına iş görme durumunda ise caiz olmayan vekaletsiz 

iş görmenin varlığını kabul etmiştir. Söz konusu görüşler için bkz. Tandoğan, s. 66-68. 

Yine Tandoğan’ca ileri sürülen bir diğer görüşe göre, burada haksız fiillere ilişkin 

hükümler kıyasen uygulanabilir olduğundan, bu kurumun haksız fiillerle yan yana 

düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülse de diğer iş görme çeşitlerinden ayrı 

tutulmaması gerektiği fikrinde karar kılınmıştır. Söz konusu görüşler için bkz. 

Tandoğan, s. 73. 



49 
 

zenginleşme davası biçimine soktuğu yönünden eleştiriler de mevcut bulunmaktadır. 

Yine hafifletilmiş objektif görüşünün, bir çeşit hafifletilmiş sübjektif görüş olan gerçek 

olmayan (eksik) vekaletsiz iş görme görüşü ile büyük benzerlik gösterdiği yönünde 

görüşler de mevcuttur.
136

 

 

4. İş Gaspı veya Haksız Müdahalelerden Elde Edilen Kazanç Görüşü 

 

 Bu görüşü savunanlar; gerçek olmayan vekaletsiz iş görme teorisinde olduğu 

gibi sübjektif unsuru zorunlu kabul etmelerinin
137

 bir sonucu olarak, kendi lehine 

vekaletsiz iş görmeyi gerçek anlamda bir vekaletsiz iş görme olarak kabul 

etmemektedirler. Haksız müdahalede bulunan kimselere karşı haksız fiil ve sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine başvurulmasının iş sahibini yeterince koruyamadığını ve bu 

sebeple haklarına yönelik bir müdahalede bulunan iş görene, iş görme sonrasında 

edinilen kazancı talep hakkı ile beraber vekaletsiz iş görme hükümlerinden yararlanma 

hakkı tanınması gerektiğini düşünmektedirler.
138

 Buna bir çözüm olarak da ayrı bir 

hukuki kurumdan bahsedilmesi gerektiğini öngörürler.
139

  

 

                                                           
136

 Yine doktrinde bazı hukukçular tarafından, 818 sayılı BK’nın 410 uncu maddesinin 

metninde geçen “vekaleti olmaksızın başkası hesabına tasarrufta bulunan kimse” ifadesi 

yorumlanmış ve vekaletsiz iş görme için kanun koyucunun iradesinin iş görenin iş 

sahibi menfaatine hareket etmesi gerektiği yönünde olduğuna ilişkin görüşler 

sunulmuştur. İlgili görüş için bkz. Arkan Akbıyık, s. 23. 

137
 Arkan Akbıyık, s. 24. 

138
 Özdemir, s. 91 vd. 

139
 Tandoğan, s. 64 vd. 
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Yine bu görüşü paylaşanlar gerçek olmama kavramının içeriğinin boş bir ibare 

olduğunu belirtmekte ve başkasının menfaatine hareket etmenin zorunlu olmasına 

rağmen söz konusu unsurun mevcut olmadığı bir vekaletsiz iş görmeden bahsetmenin 

kavramın özüne aykırı olduğunu savunmaktadırlar.
140

 

 

Söz konusu görüşe yönelik eleştirilerin temelinde, gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmenin ayrı bir kavram halinde düzenlenmesi düşüncesi yer almaktadır. Söz konusu 

görüş gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin ayrı düzenlenmemesi gerektiği 

yönünde eleştirilmektedir.
141

 

 

5. Genel Değerlendirme ve Kanaatimiz 

 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğine ilişkin – yukarıda ilgili 

görüşleri eleştirileri ile birlikte aktardığımız üzere - doktrinde türlü görüşler 

sunulmuştur.  

 

 Öğretide bazı hukukçular tarafından vekaletsiz iş görmenin var olabilmesi için 

mutlaka hukuka uygun bir fiilin mevcut olması gerektiği görüşü benimsenmiştir. Ancak 

bu durum kanaatimizce doğru bir çıkarım değildir. Vekaletsiz iş görme hukuka uygun 

bir fiil kaynaklı olabileceği gibi hukuka aykırı bir fiil sonucu da doğabilir.
142

 

 

                                                           
140

 Atlan Kazan, s. 156. 

141
 Özdemir, s. 92. 

142
 Vekaletsiz iş görmenin hukuka uygun ve hukuka aykırı olmak üzere iki türünün 

varlığından bahseden görüş için bkz. Tandoğan s. 66-68; Özdemir, s. 92 vd. 
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 Yine iş gaspı görüşünün savunduğu bir biçimde gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmenin ayrı bir kavram olarak düzenlenmesi de kanaatimizce yerinde bir görüş 

değildir. Hukuka uygun ve hukuka aykırı iş görmelerde iş görme eyleminin yöneldiği 

menfaat farklı olsa bile bu durum bunların ayrı düzenlenmesini gerektirmemektedir. 

 

 Kendi yararına vekaletsiz iş görme kurumunun Türk Hukukundaki yerine 

bakıldığında ise, 818 sayılı BK’nın 414 üncü ve 6098 sayılı TBK’nın 530’uncu 

maddelerinde düzenlendiğini görmekteyiz. TBK’nın ilgili hükmünde yer alan “işsahibi, 

kendi menfaatine yapılmamış olsa bile” deyiminden, bu maddenin içeriğinden hem 

başkası lehine hem de kendi lehine iş görenin yararlanacağını anlamaktayız. Buradan 

yapılan bir çıkarımla TBK’nın vekaletsiz iş görme hususunu hukuka uygun ve hukuka 

aykırı olmak üzere ikili bir ayrım yaparak düzenlediği sonucuna varmaktayız. Yine 

“kendi menfaatine yapılmamış olsa bile” ifadesinden sadece başkası hesabına iş 

görmenin vekaletsiz iş görme sayıldığı sonucuna ulaşılmamalıdır. Bilakis doktrinde 

kanun koyucunun bu düzenlemesinin vekaletsiz iş görme kavramının hukuki niteliği ile 

ilgili çelişkileri ortadan kaldırmak niyeti ile yapıldığı düşüncesi hakimdir. 

 

 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğine ilişkin doktrinde öne 

sürülen görüşlerin ve değerlendirmelerimizin ortaya konulması akabinde, kendi lehine 

vekaletsiz iş görmenin gerçek anlamda bir vekaletsiz iş görme teşkil ettiğinin kabulü ile 

beraber hukuka aykırı bir vekaletsiz iş görme olduğu hususu da netlik kazanmıştır.  

 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin kanundaki yeri hususunda doktrinde bir 

çok görüş öne sürülmüştür. Bu görüşlerden birinde; gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmeler hakkında haksız fiillere ilişkin hükümler kıyasen uygulanabilir olduğundan, 

bu kurumun haksız fiillerle yan yana düzenlenmesinin uygun olacağı öne sürülmüştür. 
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Bu görüşün tam karşısında olan görüşe sahip hukukçular tarafından ise, Türk Borçlar 

Kanununun etkilendiği hukuk metni olan İsviçre Borçlar Kanununda da gerçek ve 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görme hükümlerinin birlikte düzenlendiği
143

 ve bu iki 

kuruma uygulanacak ortak hükümler olduğu için bu kavramların birbirinden 

ayrılmaması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu görüşler ışığında, gerçek olmayan vekaletsiz 

iş görmenin diğer iş görme çeşitlerinden ayrı tutulmaması gerektiğine ilişkin 

görüşlerin
144

 daha yerinde olduğuna kanaat getirmekteyiz.  

 

 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin kanundaki yeri hususunda bir diğer 

görüş de; TBK’nın 530 uncu maddesinin güçlükle anlaşıldığı, ayrıca ilgili hüküm 

yeterince göze çarpmadığı için uygulanma alanının çok geniş olmadığı ileri sürülerek 

genel hükümler kısmında düzenlenmesinin daha doğru olacağı ifade etmektedir.
145

 

Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre
146

, vekaletsiz iş görmenin hem gerçek hem de 

gerçek olmayan boyutu bir bütün olarak düşünüldüğünde önemli olan genel veya özel 

hükümler arasında düzenlenmesi değil, vekaletsiz iş görme hükümlerinin bir arada olup 

iki çeşidine ilişkin hükümlerin farklı durumlarda uygulanmasıdır. 

                                                           
143

 Arkan Akbıyık, s. 25. 

144
 Tandoğan, s. 73; Özdemir, s. 93.  

145
 Arkan Akbıyık tarafından; gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin, arz ettiği önemi 

karşılar bir biçimde genel hükümler arasında düzenlenmesi gerektiği görüşü ortaya 

konulmuş ise de, şu an için iş gaspı teorisinin henüz gelişimini tamamlamaması 

sebebiyle yürüklükteki hukuk açısından, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin 

kanundaki yerinin uygun olduğu öngörülmektedir. Bu konudaki görüşler için bkz. 

Arkan Akbıyık, s. 25. 

146
 Arsebük, s. 534; Özdemir, s. 94. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN TÜRLERİ 

 

I. GENEL OLARAK  

 

 Vekaletsiz iş görme, bir kimsenin başkasına ait bir işi başkasının rızası 

olmaksızın o kişinin menfaati doğrultusunda yerine getirmesidir. Tanımı yapılan bu 

kavram asıl vekaletsiz iş görme olan “gerçek vekaletsiz iş görme”dir. Ancak vekaletsiz 

iş görme her zaman iş sahibinin yararına gerçekleşmez. Kimi bazı durumlarda 

vekaletsiz iş görenin, başkasının bir işini kendi veya üçüncü bir kimse yararına gördüğü 

de görülmektedir. Bu durum “gerçek olmayan vekaletsiz iş görme” kavramını 

doğurmaktadır.  

 

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda vekaletsiz iş görme hakkında bir ayrım 

yapılmamış olsa da, doktrinde vekaletsiz iş görmenin gerçek ve gerçek olmayan
147

 

olarak iki türünün olduğu
148

 bizim de katıldığımız şekilde genel kabul görmektedir.
149

 

                                                           
147

 Doktrinde gerçek vekaletsiz iş görme yerine “caiz”, “tecviz edilen”, “düzenli” ve 

“tam” vekaletsiz iş görme ifadeleri de kullanıldığı gibi, gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmeyi “caiz olmayan”, “tecviz edilmeyen”, “düzensiz” ve “eksik” vekaletsiz iş görme 

olarak tanımlayan hukukçular da mevcuttur. 

148
 Doktrinde vekaletsiz iş görmenin, gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme 

olarak ayrımını kabul eden hukukçular için bkz. Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku 

Özel Borç İlişkileri, C. 2, İstanbul, 2010, s. 675, vd.; Yavuz, Nihat; Borçlar Hukuku El 

Kitabı, Ankara, 2018, s. 1416 vd.; Zapata, Tan Tahsin; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 

Ankara, 2016, s. 274 vd.; Gülerci, Altan Fahri/Kılınç, Ayşe; 6098 Sayılı Yeni TBK ile 

Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2011, s. 189-190; Şenyüz, 
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Doğan; Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Bursa, 2018, s. 452-453; Uygur, 

Turgut; Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C. 8, 

Ankara, 2010, s. 9116-9117; Zevkliler, Aydın/Gökyayla, K. Emre; Borçlar Hukuku 

Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2016, s. 676; Nart, Serdar; Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler - Özel Hükümler, Ankara, 2014, s. 276 vd.; Aydoğdu, Murat/Kahveci, Nalan; 

Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İzmir, 2013, s. 692-693; Zevkliler, 

Aydın/Ertaş, Şeref/Havutcu, Ayşe/Aydoğdu, Murat/Cumalıoğlu, Emre; 6098 Sayılı 

Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel 

Borç İlişkileri Ana İlkeler, İzmir, 2013, s. 633-624.; Zevkliler, Aydın; Özel Borç 

İlişkileri, Ankara, 2004, s. 377; Olgaç, Senai; Türk Borçlar Kanunu Şerhi Akdin 

Muhtelif Nevileri, C. 4, (Madde 372-545), Ankara, 1976, s. 306 vd.; Baş Süzel, Ece; 

Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme ve Menfaat Devri Yaptırımı, İstanbul, 2015, s. 7; 

Uzun Şenol, Pınar; “Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu”, FSM İlmi 

Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S. 3, Bahar, 2014, s. 294 vd.; Helvacı, 

Serap/Aydın, Gülşah Sinem; “Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İşgörmede 

Kusurun Bir Şart Olarak Aranıp Aranamayacağı Sorunu”, MÜHF-HAD, C. 23, S. 1, s. 

267 vd.; Aydın, Öztürk; “Hekimin Sorumluluğunu Azaltan ve Kaldıran Nedenler”, 

Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, 2013, s. 51-52; Kırca, İsmail; 

“Vekaletsiz İş Görmenin Temsil Hukukunda Uygulama Alanı Bulduğu Yerler”, 

AÜHFD, C. 44, S. 1, 1995, s. 443 vd.; Parlak, Şafak/Börü, Levent; “Alt Vekalet”, TBB 

Dergisi, 2011, S. 96, s. 42; Nomer, Haluk N.; “Karar İnceleme - 506 Sayılı SSK m. 10'a 

Göre İşveren Aleyhine Açılan Rücu Davaları Hangi Zamanaşımına Tabidir?”, Çimento 

İşveren Dergisi, C. 12, S. 4, 1998, s. 30-31; Kaya, Asım; “Kiralayan ve Kiracının 

Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapması”, TBB Dergisi, S. 115, 2014, s. 334 vd.; 

Önal, s. 2152; Ercoşkun Şenol, s. 39; Baş Süzel/Yasan, s. 366; Kılıçoğlu, Genel 

Hükümler, s. 508; Özkaya, s. 1085 vd.; Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri, s. 564 
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vd.; Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 488 vd.; Yüksel, s. 798; Yavuz, Cevdet, s. 1360 vd.; 

Bilge, s. 286-287; Turgut, s. 783-784; Tokbaş/Yüksel, s. 18; Kutlu Sungurbey, s. 26. 

149
 Doktinde vekaletsiz iş görmenin türlerini 4 ana başlık altında toplayan görüşler de 

bulunmaktadır. Buna göre vekaletsiz iş görmenin türleri; “caiz vekaletsiz iş görme”, 

“caiz olmayan vekaletsiz iş görme”, “iyiniyetli gerçek olmayan vekaletsiz iş görme” ve 

“"kötüniyetli gerçek olmayan vekaletsiz iş görme”dir. Bu görüşe sahip hukukçular, 818 

sayılı BK ve 6098 sayılı TBK’ca benimsenen gerçek ve gerçek olmayan ayrımının 

klasik hukukçularca desteklendiğini, ancak borçlar kanunlarımızı iktibas ettiğimiz 

İsviçre’de yeni akımın dörtlü bir ayrım yapmak olduğunu, bu sebeple de bu ayrımın 

benimsenmesi gerektiğini savunmaktadırlar. İlgili görüş için bkz. Gümüş, s. 225 vd. Söz 

konusu kavramların tanımlarını yaparsak şayet; caiz vekaletsiz iş görme, iş görenin iş 

sahibinin menfaatine olarak ve iş sahibi tarafından yasaklanmamış ve zorunlu bir işi 

görmesidir. Caiz olmayan vekaletsiz iş görme; iş görenin, iş sahibinin menfaatinin 

gerektirmediği veya iş sahibinin yasakladığı bir işi gördüğü durumda meydana gelir. 

İyiniyetli gerçek olmayan vekaletsiz iş görme; iş görenin, iş sahibine ait bir işi kendi 

menfaatine görürken iyiniyetli olması durumudur. Ve son olarak kötüniyetli gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görme ise; iş görenin, iş sahibine ait bir işi kendi menfaatine 

görürken kötüniyetli olması durumu olarak açıklanabilir. Doktrinde kimi hukukçular 

tarafından bu dörtlü ayrımda; caiz vekaletsiz iş görme için “gerçek / özgeci / düzenli 

özgeci vekaletsiz iş görme”, caiz olmayan vekaletsiz iş görme için “fuzuli / 

emredilmemiş / düzensiz özgeci / istenilmeyen vekaletsiz iş görme”, iyiniyetli gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görme için “iyiniyetle iş gaspı / bilmeyerek iş gaspı” veya 

“iyiniyetle kendi yararına iş görme”,  kötüniyetli gerçek olmayan vekaletsiz iş görme 

içinse “iş gaspı / kötüniyetle iş gaspı” veya “gerçek olmayan vekaletsiz iş görme” 

terimleri kullanılmaktadır. Bu terimler için bkz. Arkan Akbıyık, s. 16-17. Bizim de 

katıldığımız vekaletsiz iş görmeyi gerçek ve gerçek olmayan şeklinde ikili ayrıma tutan 
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Ayrıca TBK’nın vekaletsiz iş görmenin düzenlendiği Onuncu Bölümü incelendiğinde, 

kanun koyucunun açık açık olmasa da dolaylı olarak bu ikili ayrımı kabul ettiği 

sonucuna ulaşılmaktadır.
150

 Kanunun ilgili bölümüne bakıldığında; 526 ncı maddede 

“başkası hesabına” iş görmeden bahsedilmekte iken, 530 uncu maddede işin “iş görenin 

menfaatine yapılması” hâli düzenlenmiştir. Böylece kanun koyucu vekaletsiz iş 

görmenin bu iki kurumdan oluştuğunu tasdik etmiştir.
151

 

 

                                                                                                                                                                          

görüşte, dörtlü ayrıma tutan bu görüşte benimsenen son üç sınıflandırmayı tek bir başlık 

olan “gerçek olmayan vekaletsiz iş görme” olarak incelenmekte ve 6098 sayılı TBK’nın 

530 uncu maddesi hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir. Ancak dörtlü ayrıma 

tabi tutan görüşe sahip yazarlarca 6098 sayılı TBK’nın 530 uncu hükmünün sadece ve 

sadece “kötüniyetli gerçek olmayan vekaletsiz iş görme”ye uygulanacağı görüşü 

paylaşılmaktadırlar. Bu görüşü paylaşan hukukçular için bkz. Gümüş, s. 225 vd.; Arkan 

Akbıyık, s. 16-17; Aksoy, Hüseyin Can; “Vekaletsiz İş Görende İşi Vekaletsiz Olarak 

Görme Bilinci Aranmalı Mıdır?”, Ankara Barosu Dergisi, 2017, S. 1, s. 98 vd.; 

Tokbaş/Yüksel, s. 66. 

150
 Özkaya, s 1084. 

151
 Vekaletsiz iş görmenin doktrinde yapılan bir diğer ayrımında; vekaletsiz iş 

görmenin, gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme olarak iki çeşidi bulunmakta, 

gerçek vekaletsiz iş görme caiz ve caiz olmayan olarak, gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görme ise kendi içinde iyiniyetli ve kötüniyetli vekaletsiz iş görme olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu görüşe göre gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin haksız fiil 

sayılması dolayısıyla iş sahibinin icazeti mümkün değildir. İlgili görüş için bkz. Eren, s. 

739 vd. 
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 6098 sayılı TBK’nın 526, 527/1 ve 529 uncu maddeleri gerçek vekaletsiz iş 

görme kurumunu düzenlerken, 527/2 ve 530 uncu maddeler gerçek olmayan vekaletsiz 

iş görme hakkında hükümler ihtiva etmektedir. 

 

II. GERÇEK VEKALETSİZ İŞ GÖRME 

 

 İş gören tarafından, iş sahibinin menfaati doğrultusunda ve onun geçerli bir 

yasaklamasına aykırı olmayan şekilde başkasına ait bir işin görülmesi durumu “gerçek 

vekaletsiz iş görme” dir.
152

  

 

 6098 sayılı TBK’nın 526 ncı maddesinde işin görülmesinin özellikleri sayılmak 

suretiyle aslında gerçek vekaletsiz iş görmenin
153

 unsurları verilmektedir. Gerçek 

vekaletsiz iş görme, vekaletsiz iş görmenin bütün unsurlarını bünyesinde taşınmaktadır. 

İş gören ve iş sahibinin arasında ne vekalet ilişkisi ne de akdi bir yükümlülük 

bulunmaktadır. Yine iş gören kimse, iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesi 

doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür. 

 

Gerçek vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğine ilişkin doktrinde çok çeşitli 

görüşler öne sürülmüştür. Çalışmamızın ikinci bölümünde hukuki niteliğe ilişkin 

doktrinde sunulan görüşlerin ve bu görüşlere yönelik eleştirilerin ayrıntılı olarak 

                                                           
152

 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 676. 

153
 Doktrinde gerçek vekaletsiz iş görme için ayrıca “caiz”, “tecviz edilen”, “düzenli” ve 

“tam” vekaletsiz iş görme ifadelerinin de kullanıldığına rastlanmaktadır. Ancak biz 

çalışmamız kapsamında “gerçek vekaletsiz iş görme” deyimini kullanmayı tercih 

etmekteyiz. 
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değerlendirilmesi sonucunda, gerçek vekaletsiz iş görmeyi bir hukuki işlem benzeri fiil 

olarak değerlendirilen görüşün
154

 en uygun niteleme olduğu kanaatine varmaktayız.  

 

Hukuki işlem benzeri fiiller, toplumsal sonuçlar doğuran irade açıklamalarıdır. 

Bu tür iş görmede irade sadece teknik veya fiili bir sonuca yönelmemekte ve ayrıca 

toplumsal amacı da gözetmektedir. Yine iş görme iradesinin bir sonuca yönelmiş olması 

değil, açıklanmış olması önem taşımaktadır.
 
Böylelikle gerçek vekaletsiz iş görmeye, 

hukuki işlemlerle ilgili olan temsil, ehliyet, irade fesatları, butlan, izin, icazet gibi 

hükümler de uygulanabilecektir.
155

  

 

6098 sayılı TBK’nın 526, 527/1 ve 529 uncu maddeleri gerçek vekaletsiz iş 

görme kurumunu düzenlemektedir. Gerçek vekaletsiz iş görmenin iş sahibince uygun 

bulunduğu hallerde, 6098 sayılı TBK ’nın 531 inci maddesi hükmü uyarınca vekalet 

sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
156

  

 

 Gerçek vekaletsiz iş görmenin uygulamada sıklıkla karşılaşılan örneklerine 

bakarsak eğer; bir kimsenin komşusunun seyahatte olduğu bir dönemde kırılan camının 

yerine yenisini taktırdığı ve bir kimsenin arkadaşına ait bir borcu alacaklısına ödediği 

durumda
157

 gerçek vekaletsiz iş görme söz konusudur. Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulunun kararına
158

 geçmiş bir olayda, kiracının ödemekle yükümlü olduğu Çevre 

Temizlik Vergisini ödeyen kiralayanın, ödediği bedeli kiracıdan vekaletsiz iş görme 

                                                           
154

 Tandoğan, s. 53-54; Yavuz, Cevdet, s. 1362; Özdemir, s. 89.  

155
 Özdemir, s. 88. 

156
 Özkaya, s. 1085. 

157
 Zapata, s. 274. 

158
 YHGK, T. 27/02/2002, E. 2002/3-118, K. 2002/131; www.sinerjimevzuat.com.tr 
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hükümlerine göre talep edebileceği belirtilmiştir.
159

 Yine bir kimsenin trafik kazası 

geçirmiş bir kişiyi hastaneye götürdüğü, hekimin bilinci kapalı bir hastayı ameliyata 

aldığı
160

, kiracının oturmakta olduğu taşınmazın acilen onarılması gerekilen çatısını 

başka bir muhitte oturan kiralayandan izin almaya fırsat bulmadan onardığı, bir 

                                                           
159

 Yavuz, Cevdet, s. 1360. 

160
 Hastanın tedavisi için rızasının alınamadığı ve acil bir şekilde müdahalede bulunmak 

durumunda kalındığı durumlarda, hekim gerçek vekaletsiz iş görme hükümlerine göre 

sorumlu olacaktır. Ancak bu duruma istisna olarak, hekimin gerçek olmayan vekaletsiz 

iş görmeden sorumluluğuna başvurulabildiği durumlar da bulunmaktadır. Hekimin 

hastanın rızasını almaksızın hastayı acil bir şekilde ameliyata aldığı bir durumda, 

hastanın daha önce bilmesine rağmen tedaviyi reddettiği ve bu durumu hekimin bildiği 

ya da bilmesi gerektiği bir hastalığı tedavi etmesi durumunda, hekim gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmeden dolayı sorumlu olacaktır. Yine hekimin yaptığı zorunlu bir 

ameliyat sırasında hastanın tedavi olmayı reddettiği ve hekimin de bu durumu bildiği 

başka bir hastalığı da tedavi ettiği durumda da gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeden  

bahsedilecektir. Sonuç olarak hekim, hem gerçek hem de gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görme dolayısı ile sorumlu olabilecektir. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Yüksel, s. 

788-799; Aydın, s. 52 vd. Hekimin, hastanın tedaviyi reddettiğini bilmesine rağmen iş 

görmeye giriştiği durum dolayısı ile 6098 sayılı TBK’nın 527/2 maddesi uyarınca 

beklenmedik halden de sorumlu olacağı, ancak tedavinin yararlı olduğu ve hastanın 

tedaviyi reddetmesinin mantıklı sebeplere dayanmadığı iddiasında bulunamayacağı 

hakkında bkz. Yılmaz, Battal; Açıklamalı – İçtihatlı Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 

Ankara, 2017, s. 189-190. Doktrinde hekimlerin yanı sıra diş hekimlerinin de hastanın 

rızası olmaksızın ve o kişinin menfaatine olarak müdahalede bulunmasının gerçek 

vekaletsiz iş görme teşkil ettiği hakkında bkz. Özdemir, Hayrunnisa; “Diş Hekimlerinin 

Hukuki Sorumluluğu”, EÜHFD, C. XV, S. 1-2, 2011, s. 222 vd. 
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kimsenin yıkılma tehlikesi olan komşu duvarını tamir ettiği,
161

 bir sinema seyircisinin 

çıkan yangını söndürmeye çalıştığı, bir kimsenin muslukları açık unutup giden 

komşusunun evine çilingir marifeti ile girerek durumu kontrol altına aldığı, otel 

sahibince ölen müşterisi için masraflar yapıldığı
162

 durumlar da örnek olarak 

gösterilebilir.  

 

III. GERÇEK OLMAYAN VEKALETSİZ İŞ GÖRME 

 

 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme
163

; vekaleti, yasal veya sözleşme sonucu bir 

zorunluluğu olmadığı halde, iş gören tarafından başkasına ait bir işin, iş sahibinin 

menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olmadan ya da iş sahibinin yasaklamasına 

rağmen kendi adına ya da üçüncü bir kimse adına görmesi durumudur.
164

 Bu nedenledir 

ki doktrinde vekaletsiz iş görmenin bu türünde bencil iş görmenin söz konusu olduğu 

kabul edilmektedir.
165

 Doktrinde bu kavramdan bahsetmek için “iş gaspı”, “iş görenin 

kendi işini görme”,
166

 “kendi lehine vekaletsiz iş görme” gibi başlıklar da 

kullanılmaktadır. 

 

                                                           
161

 Eren, s. 739. 

162
 Gümüş, s. 232. 

163
 Doktrinde gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeyi “caiz olmayan”, “tecviz 

edilmeyen”, “düzensiz” ve “eksik” vekaletsiz iş görme olarak tanımlayan hukukçular da 

mevcuttur. Ancak biz çalışmamız kapsamında “gerçek olmayan vekaletsiz iş görme” 

terimini kullanmayı daha uygun görmekteyiz. 

164
 Özkaya, 1085.  

165
 Kılıçoğlu Yılmaz, Kumru; Haksız Kazancın İadesi, Ankara, 2014, s. 52; Eren, s. 749. 

166
 Eren, s. 749. 
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 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme ile gerçek vekaletsiz iş görmenin 

unsurlarının büyük bir kısmı aynıdır. Ancak gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede iş 

görme eylemi, iş sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine aykırı olmakla beraber, iş 

görenin kendi veya üçüncü bir kişinin menfaatine yapılmaktadır. 

 

 Bu tanımdan yola çıkarak aşağıdaki şu hallerin gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görme olduğunu söyleyebiliriz:
167

 

 

 İş görenin, iş sahibinin geçerli bir yasaklaması olmasına rağmen iş sahibi  

menfaatine iş gördüğü durumlar,  

 

 İş görenin, iş sahibinin menfaatine iş görmek gayesiyle işe giriştiği ancak  

aslında bu menfaatin işin yapılmasını gerekli kılmadığı durumlar, 

 

 İş görenin işin başkasına ait olduğunu bilerek veya bilmeyerek kendi menfaatine  

iş gördüğü durumlar, 

 

 İş görenin, başkasına ait bir işi, iş sahibine karşı o işi yapmaya yetkili olmayan  

üçüncü bir kimse yararına olarak
168

, üçüncü kişinin vekaletine dayanarak gördüğü 

durumlar. 

 

                                                           
167

 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 677. 

168
 Üçüncü kişi yararına sözleşme kavramının kanuni bir düzenlemeye kavuşmasından 

önce Fransız ve Alman Hukuklarında vekaletsiz iş görme ile açıklandığına ilişkin 

ayrıntılı bilgi için bkz. Akyol, Şener; Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul, 

2008, s. 64 vd. 



62 
 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliğine ilişkin doktrinde çok 

çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Çalışmamızın ikinci bölümünde hukuki niteliğe ilişkin 

doktrinde sunulan görüşlerin ve bu görüşlere yönelik eleştirilerin ayrıntılı olarak 

değerlendirilmesi sonucunda, kendi lehine vekaletsiz iş görmenin gerçek anlamda bir 

vekaletsiz iş görme teşkil ettiğinin kabulü ile beraber hukuka aykırı bir vekaletsiz iş 

görme olduğu hususu da netlik kazanmıştır. Bu sebeple öğretide görüş birliği bulunan
169

 

ve bizim de katıldığımız görüşe göre, gerçek olmayan vekaletsiz iş görme bir hukuka 

aykırı fiil teşkil etmektedir. 

 

Bundan başka belirtmek gerekir ki, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin hem 

haksız fiille hem de sebepsiz zenginleşme ile arasında önemli farklar bulunmaktadır. 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede talep hakkı sebepsiz zenginleşmedeki gibi 

fakirleşmeye ya da haksız fiile dayalı tazminat istemindeki gibi zarara veya 

malvarlığındaki azalmaya bağlı olmayıp, 6098 sayılı TBK’nın 530 uncu maddesi 

dolayısıyla iş sahibine fakirleşmesini veya zararını aşan menfaatlerini de talep hakkı 

tanınmıştır.
170

 Buradan çıkarılan sonuç, iş görenin kendi özel imkanları ile elde ettiği 

gelirleri dahi iş sahibine vermek zorunda olduğudur.
171

  

 

                                                           
169

 Tandoğan, s. 155; Yavuz, Cevdet, s. 1368; Akbıyık, s. 20 vd.; Atlan Kazan, s. 153 

vd; Özdemir, s. 93. 

170
 Oğuzman/Öz, Genel Hükümler 2012, s. 322; Yavuz, Nihat; “Ecrimisil Davaları ile 

İlgili Birbirinin Karşıtı Olan İki İçtihadı Birleştirme Kararından Sonra Yargıtay’ın Bu 

Çelişkiyi ‘Vekâletsiz İş Görme’ Kurumundan Yararlanarak Aşma veya Giderme 

Çabaları”, Serdar Özersin’e Armağan (22 Kasım 1964 – 21 Ağustos 2016), Ankara, 

2017, s. 253. 

171
 Tokbaş/Yüksel, s. 65. 
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6098 sayılı TBK’nın 527/2 ve 530 uncu maddeleri gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmeye özel hükümler ihtiva etmektedir. 527 nci maddenin ikinci fıkrasında iş 

görenin, iş sahibinin hukuka ve ahlaka aykırı olmayarak yasak ettiği bir konuda iş 

görmesi halinde beklenmedik halden sorumlu tutulacağı, lakin o işi görmeseydi bile 

beklenmedik halin gerçekleşmesi sonrasında aynı sonucun meydana geleceğini ispat 

etmesi halinde sorumluluktan kurtulacağı hükme bağlanmıştır. 530 uncu maddede ise; iş 

görenin kendi yararına iş gördüğü bir durumda dahi, iş sahibinin o işten doğan faydaları 

edinmek hakkı olduğu, bunun yanı sıra zenginleştiği ölçüde iş görenin masraflarını 

karşılayıp onu borçtan kurtarmak zorunda olduğu hususları düzenlenmiştir.  

 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme, iş sahibi tarafından uygun bulunduğu 

takdirde gerçek bir vekaletsiz iş görme haline dönüşecektir.
172

 6098 sayılı TBK’nın 531 

inci maddesi gereğince; iş sahibince uygun bulunması sonrası vekalet sözleşmesi 

hükümleri kıyasen uygulanacaktır.
173

 

 

                                                           
172

 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 677. 

173
 Bu konuda karşıt görüş için bkz. Eren, s. 743. Eren’e göre vekaletsiz iş görme 

çeşitlerinden sadece gerçek vekaletsiz iş görmenin türleri olan caiz ve caiz olmayan 

vekaletsiz iş görmeye icazet verilebilir. Çalışmamızda Üçüncü Bölüm, I. Genel Olarak, 

dipnot 149’da ayrıntılı olarak açıkladığımız bu iki kavramdan; caiz vekaletsiz iş görme, 

iş görenin iş sahibinin menfaatine olarak ve iş sahibince yasaklanmamış ve zorunlu bir 

iş görmesi iken, caiz olmayan vekaletsiz iş görme, iş görenin iş sahibinin menfaatinin 

gerektirmediği veya iş sahibinin yasakladığı bir işi gördüğü durumdur. Bu görüşe göre; 

bunlar haricinde kalan iyiniyetli ve kötüniyetli vekaletsiz iş görmelerinin haksız fiil 

niteliğinde olmaları nedeni ile iş sahibi tarafından uygun bulunmaları mümkün değildir. 
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Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin uygulamada sıklıkla karşılaşılan 

örneklerine bakarsak eğer; bir kimsenin bir başkasına ait bir malı kiraya vererek kira 

bedelini kendine aldığı ve bir paydaşın başka bir paydaşın payını kiraya verip aldığı 

kirayı kendisinin kullandığı durumlarda
174

 gerçek olmayan vekaletsiz iş görme 

gerçekleşmiştir. Yine bir kimsenin satın almak istediği evi tamir ettirdiği, rehin 

alacaklısının rehinli malı sattırdığı, bir çalışanın yanında çalıştığı kişiye ait bir şeyi 

sattığı, başkasına ait bir ihtira beratının kullanıldığı
175

 durumlarda da iş görenin iş sahibi 

lehine değil kendi menfaati lehine hareket ettiği görüldüğünden bu durumlar da gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görmeye örnek olarak gösterilebilir.  

 

Bir kimsenin yetkisi olmadan başkasının evinde oturduğu veya başkasına kiraya 

verdiği, başkasına ait bir filmi/besteyi/şarkıyı vb. izinsiz olarak kendi salonunda para 

karşılığı olarak müşterilerine dinlettiği/izlettiği, başkasına ait bir romandan izinsiz 

olarak uyarladığı senaryodan film yaptığı,
176

 başkasının bastırmayı düşünmediği 

günlüğünü izinsiz olarak yayınlattığı,
177

 başkasının fotoğraflarını izni olmaksızın 

dergiye, afişlere bastığı,
178

 kendisine iş sahibince teslim edilen aletleri bir üçüncü 

kişinin işinde kullanarak kazanç elde ettiği,
179

 sadakat borcuna aykırı olarak iş sahibine 

                                                           
174

 Özkaya, s. 1085-1086. 

175
 Bilge, s. 286. 

176
 Eren, s. 739. 

177
 Baş Süzel/Yasan, s. 366. 

178
 Akipek/Akıntürk, s. 413. 

179
 Ercoşkun Şenol, s. 43. 
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ait eşya, bilgi ve belgeleri kullanmak suretiyle kendisine çıkar sağladığı
180

 durumlar da 

örnek olarak gösterilebilir.
 181

   

 

Hekimin hastanın rızasını almaksızın hastayı acil bir şekilde ameliyata aldığı bir 

durumda, hastanın daha önce bilmesine rağmen tedaviyi reddettiği ve bu durumu 

hekimin bildiği ya da bilmesi gerektiği bir hastalığın tedavi edildiği ya da hekimin 

yaptığı zorunlu bir ameliyat sırasında hastanın tedavi olmayı reddettiği ve hekimin de 

bu durumu bildiği başka bir hastalığı da tedavi ettiği durumlar da gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görme meydana getirecektir.
182

 

                                                           
180

 Avcı, Ali; “Türk Borçlar Kanununda Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu”, TBB 

Dergisi, S. 119, 2015, s. 388. 

181
 Yargıtay’ın kararına geçmiş bir gerçek olmayan vekaletsiz iş görme durumunda, 

kiralayanın dava konusu taşınmazda kiraya verenin rızası olmaksızın yaptığı 

imalatlardan söküp götürülebileceklerinin tespit edilmesine ve ayırma hakkını 

kullanamadığı faydalı ve zaruri masraf niteliğindeki eklentilerin bedelinin ise kiralayan 

tarafından vekaletsiz iş görmeye göre talep edilebileceğine hükmedilmiştir. Yargıtay 13. 

HD. T. 21/06/2010, E. 2010/1617, 2010/8862. Yargıtay’ın bir diğer kararında ise, kira 

konusu taşınmazdan kira bedelini ödemediği için tahliye edilen kiralayanın kiralanana 

yapmış bulunduğu boya, badana, pencere ve balkon masrafları faydalı ve zorunlu 

masraflar addilederek yapıldıkları tarih itibariyle bedellerinin vekaletsiz iş görme 

hükümlerine göre istenebileceğine hükmedilmiştir.
 
Yargıtay 13. HD. T. 31/05/2010, E. 

2009/14275, 2010/7420. İlgili kararlar için bkz. Kaya, Asım, s. 337; 

www.sinerjimevzuat.com.tr.    

182
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Çalışmamızda Üçüncü Bölüm, II. Gerçek 

Vekaletsiz İş Görme, dipnot 160; Yüksel, s. 788-799; Aydın, s. 52 vd.; Yılmaz, s. 189-

190. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN UNSURLARI 

 

I. GENEL OLARAK 

 

 Doktrinde vekaletsiz iş görmenin objektif ve sübjektif olmak üzere iki çeşit 

unsuru olduğu kabul edilmektedir.
183

 Objektif unsurlar; “iş görme”, “işin başkasına ait 

olması” ve “vekalete sahip olunmaması” iken, sübjektif unsur olan “iş görme iradesinin 

bulunması” unsurunun aranıp aranmadığına ilişkin doktrinde çeşitli görüşler 

mevcuttur.
184

 Vekaletsiz iş görmenin gerçek ve gerçek olmayan türlerinin unsurları 

genel olarak aynı olmakla birlikte, farklılıklarından yeri geldikçe bahsedilecektir.  

 

 

 

                                                           
183

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararında vekaletsiz iş görmenin unsurları 

mülga 818 sayılı BK üzerinden ortaya konulmuş olup, kararda ilgili bölüm şöyle 

aktarılmaktadır: “Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun (BK) 14. Babında yer alan 

Vekaleti Olmadan Başkası Hesabına Tasarruf başlıklı 410. maddesinde: 

‘Vekaleti olmaksızın başkasının hesabına tasarrufta bulunan kimse, o işi sahibinin 

menfaatine ve tahmin olunan maksadına göre yapmaya mecburdur.’ hükmü yer 

almaktadır. Vekaletsiz iş görmeyi düzenleyen bu maddeye göre, vekaletsiz iş görmenin 

unsurları; iş görme, işin başkasına ait olması, vekaletin bulunmaması ve iş görme 

iradesinin varlığıdır.” YHGK, T. 02/10/2013, E. 2013/95, K. 2013/1431. İlgili karar 

metni için bkz. Tokbaş/Yüksel, s. 19; www.sinerjimevzuat.com.tr.  

184
 Özdemir, s. 94. 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
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II. OBJEKTİF UNSURLAR 

 

 Bu başlığımız altında vekaletsiz iş görmenin objektif unsurları olan “iş görme”, 

“işin başkasına ait olması” ve “vekalete sahip olunmaması” unsurları irdelenecektir. 

 

A. İş Görme Unsuru 

 

 Vekaletsiz iş görmenin başta gelen unsurlarından olan “iş görme” unsuru
185

, iş 

görenin sadece hukuki eylemlerini kapsamamakta, ayrıca hukuki işlem benzeri 

eylemler, hukuka uygun maddi eylemler ve hatta hukuka aykırı kimi bazı eylemler
186

 de 

                                                           
185

 Bermann’ın Kutlu Sungurbey tarafından aktarılan görüşüne göre iş görme şöyle 

tanımlanmıştır: “İş, insancıl bir gereksinme ya da onun karşılanmasına yarayabilen bir 

konu göz önünde tutularak yapılan her türlü insan etkinliğidir.” Aktarılan tanım için 

bkz. Kutlu Sungurbey, s. 26. 

186
 İş görmenin sadece hukuka uygun fiillere özgülenmesi doğru olmamakla beraber, 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin konusunu hukuka aykırı fiillerin oluşturması 

genel olarak kabul görmüş bir durumdur. Ancak doktrinde hangi haksız fiillerin 

vekaletsiz iş görme kapsamı dışında kalacağına ilişkin net bir ölçüt bulunmamaktadır. 

Ancak egemen görüş; kesin, emredici objektif hukuk kurallarını ihlal eden bir iş görme 

fiilinin vekaletsiz iş görme olmayacağı yönündedir. Bununla beraber, iş sahibi dışındaki 

bir üçüncü kişinin sübjektif bir hakkının ihlal edildiği durumda vekaletsiz iş görme 

koşullarının gerçekleşmediği kabul edilmektedir. İş sahibinin kendi fiili ile sadece 

kendine ait sübjektif hakkını ihlal ettiği durum, iş sahibinin kendi hukuk alanı içerisinde 

sonuç doğuracağı için, haksız fiil teşkil etmeyecektir. Ancak, bizzat iş sahibinin objektif 

hukuk kurallarını ihlal etmek suretiyle menfaat elde etmesi durumu hukuk düzenince 

korunmamaktadır. Doktrinde bu duruma örnek olarak da, arkadaşının yokluğunda onun 
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bu kapsama girmektedir.
187

 Ancak iş sahibi tarafından bizzat yapılması da uygun 

olmayan, başkasına zarar verme saiki ile yapılan eylemler iş görme kapsamında 

değerlendirilemez. Yine geçerli bir hukuk işlem niteliği kazanmanın bir yetkiye bağlı 

olduğu durumlarda – mahkemelerde ve icra dairelerinde kişilerin ancak temsil yetkisi 

olması halinde bir başkası adına iş görebildiği veya anonim şirketlerde şirket ortağına 

ait bir oyun bir diğeri tarafından kullanılması için temsil yetkisinin olması gerektiği 

örneklerinde olduğu gibi
188

 - vekaletsiz iş görme söz konusu olmayacaktır.
189

 

                                                                                                                                                                          

ineklerinin sütüne su katıp satan iş görenin durumu verilmektedir. Bu durumda iş sahibi, 

iş görenden sütün sadece su katılmamış şekildeki kazancını isteyebilir. Çünkü su 

karıştırılmış sütü satıp para kazanmak iş sahibinin de hakkı değildir. Ayrıca iş görenin 

süte su karıştırarak satması, iş sahibinin sübjektif hakkını ihlal niteliğinde olup, üçüncü 

kişilere de zarar vereceğinden, haklı faaliyet oranında vekaletsiz iş görme sayılıp, haksız 

kazancı ise vekaletsiz iş görme kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu duruma ilişkin 

verilen bir diğer örnekte ise; iş gören, arkadaşına ait odunları hileli bir kantarla 

satmaktadır. Bu durumda da iş gören hem arkadaşının hem de üçüncü kişilerin haklarını 

ihlal etmekte olduğundan, iş sahibi iş görenden sadece odunların gerçek ağırlığına göre 

tespit edilen satış bedelini vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanarak talep edebilecek, 

haksız yolla elde edilen fazla kazancı ise talep edemeyecektir. Konu hakkında ayrıntılı 

bilgi için bkz. Özdemir, s. 96-97; Arkan Akbıyık, s. 26-27. 

187
 Yavuz, Cevdet, s. 1360; Uygur, s. 784; Bilge, s. 282; Zapata, s. 275; Uygur, 

Sorumluluk ve Tazminat, s. 9117. 

188
 Anonim şirkette bir ortak yetkisiz bir şekilde diğer ortağın oy hakkını kullanır ise, 

şirket ortağına ait bir oyun bir diğeri tarafından kullanılması için temsil yetkisinin 

varlığı arandığından, söz konusu durumun gerçek vekaletsiz iş görme teşkil etmeyeceği 

hususunda bkz. Özdemir, s. 95.  

189
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 678; Özkaya, s. 1084. 
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Vekaletsiz iş görme eylemi bir hukuki fiil
190

 olabileceği gibi maddi bir fiil
191

 de 

olabilmektedir.
192

 İş görenin; su basan bir evdeki suyu tahliye ettiği ya da deprem, 

yangın vb. doğal afetlerde kurtarma faaliyetinde bulunduğu durumlar maddi bir fiile 

örnek teşkil etmekte iken, başkasına ait bir borcu, faturayı vb. ödediği veya bir ustaya 

verdiği vekaletle evi tamir ettirdiği durumlarda vekaletsiz iş görme hukuki bir fiil 

sonucu meydana gelmiştir.
193

 

 

Yine iş görmenin kapsamına giren fiiller sadece maddi varlıklara yönelik 

olmayıp, şahıs varlığına yönelik de olabilmektedir. Bir kimsenin komşusunun kırılan 

camını tamir ettirmesi maddi bir varlığa yönelik bir iş görme eylemi iken, yolda yaralı 

olarak görülen kimsenin hastaneye götürülmesi veya ameliyat edilmesi,
194

 yangın, sel 

vb. doğal afetlerden bir kimsenin kurtarılması, muhtaç bir kimsenin bakımının 

                                                           
190

 Uzun Şenol, s. 296; Kutlu Sungurbey, s. 26. 

191
 6098 sayılı TBK’nın iş görenin ehliyetsiz olma durumunu düzenleyen 528 inci 

maddesinin sözleşme ehliyetinin varlığını gerekli sayan hükmünden yapılacak 

çıkarımla, vekaletsiz iş görme hükümlerinin sadece hukuki fiiller sonucu meydana 

geldiği şeklinde bir sonuç ortaya konulmasının, ilgili hükmün konulma amacının 

ehliyetsiz kimselerin korunması olduğu göz önünde alındığında yerinde olmayan bir 

görüş olacağı hususunda bkz. Özdemir, s. 95, dipnot 109. 

192
 İş görme eyleminin sadece hukuki bir işlem meydana getirmek olarak 

değerlendirilmesinin onu bir çeşit temsil niteliğinde görmek olacağı, hâlbuki hukuk 

sistemlerinin vekalet, vekaletsiz iş görme, temsil ve yetkisiz temsil kurumlarını ayrı ayrı 

düzenlediği, o halde sadece temsil ve yetkisiz temsil kurumlarının hukuki işlemlerle 

sınırlandırılabileceğine ilişkin görüş için bkz. Arkan Akbıyık, s. 26. 

193
 Eren, s. 740-741; Özdemir, s. 95; Gümüş s. 227-228. 

194
 Bilge, s. 282. 
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üstlenilmesi gibi durumlarda iş görme eyleminin şahıs varlığı üzerinde etkili olduğunu 

görmekteyiz. Ancak bu durumda belirtmek gerekir ki kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların 

kullanılması vekaletsiz iş görme kapsamında yer almayacaktır.
195

  

 

İş görme eylemi aktif bir fiil
196

 anlamı taşıdığından, hareketsiz bir şekilde pasif 

kalma veya ihmal
197

 iş görme kapsamına girmeyecektir.
 
İş görme eyleminin bir kişi 

tarafından yerine getirilmesi gerekliliğinin
198

 yanı sıra
199

 iş görenin bağımsız hareket 

etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
200

 Yine iş görme fiili tek bir fiil olabileceği gibi 

faaliyetler zincirinden de oluşabilir. Birbirine bağlı birden çok işin yapıldığı durumda, 

                                                           
195

 Tokbaş/Yüksel, s. 20; Özkaya, s. 1086-1087. 

196
 Zevkliler/Gökyayla, s. 676. 

197
 Baş Süzel, s. 21; Uygur, s. 784; Yavuz, Nihat, s. 1418; Tokbaş/Yüksel, s. 19; Zapata, 

s. 275; Uygur, Sorumluluk ve Tazminat, s. 9117; Atlan Kazan, s. 156 vd; Arkan 

Akbıyık, s. 26. 

198
 Özkaya, s. 1087. 

199
 Doktrinde yer alan, iş görme eyleminin mutlaka iş gören tarafından yerine 

getirilmesinin zorunlu bir husus olmadığı, iş görme eyleminin iş görenin bir yardımcısı 

tarafından da yerine getirilebileceğine ilişkin görüşler için bkz. Eren, s. 741. İş sahibinin 

yardımcı kullanan iş görenden elde ettiği kârı talep edebileceği açık olup, 

yardımcısından talep edip edemeyeceği hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak 

bizim de katıldığımız görüş, TBK’nın 61 inci madde hükmüne göre işin asıl faili ile 

birlikte yardımcı da müteselsilen sorumlu olacağından, iş sahibini de korumak adına 

kârın yardımcıdan da talep edilebileceği yönündedir. Bu hususta bkz. Arkan Akbıyık, s. 

35; Tandoğan, s. 156; Atlan Kazan, s. 163. 

200
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 678; Uygur, s. 784; Yavuz, Nihat, s. 1418; Uygur, 

Sorumluluk ve Tazminat, s. 9117. 
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tek bir iş görme fiili yapılmış gibi sayılmalıdır.
201

 Kendiliğinden veya bir doğa olayı 

sonucu meydana gelmiş bir durum, atılan tohumların rüzgarın etkisiyle komşu bahçede 

yeşermesi örneğinde olduğu gibi
202

, vekaletsiz iş görme teşkil etmemektedir. 

 

Bizzat borçlusu tarafından yerine getirilmesi gereken edimlerin yerine getirildiği 

bir iş görme eylemi, vekaletsiz iş görme teşkil etmemektedir. Yine bu borcun 

alacaklının rızası olmadan üçüncü bir kişinin edimi ile yerine getirilmesi mümkün 

olmamaktadır.
203

 

 

B. İşin Başkasına Ait Olması Unsuru 

 

 Vekaletsiz iş görmenin bir diğer önemli unsuru ise “işin başkasına ait 

olması”dır. İşin başkasına ait olması unsurunun kapsamının belirlenmesi açısından 

doktrinde farklı görüşler mevcuttur. İşin başkasına aidiyetinin çözümlendiği görüşler 

arasında en çok benimseneni, objektif ve sübjektif ölçütler üzerinden yapılan 

ayrımdır.
204

 Buna göre eğer bir iş başkasının hakları kullanılarak görülüyor veya 

                                                           
201

 Özdemir, s. 96; Atlan Kazan, s. 157. 

202
 Örnekte yer alan bu durumun bir vekaletsiz iş görme değil, sebepsiz zenginleşme 

teşkil edeceği hususunda bkz. Özkaya, s. 1087; Özdemir, s. 95. 

203
 Özkaya, s. 1087. 

204
  Doktrinde işin başkasına ait olma unsurunu, sadece objektif unsurla, yani yapılan iş 

ile başkasının hukuk alanına etki edilmesi olarak açıklayan görüşler de mevcuttur. Bu 

görüşler için bkz. Bilge, s. 282-283; Eren, s. 741; Zevkliler, s. 376; Zevkliler/Gökyayla, 

s. 676; Uygur, s. 784; Tokbaş/Yüksel, s. 20. 
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korunuyorsa
205

, başkasının borçları ve yükümlülükleri yerine getiriliyor ve o iş 

başkasının şahsi hukuk alanını etkiliyorsa – kiracının kiraya verenle bir anlaşması 

olmaksızın kiraladığı taşınmaza ait vergileri ödemesi veya komanditer ortağın yükümlü 

olmadığı halde şirketin tüm borçlarını ödediği durumlarda olduğu gibi
206

 -, o iş objektif 

olarak bir başkasının işi olarak kabul edilmektedir. Objektif ölçütün yanı sıra bulunması 

gereken sübjektif ölçüt
207

 ise; iş görenin, yaptığı hukuki veya maddi bir eylemle 

başkasının hukuk alanına doğrudan veya dolaylı olarak etki etme iradesi taşıması 

gerekliliğidir.
208

  

 

                                                           
205

 Doktrinde, başkasına ait bir hakkın kullanılmasının ya da başkasına ait hak ve 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinin, onun başkasına aidiyeti konusunda tek başına 

yeterli ölçüde belirleyici olmayacağı ve bu sebeple başkasının haklarının korunmasının 

da aranması gerektiğine ilişkin görüşler mevcut bulunmaktadır. Yine bir hakkın sona 

ermesini ya da zamanaşımını engellemek amacıyla yapılan iş görme eylemlerinin de 

hakkın korunması kapsamına gireceği belirtilmiştir. Bahsi geçen görüşle ilgili ayrıntılı 

bilgi için bkz. Özdemir, s. 98. 

206
 Objektif ölçütlerden başkasının borcunu ve yükümlülüklerini yerine getirmeye 

ilişkin diğer örnekler için bkz. Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 678, dipnot 10. 

207
 Bir iş görmenin sübjektif ölçüt gereğince başkasına ait sayılması için, o iş görme 

eyleminin soyut bir içeriğe sahip ve niteliği itibariyle belli bir kimseye bağlanamayan 

(nötr) bir iş görme edimi olması ve iş görenin iradesi ile başkasına ait kılınması 

gerektiğine dair görüş için bkz. Atlan Kazan, s. 159. 

208
 Özkaya, s. 1087; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 678-679; Yavuz, Cevdet, s. 1361; 

Yavuz, Nihat, s. 1418-1419; Özdemir, s. 97 vd.; Atlan Kazan, s. 158; Arkan Akbıyık, s. 

28. 
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Bir iş görme eyleminin başkasına ait olduğunun tespiti bakımından öncelikle 

objektif kıstaslara başvurulmalı, eğer bu kıstaslarla bir tespitte bulunulamıyorsa 

sübjektif kıstaslara bakılmalıdır. Bu durumda sübjektif kıstasların ikincil derecede ölçüt 

olduğu ve objektif bakımdan belirsiz (nötr) işlemler için önem taşıdığı söylenebilir.
 209

 

 

Kendi yararına iş görmede kavramın doğası gereğince iş görenin böyle bir 

iradesi bulunmadığı için, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede iş sahibine aidiyetin 

belirlenmesinde sübjektif ölçüt uygulanmayacaktır. Gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmede bu hususun tespiti sadece objektif ölçütle sağlanacaktır.
 210

  

 

İş görenin başkası adına ancak kendi hesabına yaptığı işlemleri de adına iş 

görülen iş sahibine ait olarak saymak gerekir. Bu duruma başkasının maden imtiyazı 

olan bir yerden maden çıkaran kimsenin iş görmesi örnek olarak verilebilir. Buradan 

yapacağımız bir çıkarımla gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede, bu son ölçütün yanı 

sıra objektif ölçütlerden başkasının hakkının kullanılmasının söz konusu olduğunu 

söyleyebiliriz.
211

 

 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus da, bir iş görmenin vekaletsiz iş görme 

sayılabilmesi için başkasına ait bir işin görülmesi gerektiğinden, iş görenin başkasına ait 

olduğunu tahayyül ederek aslında kendisine ait bir işi gördüğü durumların vekaletsiz iş 

                                                           
209

 Tandoğan, s. 124; Özdemir, s. 100; Arkan Akbıyık, s. 28; Atlan Kazan, s. 159. 

210
 Tandoğan, s. 124; Özdemir, s. 99; Arkan Akbıyık, s. 28; Atlan Kazan, s. 159.  

211
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 678-679; Yavuz, Nihat, s. 1418-1419. 
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görmenin kapsamına girmediğidir.
212

 Ancak iş gören iş sahibinin şahsında hataya düştü 

ise, bu onun başkasına ait bir işi görmekle vekaletsiz iş görmediği anlamına gelmeyecek 

ve iş gören vekaletsiz iş görme hükümlerinden yararlanabilecektir.
213

 

 

İş sahibinin menfaatine görülen bir işte iş görenin de menfaati bulunabilir, bu 

durumda “ortak yarar” söz konusu olmaktadır. Eğer ki iş görenin menfaati iş sahibinin 

menfaatinden daha az bir öneme haiz durumda ise, söz konusu olan vekaletsiz iş görme 

eylemi hala “işin başkasına ait olması” unsurunu taşıyor demektir.
214

 Buna karşılık iş 

görenin menfaatinin daha büyük yer tuttuğu durumlarda, işin objektif olarak başkasına 

                                                           
212

 Eren, s. 741; Bilge, s. 283; Uygur, s. 784; Yavuz, Cevdet, s. 1361; Tokbaş/Yüksel, s. 

20; Zapata, s. 275; Uygur, Sorumluluk ve Tazminat, s. 9117-9118; Atlan Kazan, s. 158; 

Arkan Akbıyık, s. 27. 

213
 Özdemir, s. 99. 

214
 Klasik doktrin ve yargı kararları, iş görenin başkasına ait bir işi görmesinin varlığını, 

iş sahibinin hukuk alanına müdahale edilmesi ile açıklamakta ve buna da “müdahale 

teorisi” denilmektedir. Ancak yeni öğreti, “münhasıran iş görenin menfaat alanına etki 

etmeyen” yani özellikle iş görenin menfaatine bir iş görme mevcut olmadıkça, tüm iş 

görmeleri vekaletsiz iş görme açısından başkasına ait bir iş saymaktadır. Bu duruma 

ilişkin olarak, bir trenden sıçrayan ateş sonucu çıkan yangını söndüren itfaiyenin, hem 

zarardan sorumlu olacak tüzel kişi yararına, hem de kendi yararına olarak bir 

müdahalede bulunması örneği sunulabilir. Aksi duruma ilişkin bir örnek vermek 

gerekirse; bir kimsenin komşuları için görüntü kirliliği oluşturan binasının çevresine 

ağaç diktiği durumda, kişinin kendi menfaatinin komşularının menfaatinden üstün 

olması sebebiyle vekaletsiz iş görme söz konusu olmayacaktır. Konu hakkında ayrıntılı 

bilgi ve örnekler için bkz. Gümüş, s. 228; Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 490; Uzun Şenol, 

s. 296-297. 
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aidiyetinden ve dolayısı ile vekaletsiz iş görmeden bahsedilemeyecektir.
215

 Ortak 

yararla ilgili olarak, trafik kazası geçirmiş ve bilinci yerinde olmayan bir kimsenin 

hekim tarafından ameliyata alınması durumu örnek olarak verilebilir. Objektif olarak 

başkasına ait bir işi gören hekimin yapacağı ameliyat sonrasında ücrete hak kazanacak 

olması nedeniyle, söz konusu durumda ortak menfaatin olduğu barizdir. Ancak öncelikli 

ve ağır basan menfaatin hastaya ait olması sebebiyle, örnek durumda işin başkasına ait 

olması unsuru hâlâ varlığını korumakta ve söz konusu husus vekaletsiz iş görme 

kapsamına girmektedir.
 216

 

 

Uygulamada bazı örneklerde iş sahibinin belirlenmesinde sorunlarla 

karşılaşılabilmektedir. Bu durumların başında hak sahibinin veya borçlunun birden fazla 

olduğu durumlar gelir. Böyle bir durumda öncelikli olarak söz konusu işin birinci 

derece yükümlüsüne bakmak lazım gelir. Birinci derece yükümlü tespit edilebiliyorsa, o 

kimse iş sahibi sayılır ve “işin başkasına ait olması” unsurunun varlığı bu kişiye göre 

tayin edilir. Eğer bu durum tespit edilemiyorsa hak sahiplerinin hepsi iş sahibi olarak 

kabul edilmelidir. Üzerinde intifa hakkı kurulu bir taşınmazı işleten kimse malikin değil 

intifa hakkı sahibinin işini görmekte iken, eğer bu intifa hakkı yüklü taşınmazı iyiniyetli 

üçüncü kişiye satarsa malike ait bir işi vekaletsiz olarak görmüş olacaktır. İştirak 

halinde mülkiyete veya ortak mülkiyete konu bir şey üzerinde onarım yapılmışsa, 

                                                           
215

 Eren, s. 741; Tokbaş/Yüksel, s. 20-21; Gümüş, s. 228; Uzun Şenol, s. 296-297. 

216
 Hekimin; acil durumdaki bilinci kapalı bir hastaya, bilinci yerinde olsaydı 

müdahaleye rıza vereceğinden hareketle, hastanın muhtemel iradesine dayanarak 

müdahale ettiği durumun bir vekaletsiz iş görme teşkil ettiği hususunda ayrıntılı bilgi 

için bkz. Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2017, s.628; Yüksel, 

s. 799; Aydın, s. 51 vd.; Yılmaz, s. 187 vd. Ayrıca bkz. Çalışmamızda Üçüncü Bölüm, 

II. Gerçek Vekaletsiz İş Görme, dipnot 160. 
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maliklerin hepsi iş sahibi sıfatı kazanmakta ve ortak mülkiyette payları oranında, iştirak 

halinde ise aralarındaki anlaşma gereğince onarım masraflarından müteselsil sorumlu 

olmaktadırlar.
217

 Borcun kendi payından fazla kısmını ödeyen borçlu, iç ilişkide buna 

yönelik bir yetkisi yoksa vekaletsiz iş gören sıfatını kazanacaktır. İç ilişkide diğer 

borçlulara karşı rücu etmesi hususunda TBK’nın Genel Hükümleri uygulanacak, 

sorumluluğu yönünden ise vekaletsiz iş görme hükümlerine tabi olacaktır.
218

 

 

C. Vekalete Sahip Olunmaması Unsuru 

 

 6098 sayılı TBK’nın 526 ncı maddesinde “vekaleti olmaksızın başkası hesabına 

iş gören” denilmek suretiyle, vekaletsiz iş görmenin bir diğer öğesinin “vekalete sahip 

olunmaması” durumu olduğu belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadenin, dar manada 

yani TBK 502 vd. ya da BK 386 vd. maddeleri anlamında vekaleti olmaması şeklinde 

anlaşılmaması, daha geniş yorumlanması gerekmektedir. Buna göre vekaletsiz 

kelimesinden, sadece iş görenin vekaletsiz olması değil, iş gören ile iş sahibi arasında 

herhangi bir kanuni yükümlülük, sözleşme vs. kişiye yetki bahşeden bir hukuki 

durumun bulunmadığı, yetkisiz olduğu anlamı çıkarılmalıdır. İş görenin herhangi bir 

hukuki yetkiye sahip olmama durumu iç ilişkide
219

 geçerlidir.
220

 

                                                           
217

 Tandoğan, s. 117-118; Özdemir, s. 98; Arkan Akbıyık, s. 32-33; Atlan Kazan, s. 

160-161. 

218
 Özdemir, s. 98. 

219
 İş gören ve üçüncü bir şahsın arasında dış ilişki olmasının o kişinin iç ilişkide 

vekaletsiz iş gören olarak nitelendirilmesine engel teşkil etmeyeceği, aslında iç ilişkide 

yetkisiz olan kimsenin dış ilişkide de yetkisiz olması gerektiği, ancak dış ilişkide yetkili 

olup iç ilişkide yetkisiz olunmasının da mümkün olduğu ve bu sebeple vekaletsiz iş 

görmenin her zaman yetkisiz temsil niteliğinde olmadığına dair görüşler için bkz. Bilge, 
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 İş gören ile iş sahibi arasında vekalet, hizmet, eser, komisyon, nakliye, adi şirket, 

saklama vb. sözleşmelerden doğan bir ilişki mevcut ise, iş görme eylemi vekaletsiz iş 

görme teşkil etmeyecektir.
221

 Yine vasi
222

, kayyım, kanuni müşavir ile kısıtlı veya 

küçüğün işini gören velinin durumunda olduğu gibi kanunun tanıdığı bir yetkiye 

dayanarak bir iş görme durumu varsa vekaletsiz iş görme kurumundan 

bahsedilemeyecektir.
223

 

 

 İş görmenin hukuki bir ilişkiye dayandığını iddia eden taraf, bu hukuki ilişkiyi 

kanıtlamakla yükümlüdür. Buradan çıkarımla, iş sahibi, iş görme eyleminin yetkisiz 

yapıldığı iddiasında ise, bu iddiayı kanıtlamak durumunda değildir. İspat yükü yetkili 

olduğunu iddia eden iş görenindir.
224

 

 

 Bir kimsenin mevcut olmayan, hükümsüz
225

 veya sona eren bir sözleşmeye 

dayanarak bir edimde bulunması, kendini yetkili kılan sözleşmenin dışına çıkması
226

 
227

 

                                                                                                                                                                          

s. 283; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 680; Uygur, s. 784-785; Yavuz, Cevdet, s. 

1361; Arkan Akbıyık, s. 34-35; Atlan Kazan, s. 162-163. 

220
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 679; Özkaya, s. 1087-1088; Bilge, s. 283; 

Tokbaş/Yüksel, s. 21; Baş Süzel, s. 29; Gümüş, s. 228; Uzun Şenol, s. 297; Arkan 

Akbıyık, s. 33-34; Atlan Kazan, s. 161. 

221
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 679-680; Özdemir, s. 106. 

222
 Vesayet ilişkisinin bitimi sonrasında iş görmeye devam edilirse bu durumun 

vekaletsiz iş görme oluşturacağına dair görüş için bkz. Özdemir, s. 108. 

223
 Özkaya, s. 1088; Uzun Şenol, s. 297. 

224
 Özdemir, s. 106. 

225
 Yargıtay’ın bir kararında, vekilin azilden sonra iş sahibinin yararına olarak yaptığı 

zorunlu ve faydalı masrafı BK 410 ve devamındaki maddeler gereğince vekaletsiz iş 
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görme hükümlerine dayanarak iş sahibinden talep edebileceği hükme bağlanmıştır. 

Yargıtay 13. HD. T. 26/01/1984, E. 1983/8711, K. 1984/421. Bkz. Tandoğan, Özel 

Borç İlişkileri, s. 679, dipnot 13; www.sinerjimevzuat.com.tr. Doktrinde bu duruma 

karşıt olarak sunulan; vekalet ilişkisinin azil nedeniyle sona ermesinden sonra yapılan iş 

görmelerin vekaletsiz iş görme kapsamında değil, sözleşmenin ihlali hükümleri ile 

çözüleceğine ilişkin görüşler için bkz. Özdemir, s. 108. 

226
 İş görenin kendini yetkili kılan sözleşmenin dışına çıkmasının hangi hallerde 

vekaletsiz iş görme, hangi hallerde sözleşmenin ihlali niteliği taşıyacağına dair 

doktrinde yer alan görüşlerden birinde; eğer iş görme eylemi ile aşılan hukuki ilişki 

arasında sıkı bir bağ bulunmakta ise bu durumun sözleşmenin ihlali sayılacağı, ancak 

başlangıçtaki hukuki ilişki, sınırların aşılmasına neden olan işe oranla önemsiz kalıyor 

ise vekaletsiz iş görme hükümlerine başvurulacağı öngörülmektedir. Bu düşüncede olan 

hukukçularca verilen örnekte ise, bir kimsenin vekalet sözleşmesinin sınırlarını bir defa 

aşması halinde bu durum sözleşmeye aykırılık olarak nitelenirken, sonraki mükerrer 

aşımların vekaletsiz iş görme hükümlerine tabi tutulması gerektiği aktarılmaktadır. Bir 

diğer örnekte ise bir televizyon alması için yetkilendirilen kimsenin bir araba alması 

durumu bir vekaletsiz iş görme teşkil edecek iken, istediği televizyondan çok daha 

pahalı bir televizyon aldığı durumda aralarındaki vekalet sözleşmesine aykırı hareket 

ettiği ve bu sebeple vekaletsiz iş görme hükümlerine başvuramayacağı kabul 

edilmektedir. Yine kanuni olarak o sözleşmede vekaletsiz iş görme hükümlerine 

başvurulması ön görülüyor veya görülen iş ile sözleşme ilişkisi arasında hiçbir bağ 

bulunmuyorsa vekaletsiz iş görme hükümlerine başvurulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu hususta bkz. Atlan Kazan, s. 162; Tandoğan, s. 147-149; Özdemir, s. 108-109. 

227
 Yetkinin dayandığı hukuki sınırın aşılmasına; muhtarın ihtiyar heyetinin kararı 

olmaksızın köy için işlerde bulunduğu, belediye görevlisinin belediye giderleri için 

mevzuat dışı gider yarattığı, tasfiye kararı sonrası idarenin ek işler yaptığı durumlar 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
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ve iş sahibinin ehliyetsizliği
228

 sebebiyle sözleşmenin batıl olduğu durumdaki iş 

görmesi
229

 vekaletsiz iş görme sayılacaktır.
230

 Yine doktrinde farklı görüşler olmasına 

rağmen, kişinin gerçekte yetkili olmamasına rağmen kendini yetkili veya yükümlü 

sanarak iş gördüğü durumlarda vekaletsiz iş görmenin varlığından söz edilebileceği 

kanaatindeyiz.
231

 

 

 Benzer kavramlar olmaları dolayısıyla yetkisiz temsil ile vekaletsiz iş görmenin 

farklarından yeri gelmişken kısaca bahsetmek gerekir. Yetkisiz temsilin konusu sadece 

                                                                                                                                                                          

örnek olarak sunulabilir. Bu konudaki diğer örnekler için bkz. Tandoğan, Özel Borç 

İlişkileri, s. 679, dipnot 14. 

228
 İş görenin ehliyetsiz olduğu durumlarda ise, vekaletsiz iş görme hükümlerine değil 

sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil hükümlerine başvurulabileceği hususunda bkz. 

Özdemir, s. 107. 

229
 Özkaya, s. 1088; Uygur, s. 785; Eren, s. 742; Tokbaş/Yüksel, s. 21-22; Yavuz, 

Cevdet, s. 1361; Yavuz, Nihat, s. 1419; Zevkliler/Gökyayla, s. 676; Uygur, Sorumluluk 

ve Tazminat, s. 9118; Gümüş, s. 229; Zapata, s. 275; Arkan Akbıyık, s. 34; Özdemir, s. 

107. 

230
 İş görme eyleminin ahlaki bir yükümlülüğün sonucu olduğu durumlarda, durumu 

haklı gösterecek şartların bulunmaması halinde vekaletsiz iş görmeden 

bahsedilemeyeceğine ilişkin görüş için bkz. Gümüş, s. 229. 

231
 Tandoğan s. 143; Özdemir, s. 107. Doktrinde yer alan aksi görüş ise, gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmenin sadece kötüniyetli olabileceğini savunan görüş sahiplerince öne 

sürülmüştür. Buna göre, iş görenin mazur görülebilecek şekilde kendini yetkili sandığı 

bir durumda, kişinin iyiniyetli olduğu varsayımı sebebiyle gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmenin şartlarının oluşmayacağı öne sürülmektedir. Bahsi geçen aksi yöndeki görüş 

için bkz. Arkan Akbıyık, s. 34. 



80 
 

hukuki işlemler olabilirken, yukarıda bahsettiğimiz üzere
232

 vekaletsiz iş görmenin 

konusu her türlü makul insan fiili olabilmektedir.
233

 
234

 Bu iki kavramın farklı olduğu 

bir diğer nokta ise, yetkisiz temsilcinin temsil yetkisinden yoksun olması ancak 

vekaletsiz iş görenin ise vekaletsiz olmasıdır.
235

 Yine vekaletsiz iş görme iş gören ve iş 

sahibi arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirirken, yetkisiz temsil dış ilişkiyle ilgilidir.
236

 İş 

sahibinin iş görenin yetkisini sınırladığı ya da tamamen kaldırdığı durumlarda, iş gören 

vekaletsiz iş gören durumuna düşebilir. Bu durumu, iş sahibinin iş görene sulh 

yapmadan önce izin alma şartıyla sulh yapma yetkisi vermesi ancak iş görenin izin 

almadan sulh olması sebebi ile dış ilişkide temsil yetkisi var iken iç ilişkide vekaletsiz iş 

gören durumuna düşmesi örneği
237

 verilebilir.
238

 

                                                           
232

 Çalışmamızın ilgili bölümü için ayrıca bkz. Dördüncü Bölüm, II, A. İş Görme 

Unsuru. 

233
 Akyol, Şener; Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul, 2009, s, 459-460; Yelmen, 

Adem; “Yetkisiz Temsil”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, C. 1, 

2015, s. 431-432; Kutlu Sungurbey, s. 26 vd. 

234
 İlke olarak vekaletsiz iş görmenin yetkisizliğe dayanmasına rağmen bir iki durumda 

temsil yetkisine dayandığı, bunların dışında kalanların ise temsil yetkisi kapsamına 

girmemeleri sebebiyle yetkisiz temsil olarak nitelendirildikleri hakkında bkz. Akyol, 

Temsil, s, 459-460. 

235
 Yelmen, s. 431-432; Kutlu Sungurbey, s. 26. 

236
 Kırca, s. 443-444; Arkan Akbıyık, s. 33; Özdemir, s. 106; Kutlu Sungurbey, s. 26. 

237
 Özkaya, s. 1088; Tokbaş/Yüksel, s. 22; Uzun Şenol, s. 298; Özdemir, s. 106. 

238
 Yetkisiz temsilde iç ve dış olmak üzere iki çeşit ilişki bulunmaktadır. Dış ilişki; 

yetkisiz temsilci ve üçüncü kişi arasındaki ilişki olup, bu durumda TBK’nın 46 ve 47 

nci hükümleri uygulanır. İç ilişki ise, yetkisiz temsilci ile temsil olunan arasında ilişki 

olup bu durum vekaletsiz iş görme hükümlerine tabidir. Yine iş sahibinin iç ilişkide 



81 
 

III. SÜBJEKTİF UNSUR  (İŞ GÖRME İRADESİNİN BULUNMASI 

UNSURU) 

 

 Vekaletsiz iş görme kapsamına her makul insan fiili girmekte ve bu makul insan 

fiili de mümeyyiz bir failin iradesine dayanmaktadır.
239

 İşte bu sebepledir ki iş görme 

iradesinin bulunması vekaletsiz iş görmenin sübjektif unsurudur. Doktrinde objektif 

unsurlar yönünde bir görüş birliği varken, sübjektif unsur olan iş görme iradesinin 

içeriğinin ne olması gerektiği yönünde çeşitli tartışmalar bulunmaktadır.  

 

 Doktrinde İsviçre Borçlar Kanunundan direkt çeviri ile bu sonuca ulaştıklarını 

beyan eden hukukçularca benimsenen görüş; iş görme iradesinin, iş gören tarafından 

bilerek ve istenerek iş sahibi menfaatine hareket etme şeklinde ortaya
240

 çıkacağı 

                                                                                                                                                                          

vekaletsiz iş görmeyi uygun bulması (icazeti) durumu, dış ilişkide üçüncü kişinin 

sözleşmeyi onaylamasını isteyebileceği anlamına gelmeyeceği - yani bu ikisinin 

birbirinden bağımsız olması - gibi, yetkisiz temsil olunanın sözleşmeyi onaylaması 

sonrasında, yetkisiz temsilcinin vekaletsiz iş görmenin de onaylanacağı yönünde bir 

hakkı olduğu sonucu çıkarılamaz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kutlu 

Sungurbey, s. 32-33; Özdemir, s. 106, dipnot 150. 

239
 Özdemir, s. 110. 

240
 Eren tarafından benimsenen görüşe göre ise; gerçek vekaletsiz iş görme için 

başkasının işini görme iradesi ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede ise iş görenin 

başkasına ait bir işi kendisi veya üçüncü bir kişinin menfaatine kendisi veya üçüncü 

kişinin işi olarak görme iradesiyle hareket etmesine önem verildiği, bu iradenin de işin 

başladığı anda mevcut olması gerektiği, bu durumun ispatının ise, bu durumdan kendi 

lehine sonuç çıkaracak kimseye ait olduğu öne sürülmüştür. Söz konusu görüş için bkz. 

Eren, s. 742 vd.  
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yönündedir.
241

 Bahsi geçen bu iradenin ise işin başladığı anda mevcut olması 

gerektiğini savunan bu görüşte ispat yükü bu durumdan kendi lehine sonuç çıkaracak 

kimseye aittir. İş görenin, işini gördüğü kimsenin kim olduğunu bilmesi aranmamakla 

beraber, önemli olan başkasına ait iş görme iradesidir.
242

 Ancak bu görüşün sadece 

gerçek vekaletsiz iş görmeyi açıklaması, gerçek olmayan vekaletsiz iş görme kavramını 

kapsam dışı bırakması sebebiyle yerinde bir görüş olmadığını düşünmekte ve bu görüşe 

katılmamaktayız.
 
 

 

 Doktrinde ileri sürülen bir diğer görüşte ise, sübjektif unsur olarak iş görenin 

başkasının işini görmeden dolayı yaptığı harcamaların karşılanması amacıyla iş sahibine 

başvurma iradesi aranmaktadır. Bu öğretinin temel amacı, bu şekilde iş görenin 

herhangi bir karşılık beklemeden yaptığı bağış vb. işlemleri vekaletsiz iş görme kapsamı 

dışında bırakmaktır. İsviçre Federal Mahkemesinin de kararlarında vurguladığı bu 

                                                           
241

 Başkası yararına hareket etme iradesini sübjektif unsurun olmazsa olmazı olarak 

kabul eden hukukçuların bu sonuca varmalarındaki en önemli dayanak noktaları, söz 

konusu iradenin vekaletsiz iş görme ile sebepsiz zenginleşmeyi birbirinden ayırmasına 

yöneliktir. Ancak vekaletsiz iş görme ve sebepsiz zenginleşmenin en önemli ayrımı 

zaten “başkasının işini görme” ögesi olup, sebepsiz zenginleşmede böyle bir durum söz 

konusu bile değildir. Yine sebepsiz zenginleşmeye yol açan olayın bir insan fiili olması 

şart değilken, vekaletsiz iş görmenin mutlaka bir insan fiilinden kaynaklanması 

gerekmektedir. Bu sebepledir ki bu görüşün savunucularınca sunulan dayanak 

noktasının uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Özdemir, 

s. 112-113; Reisoğlu, s. 89. 

242
 Gümüş, s. 231-232.  
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durumda, iş görenin iş sahibinin sorumluluğuna gitmek düşüncesinde olduğu bir karine 

olarak kabul edilmektedir.
243

 

 

 Bu hususta bir diğer görüş ise, başkasının işini görme iradesinin ancak işin 

nesnel olarak iş sahibine ait olduğu durumlarda var olacağını savunmaktadır. Buna 

örnek olaraksa iş sahibinin evden kaçan bir hayvanının beslenmesi gösterilmekte, o işin 

nesnel olarak iş sahibine ait olmadığı (nötr olduğu) yani iş sahibinin bilinmediği bir 

durumda, iş görenin bu işin iş sahibi için yapıldığını ispat etmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Ayrıca iş görenin tek başına öznel iradesi yeterli olmayacağından, 

bunun yanı sıra iş görme eyleminin iş sahibinin yararına ve varsayılan niyetine uygun 

olduğu da kanıtlanmalıdır. Bu duruma yönelik olarak ise, bir kimsenin çiftlik sahibi için 

balık tuttuğunu iddia etmesinin tek başına yeterli olmayıp, arkadaşlarına balığa 

çıkmadan önce bu iradesini açıkladığını ispatlayarak vekaletsiz iş görme hükümlerine 

dayanabileceği örneği verilmektedir.
244

 

 

 Doktrinde gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeye ilişkin sunulan ve modern 

sübjektif görüş olarak açıkladıkları görüşte ise; 6098 sayılı TBK’nın 530 uncu 

maddesinin, iş görenin kötüniyetli olduğu yani başkasının haklarının ihlaline yol 

açtığını bildiği veya gereken özeni göstermesi halinde bilebileceği durumlarda 

uygulanabileceği savunulmaktadır. Buradan çıkarılacak bir anlamla, gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görme hükümlerinin sadece kötüniyetli iş görenler hakkında uygulanması 

gerektiği ileri sürülmekte ve iş sahibi yalnızca kötüniyetli iş görenden elde ettiği kârın 

tamamını talep edebilmektedir. Bu görüşleri ile ilgili farklı kanunlardan örnek maddeler 

sunulmakta - TMK 995 ve FSEK 70 – ve bu maddelerde iade ile yükümlü kimsenin 

                                                           
243

 Bahsi geçen görüş hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gümüş, s. 232. 

244
 Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 490-491. 
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iyiniyetli veya kötü niyetli olması durumlarına yönelik farklı sonuçlar öngörülmesini
245

 

dayanak olarak göstermektedirler.
246

 

 

Bizim de katıldığımız ve çoğunlukça da benimsenen görüş ise; iş görme 

iradesinin iş sahibinin menfaati, iş görenin kendi menfaati veya üçüncü bir şahsın 

menfaati doğrultusunda olmasının bir önem taşımadığını
247

 belirterek,
248

 asıl önemli 

                                                           
245

 Atlan Kazan, s. 163-164; Arkan Akbıyık, s. 39; Gümüş, s. 227; Tokbaş/Yüksel, s. 

66; Aksoy, s. 105; Antalya, s. 804-805. 

246
 FSEK’in 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen kazancın iadesi 

davasında,  kişinin zarara uğraması veya malvarlığının azalması şart olmadığı gibi, hak 

ihlali yapanın iyiniyetli veya kötü niyetli olmasına da bakılmayacağı yönündeki bizim 

de katıldığımız ve yukarıdaki görüşün aksi yönündeki görüşler için bkz. Özdemir, s. 84-

85; Kılıçoğlu, s. 458. 

247
 Yargıtay’ın bir içtihadı birleştirme kararında bizim de benimsediğimiz görüş 

doğrultusunda bir karara vardığı görülmektedir. Buna göre yüksek mahkeme; bir 

kimsenin başkasına ait olduğunu bildiği veya bilebilecek durumda olduğu bir 

gayrimenkulü kendisininmişçesine kiraladığı ve kira gelirlerini topladığı bir olayda, 818 

sayılı BK’nın 414 üncü maddesi gereğince iş görenin kendi menfaatine iş görmesinin de 

mümkün olduğu, gerçek vekaletsiz iş görmenin yasal şartları arasında iş görenin 

başkasının işini görme iradesiyle hareket etmiş olması yer alsa bile gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmede böyle bir şartın aranmadığı, bu sebepledir ki söz konusu olayın 

vekaletsiz iş görme hükümlerine göre 10 yıllık zamanaşımına tabi olacağı yönünde 

karar vermiştir. YBGK T. 04/06/1958, E. 1958/15, K. 1958/6 İlgili karar için bkz. 

Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 680, dipnot 17; Yavuz, Nihat, s. 1419; 

www.sinerjimevzuat.com.tr. 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
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olanın iş görenin iradesinin işin sonucuna yönelmesi olduğunu savunan
249

 görüştür.
250

 

6098 sayılı TBK’nın 530 uncu maddesinde, iş sahibinin kendi menfaatine olmayan 

işlerde dahi iş görmeden doğan faydaları edinebileceği hükmünün yer almasından, 

kanun koyucunun iradesinin de görüşümüz doğrultusunda olduğu çıkarımı yapılabilir. 

 

Gerçek vekaletsiz iş görmede iş görenin iradesi iş sahibinin menfaatini 

gerçekleştirmek yönünde olduğu gibi, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede ise iş 

görenin iradesi kendi veyahut bir üçüncü kişinin menfaatini gerçekleştirilmeye 

                                                                                                                                                                          
248

 Yargıtay bir başka kararında; petrol yüklü bir tankerin yanması olayında yetkili 

makamların emriyle kurtarma çalışmalarına katılan bir kimsenin yapmış oluğu zorunlu 

masrafları donatandan vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanarak alamayacağı, kamu 

için büyük tehlike arz eden bir olay olması ve emir sonucu yardıma girişmesi sebebiyle 

masraflarını emri veren makama izafeten hazineden isteyebileceği, ancak hazinenin 

davanın tarafı olmaması sebebiyle davanın reddinin uygun olduğu yönünde karar 

vermiştir. Yargıtay 11. HD. T. 26/04/1984, E. 1984/1666, K. 1984/2609 İlgili karar için 

bkz. Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 680, dipnot 17; www.sinerjimevzuat.com.tr. 

249
 Doktrinde Tandoğan’ın öncülüğünü yaptığı ve hukuk çevresinde hakim görüşün 

savunucuları şu şekildedir: Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 680; Özkaya, s. 1088 vd.; 

Bilge, s. 283; Zevkliler, s. 377; Yavuz, Nihat, s. 1419; Zapata, s. 275; Yavuz, Cevdet, 

Borçlar Hukuku Dersleri, s. 565; Tokbaş/Yüksel, s. 23; Uygur, s. 785; Uzun Şenol, s. 

298; Özdemir, s. 112. 

250
 Bu iradeyi; iş görenin işi görürken iş sahibini borç altına sokmak amacına sahip 

olması ile açıklayan ve bu sebeple iş görenin el açıklığından, bağış olarak veya ahlaki 

bir görevini yerine getirmesi halindeki iş görmesinin iş sahibini borç altına sokma amacı 

taşımayacağı için vekaletsiz iş görme teşkil etmeyeceğine yönelik görüş için bkz. 

Uygur, Sorumluluk ve Tazminat, s. 9118. 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/
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yöneliktir. Bu iki kavram açısından ortak olan durum ise, iradelerin bir sonuca yönelmiş 

olmasıdır. Buradan yapılan bir çıkarımla asıl önemli olanın,  iradenin kimin menfaatine 

yöneldiği değil, iş görme amacıyla hareket edilmesi olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır.
251

 

 

İş görenin sahip olduğu iradenin işin sonucuna yönelmesi sebebiyle, iş görenin 

temyiz kudretine sahip olmaması durumunda vekaletsiz iş görme hükümleri 

uygulanmayacaktır.
252

 

 

 Gerçek vekaletsiz iş görmede; iş görenin işi görmesi esnasında iş sahibinin kim 

olduğunu bilmiş olması şartı aranmamakta, iş gören kimin hakkını kullanmış, korumuş 

veya borcunu ve yükümlülüğünü yerine getirmişse o kimsenin iş sahibi olacağı görüşü 

hakimdir. Buradan yapılacak bir çıkarımla; vekaletsiz iş görmenin hüküm ve 

sonuçlarının, ceninin doğmasına, tüzel kişiliğin kurularak ortaya çıkmasına kadar 

ertelenmiş olduğu görülmektedir. Bu duruma henüz kurulmamış bir ticari şirket adına iş 

görülmesi örnek olarak verilebilir.
253

 Ancak belirtmek gerekir ki vekaletsiz iş görme 

hükümlerinin uygulanabilmesi de ceninin tam ve sağlıklı doğmasına ve tüzel kişinin 

geçerli olarak kurulmasına bağlı olacaktır.
 254
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 Özkaya, s. 1089. 

252
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 680; Özkaya, s. 1089; Zevkliler, s. 377; Zapata, s. 

275; Zevkliler/Gökyayla, s. 676; Yavuz, Nihat, s. 1419; Tokbaş/Yüksel, s. 23; Eren, s. 

742; Uygur, s. 785; Arkan Akbıyık, s. 42. 

253
 Özkaya, s. 1089; Eren, s. 742. 

254
 Özdemir, s. 111. 
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Genel kabul gören bir diğer durum ise; iş görenin iş sahibinin şahsında hataya 

düşmesi durumunda, bu durum o kimsenin başkasına ait bir işi görmekle vekaletsiz iş 

görmediği anlamına gelmeyecek ve iş gören vekaletsiz iş görme hükümlerinden 

yararlanabilecektir.
255

 

 

Anlatılanlara ek olarak söylemek gerekir ki, vekaletsiz iş görmeden doğan bir 

hak talebinde bulunan iş gören, iş görme iradesi taşıdığını kanıtlamak zorunda değildir. 

Ayrıca iş gören, iyiniyetli olduğunu ileri sürerse iyi niyet karinesinden yararlanır ve aksi 

bir durumun varlığını ispat yükü iş sahibine ait olur.
256

 

 

IV. VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN UNSURLARINA İLİŞKİN DİĞER 

HUSUSLAR  

 

 Doktrinde yukarıda sayılan unsurlara ek olarak, “iş görenin işi iş sahibinin 

menfaatine ve varsayılan iradesine uygun görme borcu” altında olmasını da vekaletsiz iş 

                                                           
255

 Özdemir, s. 111-112. Ancak doktrinde bu görüşe karşıt görüşler de mevcuttur. 

Vekaletsiz iş görmenin hukuki işlem niteliğini taşıdığı görüşünde olan hukukçularca 

savunulan görüşe göre; şahsında yanılgıya düşülerek iş sahibi olduğu sanılan kimsenin - 

işlerine müdahale edilmemesi sebebiyle - vekaletsiz iş görmenin tarafı olmayacağı, yine 

iş görenin işlerine müdahale ettiği kimse ile de ilişkiye girmek yönünde isteği 

bulunmadığından bu kişinin de iş sahibi sıfatına haiz olmadığı düşüncesi ortaya 

konulmaktadır. Yine bazı hukukçularca sunulan, kimin hukuk alanına etki edildiyse o 

kişinin iş sahibi olacağına ilişkin görüşler de mevcuttur. Bahsi geçen görüşler hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Özdemir, s. 112, dipnot 172. 

256
 Özdemir, s. 113. 



88 
 

görmenin unsurları arasında gösteren görüşler
257

 mevcuttur. Bu görüş sahiplerince; iş 

görmenin iş sahibinin varsayılan menfaatine uygun yapılması gerekmekte, ancak bu 

zorunlu unsurda hataya düşülmesi durumunda gerçek olmayan vekaletsiz iş görme 

meydana gelmekte ve TBK’nın 527 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki durumun – iş 

görenin iş sahibinin açık veya örtülü yasaklamasına rağmen iş gördüğü durumlarda 

beklenmedik halden sorumlu olmasına ve ancak o iş yapılmamış olsa bile bu zararın 

meydana geleceğinin ispatı halinde sorumlu olmayacağına ilişkin hüküm – uygulanma 

alanı bulacağı belirtilmiştir. Bu husus tarafımızca iş görenin hak ve borçları bölümünde 

ayrıntılı olarak inceleceğinden burada sadece bahsedilmekle yetinilecektir. 

 

 Yine bazı hukukçularca “iş görmenin iş sahibi için zorunlu olması” durumu 

vekaletsiz iş görmenin unsurları arasında sayılmaktadır. Bu görüşe göre her şeyden önce 

iş gören tarafından, gördüğü işin iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesine 

uygunluğu araştırılmalı, eğer böyle bir kanaat geliştirilemiyor ise de o işe girişilmemeli 

ve o işin bizzat kendisinin yapması gereken bir iş olup olmadığı hususu üzerinde 

durulmalıdır. Anlatılanlar ışığında “zorunlu olma” ifadesinden; söz konusu iş görme 

eyleminin iş sahibi için yararlı olmasından öte “gerekliliği” ve yine çoğu hallerde ise 

“ivediliği” anlaşılmalıdır. Bir işin iş sahibi tarafından görülmesi mecburi olmakla 

birlikte iş sahibinin açık veya örtülü yasaklaması ya da bizzat görmesi gereken bir iş 

mevcutsa, yani somut olayın şartları iş görme eylemini gerekli göstermiyor ise o işlemin 

zorunluluğundan bahsedilemeyecektir.
258

 Zorunluluk hali durumunun varlığında 

yanılgıya düşen gerçek vekaletsiz iş gören, gerçek olmayan vekaletsiz iş gören haline 

gelecektir.
 259
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 Yavuz, Cevdet, s. 1362; Tokbaş/Yüksel, s. 65-66; Uygur, s. 785. 

258
 Eren, s. 742; Gümüş, s. 229; Tokbaş/Yüksel, s. 23-24; Uzun Şenol, s. 301. 

259
 Gümüş, s. 229; Yavuz, Cevdet, s. 1362. 
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 Türk öğretisinde ve İsviçre Hukukunda kimi hukukçular, gerçek vekaletsiz iş 

görmenin varlığını; işin görülmesinin ivedi oluşuna ve iş sahibine ulaşılamamasına veya 

iş sahibinin o işi görecek nitelikte olmayışına bağlamaktadırlar. Bir diğer görüşte ise; 

ivedi olmayan iş görmelerin de bazı durumlarda zorunlu bir iş görme teşkil edeceği 

kabul edilmekte, ancak eğer ki iş görme eylemi oluşacak hukuki değer kaybını 

önlemeye yönelik ise ve iş sahibinin karar vermek için çok zamanı yoksa ivedilik 

faktörünün aranması gerektiği hususu ortaya konulmaktadır. Doktrinde kimi 

hukukçularca ayrı bir unsur olarak incelenmesine rağmen, çoğunluk görüşçe zorunluluk 

unsurunun bir uzantısı olarak benimsenen “iş sahibinin yardım ihtiyacı” vekaletsiz iş 

görmenin bir yan unsuru olarak kabul edilmektedir.
260

 

 

 Yine bazı hukukçularca “iş görmenin iş sahibinin yasaklamasına aykırı olarak 

gerçekleştirilmemesi” gerektiği durumu gerçek vekaletsiz iş görmenin unsurlarından 

sayılmıştır. Bu yasaklamanın açık olabileceği gibi durumdan da çıkarılabileceği, kanuna 

veya ahlaka aykırı olmaması gerektiği, bu yasağın ihlal edilmesi halinde bu durumun bir 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeye dönüşeceği hususları ortaya konulmuştur.
261

 

 

V. VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN UNSURLARI HAKKINDA GENEL 

DEĞERLENDİRME 

 

 Vekaletsiz iş görmenin unsurlarının ortaya konulması sonucu, gerçek vekaletsiz 

iş görme ile gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin unsurlarının büyük oranda aynı 

olduklarını gözlemledik. İki vekaletsiz iş görme türü açısından ortak olan unsurları 

özetlemek gerekirse;  
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 Gümüş, s. 230-231. 

261
 Yavuz, Cevdet, s. 1362; Zapata, s. 275. 
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 Her ikisinde de bir iş görme eylemi olması gerekmektedir. Bu iş görme eylemi  

maddi bir fiil niteliğinde olabileceği gibi hukuki bir fiil de olabilmektedir.  

 

 Görülen işin başkasına ait bir iş olması gerekmektedir.  

 

 Her iki tür vekaletsiz iş görmede de iş görenin vekaletinin bulunmaması büyük  

önem taşır. Bu hususun vekaletsizlik olarak dar anlamda anlaşılmaması gerekip iş 

görenin yetkisiz olması, kanuna veya sözleşmeye dayalı bir yükümlülüğünün olmaması 

anlamı taşımaktadır.
262

  

 

 Vekaletsiz iş görmenin unsurlarının sonuncusu da, iş görenin işin sonucuna  

yönelmiş iradesinin varlığıdır.  

 

 Tüm bu anlatılanlar neticesinde gerçek vekaletsiz iş görme; iş görenin, 

vekaleti/yetkisi veya sözleşme ya da kanundan kaynaklanan bir yükümlülüğü 

olmaksızın, iş görme iradesi ile iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesine uygun 

olarak başkasına ait bir işi görmesidir.
263

 

 

 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme ise; iş görenin, vekaleti/yetkisi veya 

sözleşme ya da kanundan kaynaklanan bir yükümlülüğü olmaksızın, başkasına ait 

olduğunu bildiği veya bilmediği bir işi görme iradesi ile iş sahibinin menfaati ve 

varsayılan iradesine uygun olmaksızın ya da kendisi veya üçüncü bir kimsenin 

menfaatine olarak iş görmesidir.
264
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 Tokbaş/Yüksel, s. 65-66. 

263
 Özkaya, s. 1089. 

264
 Özkaya, s. 1089. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN HÜKÜMLERİ 

 

I. GENEL OLARAK 

 

 Vekaletsiz iş görme bir sözleşme olmamasına rağmen, olayın tarafları olan iş 

gören ve iş sahibi açısından haklar ve borçlar meydana getirmektedir. 

 

 6098 sayılı TBK’nın “işgörenin hak ve borçları” başlıklı 526 ncı maddesinde, 

vekaletsiz olarak başkasının işini gören kimsenin iş sahibinin menfaati ve varsayılan 

iradesi yönünde iş görme yükümlülüğü düzenlenmiştir. Ancak madde başlığına nazaran 

iş görenin sadece yükümlülükleri düzenlenmiştir. 527 ve 528 inci maddelerde iş görenin 

sorumlulukları, 529 uncu maddede ise madde başlığının “işsahibinin hak ve borçları” 

olmasına rağmen iş sahibinin sadece yükümlülükleri düzenlenmiştir. Söz konusu bu 

hükümler - 527 nci maddenin ikinci fıkrası hariç – gerçek vekaletsiz iş görme 

hakkındadır. 6098 sayılı TBK’nın 527 nci maddesinin ikinci fıkrasında gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görenin özel sorumluluğu, 530 uncu maddesinde ise gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmede iş sahibinin hak ve borçları düzenlenmiştir. 

 

 Ancak 6098 sayılı Kanunun bahsi geçen maddeleri incelendiğinde, tarafların hak 

ve borçlarının açık ve tam olarak ortaya konulmadığı görülmektedir. Bu sebepledir ki 

doktrinde tarafların hak ve yükümlülükleri, uygulamadaki örnekler ve vekalet 

sözleşmesi hükümleri de göz önüne alınarak ortaya konulmaktadır.
265

 Çalışmamızın bu 

bölümünde vekaletsiz iş görmenin hükümleri; iş gören ve iş sahibinin hak ve borçları 
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 Özkaya, s. 1090. 
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üzerinden anlatılacak, gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin hükümlerinin 

farklılıklar gösterdiği durumlar ise ikili ayrım yapılarak aktarılacaktır.  

 

II. İŞ GÖRENİN HAK VE BORÇLARI 

 

A. Genel Olarak 

 

 Gerçek vekaletsiz iş görmede iş gören; yetkili olmamasına veya kanundan ya da 

sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, başkasına ait bir işi iş 

sahibinin menfaati ve varsayılan iradesine uygun olarak gören kimsedir. 

 

 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmedeki iş gören ise;  yetkili olmamasına veya 

kanundan ya da sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, 

başkasına ait bir işi iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesine uygun olmaksızın, 

kendi veya üçüncü bir kimsenin menfaati doğrultusunda gören kimsedir. 

 

 Çalışmamızın bu başlığı altında iş görenin sırasıyla borçları ortaya konulacak, 

sorumlu olduğu durumlar tespit edilerek bu sorumluluğu arttıran ve azaltan haller 

açıklanacak, iş görenin ehliyetsiz olduğu durumun sorumluluğuna etkisi belirlenecek ve 

son olarak iş görenin iş sahibi karşısında sahip olduğu haklar gerçek ve gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görme açısından ayrı ayrı ortaya konulmak suretiyle vekaletsiz iş görmenin 

iş gören hakkında doğurduğu hüküm ve sonuçlar tamamlanacaktır. 
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B. İş Görenin Borçları 

 

 Vekaletsiz iş görmede iş görenin borçları, gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz 

iş görme açısından çok büyük farklar içermediği için tek başlık altında incelenecektir. 

 

1. İşin İş Sahibinin Menfaatine ve Gerçek veya Varsayılan İradesine Uygun 

Olarak Görülmesi Borcu 

 

 6098 sayılı TBK’nın “işgörenin hak ve borçları” başlıklı 526 ncı maddesinin; iş 

görenin, iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesi yönünde iş görme yükümlülüğünü 

düzenlediğinden bahsetmiştik. Gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme için ilk 

ortak unsur işin iş sahibi yararına ve varsayılan iradesine uygun olarak görülmesi 

borcudur.
266

 Bu husus gerçek olmayan vekaletsiz iş görmedeki bir özel durum – iş 

görenin başkasının işini iyiniyetle kendi işi sanarak görmesi durumu - dışındaki diğer 

bütün hallerine uygulanmaktadır.
267

  

 

Söz konusu yükümlülük açıklanmadan önce madde metninde geçen ve varlıkları 

beraber aranılan “menfaat” ve “varsayılan irade” terimlerinin anlamlarının ortaya 

konulması gerekmektedir. 

                                                           
266

 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 681; Zevkliler/Gökyayla, s. 676; Uzun Şenol, s. 

301. 

267
 Özdemir, s. 114-115; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 681; Özkaya, s. 1092; 

Arsebük, s. 540; Yavuz, Nihat, s. 1420; Uygur, Sorumluluk ve Tazminat, s. 9119. 

Alman hukukçularca, işin başkasına ait olduğunu bilmeyen kişi hakkında kusurlu veya 

kusursuz olmalarına bakılmaksızın iş sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine 

uygun iş görme şartının aranmadığı bilgisi hakkında bkz. Özdemir, s. 115, dipnot 185. 
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 Menfaat kavramı soyut bir kavram olması dolayısıyla açıklanması güç bir 

kavram olup, iş sahibinin kişiliğinden kaynaklanan sübjektif şartların mı yoksa objektif 

ölçütlerin mi kullanılarak tanıma kavuşturulacağı yönünde doktrinde çeşitli görüşler 

vardır. Bizce de benimsenen görüşe göre menfaat, iş sahibinin sahip olduğu sübjektif 

şartlarla beraber objektif koşullar değerlendirildiğinde iş sahibine yararlı olan fiil ve 

işlemlerdir.
268

 

 

 Varsayılan irade terimi de menfaat kavramı gibi soyut bir kavram olduğundan, 

doktrinde çok sayıda açıklayıcı görüş bulunmaktadır. Varsayılan iradenin en doğru 

tespiti için, iş sahibinin gerçek iradesinin bilinmesi gerekmektedir. Kanun koyucunun 

söz konusu kavramı kullanmasındaki amacının, iş sahibinin gerçek iradesinin tespit 

edilemediği ya da mevcut olmadığı durumları açıklamak için olduğu kabul 

edilmektedir. Buradan hareketle varsayılan irade; iş sahibinin gerçek iradesine göre, bu 

iradenin tespit edilemediği veya mevcut olmadığı durumlarda ise iş sahibinin sübjektif 

özellikleri - kişiliği, yaşı, cinsiyeti, mesleği, sosyal durumu vs. – de dikkate alınarak 

objektif ölçütlere göre tespit edilmelidir. Yine varsayılan iradeyi, makul bir insanın 

olağan hayat şartlarında oluşan iradesi olarak da açıklamak mümkündür.
269

 

 

 Madde metninde de bir arada sayılan bu iki kavramının iş gören tarafından da 

birlikte dikkate alınması gerekmektedir. Genel olarak iş sahibinin menfaati ve 

varsayılan iradesi aynı yönde olmasına rağmen, bazı durumlarda bu iki kavramın 

                                                           
268

 Özkaya, s. 1091; Tokbaş/Yüksel, s. 24. 

269
 Özkaya, s. 1091-1092; Tokbaş/Yüksel, s. 24. 
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çatıştığına da şahit olmaktayız.
270

 Böyle bir karşıtlık durumunun varlığında hangisinin 

dikkate alınacağı hususunda doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Ancak bizim de doğru 

olduğuna kanaat getirdiğimiz görüşe göre
271

, bu iki kavramın çatıştığı bir durumda iş 

görenin gerçek veya varsayılan iradesinin daha ağır basacağı yönündedir.
272

  Çünkü iş 

sahibinin faydasına olduğu tahayyül edilen bir durum aslında iş sahibi tarafından asıl 

yapılmak istenen olmayabilir. Zira varsayılan iradenin esas alındığı bu durum iş 

sahibinin hürriyet ve malvarlığı haklarını daha az ihlale yol açmaktadır. Yine iş 

sahibinin maksadı hukuka aykırı bir nitelik taşıyor ise bu durum iş gören tarafından 

elbette dikkate alınmayacaktır.
273

 

 

                                                           
270

 Uygulamada bu çelişkinin çok rastlanan bir durum olmadığı, iş sahibinin gerçek 

amacı belli olmadığı zamanlarda çoğunlukla yarar ve isteğin aynı yönde olduğu 

yönündeki görüş için bkz. Özdemir, s. 114. 

271
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 681; Eren, s. 744; Zevkliler/Gökyayla, s. 677; 

Yavuz, Cevdet, s. 1364; Yavuz, Nihat, s. 1420; Uygur, Sorumluluk ve Tazminat, s. 

9118; Zevkliler, s. 377; Tokbaş/Yüksel, s. 23. 

272
 Doktrinde, iş sahibinin menfaati ile varsayılan iradesinin çatıştığı bir durumda 

menfaate öncelik verilmesine dair görüşler de bulunmaktadır. Bkz. Bilge, s 283-284; 

Özdemir, s. 114. Bu görüşün savunucuları, varsayılan iradenin esas alındığı durumun iş 

sahibinin haklarını daha az ihlal edeceği ancak yine de bir kimsenin menfaatine aykırı 

bir isteğinin gerçekleştirilmesi hususunda başkalarından yardım görmesinin kabul 

edilemez olduğu ve bu durumun vekaletsiz iş görme kavramının özüne - başkalarının 

yararlarını korumak için hukuk alanlarına müdahalede bulunmak – aykırı olduğu 

düşüncesindedirler. Bu yöndeki görüşler hakkında bkz. Özdemir, s. 114. 

273
 Özkaya, s. 1092. 



96 
 

 Yine doktrinde 6098 sayılı Kanunun 526 ncı maddesini; iş gören tarafından her 

şeyden önce gördüğü işin iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesine uygunluğunun 

araştırılması, eğer böyle bir kanaat geliştirilemiyor ise o işe girişilmemesi ve o işin 

bizzat kendisinin yapması gereken bir iş olup olmadığı hususunun üzerinde durulması 

gerektiği olarak yorumlayan görüşler mevcuttur.
274

 

 

 Doktrinde, iş görenin iş sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun 

olarak iş görmesi yükümlülüğüne bağlı olarak öne sürülen bir diğer yükümlülük ise “iş 

görenin özen borcu”dur. Buna göre iş görenin göstermesi gereken özenin sınırlarının 

belirlenmesi açısından vekalet sözleşmesinin hükümlerinin kıyasen uygulanacağı kabul 

edilmektedir. İş görenin özen borcu, vekilin borcunda olduğu gibi objektif özendir.
 

Dolayısıyla iş gören benzer bir alanda iş gören basiretli bir tacir gibi özenle iş görmek 

zorundadır.
275

 

 

2. Başlanan İşe Devam Etme Borcu 

 

 Vekaletsiz iş gören, iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesi doğrultusunda 

gördüğü işi yarıda bırakmamakla, onun tüm ayrıntıları ile meşgul olmakla ve bu işe 

giriştiği hususunda iş sahibini bilgilendirmekle yükümlüdür.
276

 Vekaletsiz olarak bir iş 

gören kimse o işi devam ettirip bitirmekle yükümlüdür
277

, ta ki iş sahibi işle bizzat 
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 Tandoğan, s. 177; Gümüş, s. 229; Tokbaş/Yüksel, s. 23-24; Uzun Şenol, s. 301; 

Özkaya, s. 1092.  

275
 Eren, s. 744; Gümüş, s. 233; Uzun Şenol, s. 302. 

276
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 681; Uzun Şenol, s. 301; Yavuz, Nihat, s. 1420; 

Uygur, Sorumluluk ve Tazminat, s. 9119; Zapata, s. 276. 

277
 Bilge, s. 284. 
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ilgilenecek duruma gelsin. İşin yarıda bırakılması; vekaletsiz olarak iş görene, vekalet 

sözleşmesindeki vekilden daha ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Ancak bu durum için 

hafifletici nedenler de öngörülmüştür. İş sahibinden kaynaklanan bir engelin veya iş 

görmeye olanak bırakmayan ya da önemli surette güçleştiren bir durumun varlığında iş 

görenin işi tamamlamadan bırakabileceği kabul edilmektedir.
278

 

 

 İş tamamlanmadan önce iş sahibinin öldüğü, ehliyetini kaybettiği, iflas ettiği vb. 

durumlarda iş görenin işe devam etmesi gerektiği ile ilgili kanunda yer alan bir hüküm 

yoktur. Doktrinde bu duruma ilişkin sunulan bir görüşte, iş sahibinin iflası durumunun 

iş sahibinden kaynaklanan bir engel olduğu ve onun masrafları ödeyemeyecek duruma 

düşmesi halinde iş görenin işi tamamlamadan bırakabileceği kabul edilmektedir.
279

 

Ancak doktrinde genel kabul gören ve bizim de benimsediğimiz bir diğer görüşe göre 

ise; iş görmenin bırakılması iş sahibinin menfaatini tehlikeye düşüyorsa, iş gören veya 

mirasçıları veyahut yasal temsilcilerinin o işe devam etme yükümlülükleri 

bulunmaktadır.
280

 

 

 Bu yükümlüğe bağlı olan bir diğer yükümlülük ise; iş görenin iş görme eylemine 

devam edemeyecek durumda olması halinde, durumu zaman geçmeden iş sahibine 

bildirmesi gerektiğidir.
281

 

 

 Başlanılan işe devam etme yükümlülüğü ile ilgili son olarak belirtmek gerekir 

ki, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin özünde iş sahibi yararına hareket etme ve iş 
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 Özdemir, s. 115; Uzun Şenol, s. 302. 

279
 Özdemir, s. 115; Gümüş, s. 233. 

280
 Özkaya, s. 1092-1093; Tandoğan, s. 185; Uzun Şenol, s. 302. 

281
 Özdemir, s. 115. 
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sahibinin yararını koruma gibi bir saik olmaması sebebiyle, doktrinde söz konusu 

yükümlülüğün gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeye amacına uygun düştüğü ölçüde 

uygulanacağı kabul görmektedir.
282

 

 

3. İşi Bir Bütün Olarak Görme Borcu 

 

 Doktrinde vekaletsiz iş görenle ilgili öngörülen bir diğer yükümlülük ise “işi bir 

bütün olarak görme borcu”dur. İş görenin vekaletsiz olarak gördüğü iş ile ortak amaçlar 

taşıyan işleri de asıl işin bir parçası olmaları sebebiyle bir bütün olarak görüp, o işleri 

hep beraber sonuçlandırması gerekmektedir. Doktrinde bu yükümlülüğe örnek olarak, 

bir kimsenin başkası adına bir alacağı tahsil ettiği durum verilmiştir. Böyle bir durumda 

iş görenin alacakla beraber faizini de alması gerekmektedir. Çünkü bunlar bir bütündür 

ve tek bir iş görme faaliyeti sayılmaktadır.
283

 

 

4. İşi Haber Verme Borcu 

 

 Vekaletsiz iş görmenin en temel özelliklerinden biri de, iş görenin iş sahibinin 

haberi olmadan bir işi görmeye girişmesidir. İş görenin iş sahibine gördüğü “işi haber 

verme borcu”
284

 hakkında 6098 sayılı TBK’da herhangi bir hüküm yer almamaktadır. 

Ancak 526 ncı maddede hem gerçek hem de gerçek olmayan vekaletsiz iş görme için 

öngörülen iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesi doğrultusunda hareket etme 

yükümlülüğünden hareketle, doktrinde ve mahkeme kararlarında; iş görenin iş sahibinin 
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 Özdemir, s. 115. 

283
 Özdemir, s. 115-116. 

284
 Bilge, s. 284; Eren, s. 744; Yavuz, Cevdet, s. 1364; Yavuz, Nihat, s. 1420; Gümüş, s. 

234. 
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gerçek menfaatini öğrenebilmesi ve buna göre bir takım yanlış davranışlardan 

kaçınabilmesi için bu yükümlülüğün kabulünün gerekli olduğu düşüncesi hakimdir. 

Ancak iş görenin kendi işi olduğu sanısı ile iyi niyetli olarak iş gördüğü gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görme durumu bu yükümlülük dışında bırakılmaktadır. Zira işin kendisinin 

işi olduğunu düşünen bir kimse, kendisini de işin asıl sahibi olarak addetmektedir.
285

 

 

 İş görenin haber verme olanağı bulur bulmaz yani zaman geçmeden iş sahibine 

haber vermesi gerekmekte olup, haber verme olanağı iş görenin içinde bulunduğu 

koşullara göre değişiklik arz edebilmektedir. İş sahibince, iş görenin geç haber verdiği 

iddiasında bulunulması halinde, bunun ispat yükümlülüğü yine iş sahibinin olacaktır. 

Ancak iş görenin olması gerekenden geç haber verdiğinin tespiti halinde, iş gören bu 

gecikme sonucu doğan zararlardan sorumlu olacaktır.
286

 

 

5. İş Sahibine Hesap Verme Borcu 

 

 İş görenin iş sahibine “hesap verme borcu”
287

 6098 sayılı TBK’da 

düzenlenmemiş olmasına rağmen, doktrinde vekalet sözleşmesinde hesap vermeyi 

düzenleyen 508 inci maddenin gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmedeki iş 

görenin durumuna da kıyasen uygulanacağı görüşü hakimdir.
288

 Bu yükümlülüğün 

kabulü ile ileride ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesinin yanı sıra iş 

görenin yanlışlıklardan korunması amaçlanmıştır. İş görenin giriştiği işleri, yaptığı 
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 Özkaya, s. 1093; Özdemir, s. 116; Tandoğan, s. 188 vd; Uzun Şenol, s. 302. 
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 Özkaya, s. 1093; Özdemir, s. 116; Tandoğan, s. 188 vd. 

287
 Zevkliler/Gökyayla, s. 677; Bilge, s. 284; Eren, s. 744; Yavuz, Cevdet, s. 1364; 

Yavuz, Nihat, s. 1420; Gümüş, s. 234; Zevkliler, s. 377; Zapata, s. 276. 
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masrafları, işi görürken kullandığı malzemeleri, edindiği borçları kalem kalem iş 

sahibine bildirmesi gerekmektedir. Söz konusu bu yükümlülük aynı zamanda dürüstlük 

kuralının da bir gereği olarak kabul görmektedir.
289

 Ayrıca belirtmek gerekir ki gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görme durumlarından olan kişinin kendisinin işini yaptığı 

sanısıyla başkasına ait bir işi gördüğü durumlarda dahi iş görenin iş sahibine hesap 

verme borcu bulunmaktadır.
290

 

 

6. İş Görme Dolayısıyla Elde Edilen Yarar ve Malları İş Sahibine Devir ve 

Teslim Borcu 

 

 Vekaletsiz iş görmede iş sahibinin borçları arasında sayılan “iş görme 

dolayısıyla elde edilen yarar ve malları iş sahibine devir ve teslim borcu”
291

 6098 sayılı 

TBK’da ayrı olarak düzenlenmemiş olup, 530 uncu maddede gerçek olmayan vekaletsiz 

iş görmede iş sahibine elde edilen faydaları edinme hakkı öngörülmesine rağmen gerçek 

vekaletsiz iş görmede öngörülmemesi bir kanuni boşluk teşkil etmektedir. Ancak gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görme açısından belirlenen yükümlülüğün evleviyetle gerçek 

vekaletsiz iş görme için de geçerli olacağı doktrin tarafından çoğunlukla kabul 

görmektedir. Yine doktrinde, 6098 sayılı Kanunun 508 inci maddesinde vekalet 

sözleşmesindeki devir borcunu düzenleyen hükmün, vekaletsiz iş görmeye kıyasen 

uygulanması gerektiği görüşü hakimdir.
 292
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 Tandoğan, s. 190-191; Özkaya, s. 1093. 

290
 Özdemir, s. 116. 
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 Zevkliler/Gökyayla, s. 677; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 681; Eren, s. 744; 

Yavuz, Cevdet, s. 1364; Özdemir, s. 116-117; Bilge, s. 284; Zevkliler, s. 377; Zapata, s. 
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 TBK’nın 529 uncu maddesi, iş görene iş sahibinden yaptığı zorunlu ve faydalı 

masrafları isteme hakkı ve uğradığı zararların karşılanmasını talep hakkı 

tanımaktadır.
293

 Bu durum da göz önünde bulundurulduğunda, taraflardan birinin 

zenginleşmesini önlemek ile hak ve yükümlülükler arasında denge sağlamak amacıyla iş 

görenin yaptığı işten dolayı elde ettiği tüm yararları ve malları iş sahibine devretmesi 

gerekmektedir.
294

 

 

 İş görenin devretmekle yükümlü olduğu yarar
295

 ve mallar kapsamına; iş görme 

sonuncunda elde edilen her türlü mal ve eşya girmektedir.
296

 Yine her türlü plan, model, 

evrak, iş sahibi için manevi değer taşıyan her türlü eşya, medeni ve tabii semereler, 

hukuka ve ahlaka aykırı olmayan olağan hediyeler ve görülen iş sonucu edinilmiş kâr da 

devrin konusunu oluşturabilir.
297

 

 

İş görme sonucunda elde edilen kazancın devri hususu; kişinin malvarlığında 

oluşan fakirleşme veya yoksun kaldığı kârla sınırlı olmamakta, iş sahibinin işi bizzat 
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 İş görenin gerçek olmayan vekaletsiz iş görmesi sırasında objektif bir hukuk kuralını 

ihlal ederek üçüncü kişinin hakkına zarar vermesi halinde, iş sahibi tarafından iş görme 

sonucu elde edilen menfaatlerin istenemeyeceği hususunda bkz. Tokbaş/Yüksel, s. 68. 

294
 Özkaya, s. 1094. 

295
 Yararların devri borcunun uygulamada özellikle başkasına ait fikri hakların izinsiz 

kullanıldığı ve haksız rekabet konuları kapsamında ortaya çıktığı ve bu durumda 

devredilmesi gereken şeyin iş görenin masrafları düşüldükten sonra kalan safi (net) gelir 

olduğu hususunda bkz. Özdemir, s. 116-117; Bilge, s. 284; Tokbaş/Yüksel, s. 67; 

Kılıçoğlu Yılmaz, s. 71; Baş Süzel, s. 87; Yavuz, Cevdet, s. 1365.  
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 Tokbaş/Yüksel, s. 67. 
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yapması durumunda edinemeyeceği ve ancak iş görenin özel yetenekleri ile edindiği 

kazançlar bile devir kapsamına girmektedir. Yine iş görenin elde ettiği kazancı elden 

çıkardığı bir durumda dahi devir yükümlülüğü elinde kalan kısımla sınırlı değildir. İş 

görenin iş görme faaliyetlerinin bir bütünlük teşkil ettiğinden bahsetmiştik. Buradan 

yapacağımız bir çıkarımla iş gören kâr etmesinin yanı sıra zarara da uğramışsa, bunlar 

tek bir iş görme sayıldıklarından, zararı kazancından mahsup edilecektir.
298

 Ancak şunu 

da belirtmek gerekir ki yalnızca işin görülmesi ile illiyet bağı olan kazançlar talep 

edilebilecekken, iş görenin elde etmeyi ihmal ettiği kazançlar talep edilemeyecektir.
299

 

 

 İş görenin temyiz kudretine sahip olmasına rağmen kısıtlı olduğu durumda; elde 

ettiği kazancı devir yükümlülüğü olduğuna kanaat getiren hukukçuların
300

 aksine 

doktrinde mümeyyiz kısıtlılardan kârın iyi niyetle elden çıkan kısmının istenemeyeceği 

yönünde görüşler
301

 de mevcuttur. Ancak doktrinde tartışmalı olan mevzu iş görenin 

iyiniyetli olarak başkasının işini kendi yararına gördüğü durumda devir borcunun olup 

olmadığına ilişkindir. Bir kısım hukukçu iş sahibine devir borcunun tam olduğunu 

söylerken, diğer bir kısmı ise elde edilen kazancın iş sahibi ve iş gören arasında 

paylaştırılması gerektiği yönünde görüşler ortaya koymaktadır. Ancak bu sonuncu 

çözüm paylaştırmaya hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı ve nasıl yapılacağı 

yönünden belirsizlik olduğu yönünden eleştirilmektedir. Bir diğer görüş ise, iyi niyetli 

kendi menfaatine vekaletsiz iş görenin sadece kazancın elinde kalan kısmını 

devretmekle yükümlü olduğuna ilişkindir.
302
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 Özdemir, s. 117; Bilge, s. 284; Tandoğan, s. 194. 

299
 Tokbaş/Yüksel, s. 67. 

300
 Özdemir, s. 117. 

301
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 681; Yavuz, Nihat, s. 1420. 

302
 Özdemir, s. 117; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 681; Yavuz, Nihat, s. 1420. 
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 İş görenin elde ettiği malvarlığına ilişkin değerlerin devir işlemi onlar için 

gerekli görülen yollarla gerçekleşecektir.
303

 Gerçek vekaletsiz iş görme sonucu elde 

edilen fayda ve malları devir için öngörülen zamanaşımı süresi “on yıl” olup, 

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında
304

 ve kimi hukukçularca
305

 gerçek olmayan vekaletsiz 

iş görmede de bu süre “on yıl” olarak kabul görmektedir. Ancak bu görüşe karşıt 

hukukçular da bulunmaktadır. Bu hukukçulara göre; gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmenin bir haksız fiil teşkil etmesi nedeniyle on yıllık zamanaşımı süresinin 

hakkaniyete aykırı olduğu, bu sebeple 6098 sayılı Kanunun 72 nci (818 sayılı BK’nın 

60 ıncı) maddesi uyarınca iş sahibinin kazancın devri isteminin, iş görenin kim 

olduğunun öğrenildiğinden itibaren “iki yıl”, her halde “on yılda” zamanaşımına 

uğramasının daha uygun olacağı görüşü öne sürülmektedir.
306

  

 

Kanaatimizce ikinci görüşün daha doğru olduğu değerlendirilmektedir. Gerçek 

vekaletsiz iş görmenin hukuki işlem benzeri bir fiil teşkil etmesi sebebiyle “on yıllık” 

zamanaşımı süresinin, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeninse hukuka aykırı bir fiil 

teşkil etmesi sebebiyle TBK’nın haksız fiillerle ilgili zamanaşımını düzenlediği hükmü 

olan 72 nci maddesi gereğince “iki ve on yıllık” zamanaşımı süresinin uygulanmasının 

daha münasip olacağı değerlendirilmektedir. 

                                                           
303

 Gümüş, s. 234. 

304
 Yargıtay’ın bu konuda verdiği yerleşik içtihatlar şunlardır: Yargıtay 13. HD. T. 

23/02/1988,  E. 1988/6941, K. 1988/9762; Yargıtay 13. HD. T. 15/06/1981,  E. 

1981/3881, K. 1981/4515; Yargıtay 13. HD. T. 15/12/1972,  E. 1972/4782, K. 

1972/5430. İlgili kararlar için bkz. Özdemir s. 118-119; Çalışmamızın ilgili bölümü için 

ayrıca bkz. Beşinci Bölüm, IV. Zamanaşımı. 

305
 Arsebük, s. 542; Uygur, s. 824-825; Bilge, s. 287; Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 496. 

306
 Özdemir, s. 117; Tandoğan, s. 207; Arkan Akbıyık, s. 59-60.  
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İş görenin iş görme sonucu elde ettiği mal ve yararları iş sahibine devretme 

yükümlülüğüne bağlı olarak yükümlülükler gelişmiştir. Bunlardan birincisi, iş görenin 

devretmede gecikme yaşaması halinde temerrüt faizi ödemekle de yükümlü olacağıdır. 

Yine iş gören, iş sahibine karşı sadakat ve iş görme sırasında öğrendiği sırları saklama 

yükümlülüğü altındadır. Ayrıca iş gören, iş sahibinin diğer malvarlıkları ve kişisel 

değerlerine zarar vermemekle de yükümlüdür.
 307

 

 

C. İş Görenin Sorumluluğu 

 

1. Genel Olarak 

 

 Vekaletsiz iş görmede iş görenin sorumluluğu 6098 sayılı TBK’nın 527 nci 

maddesinde düzenlenmiş olup, diğer iş görme sözleşmelerinden farklı olarak
308

, 

vekaletsiz iş görenin her türlü ihmalinden sorumlu olduğu
309

 öngörülmüştür. Buradan 

yapılacak bir çıkarımla vekaletsiz iş görenin, iş sahibinin menfaatine ve varsayılan 

                                                           
307

 Eren, s. 744; Özkaya, s. 1094; Uzun Şenol, s. 302; Gümüş, s. 233. 

308
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 681-682; Tandoğan, s. 208; Yavuz, Nihat, s. 1420. 

309
 Bu kavramdan, iş görenin iş sahibine karşı genel akdi sorumluluk hükümleri 

çerçevesinde her türlü kusurundan dolayı sorumlu olduğu, kusur karinesinin 

benimsendiği ve herhangi bir kusur derecesinin yeterli olacağının anlaşılması gerektiği 

hakkındaki görüşler için bkz. Uzun Şenol, s. 302; Gümüş, s. 234; Yavuz, Cevdet, s. 

1364-1365. 
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iradesine aykırı her türlü eyleminden başlayarak en hafif ihmal
310

 haline kadar sorumlu 

olduğu sonucuna varılmaktadır.
311

  

 

 6098 sayılı Kanunun borçların ifa edilmediği hallerde sorumluluk durumunun 

düzenlendiği 114 üncü maddesi ile söz konusu 527 nci madde hükmünün benzeştiği 

görülmektedir. Ancak 114 üncü madde metninde yer alan ve sorumluğunun hafifleme 

sebebi olarak sayılan “bir işin borçlu için yarar sağlamaması” durumu vekaletsiz iş 

görmenin özü ile bağdaşmaması sebebiyle madde metninde yer bulmamıştır.
312

 

 

2. İş Görenin Sorumluluğunun Hafifletilmesi 

 

 İş görenin hafif de olsa ihmalinden dahi sorumlu olacağından bahsetmiştik. Bu 

katı bir kural olup, iş görenin iyi niyetli olması durumunda dahi yumuşamayacaktır. 

Yine iş gören işin kendisine yarar sağlamadığını ileri sürerek sorumluluğunun 

hafifletilmesini isteyemeyecektir.
313

 Ancak 6098 sayılı Kanun bir durumu bu halin 

istisnası olarak belirlemiştir. Buna göre 527 nci maddenin birinci fıkrasının son 

cümlesinde; iş görenin giriştiği iş görme eylemini, iş sahibini zarar veya tehlikeden 

                                                           
310

 Doktrinde “ihmal” kelimesinin “kusur” olarak anlaşılması gerektiği ve bu durumlara 

“kast”ın da dâhil olduğu yönündeki görüşler için bkz. Eren, s. 745; Tokbaş/Yüksel, s. 

30. 

311
 İş görme eylemi sırasında gösterilmesi gereken özenin sübjektif değil objektif olması 

gerektiği, yani iş görenin işin gerektirdiği normal özeni göstermediği halde sorumlu 

tutulması gerektiği hakkında bkz. Bilge, s. 284. 

312
 Özkaya, s. 1099. 

313
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 682; Özdemir, s. 119-120; Zevkliler/Gökyayla, s. 

677; Zapata, s. 276; Yavuz, Cevdet, s. 1365;  Zevkliler, s. 378. 
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korumak amaçlı yapması durumunda sorumluluğunun hafifleyeceği hükme 

bağlanmıştır. Kanun koyucunun bu düzenlenmeyi yapmaktaki amacı, bir kimsenin zarar 

tehlikesi içerisinde olduğu bir durumda başkalarının yaptığı eylem veya işlemle bu 

durumu engellemesinin, toplumsal dayanışmayı pekiştirmesidir.
 

Söz konusu 

düzenlemenin tam tersi bir şekilde, iş görene iş görme eylemi için tam sorumluluk 

yüklendiği bir durumun; hakkaniyete, ahlaki değerlere ve toplumsal dayanışmanın 

gerekliliklerine aykırı düşeceği açıktır. Şu konunun da üzerinde durmak lazım gelir ki, 

zararın iş görenin eylemine rağmen gerçekleşmesi halinde, iş görenin sorumluluğu yine 

hafif olarak belirlenmelidir.
 314

 

 

 Söz konusu olan zarar tehlikesi, iş sahibinin şahıs – hayat, sağlık, onur vb. - veya 

mal varlığına yönelik olabileceği gibi, yakınlarının şahıs ve mal varlığına yönelik de 

olabilir.
315

 Sonuç olarak iş görenin sorumluğunun indirilmesi için aşağıdaki şartların bir 

arada gerçekleşmesi gerekmektedir:
316

 

 

 İş gören, iş sahibinin veya yakınlarının şahıs ve mal varlığına yönelik bir zarar  

tehlikesini önleme amaçlı bir eylemde bulunmalı, 

 

 Tehlikenin niteliği derhal müdahale edilmeyi gerektirmeli veya böyle bir durum  

olmasa dahi iş gören kusuru olmaksızın bu kanaatle iş görmeli, 

 

 İş gören diğer iki maddede sunulan şartların gerçekleştiğini ispat etmelidir. 

 

                                                           
314

 Özkaya, s. 1099-1100; Özdemir, s. 119-120. 

315
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 682; Özdemir, s. 121; Yavuz, Cevdet, s. 1365. 

316
 Özkaya, s. 1100. 
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Sorumluluğun hafifletilmesi için bir zaruret hali söz konusu olmalıdır. Ancak iş 

sahibi için zorunlu ve faydalı olan işlerin görüldüğü durumun varlığı, sorumluluğu 

hafifleten sebeplerden biri değildir. Yine bir tehlike anında iş sahibi için iş görme 

durumu hukuka uygun bir iş görme teşkil ederken, tehlike olduğunu düşünerek 

müdahalede bulunulmasına rağmen söz konusu eylemin iş sahibinin yararına olmadığı 

durumda hukuka aykırı bir iş görme meydana gelir ve bu durum da sorumluluğunun 

hafifletilmesi sebepleri arasında sayılabilir. Ancak yine de bu durum iş sahibinin 

yasaklamasına rağmen iş görülmemesi gerektiği kuralına aykırılık teşkil edemez.
317

 

 

İş görenin tehlikenin varlığı hususunda yanıldığı bir durumda kusursuzluğunu 

ispat ederse sorumluluğunun hafifletileceğinden bahsetmiştik. İş görenin kusurlu olup 

olmadığı hususu tespit edilirken, kişinin zarar tehlikesi karşısındaki acele hareket etme 

zorunluluğu, ruh hali vs. göz önünde bulundurulmalıdır.
318

  

 

Yine söz konusu sorumluluk indiriminin nasıl hesaplanacağı hakkında kanunda 

bir hüküm bulunmamakla beraber, doktrinde indirimin zarar tehlikesindeki şahıs veya 

mal varlığının değerine, müdahalenin aciliyetine ve iş görenin kusur derecesine göre 

yapılması ve bu hesaplamanın da tazminat hesabından tamamen ayrı tutulması gerektiği 

görüşü hakimdir.
319

 

  

 Vekaletsiz iş görmede tazminata ilişkin bir hüküm bulunmaması sebebi ile 

tazminatın hesabında genel hükümlere başvurulacaktır. Gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmenin haksız fiil niteliği taşıması dolayısı ile haksız fiillerden doğan borç 
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 Özdemir, s. 121. 

318
 Özkaya, s. 1100. 

319
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ilişkilerinde tazminat kavramını düzenleyen 6098 sayılı TBK’nın 51 ve devamı 

maddeleri uygulanacak olup, gerçek vekaletsiz iş görmeye ise hukuki işlem benzeri 

nitelikleri dolayısı ile borçların ifa edilmemesi sonucu sorumluluk hususunu düzenleyen 

TBK’nın 114 ve devamı maddeleri uygulanacaktır. Yine vekaletsiz iş görmenin 

sözleşmeye aykırılık sonucu meydana geldiği durumlarda, TBK’nın 114 üncü 

maddesinin ikinci fıkrası hükümleri gereği haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler 

uygulama alanı bulacaktır.
320

  

 

 İş sahibinin, menfaati ve varsayılan iradesi hilafında iş görüldüğüne, bunun 

sonucunda bir zarara uğradığına, zararla iş görme eylemi arasında illiyet bağı 

bulunduğuna yönelik iddialarının ispatı yine iş sahibine aittir.
321

 Doktrinde yer alan bir 

diğer görüş
322

 ise; kusurun ispatı açısından gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görme arasında ikili bir ayrım yapmıştır. Bu görüşe göre gerçek vekaletsiz iş görmede iş 

görenin kendi kusursuzluğunu ispatı gerekmekte iken, gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmede iş görenin kusurunun iş sahibi tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir.  

 

3. İş Görenin Sorumluluğunun Ağırlaştırılması 

 

 6098 sayılı TBK’nın 527 nci maddesinin birinci fıkrasının iş görenin 

sorumluluğunu ve bu sorumluluğu hafifleten hali düzenlediğinden bahsetmiştik. 527 nci 

maddenin ikinci fıkrasında ise iş görenin sorumluluğunu ağırlaştıran durumlar 

düzenlenmiştir.  

                                                           
320

 Tandoğan, s. 212 vd. Hakimin olayın niteliğine göre tazminat yerine eski haline 

getirmeye karar vermesinin de mümkün olduğu bilgisi hakkında bkz. Özkaya, s. 1101. 
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 Buna göre eğer ki bir iş gören, iş sahibinin hukuka veya ahlaka aykırı olmayan 

bir yasaklaması hilafında iş gördü ise, beklenmedik hallerden de sorumlu olacaktır. 

Bahsi geçen bu durum önceki bölümlerde de incelediğimiz gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmenin bir görünümüdür.
323

 Kanun koyucu sorumluluğun ağırlaştığı durumun yanı 

sıra sorumluluktan kurtulmayı da düzenlemiştir. 527 nci maddenin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesine göre, iş gören o işi görmeseydi dahi söz konusu zarar gerçekleşecek ise 

iş görenin sorumlu olmayacağı öngörülmüştür. O halde iş görenin sorumluluğunun 

artırılması için gerekli olan şartlar şöyle sıralanabilir:
324

 

 

a. İş sahibinin o işin yapılmasını açık veya örtülü yasaklaması gerekir.  

 

Bu yasaklama işin icrasına yönelik olup işin nasıl yapılması gerektiğine yönelik bir 

yasaklama sorumluluğu arttırma sebebi olarak sayılamaz. Ancak iş sahibinin bu işin 

hiçbir surette ve tarzda yapılmasını ve devam ettirilmesini istemediği durumlarda 

yasaklama var kabul edilir. 

 

b. İş sahibinin yasaklaması geçerli olmalıdır.  

 

İş sahibinin ayırt etme gücüne sahip olmaması halinde yasaklaması geçerli değildir. 

Yine iş görenin bu yasağın geçerli olmadığına kusursuz olarak inandığı durumda 

                                                           
323

 Doktrinde iş görenin, iş sahibinin açık veya örtülü olabilen ancak hukuka ve ahlaka 

aykırı olmayan yasaklaması hilafında iş görmesini gerçek vekaletsiz iş görme 

çeşitlerinden caiz olmayan vekaletsiz iş görme olarak gören görüş için bkz. Eren, s. 743. 

Yine 527 nci maddede tarif edilen eylemin genellikle bir haksız fiil teşkil ettiği yönünde 

görüş için bkz. Özkaya, s. 1106. 

324
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sorumluluğu ağırlaştırılmayacaktır. Bu durumda hukuki hatanın varlığı kabul 

edilmektedir.
325

 

 

c. İş görenin yasaklamayı bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gerekir.  

 

Bunun tam tersi bir durumda, yani iş görenin yasaklamayı bilmediği veya gerekli 

özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak olmadığı durumda iş görenin sorumluluğu 

ağırlaştırılmayacaktır.
326

 

 

d. Yapılan iş ile meydana gelen zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır.
327

  

 

İş sahibinin illiyet bağını kesecek derecede kusurlu olduğu durumlarda iş görenin 

sorumluluğu ağırlaştırılmayacaktır.
328

 

                                                           
325

 Özdemir, s. 122. 

326
 İş sahibinin yabancı bir dil konuşması sebebiyle iradesini anlaşılır bir biçimde 

açıklayamaması durumunda, iş görenin sorumluluğunun arttırılmayacağına ilişkin görüş 

için bkz. Uygur, s. 799. 

327
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 682.  

328
 Doktrinde iş görme eylemi ile bundan dolayı ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağı 

bulunmadığı durumlarda dahi iş görenin zarardan dolayı sorumlu tutulacağına dair 

görüş için bkz. Arsebük, s. 239. Bu görüşün aksi yönünde düşünen hukukçularca, illiyet 

bağının gerekli olmadığını savunan görüşü kabul etmenin iş sahibini korumaktan çok iş 

göreni cezalandırmak anlamına geleceği, bu sebeple iş görenin sorumluluğunu 

fazlasıyla ağırlaştıran bu görüşün kabul edilemeyeceği, iş görme eylemi ile zarar 

arasında illiyet bağının gerekli olduğu ve bunu da iş sahibinin kanıtlamakla yükümlü 
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e. İş sahibinin yasaklaması hukuka ve ahlaka aykırı olmamalıdır.  

 

İş sahibinin yasaklaması hukuka ve ahlaka aykırı ise iş görenin o yasağa uyması  

zorunlu değildir.
329

 Söz konusu bu koşul, TBK’nın kesin hükümsüzlük halinin 

düzenlendiği 27 nci maddesinin birinci fıkrasının bir benzeridir. Kanun tarafından 

emredilen bir durumun iş sahibi tarafından yasaklanması kanuna aykırı bir durum 

oluşturduğundan iş görence kanun hükmü doğrultusunda hareket edilmesi ağırlaştırıcı 

sebep oluşturmayacaktır. Yine iş sahibinin, kanuni ya da ahlaki bir yükümlüğünün iş 

gören tarafından yerine getirilmesini yasakladığı durum da hukuka aykırı bir yasaklama 

olacaktır. İş sahibine ait tehlike yaratan bir yapının yıkılması ya da koruma altına 

alınması, kazada yaralanan kimsenin hastaneye götürülmesi, intihara teşebbüs eden 

birinin kendisinin kurtarılmasına ilişkin yasağına rağmen kurtarılması
330

, çocuğuna 

bakmayan bir babanın muhalefetine rağmen çocuğa yardım edilmesi
331

 gibi durumlar 

kanuni ve ahlaki ödevlere örnek olarak gösterilebilirler. Verilen örneklerde de 

görüldüğü üzere iş görenin bu durumlar hakkında yasaklamalara tabi tutulması hukuka 

aykırı bir durum oluşturacağından, iş görenin bu yasaklamaya uymaması 

sorumluluğunu ağırlaştırıcı bir sebep sayılmayacaktır. 

 

f. Sayılan tüm bu koşulların varlığının iş sahibince ispatı gerekmektedir.  

 

TBK’da vekaletsiz iş görme ile ilgili ispat hükmü bulunmadığından, tarafların  

                                                                                                                                                                          

olduğu ileri sürülmüştür. Bahsi geçen görüşler için bkz. Tandoğan, s. 222; Özdemir, s. 

122-123. 

329
 Özdemir, s. 123; Uygur, s. 799. 

330
 Uygur, s. 799. 

331
 Bilge, s. 285. 
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hakkını dayandırdığı durumların varlığını ispatla yükümlü olduğunu düzenleyen 

TMK’nın 6 ncı maddesi kıyasen uygulanacak ve ispat yükü iş sahibinin olacaktır. 

 

 Tüm bu koşulların beraber gerçekleştiği bir iş görme eylemi ile iş görenin hem 

en hafif ihmalinden hem de beklenmedik halden sorumlu olduğu kusur sorumluluğunun 

genişletilmiş hali hayat bulmuş olacaktır.
332

 

 

4. İş Görenin Sorumluluğuna İlişkin Diğer Hususlar 

 

a. İş Görenin Kendi Yerine Başkasını Atadığı Durumdaki Sorumluluğu 

 

 İş gören, söz konusu işi kendisinin yapmaya ehil olup olmadığını araştırmalı ve 

gerektiği durumda kendi yerine o işte daha iyi olan birini atamalıdır. Vekaletsiz iş 

görmede iş görenin kendi yerine başkasını atadığı durumdaki sorumluluğu, gerçek ve 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görme açısından farklılık göstermektedir. Gerçek 

vekaletsiz iş görmede iş gören kendi yerine başka birini atamış ve bu durum da iş 

sahibinin yararına ise iş gören sadece atadığı kişiyi seçmekten ve ona verdiği talimatlar 

ölçüsünde sorumlu olacaktır. Ancak gerçek olmayan vekaletsiz iş görme hukuka aykırı 

bir fiilin görülmesi teşkil ettiğinden, iş gören işi görmeyi başkasına devretmesine ve fiili 

kendisi yapmamış olmasına rağmen başkasının fiillerinden sorumlu olacaktır. Şunu da 

belirtmek gerekir ki her iki vekaletsiz iş görme çeşidinde de iş görenin yerine birini 

atadığı durumda, atanan kimse iş sahibine karşı vekaletsiz iş gören sıfatını haiz ve ona 

karşı doğrudan sorumlu olacaktır.
333

  

 

                                                           
332

 Özkaya, s. 1104. 

333
 Tandoğan, s. 210-211; Özdemir, s. 120; Eren, s. 745. 
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b. İş Görenin Birden Fazla Olduğu Durumdaki Sorumluluğu 

 

 İş görenin birden fazla olduğu durumdaki sorumluluğu da vekaletsiz iş görmenin 

iki türü arasında farklılık göstermektedir. Buna göre gerçek vekaletsiz iş görmedeki 

birden fazla iş görenin sorumluluğu kural olarak müteselsil değilken, gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmede iş görenler ortak kusurları ile iş sahibi nezdinde bir zarar meydana 

getirdilerse müteselsilen sorumlu olacaklardır.
334

 

 

D. İş Görenin Ehliyetsizliği 

 

 İş görenin ehliyetsizliği halindeki sorumluluğu, 6098 sayılı TBK’nın 528 inci 

maddesinde düzenlenmiş olup, sözleşme ehliyetine sahip olmayan kimsenin yaptığı iş 

görme eylemi nedeni ile zenginleştiği oranda veya iyiniyetli olmadan elden çıkardığı 

zenginleşme miktarı ile sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci 

fıkrasında ise daha geniş kapsamlı olan haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı 

tutulmuştur.  

 

 Söz konusu maddenin hükmüne geçmeden önce “temyiz kudreti (ayırt etme 

gücü)”nün anlamı üzerinde durmak yerinde olacaktır. TMK’nın 13 üncü maddesinde 

ayırt etme gücü
335

; yaş küçüklüğü veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk vb. 

sebeplerden biri ile makul biçimde davranma kabiliyetinden yoksun durumda olmayan 

kimsenin sahip olduğu yeti olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde 

                                                           
334

 Tandoğan, s. 212; Özdemir, s. 120. 

335
 Ayırt etme gücünün, bir kimsenin makul hareketlerde bulunabilmesi, eylemlerinin 

neden ve sonuçlarını idrak edebilmesi olduğu hakkında bkz. Dural/Öğüz, s. 54 vd. 
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fiil ehliyetini
336

 oluşturan unsurlar olarak, ayırt etme gücüne sahip olunması ve kısıtlı 

olunmaması sayılmıştır. Yine 14 ve 15 inci maddelerde; ayırt etme gücüne sahip 

olmayanlar, küçükler ve kısıtlıların fiil ehliyetinin olmadığı ve söz konusu Kanunda 

gösterilen istisnalar saklı olmakla beraber temyiz kudretine sahip olmayan kimselerin 

fiillerinin hukuki netice doğurmayacağı hükme bağlanmıştır. 

 

 Bahsi geçen hükümler dolayısı ile temyiz kudretine haiz olmayan bir kimse 

hakkında vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanamayacağı, yine iş görme sonucu 

edinilen kârın devredilemeyeceği sonucu çıkmaktadır.
 

Ancak temyiz kudretinden 

yoksun bir kimsenin başkasının hukuk alanına müdahale ettiği bir durumda hakimin; 

TBK’nın 65 nci maddesinde yer alan hakkaniyet sorumluluğuna göre zararın tamamının 

giderilmesine veya da aynı kanunun 77 ve devamı maddelerindeki sebepsiz zenginleşme 

hükümleri uyarınca iadesine hükmetme haklı saklıdır.
 337

 

 

 Ayırt etme gücüne sahip olmalarına rağmen fiil ehliyetine yani medeni hakları 

kullanma ehliyetine sahip olamayan küçük ve kısıtlılar ise TMK’nın 16 ncı maddesine 

göre; yasal temsilcilerinin rızası olmaksızın borç altına giremeyecek, ancak rıza gerekli 

olmaksızın karşılıksız olarak kazanıp, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını kullanabilecek ve 

yine haksız fiillerinden sorumlu olacaklardır. 

 

                                                           
336

 Fiil ehliyetinin kişinin kendi fiilleri ile hak ve borç sahibi olabilmesi, bunlara son 

verebilmesi ya da yeni hukuki durumlar meydana getirebilmesi anlamına geldiği ve 

burada asıl önemli olan noktanın kişinin bu işlemleri “kendi fiilleri ile yapması” olduğu 

hakkında bkz. Dural/Öğüz, s. 44 vd. 

337
 Özkaya, s. 1105; Özdemir, s.121. 
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 Bu anlatılanlar ışığında TBK’nın vekaletsiz iş görmede sorumluluğunun 

düzenlendiği 528 inci maddesinde; ayırt etme gücüne sahip olmalarına rağmen fiil 

ehliyetine – sözleşme ehliyetine
338

 - sahip olmayan kimseler hakkında özel bir 

düzenleme öngörülerek, bu kimselerin yaptığı işlemler dolayısı ile ancak 

zenginleştikleri ölçüde veya iyiniyetli olmaksızın ellerinden çıkardıkları zenginleşme 

miktarıyla sorumlu olacakları öngörülmüştür. Aynı maddenin ikinci fıkrasında daha 

geniş kapsamlı olan haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler ise saklı tutulmuştur.  

 

 Doktrinde baskın olan görüşe göre
339

; ayırt etme gücüne haiz ancak fiil ehliyeti 

olmayan kimsenin yasal temsilcisinin rızası olmaksızın vekaletsiz iş gördüğü veya işin 

icrası sırasında kusurlu bir davranışıyla zarara sebebiyet verdiği durumlarda haksız fiil 

hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Ancak bu kişi yasal temsilcisinin rızası ile hareket 

ederek bir iş gördü ise vekaletsiz iş görme hükümlerine göre – TBK’nın 527 nci 

maddesine göre – sorumlu olacaktır.
340

 

 

                                                           
338

 Kanun metinde kişilerin vekaletsiz iş görme hükümlerine göre sorumlu olabilmesi 

için sözleşme ehliyetine sahip olması gerekliliğinden, vekaletsiz iş görmenin sadece 

hukuki işlemler açısından geçerli olduğu gibi bir sonuç çıkarılmaması gerektiği, çünkü 

bu hükmün yeteneksiz kimseleri korumak amacıyla konulduğu hakkında bkz. Özdemir, 

s. 121, dipnot 218. 

339
 Özkaya, 1106; Tandoğan, 217 vd.; Özdemir, s. 121- 122; Zevkliler/Gökyayla, s. 677. 

340
 Tandoğan, s. 218; Özdemir, s. 122; Özkaya, 1106. Bu sezgin kısıtlıların haksız fiile 

ilişkin hükümler gereğince sorumlu tutulması ile sorumluluğun sınırları daraltılmıştır. 

Çünkü bu kimse iş görme sonucunda meydana gelen zararları tazmin etme durumunda 

kalmayacak, iş sahibinin yasaklaması hilafında hareket ederse beklenmedik halden 

sorumlu olmayacaktır. 
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E. İş Görenin Hakları 

 

1. Genel Olarak 

 

 6098 sayılı TBK’nın 526 ncı maddesinin başlığının “iş görenin hak ve borçları” 

olmasına rağmen sadece iş görenin borçları düzenlenmiştir. Aynı kanunun 529 uncu 

maddesi ise iş sahibinin yükümlülüklerini düzenlemektedir. İş sahibinin 

yükümlülüklerinin, iş görenin hakları
341

 olacağından bahisle, çalışmamızın bu başlığı 

altında 529 uncu madde odak noktasına alınarak açıklamalar yapılacaktır. 

 

 Gerçek vekaletsiz iş görmede iş görenin hakları daha geniş ve kapsamlı iken, 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede elde ettiği yararla sınırlıdır. İşte bu sebeplerle iş 

görenin sahip olduğu haklar gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme bakımından 

ayrı ayrı irdelenecektir. 

 

 

                                                           
341

 İş görenin bağışlama niyeti ile hareket ettiği ya da masraflara katlanmasının sahip 

olduğu ahlaki ödev gereği zorunlu olduğu durumlarda hiçbir talepte bulunamayacağına 

ilişkin görüş için bkz. Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 682-683. Bu husustaki 

mahkeme kararlarından örnek verilmek gerekirse; Yargıtay’ın ölenle birlikte yaşayan 

ama ölen kişinin kocasının başkasından olma çocuğunun, o kimsenin ölümü halinde 

yaptığı masrafların ahlaki ödev kapsamına girmediğinin kabulü ile mirasçılardan talep 

edebileceğine ve İsviçre Federal Mahkemesinin amcasının miras işlerini yürüten 

yeğenin ahlaki bir yardım borcu olmadığının kabulü ile masrafları isteyebileceğine dair 

kararları için bkz. Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 682-683, dipnot. 23.  
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2. Gerçek Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hakları 

 

a. Masrafları İsteme Hakkı 

 

 6098 sayılı TBK’nın 529 uncu maddesinde, iş görmenin iş sahibi menfaatine 

olduğu durumlarda iş görenin zorunlu ve faydalı olarak nitelendirilen bütün masrafları 

faiziyle iş sahibinden isteyebileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca aynı fıkranın 

devamında iş görenin bütün özenine rağmen beklenen sonuç gerçekleşmemiş ya da 

sonradan bozulmuş olsa dahi talep edebileceği belirtilmektedir. 

 

 Bu noktada zorunlu ve faydalı masrafların neler olduğu üzerinde durmak 

gerekir. Zorunlu masraflar, iş gören tarafından ifa edilmediği takdirde iş sahibi nezdinde 

zararlı bir sonuç meydana getirmesi kaçınılmaz olan masraflardır. Faydalı masraflar ise, 

iş sahibinin malvarlığının değerini arttıran ya da onun korunmasını sağlayan 

masraflardır.
 342

  

 

Doktrinde belli bir miktarı aşan masrafların istenemeyeceği hususunda görüş 

birliği vardır. Yine talep edilen masrafın fiilen yapılmış olması zorunludur. Yani iş 

görenin söz konusu işi normalden daha ucuz bir miktarla görmesi halinde, yalnızca 

harcama yaptığı tutarı talep edebileceği kabul edilmektedir.
343

 

 

 

 

                                                           
342

 Özdemir, s. 123. 

343
 Özdemir, s. 124. 
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b. Ücret İsteme Hakkı 

 

 Dünya hukuk sistemlerinde vekaletsiz iş görmede iş görenin ücret talep 

edebileceğine yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Vekalet sözleşmesinin kural olarak 

ücretsiz olması dolayısıyla ondan kıyasla vekaletsiz iş görmenin de ücretsiz olacağı 

düşünülse de doktrindeki genel kanı ücret istenebileceği yönündedir.
344

 Yine vekaletsiz 

iş görmenin sözleşme ilişkisine dayanmayışı da ücret talep edilemeyeceği sonucunu 

doğurmayacaktır. Buna göre; söz konusu iş görme eylemi sözleşme ilişkisi kapsamında 

yapılsaydı eğer, iş gören bir ücrete hak kazanacak ise, vekaletsiz iş görme kapsamında o 

işi gören kimsenin ücret talep edebileceği kabul edilmektedir.
345

 Bu yargıyı bir örnekle 

açıklamak gerekirse, bir mesleki faaliyet kapsamında yapılan bir işin vekaletsiz olarak 

görüldüğü bir durumda, iş sahibinin iş görene uygun bir ücret ödemesi 

gerekmektedir.
346

 

 

 

                                                           
344

 Doktrinde, iş görenin aralarında hukuki ilişki bulunmaksızın iş sahibinin hukuk 

alanına el atması sebebiyle, bu kimselere ücret verilmesinin bu kurumun teşvik edilmesi 

anlamına geleceği yönündeki görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Özkaya, s. 1095. 

345
 Doktrinde, iş görme eyleminin mutat olarak ücretli yapılmasının tek başına yeterli 

olmadığı, buna ek olarak yapılan iş görmenin zorunlu ve faydalı olması ve hatta iş 

sahibinin menfaatine uygun olması gerektiği ve bu koşulların da iş gören tarafından 

ispat edileceği yönündeki görüş için bkz. Özkaya, s. 1095-1096. 

346 Tandoğan, Haluk; “Vekaletsiz İş Görenin Ücret Talebi”, AÜHFD, C. 12, S. 1-2, 

Ankara, 1956, s. 387 vd.; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 682; Özdemir, s. 124;  

Zevkliler, s. 377; Eren, s. 748. 
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c. İşin Yapılması Yüzünden Uğranılan Zararı İsteme Hakkı 

 

 6098 sayılı TBK’nın 529 uncu maddesinde, iş görmenin iş sahibi menfaatine 

olduğu durumlarda iş görenin, iş görme sonucundan meydana gelen zararları talep 

edebileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca iş görenin bütün özenine rağmen, beklenen 

sonuç gerçekleşmemiş ya da sonradan bozulmuş ise de talep hakkı bulunmaktadır.
347

 

 

 İş gören, bu zararları kaçınılmaz bir sonuç olarak biliyor ise bunlar masraf 

niteliğinde sayılacaktır. Ancak iş görmenin olası sonucu olan ve kaçınılması mümkün 

olan zararlar masraf sayılmadığı gibi, tazminat olarak da talep edilemeyecektir. Yine iş 

görenin şahsi varlığında meydana gelen zararlar da, iş görmenin amacına yönelik 

olmadığından masraf olarak görülemeyecektir. İşte tam da bu sebeplerle iş görene bu tür 

zararlarını da tazmin edebilmesi için yeni bir hak tanınmıştır. Bu hak  “işin yapılması 

yüzünden uğranılan zararı isteme hakkı”dır. 

 

 Söz konusu hakkın talep edilebilmesi için en önemli koşul, iş görme ile zarar 

arasındaki illiyet bağının varlığıdır. Eğer ki illiyet bağı iş görenin bir kusuru ile 

kesilmişse, bu durumda talep hakkı ortadan kalkacaktır. Yine zararın taraflar arasında 

paylaştırılması
348

; tarafların maddi durumu, iş görenin üçüncü bir kişiden başka bir 

sebebe dayanarak tazminat hakkı olup olmadığı,  iş görenin tehlikeye attığı varlıklar ile 

iş görmenin amacı arasındaki oransal bağlantı da dikkate alınarak yapılmalıdır.
349

 

                                                           
347

 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 682. 

348
 İş görenin, iş görme sonucunda uğradığı zararın iş sahibi ile aralarında 

paylaştırılmasını talep hakkının varlığı hakkında bkz. Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 

682; Arkan Akbıyık, s. 57. 

349
 Özdemir, s. 123-124. 
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d. İş Görenin Ayırma (Ref’i) Hakkı 

 

6098 sayılı TBK’nın 529 uncu maddesinin
350

 ikinci fıkrasında iş görene, yapmış 

olduğu masrafları alamaması halinde, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre ayırıp 

alma hakkı tanınmıştır.
351

 

 

Vekaletsiz iş görme sonucu iş görenin elde ettiği şeyleri iş sahibine devretmekle 

yükümlü olduğundan bahsetmiştik. İş gören, söz konusu şeyler üzerine bütünleyici 

parçalar eklediği durumda, iş sahibinden yaptığı masraflardan sadece zorunlu ve 

faydaları olanları talep edebileceğinden bütünleyici parçalar için yaptığı masrafları talep 

edemeyecek ve bu durum da iş sahibinin zenginleşmesine yol açacaktır. İşte bu yüzden 

kanun koyucu tarafından iş görene ödenmesini talep edemediği diğer masrafları ayırıp 

alma hakkı tanınmıştır. 

 

Kanunun yaptığı gönderme ile sebepsiz zenginleşmede giderlerin istenmesine 

ilişkin hüküm olan TBK’nın 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına bakıldığında; 

iyiniyetli olup olmadığı önemli olmayan zenginleşen tarafın, diğer giderlerinin 

ödenmesini isteme hakkı bulunmadığı, ve ancak kendisine karşılık önerilmediği halde, 

                                                           
350

 Özdemir söz konusu madde metnini İBK’ya göre; bir işe girişilmesini iş sahibinin 

çıkarları gerektirmişse, bu kişinin, iş görenin yapmış olduğu faydalı ve zorunlu 

masrafları uygun olduğu ölçüde faizi ile ödemekle, iş göreni iş görme sonucu 

yüklendiği borçtan kurtarmakla ve ortaya çıkan diğer zararlarını hakimin takdir ettiği 

oranda ödemekle yükümlü olduğu ve iş görenin ise giderlerini alamadığı takdirde 

sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre almak hakkına sahip olduğu şeklinde 

yorumlamaktadır. Bahsi geçen yorum için bkz. Özdemir, s. 125, dipnot 236. 

351
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 683. 
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zenginleşme konusu olan şeyi geri vermeden önce, şey ile birleştirdiği ve zararsızca 

ayrılması muhtemel eklemelerini ayırıp alma hakkı tanındığı görülmektedir. Bu 

düzenlemeden hareketle iş görenin ayırma hakkının koşulları şöyle sıralanabilir:
352

 

 

 Öncelikle iş görenin o şey üzerinde zilyetliğinin olması gerekmektedir.  

 

 Kural olarak ayırma hakkı, geri vermeden önce kullanılmalıdır. Ancak bunun  

istisnaları mevcuttur. Eğer ki iş gören bu hakkını saklı tutarak geri verirse ya da iş 

sahibi iş görenin rızası olmaksızın o şeyi geri aldıysa, iş gören ayırma hakkını 

kullanabilecektir. 

 

 Bir diğer koşul iş sahibinin masrafları teklif etmemiş olması gerektiğidir. Çünkü  

böyle bir durumda iş gören bu teklifi kabul etmek zorunda olacak ve ayırma hakkına 

başvuramayacaktır. 

 

 Önemli olan bir diğer koşul ise, ayrılmak istenen şeyin birleştiği şeyden  

zararsızca ayrılması gerektiğidir. Vekaletsiz iş görmede ayırma hakkına konu olan 

şeyler genellikle bütünleyici parçalardır ve bunların zarar vermeden ayrılması pek 

mümkün olmamaktadır. Aslında kanun koyucunun bu koşulu koymakla sağlamak 

istediği durum, iade edilecek şeyin ayırmadan sonra da eski haline getirilmesidir. Bu 

durumda iş gören ayırma sonrası şeyi eski haline getirmeli, getiremiyorsa şayet ayırma 

hakkını kullanmamalıdır. 

 

 İş görenin bir şeyin zilyedi olmaksızın o şeye eklemeler yaptığı bir durumda, 

zilyetliğe sahip olma koşulu sağlanamadığından, vekaletsiz iş görme için TBK’nın 

                                                           
352

 Tandoğan, s. 286 vd.; Özdemir, s. 126. 
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529/2 maddesinde tanınan ayırma hakkı kullanılamayacak, ancak sebepsiz zenginleşme 

davası açılabilecektir. Bu davada iş gören, masraflarının aşırı olan kısmının verilmesini, 

verilmesi mümkün olmazsa söz konusu artışın nakdi olarak verilmesini talep 

edebilecektir. Sebepsiz zenginleşme davalarında malın değeri masrafın yapıldığı tarih 

üzerinden dikkate alınmamakta, iş sahibi iyiniyetli olduğu durumda elinde kalan 

miktarla, kötüniyetli olduğu durumda ise elinden çıkardığı miktardan da sorumlu 

olmaktadır.
353

 

 

e. Hapis Hakkı 

 

 Doktrinde genel kabul gören
354

 ve iş görene hak olarak tanınan bir diğer husus 

ise; iş görenin iş görme sırasında eline geçip iş sahibine geri vermekle yükümlü olduğu 

şeyleri, alacağının verilmemesi dolayısıyla hapis hakkına sahip olduğudur. Söz konusu 

hakka ilişkin TBK’da herhangi bir hüküm bulunmayıp, TMK’nın 950 nci maddesinde 

düzenlenen hapis hakkı hakkındaki hüküm kıyasen vekaletsiz iş görme kurumuna da 

uygulanmaktadır. 

 

 TMK’nın ilgili maddesinden hareketle hapis hakkı; alacaklının, borçlunun 

rızasıyla zilyetliğini kazandığı bir taşınır ya da kıymetli evrakı, borcun muacceliyet 

kazanması ve söz konusu şeyin alacak ile bağlantısının bulunması şartıyla, borcu 

ödenene kadar o şeyi hapsedebilmesidir. Doktrinde hapis hakkının vekaletsiz iş 

görmede uygulanacağına ilişkin görüş birliği olmasına rağmen, söz konusu TMK 

hükmünün vekaletsiz iş görmeye tam olarak nasıl uygulanacağı yönünde görüş 

ayrılıkları vardır. 
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 Özdemir, s. 126. 

354
 Tandoğan, s. 292 vd.; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 683;  Zevkliler, s. 377-388. 
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 Öncelikle hapis hakkının konusu iş sahibine ait bir taşınır veya kıymetli evraktır 

ki bu vekaletsiz iş görmenin de hareket noktasıdır. Bir diğer şart olarak alacakların 

muaccel olması aranmaktadır. Masraf veya zarara yönelik alacaklar doğdukları anda 

veya en geç iş sahibine geri verme isteminde bulunulduğu anda muaccel hale 

geleceğinden, iş görenin hapis hakkını kullandığı anda zaten muacceliyet şartı 

sağlanmış olacaktır.
355

 Bir diğer şart, alacak ile şey arasında bir bağ bulunmasıdır. 

Vekaletsiz iş görmede iş gören zaten yaptığı masraf ya da uğradığı zarar için hapis 

hakkını kullanıyor ise bu bağ kendiliğinden kurulmuş sayılacaktır. Kaldı ki böyle bir 

bağın olmadığı durumda bile arada hukuki bağın varlığı -  hapis hakkı konusu şeyin iş 

görme sonucu iş göreninin eline geçmesi dolayısı ile - kesin olarak kabul edilir.
356

 

 

Bu şartlar arasında en tartışmalı olanı ise iş sahibinin rızası hususudur. 

Vekaletsiz iş görme özü itibari ile – iş sahibine ulaşılamaması, rızasını belli edecek 

durumda olmaması vs. sebeplerle - iş sahibinin rızası olmadan meydana geldiğinden 

hapis hakkının bu koşulu sağlanamamaktadır. Ancak doktrinde iş görme eyleminin iş 

sahibinin menfaati doğrultusunda ve yasaklamasına aykırı olmaksızın yapıldığı bir 

durumda, iş sahibinin rızası koşulu gerçekleşmiş kabul edilerek hapis hakkının 

uygulanabileceği kabul görmektedir.
357

 Buradan yapacağımız bir çıkarımla, TMK’nın 

950 nci maddesi anlamındaki hapis hakkının sadece gerçek vekaletsiz iş görme 

hakkında uygulanacağı, gerçek olmayan vekaletsiz iş görme açısından ise 

uygulanmasının mümkün olmayacağı
358

 sonucu çıkmaktadır.
359
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 Özkaya, s. 1096-1097. 

356
 Özdemir, s. 127. 

357
 Özdemir, s. 128. 

358
 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede hapis hakkının uygulanabileceği durumlar 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çalışmamızda Beşinci Bölüm, II, E, 3, e. Hapis Hakkı. 
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3. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hakları 

 

a. Masrafları İsteme Hakkı 

 

 6098 sayılı Kanunun 530 uncu maddesinin ilk cümlesinde, iş sahibinin işin 

kendi menfaatine olmadığı durumda dahi iş görme sonucu oluşan faydaları 

edinebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci cümlesi ise kendi yararına iş 

gören kimsenin, iş sahibinden zenginleşmesi ölçüsünde masraflarının ve borçlarının 

ödenmesini talep edebileceği hükme bağlanmıştır. Buradan yapılacak bir çıkarımla iş 

görenin bu haklarını kullanabilmesi için; iş sahibine yararları devretmiş olması ya da 

elde etme talebinde bulunulmuş olması, bu talep de yoksa malvarlığında zenginleşme 

meydana gelmesi gerekmektedir. Masrafta bulunulduğunun ve bunun sonucunda iş 

sahibinin zenginleştiğinin kanıtlanması yükümlülüğü iş görene aittir.
360

 

 

 Gerçek vekaletsiz iş görmede iş gören haklarını istenilen sonuç elde 

edilmediğinde dahi ileri sürebilecekken, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede durum 

böyle olmayıp, sadece iş sahibinin zenginleştiği halde istemde bulunabilecektir. Ayrıca 

iş görenin iş görmesi sonucu bir kazanç elde etmesi de zorunlu olup, masrafları bu 

kazanç oranında tazmin edilecektir.
361

 

 

 Uygulamada çoğu zaman kazancın iş sahibine devrinden önce iş gören 

tarafından bu hakların talep edildiği görülmekte ve bu durumda karşılıklı talepler 

arasında takas mümkün olmaktadır. Yine gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede 
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 Özkaya, s. 1097. 

360
 Özdemir, s. 128. 

361
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 683; Özdemir, s. 128. 
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yalnızca zorunlu masraflar değil iş sahibinin zenginleşmesine sebep olan tüm 

masrafların yanı sıra, bu masrafların mahsus edilmesinden sonra hala bir kârı varsa 

bunun da talep edilebileceği kabul edilmektedir.
362

 

 

b. Ücret İsteme Hakkı 

 

 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede iş görenin ücret hakkı olup olmayacağı 

yönünden doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Ücret hakkının olmaması gerektiğini 

savunan hukukçuların
363

 odak noktası, bu tür vekaletsiz iş görmenin haksız fiil teşkil 

etmesi ve ücret vermenin onları ödüllendirme anlamına geldiği üzerinedir. Ancak bizim 

de katıldığımız ve doktrinde de son zamanlarda benimsenen görüşe göre, ücret karşılığı 

görülen bir işin vekaletsiz iş görmenin konusunu oluşturması durumunda, iş görenin 

ücrete hak kazanacağı yönündedir.
364

 Ancak bu ücret ve masraflara karşılık olan 

tazminat isteminin, vekaletsiz iş görme sonucu iş sahibinin elde ettiği yararları 

aşamayacağını belirtmek gerekir. Ücret hakkının varlığını savunanların temel noktası 

ise, bu durumun aksinin kabulü halinde iş sahibinin sebepsiz zenginleşeceği 

düşüncesidir. Söz konusu olan ücret isteme hakkı, uygulamada genellikle fikri hakların 

kötüye kullanıldığı ve haksız rekabetin mevzu bahis olduğu durumlarda 

görülmektedir.
365
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 Tandoğan, s. 298-999. 
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 Arkan Akbıyık, s. 56-57; Arsebük, s. 236. 

364
 Zevkliler, s. 377. 
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 Tandoğan, s. 300-301; Özdemir, s. 129; Özkaya, s. 1120-1121. 
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c. İşin Yapılması Yüzünden Uğranılan Zararı İsteme Hakkı 

 

 İş görenin iş görme sonucu uğradığı zararların tazminini isteme hakkının en 

önemli şartı, iş görme sonucunda iş sahibinin bir kazanç elde etmiş olmasıdır. Bunun 

tam tersi bir durumda, yani iş sahibinin kazanç elde etmediği bir durumda, iş gören 

zararının tazminini isteyemeyecektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu istemin miktarı, iş 

sahibinin kazancının miktarını aşamayacaktır.
366

 

 

d. İş Görenin Ayırma (Ref’i) Hakkı  

 

 İş görenin iş görme konusu eşyaya ekleme yaptığı durumlarda onu ayırıp alma 

hakkının koşulları gerçek vekaletsiz iş görme ile aynıdır.
367

 Buna göre eğer iş gören, iş 

sahibine ait şey üzerine ekleme yapmak için masrafta bulundu ise, o şeyi iş sahibine geri 

vermeden önce ayırma hakkını kullanabilecektir. 

 

e. Hapis Hakkı 

 

 Vekaletsiz iş görmede hapis hakkı hususunda TBK’da hüküm bulunmaması 

sebebiyle, TMK’nın 950 nci maddesindeki hapis hakkı hakkındaki temel düzenleme söz 

konusu kavrama uyarlanmış ve madde metninde aranan “iş sahibinin rızası” koşulunu, 

gerçek vekaletsiz iş görmenin iş sahibinin menfaatine yapılması sebebiyle sağlamış 

sayıldığı ancak gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin çoğu zaman iş sahibinin 

menfaati aleyhine iş görme içermesi sebebiyle bu rıza koşulunu sağlamadığı önceki 
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 Özdemir, s. 129; Özkaya, s. 1119-1120. 

367
 Çalışmamızda bu konunun daha ayrıntılı incelendiği bölüm için bkz. Beşinci Bölüm, 

II, E, 2, d. İş Görenin Ayırma (Ref’i) Hakkı. 
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bölümde
368

 açıklanmıştı. Bu sebepledir ki gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede iş 

görenin TMK’nın 950 nci maddesi anlamında bir hapis hakkı bulunmamaktadır.
369

 

 

Ancak TMK’nın 994 üncü maddesinde, iyiniyetli zilyede başka bir hapis hakkı 

daha tanınmıştır. Bu hapis hakkı, bir şey üzerinde iyiniyetle zilyet olan kimsenin yapmış 

olduğu zorunlu ve faydalı masraflarının tazmin edilmesini talep edebileceği, tazmin 

edilene kadar da ilgili şeyi vermekten kaçınabileceği bir durumu içermektedir. Bu hapis 

hakkında iş sahibinin rızası aranmamaktadır. Ancak bu hak iş görene hapis konusu şeyi 

gerektiğinde paraya çevirme hakkı tanımamakta, sadece zararı tazmin edilene kadar 

elinde tutma hakkı vermektedir. Ayrıca elinde bulundurma hakkının kullanılması için iş 

sahibinin iş görenin alacağını aşan miktarda zenginleşmiş olması şartı aranmaktadır. İş 

sahibinin iş görenin alacağını aşan miktarda zenginleşmemiş olduğu halde, iş gören 

hapis hakkını kullanamayıp elindekileri iade etmekle yükümlüdür.  

 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme durumlarından, iş görene ait işi kendi işi 

zannı ile gören ve iş sahibine ait malı kendisinin zannederek elinde bulunduran veya 

gerçekte iş sahibinin menfaatine olmayan bir işi iş sahibinin menfaatine iş gördüğü 

iradesi ile gören ve iş sahibine ait malları iyiniyetle elinde bulunduran gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görenin, TMK’nın 994 üncü maddesi uyarınca hapis hakkını 

kullanabileceği kabul edilmektedir.
370
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 Çalışmamızda bu konunun daha ayrıntılı incelendiği bölüm için bkz. Beşinci Bölüm, 

II, E, 2, e. Hapis Hakkı. 
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 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 683; Özkaya, s. 1120; Özdemir, s. 129. 
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III. İŞ SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 

 

A. Genel Olarak 

 

 Gerçek vekaletsiz iş görmede iş sahibi; kendisine ait bir iş, aralarında kanundan 

ya da sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü bulunmayan bir iş gören tarafından, kendi 

menfaati ve varsayılan iradesine uygun olarak görülen kişidir. 

 

 İş sahibinin gerçek olmayan vekaletsiz iş görmedeki tanımı ise;  kendisine ait bir 

iş, kanundan ya da sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü bulunmayan bir kimse 

tarafından, kendi menfaati ve varsayılan iradesine uygun olmaksızın, iş gören veya 

üçüncü bir kimsenin menfaati doğrultusunda görülen kimsedir. 

 

Çalışmamızın bu başlığı altında iş sahibinin sırasıyla borçları ortaya konulacak, 

iş sahibinin birden fazla olması durumu ve iş sahibine borç yüklenemeyen haller 

açıklanacak ve son olarak iş sahibinin iş gören karşısında sahip olduğu haklar ortaya 

konulmak suretiyle vekaletsiz iş görmenin iş sahibi hakkında doğurduğu hüküm ve 

sonuçlar tamamlanacaktır. 

 

B. İş Sahibinin Borçları 

 

1. Masrafları Ödeme ve Üstlenilen Edimleri İfa Etme Borcu 

 

 6098 sayılı TBK’nın 529 uncu maddesine göre iş sahibi, kendi menfaatine olan 

vekaletsiz iş görmelerde, iş gören tarafından yapılan zorunlu ve faydalı masrafları 
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faiziyle birlikte ödemek, iş göreni giriştiği borçlardan kurtarmak ve hakim tarafından 

takdir edilecek diğer zararları tazmin etmekle yükümlüdür.  

 

 Masraf ve zarar birbirine benzer iki kavramdır. Ancak bu iki kavramın en önemli 

ayrım noktası; masrafın iş görenin iş sahibine ait bir işin görülmesi sırasında kendi 

isteği veya rızası ile malvarlığında meydana gelen azalma olması iken, zararın iş 

görenin isteği dışında malvarlığında meydana gelen azalmalar olmasıdır.
371

 

 

 İş gören masrafı genellikle para harcama şeklinde yapmaktadır. Ancak iş görenin 

kendine ait misli olan malları harcadığı, bazı şeyleri iş sahibi adına temlikte bulunduğu, 

kârından mahrum kalarak bazı eşyaları kullandırdığı durumlarda da masraf meydana 

gelmektedir.
372

 

 

 İş görenin iş görme sonucu uğradığı zarar, iş sahibinin her türlü kusurunda 

bağımsız olarak tazmin edilmelidir. Yine iş sahibinin durumunun vekalet 

sözleşmesindeki müvekkilin durumundan daha kötü olmaması adına, tazminatın hakim 

tarafından, işin iş sahibi lehine sağladığı yarar ve başkası hesabına iş görenin tazminat 

hakkı göz önünde tutularak tespit edilmesi gerektiği kabul edilmiştir.
373

 İş sahibinin iş 

gören karşısındaki borçlarını sıralamak gerekirse: 

 

 İş gören tarafından yapılmış zorunlu ve faydalı masrafları ödemek, 
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 Durumun gerektirdiği takdirde iş gören tarafından yapılan diğer masrafları 

ödemek, 

 

 Söz konusu masrafları faizleriyle beraber ödemek, 

 

 İş göreni iş görme sonucu giriştiği borçlardan kurtarmak, 

 

 İş görenin başkaca zararları için hakimin takdir ettiği tazminat miktarını 

ödemek. 

 

 İş sahibinin bu borçlarının doğması için, o iş için amaçlanan sonucun 

gerçekleşmiş olması gerekmemektedir. Zira iş görmenin sonucunda bir kazanç elde 

edilmese bile, bu işin görülmesi için gerekli özenin gösterilmiş olması ve emek sarf 

edilmesi, tazminat borcunun doğması için yeterli kabul edilmektedir. Buradan yapılan 

bir çıkarımla söz konusu borçlar için, zenginleşme nedeniyle geri verme değil 

hakkaniyet gereği ödemede bulunma söz konusudur. Yine iş gören tarafından yapılan 

masraflar tazmin edilmez ise, iş gören sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanmak 

suretiyle yaptığı eklemeleri asıl şeyden ayırıp alma hakkına sahiptir.
 374

 

 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin düzenlendiği TBK’nın 530 uncu 

maddesinde, iş sahibinin işin kendi menfaatine olmadığı durumda dahi iş görme sonucu 

oluşan faydaları edinebileceği, ancak kendi yararına iş gören kimsenin, iş sahibinden 

zenginleşmesi ölçüsünde masraflarının ve borçlarının ödenmesini talep edebileceği 

hükme bağlanmıştır. Buradan yapılacak bir çıkarımla iş görenin bu haklarını 

kullanabilmesi için; iş sahibine yararları devretmiş olması ya da elde etme talebinde 
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bulunulmuş olması, bu talep de yoksa malvarlığında zenginleşme meydana gelmesi 

gerekmektedir. İş görenin bir masrafta bulunduğunun ve bunun sonucunda iş sahibinin 

zenginleştiğinin kanıtlanması yükümlülüğü iş görene aittir.
375

 

 

Gerçek vekaletsiz iş görmede iş gören haklarını istenilen sonuç elde 

edilmediğinde dahi ileri sürebilecekken, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede durum 

böyle olmayıp, sadece iş sahibinin zenginleştiği halde istemde bulunabilecektir. Ayrıca 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede iş görenin iş görmesi sonucu bir kazanç elde 

etmesi de zorunlu olup, masrafları ve zararı bu kazanç oranında tazmin edilecektir.
376

  

 

2. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Geri Verme Borcu 

 

 İş görenin, tazmini gerekmeyen harcamalarını – lüks harcamalar gibi – sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine dayanarak, asıl şeye yaptığı eklentileri ayırıp alma hakkının 

olduğundan bahsetmiştik.
377

 İş görenin yine, bağışlama kaydı olmadığı sürece hukuki 

bir nedenden yoksun olan harcamalarını da iş sahibinden sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre geri isteyebileceği kabul edilmektedir. Sonuç olarak iş sahibi, iş 

görenin TBK’nın 529 uncu maddesinin birinci fıkrasında öngörülen masrafları dışındaki 

masraflarını, sebepsiz zenginleşmeden doğan bir geri verme borcu ile yükümlüdür.
378
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3. Ücret Ödeme Borcu 

 

 Sözleşme ilişkisi içerisinde yapılsaydı iş görene ücret hakkı kazandıracak bir iş 

görme eyleminin, vekaletsiz iş görme kapsamı içerisinde meydana gelmesi halinde, iş 

görenin ücrete hak kazandığının kabulü hakkaniyete uygun olandır. İş görenin bu talebi, 

iş sahibinin hukuk alanında “ücret ödeme borcu” olarak tezahür etmektedir. Şunu da 

belirtmek gerekir ki, iş sahibinin ücret ödeme borcunun doğması için; iş görende, iş 

sahibinin borçlu kılınma iradesinin varlığı, başka bir değişle bağışlama ya da borcu ifa 

kastının bulunmaması gerekmektedir.
379

 

 

4. İş Sahibinin Borçlarına İlişkin Diğer Hususlar 

 

a. İş Sahibinin Birden Fazla Olması Durumu 

 

 İş sahibinin birden fazla olduğu ve bu iş sahiplerinin de aralarında bağlantı olan 

bir işinin iş gören tarafından görüldüğü durumda, eğer ki iş sahipleri arasında müteselsil 

sorumluluklarını doğuracak bir adi ortaklık, iştirak halinde mülkiyet ilişkisi ve benzeri 

durumlardan biri yoksa, her bir iş sahibi hisseleri oranında iş görenin ileri sürdüğü 

haklardan sorumludurlar. 
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 Özdemir, s. 131. Özdemir, iş sahibinin hukuk alanında bu borcun doğmasının, ayrıca 

iş görmenin iş sahibi yararına yapılmasına bağlı olduğu görüşünü ortaya koymuştur. 

Ancak yukarıdaki bölümlerde belirttiğimiz gibi, iş görme eylemi ister iş sahibi lehine 

isterse de iş gören lehine olsun, eğer bir ücret ödemeyi gerektiren eylem vekaletsiz iş 

görmeye konu olmuşsa, bu durumda iş görenin ücret talep edebileceği ve iş sahibinin 

ücret ödeme borcu altına gireceği genel kabul görmektedir. 
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 Ancak birden fazla iş sahibi 6098 sayılı TBK’nın 531 inci maddesine göre söz 

konusu iş görme eylemini hep birlikte uygun bulmuşlarsa, maddenin vekalet 

sözleşmesine yaptığı gönderme sebebiyle aynı Kanunun 511 inci maddesinde 

düzenlenen birlikte vekalet verenlerin müteselsil sorumlu olacağı hükmünden hareketle, 

müteselsil sorumlu olacaklardır. Yine bir kimsenin yangın söndürmeye yardım etmesi 

örneğindeki gibi eksik teselsülün olduğu bir durumda, iş görenin masraf ve tazminat 

istemlerinin tamamını hem ev sahibinden hem de sigorta şirketinden talep edebileceği 

kabul edilmektedir. 

 

 Şu konunun da üzerinde durmak gerekir ki; iş sahibinin birden fazla olması 

durumunun gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmedeki görünümleri farklı 

olacağından, her münferit olay için bu durumların ayrı ayrı incelenmesi daha sağlıklı 

olacaktır.
 380

 

 

b. İş Sahibine Borç Yüklenemeyen Durumlar 

 

 İş görenin bağışlama niyeti ile bir harekette bulunduğu veya masraflara 

katlanmasının ahlaki bir ödevin gereği olduğu durumlarda, iş sahibine karşı hiçbir talep 

hakkı bulunmayacağı kabul edilmektedir.
381

 

 

aa. İş Görenin Ahlaki Bir Ödev Dolayısı İle İş Görmesi Durumu 

 

 6098 sayılı TBK’nın 529 uncu maddesinde iş sahibinin iş gören tarafından 

yapılan zorunlu ve faydalı masrafları ödemesi gerektiği hüküm altına alınmış, ancak 

                                                           
380

 Özkaya, s. 1113. 

381
 Uygur, s. 802. 
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durumun gereğine göre ödenmemesi gereken durumlar TBK kapsamında ortaya 

konulmamıştır. Ancak gerek doktrinde gerekse de uygulamada iş görenin ahlaki bir 

yükümlülük sonucu iş görmesinden doğan masraflarını iş sahibinden isteyemeyeceği 

yönünde fikir birliği vardır. Bu durumun örneklerine özellikle gerçek vekaletsiz iş 

görmede çokça rastlanmaktadır. 

 

 Kimi ülkelerin kanunlarında iş görenin ahlaki bir ödevi yerine getirmesinden 

doğan masrafları talep edemeyeceği bir karine olarak kabul görmekteyken, TBK’da bu 

konuda bir hüküm bulunmamaktadır. Doktrinde; TBK’nın sebepsiz zenginleşmeden 

kaynaklanan borç ilişkilerinde borçlanılmamış edimin ifasının düzenlendiği 78 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında, ahlaki bir ödevin ifa edilmesi sonucu meydana gelen 

zenginleşmelerin talep edilemeyeceğine ilişkin hükmün vekaletsiz iş görmeye de 

uygulanacağı yönünde görüş birliği vardır. Bu hükmün kıyasen uygulanacağı yönüne 

katılmakla beraber, vekaletsiz iş görme eyleminin sonucunda her zaman bir 

zenginleşme meydana gelmediği de göz önünde tutulmalıdır. Bir deprem ya da 

yangından kurtarma çalışmalarına katılan bir kimsenin o kişiyi kurtarmak için yaptığı 

masraflar ya da uğradığı zararlar, felakete uğrayan kimse nezdinde sebepsiz 

zenginleşme teşkil etmeyecektir. Görüldüğü üzere söz konusu durumda bir kanun 

boşluğu bulunmaktadır. Bu soruna çözüm olarak TBK’da açık ve net düzenlemeler 

yapılarak soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini öneren görüşlere katılmaktayız.
382

 

 

 Yine uygulamada, vekaletsiz iş görme eyleminin ahlaki bir ödevden 

kaynaklandığı ancak bunun sonucunda yapılan masrafların veya uğranılan zararların 

ahlaki bir ödevin gereği olmadığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bir kimsenin trafik 

kazasına uğramış bir kimseyi hastaneye götürmesi eylemi bir ahlaki ödev teşkil etmekte 

                                                           
382

 Özkaya, s. 1114. 
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iken, sonrasında yaptığı tedaviye ilişkin masraflar ahlaki bir ödevin gereği değildir. Bu 

sebepledir ki karşılaşılan her olayda, iş görme eylemi ile yapılan masraf veya uğranılan 

zararın ahlaki ödev içerip içermediği boyutları ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
383

 

 

ba. İş Görenin Eyleminin Bağış Teşkil Etmesi Durumu 

 

 İş görenin vekaletsiz olarak gördüğü bir işi bağış amacıyla görmesi mümkündür. 

Örneğin bir kimsenin sokakta rastladığı durumu pek de iyi olmayan bir insana yaptığı 

para yardımı veya ona kalacak bir yer sağlaması durumlarında bağışın olduğu kabul 

edilmektedir. Doktrinde kimi hukukçular tarafından, iş sahibinin zımni kabulü ile bir 

ibra işleminin gerçekleştiği, iş sahibi bu ibrayı kabul etmezse iş gören tarafından yapılan 

masrafların vekaletsiz iş görme hükümleri doğrultusunda talep edilebileceği yönünde 

görüşler de bulunmaktadır. Uygulamada çoğunlukla, kişinin yakın arkadaşına bağış 

niyeti ile hareket ettiği durumda olduğu gibi, iş sahibinin bağış amaçlı hareketi ahlaki 

bir görevin yerine getirilmesi teşkil etmektedir. 

 

 İş görenin bağış amacı; açıkça belirtilmese dahi, iş görenin davranışından, olayın 

meydana geliş şeklinden, tarafların sosyal yapılarından da anlaşılabilir olmalıdır. Bütün 

bu ölçütlerin irdelenmesine rağmen ilgili iş görme eyleminin bağış işlemi olup 

olmadığının net olarak ortaya konamadığı hallerde, iş görenin bağış yapma iradesini 

olmadığı kabul edilmelidir. Yine iş görenin fiil ehliyetine sahip olmadığı bir durumda 

da bağış niyetinin varlığı söz konusu olmayacaktır. İş görenin bağış niyeti ile ilgili 

eylemlerde bulunduğunun ispat külfeti iş sahibine aittir.
384

 

 

                                                           
383

 Tandoğan, s. 258 vd.; Özkaya, s. 1114. 

384
 Tandoğan, s. 258 vd.; Özkaya, s. 1114-1115. 
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C. İş Sahibinin Hakları 

 

 İş sahibinin yararına yapılmış bir iş görmede iş sahibi söz konusu işten sağlanan 

faydaları edinme hakkına sahiptir. İş görme eyleminin iş sahibinin yararına değil de iş 

görenin kendi yahut üçüncü bir kişi lehine iş gördüğü gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görme durumlarında, iş görenin yararı edinip edinemeyeceği hususunda 6098 sayılı 

TBK’nın 530 uncu maddesinin ilk cümlesine bakmak gerekir. Buna göre iş sahibi, iş 

görme eylemi kendi menfaati doğrultusunda ifa edilmemiş olsa bile iş görme sonucu 

meydana gelen faydaları edinebilecektir. Ancak iş sahibi, bu faydaları kabul edebileceği 

gibi kabul etmeme hakkına da sahiptir. İş sahibi, kabul etmesi halinde faydaları 

edinmek hakkına sahip olacak ama 530 uncu maddenin ikinci cümlesi uyarınca aynı 

zamanda da zenginleştiği ölçüde iş görenin masraflarını ve borçlarını ödemekle 

yükümlü olacaktır.
385

 

 

 Doktrinde ayrıca, gerçek vekaletsiz iş görmede iş sahibinin işin kendi 

menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak yapılmasını isteme hakkının olduğu 

kabul edilir.
386

 

 

IV. ZAMANAŞIMI 

 

 Vekaletsiz iş görmede gerek iş sahibinin gerekse iş görenin alacak ve tazminat 

istemlerinin zamanaşımı süresi ile ilgili TBK’da herhangi bir hüküm bulunmamakta, bu 

da doktrinde çok çeşitli görüşlere yol açmaktadır. Öğretide iş gören ve iş sahibinin 

talepleri doğrultusunda zamanaşımı süreleri ayrı ayrı ele alındığından, iş gören ve iş 

                                                           
385

 Özdemir, s. 131. 

386
 Özkaya, s. 1108-1109. 
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sahibi açısından aynı zamanaşımı süresinin geçerli olacağını takdir etmekle beraber,
387

 

sunulan görüşleri doğru şekilde aktarmak adına çalışmamızda zamanaşımı mevzusunu 

iş gören ve iş sahibi ayrımı üzerinden açıklamaya çalışacağız. 

 

A. İş Sahibinin Talepleri Bakımından Zamanaşımı 

 

 Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında
388

  ve doktrinde
389

 gerçek ve gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmelerde iş sahibinin alacak ve tazminat talepleri hakkında benimsenen 

                                                           
387

 İş gören ile iş sahibi açısından tek bir zamanaşımı süresi belirlenmesi gerektiği, 

farklı sürelerin kabul edildiği aksi halin uygulamada hak kayıplarına yol açacağı 

hakkında bkz. Baş Süzel, Doktora Tezi, s. 127. 

388
 Yargıtay bir kararında, iş görenin iş sahibinin borçlu bonolarını bankaya ödemesi 

sebebiyle iş sahibinin ödeme isteğinin bulunduğu bir durumda, iş sahibi ile iş gören 

arasındaki ilişkinin vekaletsiz iş görme teşkil ettiği, vekaletsiz iş görme kurumunda 

zamanaşımı süresinin kanunda açıkça düzenlenmemesi nedeniyle 818 sayılı BK’nın 125 

inci (6098 sayılı TBK’nın 146 ncı) maddesi uyarınca 10 yılık zamanaşımına tabi olacağı 

ve bu sebeple ilgili davaya sebepsiz zenginleşmedeki 1 yıllık zamanaşımı süresini 

uygulayıp davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararının bozulması yönünde 

hükmetmiştir. Yargıtay 13. HD. T. 23/02/1988,  E. 1988/6941, K. 1988/9762. Yargıtay 

bir diğer kararında ise; bir kimsenin başkasına ait bir gayrimenkulü kendi 

malıymışçasına kiralayıp kiraları da topladığı bir durumda, iş sahibinin açacağı davanın 

818 sayılı BK’nın 414 (6098 sayılı TBK’nın 530) veya TMK’nın 908 inci 

maddelerinden ikisine de dayanarak açabilmesinin mümkün olmasına rağmen böyle bir 

duraksama meydana gelmesi halinde bu durumun 414 üncü madde uyarınca çıkarların 

devri davası sayılacağı ve bu sebeple 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması 

gerektiğini hükme bağlamıştır. Yargıtay 13. HD. T. 15/06/1981,  E. 1981/3881, K. 
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görüş; TBK’nın 146 ncı maddesinde öngörülen “on yıllık” zamanaşımı süresinin 

uygulanması gerektiği yönündedir. Ayrıca, iş görmenin konusunu 147 nci maddede 

sayılan alacak çeşitleri oluşturuyor ise “beş yıllık” zamanaşımı uygulanması gerektiği 

yönünde görüşler de mevcuttur.
390

 

 

Doktrinde gerçek vekaletsiz iş görme yönünden zamanaşımının “on yıl” olacağı, 

TBK’nın 147 nci maddesindeki alacaklar gerçek vekaletsiz iş görmenin konusu 

oluşturmakta ise de “beş yıllık” zamanaşımı süresinin geçerli olacağı çoğunlukla kabul 

görmektedir.
391

 

                                                                                                                                                                          

1981/4515. Yargıtay’ın bir diğer kararında ise, inşaatın %20’sinin geçilmesi sebebi ile 

tasfiye edilen iş sonucunda davacının takılan radyatör ve asansörlerin bedellerini 

vekaletsiz iş görmeye göre istediği bir durumda, BK’nın 125 inci maddesine (TBK’nın 

146 ncı)  göre on yılık zamanaşımı süresi ön görülmesi gerekirken ilk derece 

mahkemesince zamanaşımı def’inin reddedilmesini uygun bulmayarak kararı bozma 

yoluna gittiği görülmektedir. Yargıtay 13. HD. T. 15/12/1972,  E. 1972/4782, K. 

1972/5430. İlgili kararlar için bkz. Özdemir s. 118-119. Yine Yargıtay’ın yakın tarihli 

bir kararında da bu görüşünü sürdürdüğü görülmektedir. Yargıtay 1. HD. T. 16/12/2013,  

E. 2013/13990, K. 2013/18046; www.sinerjimevzuat.com.tr. 

389
 Arsebük, s. 542; Bilge, s. 287; Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 496; Uygur, s. 824-825; 

Çelik, Çelik Ahmet; “6098 Sayılı Yeni Borçlar Yasası’nın Zamanaşımı Hükümleri 

Üzerine Görüşler”, http://www.tazminathukuku.com/dosyalar/366_6098-sy.tbk-nun-

zamanasimi-hukumleri. pdf, s. 9 vd.; Baş Süzel/Yasan, s. 369; Baş Süzel, Doktora Tezi, 

s. 132. 

390
 Hatemi, s. 389. 

391
 Uygur, s. 824-825; Özkaya s. 1102; Gümüş, s. 235; Eren, s. 745; Tandoğan, Özel 

Borç İlişkileri, s. 683; Yavuz, Cevdet, s. 1367;  Zevkliler, s. 377.  

http://www.tazminathukuku.com/dosyalar/366_6098-sy.tbk-nun-zamanasimi-hukumleri.%20pdf
http://www.tazminathukuku.com/dosyalar/366_6098-sy.tbk-nun-zamanasimi-hukumleri.%20pdf
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Ancak gerçek olmayan vekaletsiz iş görme açısından yukarıda bahsettiğimiz ve 

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da yer bulan görüşe karşıt hukukçular da 

bulunmaktadır. Bu hukukçularca; gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin bir haksız fiil 

teşkil etmesi nedeniyle 10 yıllık zamanaşımı süresinin hakkaniyete aykırı olduğu ileri 

sürülmekte ve bu sebeple 6098 sayılı TBK’nın 72 nci maddesi uyarınca “iki” ve “on 

yıllık” zamanaşımı sürelerinin uygulanmasının daha uygun olacağı savunulmaktadır.
392

  

 

Doktrinde gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeler açısından ileri sürülen bir diğer 

görüş ise, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin sözleşmeye aykırılıkla beraber 

bulunduğu durumlar için öngörülmüştür. Bu görüşün savunucularına göre, iş sahibinin 

dilerse vekaletsiz iş görmeden taleplerini dilerse de sözleşmenin ihlalinden doğan 

taleplerini kullanabileceği, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmedeki kısa zamanaşımını 

kaçırması halinde sözleşmeden doğan zamanaşımı süresini kullanabileceği ileri 

sürülmektedir.
393

 

 

Doktrinde iş sahibinin talep hakkının tabi olacağı zamanaşımı yönünden ileri 

sürülen görüşlerden, hem gerçek hem de gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin on 

yıllık zamanaşımına tabi olacağına ilişkin görüş; gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin 

hukuki işlem benzeri olmadığı yönüyle eleştirilmektedir.
394

 Ancak bunun tam 

karşısındaki görüşlerce
395

 de TBK’nın 146 ncı maddesinin sadece hukuki işlem ve 

                                                           
392

 Özdemir, s. 117; Tandoğan, s. 207; Özkaya s. 1101-1102; Gümüş, s. 250; Eren, s. 

754; Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 683; Yavuz, Cevdet, s. 1369-1370; Arkan 

Akbıyık, s. 59-60;  Zevkliler, s. 378.  

393
 Arkan Akbıyık, s. 59-60. 

394
 Tandoğan, s. 207. 

395
 Baş Süzel, Doktora Tezi, s. 129. 
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hukuki işlem benzeri fiillere yönelik bir düzenleme içermediği, bu nedenle hukuka 

aykırı fiil teşkil eden gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeye de uygulanabileceği öne 

sürülmektedir. 

 

Doktrinde gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeye on yıl zamanaşımı 

süresi öngörülmesine yönelik olarak sunulan eleştirilerden bir diğerinde, iş sahibinin 

sürenin uzunluğunu kullanarak iş görenin iş görmeye devam etmesini bekleyip sürenin 

sonunda dava açabileceği ve bu suretle hakkın kötüye kullanılmasının meydana 

gelebileceği ileri sürülmüştür.
396

 Bu eleştiriye karşıt olarak sunulan görüşlerden birinde, 

TMK’nın 2 nci maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralının süreler açısından her zaman 

bir üst sınır teşkil edeceği öne sürülmüştür.
397

 

 

Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme açısından TBK’nın 72 inci maddesi 

gereğince iki ve on yıllık zamanaşımı uygulanması gerektiğini öne süren görüşlere 

yönelik olarak; gerçek vekaletsiz iş görmenin iş sahibinin menfaati doğrultusunda 

olmasına rağmen on yıllık zamanaşımına tabi olduğu kabul edilmekte iken, gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görmede iş görenin iş sahibinin menfaatine aykırı olarak hareket 

etmesine rağmen daha kısa bir zamanaşımı süresi öngörülmesinin doğru olmadığı 

yönünden eleştiriler sunulmuştur.
398

 

 

                                                           
396

 Tandoğan, s. 207. 

397
 Baş Süzel, Doktora Tezi, s. 130. 

398
 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin haksız rekabet durumundaki gibi özel bir 

zamanaşımına tabi durumlarda meydana gelmesi halinde o zamanaşımına ilişkin 

hükümlerin uygulama alanı bulacağına ilişkin görüş hakkında bkz. Baş Süzel, Doktora 

Tezi, s. 130-131. 



141 
 

B. İş Görenin Talepleri Bakımından Zamanaşımı 

 

 Doktrinde iş görenin iş sahibinden taleplerinin zamanaşımı süreleri açısından da 

ayrı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre; iş görenin iş sahibinden istediği 

alacaklarının iş sahibi tarafından ödenmediği durumlarda, iş sahibi iş gören aleyhine 

zenginleşeceğinden, TBK’nın sebepsiz zenginleşmede zamanaşımını düzenleyen 82 nci 

maddesindeki “iki” ve “on yıllık” zamanaşımı sürelerinin gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmeler açısından uygulanabileceği ve iki yıllık sürenin ise iş sahibinin kazanç devrini 

istemesi ile başlayacağı kabul edilmektedir.
 399

  

 

Doktrinde hem gerçek hem de gerçek olmayan vekaletsiz iş görme yönünden 

ayrılık olmaması gerektiği düşüncesiyle TBK’nın 82 nci maddesindeki zamanaşımı 

sürelerinin uygulanması gerektiği yönünde görüşler de mevcuttur.
400

 

 

C. Genel Değerlendirme ve Kanaatimiz 

 

Bu görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde, hak kayıplarına yol açılmaması 

adına iş gören ve iş sahibinin taleplerinin aynı zamanaşımı sürelerine tabi olmaları 

gerektiği kanaatine varmaktayız. 

 

Zamanaşımı sürelerinin İsviçre Borçlar Kanunu ve Avrupa Sözleşme 

Hukukundaki görünümlerine bakarsak eğer;
 401

 İsviçre Borçlar Kanununun 2020 tasarısı 

kapsamında yapılan çalışmalarla tüm durumları kapsayacak ortak bir zamanaşımı süresi 

                                                           
399

 Özkaya, s. 1098; Arkan Akbıyık, s. 60. 

400
 Nomer, s. 30-31. 

401
 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Baş Süzel, Doktora Tezi, s. 133-134. 
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belirlenmesinin hedeflendiğini ve bunun da “üç ve on yıllık” zamanaşımı süreleri olarak 

öngörüldüğünü, Avrupa Sözleşme Hukukuna hakim prensiplerde ise “üç ve on yıllık”  

zamanaşımı sürelerinin benimsendiğini görmekteyiz. Buradan yapılacak bir çıkarımla, 

söz konusu çalışmalarla zamanaşımına dair tek ve tüm durumlarda geçerli bir 

düzenleme yapılmasının yanı sıra zamanaşımı sürelerinin kısaltılmasının hedeflendiğini 

söyleyebiliriz. 

 

İsviçre Borçlar Kanununun 2020 tasarısında ve Avrupa Sözleşme Hukukundaki 

metinlerde tüm sorumluluk türleri açısından kapsayıcı bir zamanaşımı süresi 

benimsenmesinin olması gereken hukuk olduğu ve Türk Hukukunda da göz önüne 

alınarak zamanaşımı sürelerinin birleştirilmesi gerektiği kanaatinde olmakla beraber, 

müspet hukuk açısından gerçek vekaletsiz iş görmenin hukuki işlem benzeri bir fiil 

teşkil etmesi sebebiyle “on yıllık” zamanaşımı süresinin, gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmeninse hukuka aykırı bir fiil teşkil etmesi sebebiyle TBK’nın haksız fiillerle ilgili 

zamanaşımını düzenlediği hükmü olan 72 nci maddesinin duruma uyarlanması suretiyle 

“iki” ve “on yıllık” zamanaşımı sürelerinin uygulanmasının daha uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

V. İŞ SAHİBİNİN YAPILAN İŞİ UYGUN BULMASI 

 

A. Genel Olarak 

 

 818 sayılı BK’nın 415 inci maddesindeki “icazet” tabiri, 6098 sayılı TBK’nın 

531 inci maddesinde “uygun bulma”
402

 olarak değiştirilmiştir. Bir işleme icazet 

                                                           
402 Kanun tasarısının ilk halinde “onama” ifadesi kullanılırken, Adalet Komisyonunca 

gerekçe olarak sunulan husus doğrultusunda “uygun bulma” olarak değiştirilmiştir. 
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verilmesiyle askıda bir işlem veya bir geçersizlik geçerli kılınırken, o işlemin uygun 

bulunmasıyla vekalet sözleşmesinin hükümlerinin vekaletsiz iş görmeye kıyasen 

uygulanması sağlanmaktadır. Bu sebeple doktrinde “uygun bulma” kavramının daha 

uygun olduğu takdir edilmektedir.
403

  

 

 6098 sayılı TBK’nın 531 inci maddesi hükmüne göre, iş sahibinin iş gören 

tarafından yapılan iş görme eylemini uygun bulması durumunda, vekalet sözleşmesinin 

hükümlerinin uygulanacağı
404

 öngörülmüştür.
405

 Vekaletsiz iş görme eylemi sadece 

                                                                                                                                                                          

Kanaatimizce de uygun bulunan bu değişiklikle; iş sahibinin, vekaletsiz iş görenin 

sadece hukuki işlemlerini onamaması, bunun yanında yaptığı tüm işleri uygun bulduğu 

halde vekalet hükümleri uygulanacağından, tüm halleri kapsar bir düzenleme ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Bahsi geçen hükmün Adalet Komisyonu gerekçesi için bkz. 

Kaya, Mine, s. 608 vd.; Helvacı, s. 923 vd.; Erman/İnal/Baysal, s. 698 vd.; Günay, s. 

1553. 

403
 Tokbaş/Yüksel, s. 74 

404
 Yargıtay bir kararında; diğer paydaşlarla aralarında bir sözleşme ilişkisi olmayarak 

bir arsada bina yapma sureti ile vekaletsiz iş gören paydaşın yaptığı binayı, diğer 

paydaşın benimsemesinden hareketle, bu duruma BK 386 ncı (TBK 502 nci) maddede 

düzenlenen vekalet sözleşmesinin hükümlerinin uygulanması gerekirken, hizmet 

sözleşmesinin mevzu bahis olduğunu direten mahkeme kararını usul ve kanuna aykırı 

olarak değerlendirmiştir. YHGK, T. 02/11/1968, E. 1968/4-977, K. 1968/718. Yargıtay 

bir diğer kararında ise; müşterek bir taşınmazın paydaşlarının o taşınmazı bedelsiz 

olarak kullanabileceği, ancak bir paydaşın kendisi kullanmayarak o taşınmazı başkasına 

kiraya verdiği dava konusu olan durumda, diğer paydaşın bu duruma vereceği icazetin, 

kendisine kira bedelinin paylaşılmasını isteme hakkı tanımasının yanında, diğer 

paydaşın vekaletsiz iş görmesini vekalet sözleşmesine dönüştüreceği şeklinde hüküm 
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vekalet sözleşmesinin değil eser, taşıma gibi diğer bir çok sözleşmenin konusunu 

oluşturabilir. Ancak doktrinde, TBK’nın sadece vekalet sözleşmesinin hükümlerinin 

uygulanacağını ön görülmüş olmasının, tarafların başka bir sözleşme yapma iradelerinin 

olmayışına uygun düştüğü
406

 görüşü öne sürülmektedir.
407

 

                                                                                                                                                                          

kurmuştur. YHGK, T. 29/01/1964, E. 1964/95-3, K. 1964/89. İlgili karar metinleri için 

bkz. Uygur, Sorumluluk ve Tazminat, s. 9182-9183. Ancak diğer paydaşlarca icazet 

verilmediği bir durumda, kiraya veren paydaşın kira bedelini diğer paydaşların payları 

oranında vekaletsiz iş görme hükümlerine göre vermekle yükümlü olduğu hakkında 

bkz. Özçelik, Ş. Barış; “Paylı Mülkiyete Konu Eşyanın Kiraya Verilmesi”, Ankara 

Barosu Dergisi, Y. 67, S. 2, Bahar 2009, s. 22-23. 

405 Roma Hukukunda da bugünkü düzenlemeye paralel olarak,  iş sahibinin vekaletsiz 

olarak görülen işten haber alması sonucunda itirazda bulunmaması ve işe icazet vermesi 

durumunda vekalet akdinin söz konusu olduğu kabul edilmekteydi. Bu hususta bkz. 

Sayın Korkmaz, s. 192; İpek, s. 169. Çalışmamızın ilgili bölümü için ayrıca bkz. Birinci 

Bölüm, II, C. Vekaletsiz İş Görmenin Vekalet Sözleşmesi İle İlişkisi. 

406
 Doktrinde Hatemi tarafından savunulan bir görüşe göre; iş gören başkasına ait bir işi 

görmekle zımni icap oluşturmakta, iş sahibinin uygun bulması ise bunun kabulü 

anlamına gelmektedir. Bkz. Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 493. Karahasan tarafından ise bu 

görüşe ek olarak, vekaletsiz iş görmenin böylece vekalet sözleşmesine dönüşmekte 

olduğu öne sürülmektedir. Bu görüş Özdemir tarafından; uygun bulmanın geçmişe 

yönelik olduğu, ancak önceden yapılan işlerin vekalet sözleşmesinin konusunu 

oluşturamayacağı, yine söz konusu madde metni ile anlatılmak istenenin vekaletsiz iş 

görmenin vekalet sözleşmesine dönüşmesi değil, vekalet hükümlerinin kıyasen 

vekaletsiz iş görmeye uygulanması olduğu görüşleri sunulmaktadır. bkz. Özdemir, s. 

136. Özdemir ile aynı yöndeki görüşler için bkz. Tokbaş/Yüksel, s. 77; Baş Süzel, s. 

138-139. 
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B. Uygun Bulma Kavramı ve Unsurları 

 

 Uygun bulma; karşı tarafa ulaşması gereken, yenilik doğuran, dönülmesi 

mümkün olmayan, şekle bağlı bulunmayan, tek taraflı bir irade beyanıdır.
408

 Uygun 

bulmanın unsurlarını irdelersek eğer;
 409

  

 

a. İrade bildiriminin şekle tabi olmaması: 

 

İş sahibinin uygun bulmaya yönelik irade beyanı bir şekle tabi olmayıp yazılı 

veya sözlü olarak “açık (sarih)” bir şekilde ortaya koyması mümkünken, bir kimsenin iş 

görme eylemini bilmesine rağmen yasaklamaması, kârı istemesi, iş görenin hesap 

vermesini istemesi, süresi içinde itirazda bulunmaması örneklerinde olduğu gibi “örtülü 

(zımni)”
410

 olarak da açıklama özgürlüğüne sahiptir. 

                                                                                                                                                                          
407

 Özkaya, s. 1124; Özdemir, s. 136. 

408
 Eren, s. 749; Özkaya, s. 124. 

409
 Özkaya, s. 1124-1125. 

410
 Baş Süzel’e göre; gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin iş sahibi tarafından uygun 

bulunması durumunda irade açık olmalıdır. İş sahibince kazancın devrinin talep 

edilmesi veya yapılan masrafların ödenmesi gibi eylemlerin uygun bulma anlamına 

gelmeyeceği görüşü ortaya konulmaktadır. Savına örnek olarak verdiği bir Yargıtay 

kararında, miras ortaklığına temsilci sıfatı ile atanmış kimsenin, tek başına dava açma 

yetkisi bulunmayan mirasçının açtığı davaya devam etmesi durumunun icazet ettiği 

anlamına geldiği ve icazetin geçmişe yürümesi sebebiyle, icazetin davanın açıldığı 

andan itibaren var olduğuna hükmedilmiştir. Baş Süzel, burada sözlü ya da yazılı 

olmasa da açık irade beyanının var olduğunu belirtmiştir. YHGK, T. 03/06/1964, E. 
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b. Yenilik doğuran bir hak olması: 

 

Uygun bulma bildirimi yenilik doğuran (inşai) bir hak olup, gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmeyi gerçek vekaletsiz iş görme haline çevirmekte
411

 ve vekalet 

sözleşmesine uygulama alanı doğurmaktadır. Yenilik doğuran haklar geçmişe etkili 

olarak hüküm ve sonuç doğurur.
412

 Bu sebepledir ki uygun bulma, icazet anından 

itibaren değil, iş gören tarafından işe girişildiği tarihten itibaren hüküm ve sonuçlarını 

doğuracaktır. Ancak bu durum, uygun bulma öncesindeki üçüncü kişilerin 

kazanımlarını olumsuz etkilemeyecektir. 

 

c. İradeden dönmenin mümkün olmaması: 

 

İş sahibi tarafından uygun bulma iradesi – yenilik doğuran bir hak olması sebebi 

ile
413

 - bildirildiği anda hüküm ve sonuçlarını doğurduğundan, bu irade beyanından 

kural olarak geri dönmek mümkün değildir. Ancak bunun istisnası mevcut olup, irade 

sakatlıkları hallerinde, uygun bulma iradesinin geçersizliği ileri sürülebilmektedir. 

 

d. Sadece iş sahibinin öne sürebileceği bir hak olması: 

 

Uygun bulma iradesi sadece iş sahibinin öne sürebileceği bir haktır. İş sahibi 

hakkı kullanıp kullanmamakta serbesttir. İş sahibi bu iradesini; işin başlangıcında, 

                                                                                                                                                                          

1964/182-6, K. 1964/392. İlgili karar ve görüş için bkz. Baş Süzel, Doktora Tezi, s. 

138-139. Aynı yöndeki görüş için bkz. Tokbaş/Yüksel, s. 75-76, dipnot 136. 

411
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 677; Özdemir, s. 134. 

412
 Öztan, s. 73; Gümüş, s. 241; Atlan Kazan, 175. 

413
 Özdemir, s. 134; Tokbaş/Yüksel, s. 77. 
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devam ederken veya bittikten sonra da ileri sürebileceği gibi, başlangıçta yasaklasa dahi 

ileride uygun bulabilir. Ancak iş başlamadan önce öne sürülen bu yönde bir beyan, 

uygun bulma teşkil etmeyip, izin anlamı taşımaktadır. 

 

e. İş sahibinin fiil ehliyetine sahip olması: 

 

Uygun bulma beyanının geçerli hüküm ve sonuçlar doğurması açısından iş 

sahibinin ayırt etme gücünün olması ve kısıtlı olmaması yani TMK’nın 10 uncu 

maddesi gereğince fiil ehliyetinin bulunması gerekmektedir. Bu halde ayırt etme gücüne 

sahip olup da fiil ehliyetine sahip olmayan kimselerin uygun bulma iradesi geçerli 

olmayıp, ancak yasal temsilcilerinin izni ile geçerlilik kazanacaktır. Yine ayırt etme 

gücüne sahip olmayan bir kimsenin uygun bulma iradesi ise yalnızca yasal temsilcisi 

tarafından yapılırsa geçerli sayılacaktır. 

 

f. Tek taraflı bir irade beyanı olması: 

 

İş sahibi tarafından yapılan uygun bulma iradesi bildirimi, tek taraflı bir 

beyandır. Bu sebepledir ki, iş görenin fiil ehliyetine sahip olmadığı bir durumda iş 

görenin borç yüklenmesi ya da sorumluluğu yönünden bir değişiklik yaratmayacaktır. 

Ancak fiil ehliyetinden yoksun iş görenin sorumluluğu, vekalet sözleşmesi hükümlerine 

göre değil vekaletsiz iş görmede iş görenin ehliyetsiz olduğu durumlardaki 

sorumluluğuna ilişkin TBK’nın 528 inci maddesi uyarınca takdir edilecektir. 
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C. Uygun Bulmanın Gerçek ve Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmedeki 

Görünümleri 

 

1. Gerçek Vekaletsiz İş Görmede Uygun Bulma 

 

 Doktrinde gerçek vekaletsiz iş görmede iş sahibinin uygun bulma iradesinin 

olduğu kesin olarak kabul görmektedir. Uygun bulma sonucunda, gerçek vekaletsiz iş 

görmedeki tarafların hak ve borçları ile hüküm ve sonuçları açısından çok büyük 

değişiklik arz etmese de yine de farklı bir takım sonuçlar meydana gelmektedir. 

TBK’nın 531 inci maddesi gereğince uygun bulma sonucu artık vekalet sözleşmesi 

hükümleri kıyasen uygulanacak olup, bunun sonucunda yaşanan değişimler kısaca 

şöyledir;
414

  

 

 İş görenin artık yaptığı masrafların zorunlu ve faydalı masraflar olduğunu  

kanıtlama yükümlülüğü olmayıp, vekalet sözleşmesinde vekalet verenin vekilin tüm 

masraflarını ödemesine ilişkin TBK’nın 510 uncu maddesi uygulama alanı bulacaktır. 

 

 İş sahibi açısından ise, daha öncesinde saklı tutmamışsa iş görenin iş görme  

eylemlerinden dolayı uğradığı zararı talep hakkından feragat ettiği varsayılacaktır. 

 

 Vekaletsiz iş görme eylemi doğası gereği yetkisiz olarak iş sahibinin hukuk  

alanına bir müdahale içerdiğinden sorumluluk alanı çok geniş hükümler içermektedir. 

Ancak iş sahibinin uygun bulma beyanından sonra vekalet sözleşmesi hükümleri 

kıyasen uygulanacağından iş görenin sorumluluğu hafifleyecektir. İlgili hükümleri 

karşılaştırırsak eğer; TBK’nın 527 nci maddesinde iş gören her türlü ihmalinden 

                                                           
414

 Özkaya, s. 1125-1126. 
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sorumlu iken, vekalet sözleşmesinde vekilin borçlarının düzenlendiği 505 ve devamı 

maddelerinde vekil için talimata uygun ve şahsen ifa, sadakat, özen ve hesap verme 

yükümlülükleri belirlenmiştir. 

 

 Ancak uygun görme iradesinin kullanılmasından sonra, iş gören TBK’nın 529  

uncu maddesinin birinci fıkrasında kendisine tanınan ve iş sahibinin kusurlu olup 

olmamasına bakılmaksızın hakim tarafından zararının tazmin edilmesini isteme hakkını 

kullanamayacak, bunun yerine 510 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca zararının 

tazminini isteyebilecek ve iş sahibi de kendi kusurunun olmadığını ispatlamak suretiyle 

sorumluluktan kurtulma hakkına sahip olacaktır. 

 

2. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmede Uygun Bulma 

 

 Gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin iş sahibi tarafından uygun bulunup 

bulunmayacağına yönelik doktrinde çeşitli görüşler mevcuttur.  

 

 Doktrinde kimi bazı hukukçulara göre
415

 sadece gerçek vekaletsiz iş görme ile iş 

sahibinin yasaklamasına rağmen iş görülen ve işin iş sahibi menfaatine görüldüğü 

sanıldığı ancak aslında iş sahibinin menfaatine olmayan gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görme durumlarında
416

 uygun bulunmanın mümkün olduğu, bunun dışındaki gerçek 

                                                           
415

 Eren, s. 749; Gümüş, s. 241. 

416
 Bahsi geçen görüşün incelenmesi sırasında, görüşün savunucusu Eren’e göre;  bizim 

katıldığımız ayrıma göre gerçek olmayan vekaletsiz iş görme oluşturan “iş sahibinin 

yasaklamasına rağmen iş görülmesi” ve “işin iş sahibi menfaatine görüldüğü sanıldığı 

ancak aslında iş sahibinin menfaatine olmayan iş görme” durumlarının, “caiz olmayan 

vekaletsiz iş görme” olarak gerçek vekaletsiz iş görmenin altında değerlendirildiği 
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olmayan vekaletsiz iş görme hallerinde ise iş sahibinin iradesi ile uygun bulunmasının 

mümkün olmadığı savunulmaktadır. Bu sonuca iş görenin iyi veya kötüniyetli olması 

durumları da etki etmemektedir. Bu görüşün savunucularının dayanak noktası, iş 

sahibinin uygun bulma eyleminin vekalet sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını 

doğurması ve uygun bulmanın varlığı için iş sahibinin menfaatine bir iş görülmesi 

gerektiği, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede iş görenin iş sahibi menfaatine uygun 

iş görmediği ve bu durumun vekalet sözleşmesi ile de uygun düşmediğine yöneliktir. 

Ayrıca, iş sahibinin dilerse iş görene karşı sahip olduğu haklardan feragat edebileceğini 

belirtmişlerdir.
417

 

 

 Bunun haricinde doktrinde, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin her 

durumunda uygun bulmanın mümkün olmayacağı, sadece iş görenin iyiniyetle işi iş 

sahibinin yararına zannederek iş gördüğü durumlarda uygun bulunmanın mümkün 

olacağı yönünde de görüşler mevcuttur.
418

 

 

 Türk ve İsviçre Hukukunda hakim olan ve bizim de katıldığımız görüşe göre
419

; 

hem gerçek hem de gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede iş sahibinin iş görmeyi uygun 

                                                                                                                                                                          

hususunun da göz önünde tutulması gerekir. Eren, caiz olmayan vekaletsiz iş görmenin 

neden uygun görülebileceği durumunu, hukuki niteliği itibariyle caiz (gerçek) vekaletsiz 

iş görme gibi sözleşme benzeri sayılması dolayısıyla vekalet hükümlerinin 

uygulanabileceği şeklinde açıklamıştır. Bkz. Eren, s.143. Eren’in yaptığı ayrım için 

ayrıca bkz. Çalışmamızda Üçüncü Bölüm, I. Genel Olarak, dipnot 151. 

417
 Eren, 759. 

418
 Bahsi geçen görüşler için bkz. Özkaya, s. 1126. 

419
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 677; Bilge, s. 287; Özkaya, s. 1126-1127; Atlan 

Kazan, s. 175; Özdemir, s. 135-136; Baş Süzel, s. 138-142; Yavuz, Cevdet, s. 1370-
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bulması mümkündür. Kanun koyucu da TBK’nın 531 inci maddesinde bu konuda bir 

ayrım yapmamış veya istisna öngörmemiş ve uygun bulma kurumunu vekaletsiz iş 

görmenin iki türünü de kapsar biçimde düzenlemiştir. İş sahibinin, gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmeyi uygun bulması ile söz konusu iş, gerçek vekaletsiz iş görme halini 

alacaktır
420

.  

 

D. Uygun Bulmaya İlişkin Diğer Hususlar  

 

 Kısmi uygun bulmamanın mümkün olduğu ve olmadığı haller 

 

Bir bütün oluşturan iş görme eylemlerinin, bir kısmının uygun bulunup, diğer 

kısmının uygun bulunmaması gibi bir durum mümkün olmayacaktır. Ancak bir bütün 

oluşturmayan işlerde söz konusu durum mümkün olup, uygun bulunan kısımlar 

açısından vekalet sözleşmesi, bulunmayan kısımlar hakkında ise vekaletsiz iş görme 

hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
421

 

 

 İspat yükü 

 

Uygun bulma iradesinin varlığı hakkında tereddütte kalındığı durumlarda; uygun 

bulunmama halinde iş sahibinin borcunun sadece elde ettiği kazançla sınırlı olmasına 

rağmen, uygun görme sonrasında daha kapsamlı borçlar altına girilmesi sebebiyle, 

                                                                                                                                                                          

1371; Zapata, s. 278; Yavuz, Nihat, s. 1436; Uygur, Sorumluluk ve Tazminat, s. 9182; 

Baş Süzel/Yasan, s. 387. 

420
 Tandoğan, Özel Borç İlişkileri, s. 677. 

421
 Özkaya, s. 1125. 
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iradesinin daha büyük bir olasılıkla uygun görmeme yönünde olduğu kabul 

edilmektedir. Uygun bulma iradesinin varlığını ispat etme yükü ise iş görene aittir.
422

 

 

 Uygun bulmanın iç ilişkideki ve dış ilişkideki görünümleri 

 

Uygun bulma kural olarak iş gören ve iş sahibi arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirir. 

Ancak iş görenin iş sahibi adına bir sözleşme ilişkisine giriştiği durumda, iş sahibi bu iş 

görmeyi uygun bulmuşsa iş sahibi ile sözleşmenin karşı tarafı arasında da bir hukuki 

ilişki kurulmuş olur. İş görenin kendi adına ve iş sahibi hesabına iş gördüğü bir 

durumda iş sahibinin üçüncü kişiye karşı alacaklı durumuna gelebilmesi, - vekilin 

üçüncü kişiler nezdinde bulunan alacak hakkının vekalet verene geçmesinin ön 

kuralının vekilin tüm borçlarının ödenmesi olduğuna ilişkin TBK’nın 509 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında ön görülen hükmün kıyasen uygulanması suretiyle - iş 

sahibinin iş görene karşı olan borçlarını yerine getirmesine bağlıdır.
423

 Yine dış ilişkide 

bir icazet verilmesi, iç ilişkide de icazet verileceği anlamına gelmemektedir.
424

 

 

 Birden fazla iş sahibinin birlikte uygun bulması hali 

 

Birden fazla iş sahibi 6098 sayılı TBK’nın 531 inci maddesine göre söz konusu 

iş görme eylemini hep birlikte uygun bulmuşlarsa, maddenin vekalet sözleşmesine 

yaptığı gönderme sebebiyle aynı Kanunun 511 inci maddesinde düzenlenen birlikte 
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 Özdemir, s. 134-135. 
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vekalet verenlerin müteselsil sorumlu olacağına ilişkin hükümden hareketle, müteselsil 

sorumlu olacaklardır.
 425

 

 

VI. VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA GENEL 

DEĞERLENDİRME 

 

Vekaletsiz iş görmenin hükümlerinin ortaya konulması sonucu, iş görenin 

borçlarının gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme açısından çok büyük farklar 

içermediğini gözlemledik. İki vekaletsiz iş görme türü açısından - iş görenin başkasının 

işini iyiniyetle kendi işi sanarak görmesi durumu hariç - ilk ortak unsur, işin iş sahibi 

yararına ve varsayılan iradesine uygun olarak görülmesi borcudur. Vekaletsiz iş gören, 

iş sahibinin menfaati ve varsayılan iradesi doğrultusunda gördüğü işi yarıda 

bırakmamakla, onun tüm ayrıntıları ile meşgul olmakla, bu işe girdiği hususunda iş 

sahibini bilgilendirmekle ve iş sahibine hesap vermekle yükümlüdür. Yine iş görenin, iş 

görme dolayısıyla elde edilen yarar ve malları iş sahibine devir ve teslim borcu 

bulunmaktadır. 

 

Vekaletsiz iş görenin sorumluluğu hususunda ise, iş gören her türlü ihmalinden 

sorumlu olacak ve kendisine yarar sağlamadığı iddiasında bulunarak sorumluluğunun 

hafifletilmesini isteyemeyecektir. Ancak iş görenin giriştiği iş görme eyleminin iş 

sahibinin veya yakınlarının şahıs ve mal varlığına yönelik bir zarar tehlikesini önleme 

amacıyla yapılması durumunda, iş görenin sorumluluğu hafifleyecektir. Ancak iş gören, 

iş sahibinin hukuka veya ahlaka aykırı olmayan bir yasaklaması hilafında iş gördü ise, 

sorumluluğu ağırlaşacak ve beklenmedik hallerden de sorumlu olacaktır. İş görenin o işi 
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görmeseydi dahi söz konusu zararın gerçekleşeceğini kanıtlaması halinde ise iş gören 

sorumluluktan kurtulacaktır. 

 

Vekaletsiz iş görenin haklarının incelenmesi sonucu; bazı durumlarda gerçek ve 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görenin aynı haklarla donatıldığı, bazı durumlarda ise 

farklılık gösterdikleri görülmektedir. Vekaletsiz iş görmenin iki türünde de aynı olan 

durumlardan ilki, iş görenin ücret hakkına sahip olmasıdır. Gerçek vekaletsiz iş 

görmede bu durum genel kabul görmekte iken, gerçek olmayan vekaletsiz iş görme 

açısından doktrinde çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Ancak bizim de katıldığımız 

görüş, vekaletsiz iş görme kapsamında görülen işin, mutat olarak ücret karşılığı görülen 

bir iş olması halinde, hem gerçek hem de gerçek olmayan vekaletsiz iş görenin ücrete 

hak kazanacağı yönündedir. 

 

Her iki vekaletsiz iş görme çeşidinde de iş göreninin, yapmış olduğu masrafları 

iş sahibinden alamadığı durumlarda, iş görme konusu eşyaya yaptığı eklemeleri ayırıp 

alma hakkının koşulları aynıdır. Buna göre eğer iş gören, iş sahibine ait şey üzerine 

ekleme yapmak için masrafta bulundu ise, o şeyi iş sahibine geri vermeden önce ayırma 

hakkını kullanabilecektir. 

 

Gerçek vekaletsiz iş görmede, iş gören haklarını istenilen sonuç elde 

edilmediğinde dahi ileri sürebilecekken, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmede durum 

böyle olmayıp, sadece iş sahibinin zenginleştiği halde istemde bulunabilecektir. Gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görmede ayrıca iş görenin iş görmesi sonucu bir kazanç elde 

etmesi de zorunlu olup, masrafları bu kazanç oranında tazmin edilecektir.  
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Gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin bir diğer farklılık gösterdiği 

husus, iş görenin hapis hakkına ilişkindir. 6098 sayılı TBK’da vekaletsiz iş görme 

hakkında böyle bir hüküm bulunmaması sebebiyle, TMK’nın 950 nci maddesinde 

düzenlenen hapis hakkı hakkındaki hüküm kıyasen vekaletsiz iş görmeye de 

uygulanmaktadır. Ancak söz konusu madde kapsamındaki hapis hakkının iş sahibinin 

rızasının bulunması koşulu öngörmesi sebebiyle, sadece iş görme eyleminin iş sahibinin 

menfaati doğrultusunda ve yasaklamasına aykırı olmaksızın yapıldığı gerçek vekaletsiz 

iş görmede uygulanması söz konusudur. TMK’nın 994 üncü maddesinde, iyiniyetli 

zilyede başka bir hapis hakkı daha tanınmakta, ancak bu hapis hakkı iş görene hapis 

konusu şeyi gerektiğinde paraya çevirme hakkı tanımamakta, sadece zararı tazmin 

edilene kadar elinde tutma hakkı vermektedir. Gerçek olmayan vekaletsiz iş görme 

durumlarından, iş görene ait işi kendi işi zannı ile gören ve gerçekte iş sahibinin 

menfaatine olmayan bir işi iş sahibinin menfaatine iş gördüğü iradesi ile gören iş 

görenin, TMK’nın 994 üncü maddesi uyarınca hapis hakkını kullanabileceği kabul 

edilmektedir. 



 
 

SONUÇ 

 

Vekaletsiz iş görme kavramı, temeli Roma Hukukundaki Negotiorum Gestio’ya 

dayanan ve insanlık tarihi boyunca sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. İnsanlar işlerini 

görmeleri için çoğunlukla başka kimselerin yetkilendirilmesi yoluna gitseler de, bir 

kimsenin önlenmesi gereken bir tehlikenin varlığı halinde başkasına ait bir işe acil 

müdahale etmesi, geçerli bir yasaklamanın varlığına rağmen iş görmesi, işin sahibinin 

menfaatine olduğu düşüncesiyle işe girişmesine rağmen gerçekte menfaatten 

bahsedilememesi, kendi veya üçüncü bir kimsenin menfaati doğrultusunda iş görmesi 

gibi kimi bazı durumlarda işin asıl sahiplerinin rızaları dışında da işleri 

görülebilmektedir. İşte bir kimsenin başkasına ait bir işi, o kimsenin rızası olmaksızın iş 

sahibi, kendi veya üçüncü bir kimsenin menfaatine olarak görmesi hususu çalışmamızın 

konusunu oluşturan vekaletsiz iş görme kavramını meydana getirmektedir.  

 

Çalışmamızla, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve iş gören ve iş sahibinin bu 

kavram hakkındaki hükümlere başvurmasının haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeye 

nazaran daha avantajlı olduğunun görüldüğü vekaletsiz iş görme kavramının; tarihsel 

süreçte ne gibi gelişmeler izlediği, doktrinde ve yargı kararlarında yer alan tartışmaların 

aktarılması suretiyle ve gerçek ve gerçek olmayan vekaletsiz iş görme ayrımından 

hareketle hukuki niteliğinin, türlerinin, unsurlarının, tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin, uygulanacak hükümlerin neler olduğu, tarafların ne gibi talep 

haklarının bulunduğu gibi hususlar ortaya konularak kavramsal çerçevesinin çizilmesi 

hedeflenmiştir. 
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6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda vekaletsiz iş görme hakkında bir ayrım 

yapılmamış olsa da bizim de katıldığımız şekilde doktrinde, vekaletsiz iş görmenin 

gerçek ve gerçek olmayan olmak üzere iki ayrı türünün olduğu genel kabul görmektedir. 

Ancak Kanunun vekaletsiz iş görmenin düzenlendiği onuncu bölümünün incelenmesi 

neticesinde, kanunun lafzında yer alan “başkası hesabına iş görme”  ve “işin iş görenin 

menfaatine yapılması” ibarelerinden bu ikili ayrımın kabul edildiği kanısına 

varmaktayız.
 
 

 

Doktrinde vekaletsiz iş görmenin kanundaki yerinin neresi olması gerektiği 

yönünde çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel 

Hükümler bölümünde, diğer hukuki işlem benzerleri ile ayrı bir bölümde veya haksız 

fiil hükümleri arasında düzenlenmesi gerektiğine yönelik görüşlerin aksine, gerçek ve 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin bir iş görme eylemi olması sebebiyle iş görme 

sözleşmeleri arasında ve birbirlerinden ayrılmaksızın düzenlenmesi gerektiği ve bu 

sebeple de vekaletsiz iş görmenin Kanundaki yerinin uygun olduğu kanaatindeyiz. 

 

Çalışmamızda vekaletsiz iş görmenin hukuki niteliği gerçek ve gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görme üzerinden ayrı ayrı incelenmiştir. Buna göre gerçek vekaletsiz iş 

görme, doktrinde sunulan görüşlerdeki gibi hukuka aykırı fiil, sebepsiz zenginleşme, 

vekalet sözleşmesi, tek taraflı irade beyanı ya da sadece fiili sonuçlar doğuran bir işlem 

olmayıp, bir hukuki işlem benzeri fiil teşkil etmektedir. Doktrinde gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmenin hukuka aykırı bir fiil olduğu konusunda görüş birliği olup gerçek 

bir vekaletsiz iş görme teşkil edip etmediği yönünde görüş ayrılıkları vardır. Gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görme; onu gerçek bir vekaletsiz iş görme olarak görmeyen, görse 

de hakkaniyet gereği veya haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümlerinin iş sahibini 
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yeterince koruyamadığı için kabul eden görüşlerin aksine, kanaatimizce gerçek anlamda 

bir vekaletsiz iş görme teşkil etmekle beraber hukuka aykırı bir fiildir.  

 

Vekaletsiz iş görmenin objektif ve sübjektif olmak üzere iki çeşit unsuru 

bulunmakta, objektif unsurlar “iş görme”, “işin başkasına ait olması” ve “vekalete sahip 

olunmaması” iken, sübjektif unsur olan “iş görme iradesinin bulunması” unsurunda iş 

görme iradesinin içeriğinin ne olması gerektiği yönünde doktrinde çeşitli tartışmalar 

bulunmaktadır. İş görme iradesinin iş gören tarafından bilerek ve istenerek iş sahibi 

menfaatine hareket etme veya yapılan harcamaların karşılanması amacıyla iş sahibine 

başvurma şeklinde ortaya çıktığı yönündeki görüşlerin aksine; iş görme iradesinin iş 

sahibinin, iş görenin veya üçüncü bir şahsın menfaati doğrultusunda olmasının bir önem 

taşımadığı ve asıl önemli olanın iş görenin iradesinin işin sonucuna yönelmesi olduğuna 

yönelik görüşe katılmaktayız. Nitekim 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 530 uncu 

maddesinin incelenmesi neticesinde, iş sahibinin kendi menfaatine olmayan işlerde dahi 

iş görmeden doğan faydaları edinebileceği belirtildiğinden, kanun koyucunun iradesinin 

de görüşümüz doğrultusunda olduğu çıkarımı yapılabilir. 

 

Çalışmamız kapsamında vekaletsiz iş görmenin hükümleri; gerçek ve gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görmenin benzerlik arz ettikleri durumlarda bir arada, farklılık arz 

ettikleri durumlarda ise ayrı ayrı incelenmek suretiyle ortaya konulmuştur. Ancak 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanununun iş görenin ve iş sahibinin hak ve borçlarının 

düzenlendiği 526 ve 529 uncu maddelerinin incelenmesi neticesinde, madde başlıklarına 

nazaran iş gören ve iş sahibinin sadece yükümlülüklerinin düzenlendiği, hakları 

hususunda ise bir düzenleme olmadığı görülmektedir. Bu sebeple doktrinde iş gören ve 

iş sahibinin haklarının, iş görenin yükümlülüklerinin iş sahibinin hakları, yine tersi 

şekilde iş sahibinin yükümlülüklerinin iş görenin hakları olacağından yapılan çıkarımla 
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ve vekalet sözleşmesi hükümleri de göz önüne alınarak ortaya konulduğu 

görülmektedir. Kanununda tarafların hak ve borçlarının açık ve tam olarak ortaya 

konulmaması bir eksiklik teşkil etmekte olup, vekaletsiz iş görme kavramının arz ettiği 

önem sebebi ile daha açık düzenlemelerin yapılması gerektiği takdir edilmektedir. 

 

Doktrinde vekaletsiz iş görmede tarafların hak ve borçlarından bir kısmı ile ilgili 

görüş ayrılıkları yer almaktadır. Bunlardan ilki iş görenin iş görmesi sonucu ücrete hak 

kazanıp kazanamayacağına ilişkindir. İş görenin aralarında hukuki ilişki bulunmaksızın 

iş sahibinin hukuk alanına el atması sebebiyle bu kimselere ücret verilmesinin bu 

kurumun teşvik edilmesi anlamına geleceği yönündeki görüşün aksine, mutat olarak 

ücret ödemeyi gerektiren bir işin gerçek veya gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin 

konusunu teşkil ettiği bir durumun varlığında iş görenin ücreti talep hakkının olduğuna 

yönelik görüşe katılmaktayız. 

 

Vekaletsiz iş görmede iş sahibine borç yüklenemeyen hallerden olan “iş görenin 

masraflara katlanmasının ahlaki bir ödevin gereği olduğu” durumlarla ilgili olarak, kimi 

bazı ülkelerin kanunlarında iş görenin ahlaki bir ödevi yerine getirmesinden doğan 

masrafları talep edemeyeceği bir karine olarak kabul edilmekte iken, 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanununda bu konuda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Kanundaki bu 

eksiklik, doktrinde aynı Kanunun sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan borç 

ilişkilerinde borçlanılmamış edimin ifasının düzenlendiği 78 inci maddesinin ikinci 

fıkrasındaki ahlaki bir ödevin ifa edilmesi sonucu meydana gelen zenginleşmelerin talep 

edilemeyeceğine ilişkin hükmün vekaletsiz iş görmeye kıyasen uygulanması sureti ile 

doldurulmaya çalışılmaktadır. Ancak vekaletsiz iş görmenin tüm durumlarında 

tarafların sebepsiz zenginleşmesine sebebiyet verilmemesi nedeniyle, ilgili maddenin 

genel geçer olarak uygulanması söz konusu olamayacak ve bu durumda bir kanun 
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boşluğu meydana gelecektir. Bu sebeple söz konusu hususla ilgili olarak 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanununda açık ve net düzenlemeler yapılarak soru işaretlerinin 

giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

 

Doktrinde yer alan tartışmalardan bir diğeri ise, vekaletsiz iş görmede gerek iş 

sahibinin gerekse iş görenin alacak ve tazminat istemlerinin zamanaşımı süresi ile 

ilgilidir. Bu hususta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda herhangi bir hüküm 

bulunmayışı bu görüş ayrılıklarının temel sebebidir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında 

ve doktrinde kimi hukukçularca hem gerçek hem de gerçek olmayan vekaletsiz iş 

görmelerde Kanunun 146 ncı maddesinde öngörülen “on yıllık” zamanaşımı süresinin 

uygulanması gerektiği ileri sürülürken, diğer bazı hukukçularca da gerçek olmayan 

vekaletsiz iş görmenin bir haksız fiil teşkil etmesi ve bu nedenle 10 yıllık zamanaşımı 

süresinin hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesi ile Kanunun 72 nci maddesi uyarınca 

“iki” ve “on yıllık” zamanaşımı sürelerinin uygulanması gerektiği savunulmaktadır. 

Kanaatimizce gerçek vekaletsiz iş görmenin hukuki işlem benzeri bir fiil teşkil etmesi 

sebebiyle “on yıllık” zamanaşımı süresinin, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeninse 

hukuka aykırı bir fiil teşkil etmesi sebebiyle Kanunun haksız fiillerle ilgili 

zamanaşımını düzenlediği hükmü olan 72 nci maddesinin duruma uyarlanması suretiyle 

“iki” ve “on yıllık” zamanaşımı sürelerinin uygulanmasının daha uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 

İsviçre Borçlar Kanununun 2020 tasarısı çalışmalarında tüm durumları 

kapsayacak “üç ve on yıllık” ortak zamanaşımı süresinin belirlenmesinin 

hedeflendiğine, yine Avrupa Sözleşme Hukukuna hakim prensiplerde “üç ve on yıllık”  

zamanaşımı sürelerinin öngörüldüğüne şahit olmaktayız. Dünya hukuk sistemlerindeki 

güncel yönelimin zamanaşımına dair tek ve tüm durumlarda geçerli bir düzenleme 
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yapılması ve zamanaşımı sürelerinin kısaltılması doğrultusunda olduğu görüldüğünden, 

olması gereken hukuk açısından Türk Hukukunda da bu yönde düzenlemeler 

yapılmasının yargıda ve doktrindeki görüş ayrılıklarına bir son verilmesi ve uygulamada 

birlik sağlanması açısından gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Doktrindeki bir diğer tartışmalı konu, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin iş 

sahibi tarafından uygun bulunup bulunamayacağına yöneliktir. Gerçek vekaletsiz iş 

görme haricinde gerçek olmayan vekaletsiz iş görme çeşitlerinden sadece iş sahibinin 

yasaklamasına rağmen iş görülen ve işin iş sahibi menfaatine görüldüğü sanıldığı ancak 

aslında iş sahibinin menfaatine olmayan iş görmelerin uygun bulabileceğine yönelik 

görüşün aksine, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 531 inci maddesinin uygun bulma 

kurumunu herhangi bir ayrım veya istisna öngörmeyerek vekaletsiz iş görmenin her iki 

türünü de kapsar biçimde düzenlemiş olmasından hareketle, hem gerçek hem de gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görmede iş sahibinin iş görmeyi uygun bulmasının mümkün 

olduğu kanaatindeyiz.  

 

Vekaletsiz iş görme kavramına kanuni düzenlemeler atfedilmesi, toplumsal 

dayanışma ruhunun pekişmesine faydalı olacak, böylelikle acil müdahale edilmesi 

gereken bir anda yaptıkları eylemlerin hukuk düzenlerince korunduğunu ve 

sorumluluklarının da buna göre takdir edildiğini bilen insanlar, geri planda durmayacak, 

tehlikeyi önleyici önlemler almakta ve yardımlaşmakta daha istekli olacaklardır. Yine iş 

gören ve iş sahibinin vekaletsiz iş görme hükümlerine göre hak talep etmeleri onlar 

açısından haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurulmasından daha 

avantajlı bir durum ortaya çıkaracak ve kişilerin talep hakkı sebepsiz zenginleşmede 

olduğu gibi fakirleşmeye ya da haksız fiile dayalı tazminat isteminde olduğu gibi zarara 

veya malvarlığındaki azalmaya bağlı olmaksızın haklarına kavuşmuş olacaklardır.  
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Bahsi geçen sebepler dolayısıyla vekaletsiz iş görme kavramı özel hukuk 

açısından özel önem verilmesi gereken bir kavramdır. Ancak çalışmamız kapsamında 

yaptığımız inceleme neticesinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ve diğer 

Kanunlarda yer alan vekaletsiz iş görme hükümlerinin çok açık bir şekilde 

düzenlenmediği, özellikle iş gören ve iş sahibinin hak ve borçları hususunda 

birbirlerinden yapılan çıkarımlarla sonuçlar ortaya konulduğu, yine zamanaşımı 

örneğinde olduğu gibi uygulanacak hüküm yönünden görüş ayrılıklarının yaşandığı 

görüldüğünden, vekaletsiz iş görmenin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki yerinin 

uygun olduğu değerlendirilmekle beraber uygulamada sıklıkla karşılaşılan bu kavrama 

hak ettiği şekilde ayrıntılı, açık ve net düzenlemeler bahşedilmesi gerektiği sonucuna 

ulaşmaktayız. 
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ÖZET 

 

Vekaletsiz iş görme; bir kimsenin hukuken yetkili veya yükümlü olmaksızın, 

başkasına ait bir işi iş sahibi, kendi veya üçüncü bir kimsenin yararına görmesi halidir. 

Vekaletsiz iş görme; bir kimsenin başkasına ait bir işi o kimsenin menfaati 

doğrultusunda yerine getirmesi şeklinde olabileceği gibi, kimi bazı durumlarda da kendi 

veya üçüncü bir kimsenin yararına iş görmesi şeklinde de meydana gelebilmektedir. İşte 

bu durumlardan ilki “gerçek vekaletsiz iş görme” kavramını, ikincisi ise “gerçek 

olmayan vekaletsiz iş görme” kavramını oluşturmaktadır. 

 

Çalışmamızda; vekaletsiz iş görmenin Roma Hukukundan bu yana geçirdiği 

tarihsel süreç, Türk Hukukundaki yeri, vekaletsiz iş görme ile türleri olan gerçek ve 

gerçek olmayan vekaletsiz iş görme kavramlarının tanımları, hukuki nitelikleri, 

unsurları ve uygulanacak kanun hükümleri, vekaletsiz iş görmenin taraflarını oluşturan 

iş gören ve iş sahibinin borç, sorumluluk ve hakları üzerinden vekaletsiz iş görmenin 

hükümleri, vekaletsiz iş görmede zamanaşımı, iş görenin ehliyetsizliği, iş sahibinin 

yapılan işi uygun bulması gibi konular doktrinde yer alan tartışmalı görüşler, kanuni 

düzenlemeler, uygulamada yer alan örnekler ve yargı kararları ışığında ele alınarak 

incelenecek ve vekaletsiz iş görmenin kavramsal çerçevesi ortaya konulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vekaletsiz İş Görme, Gerçek Vekaletsiz İş Görme, Gerçek Olmayan 

Vekaletsiz İş Görme. 
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ABSTRACT 

 

Agency without authority occurs when a person conducts a business of another 

person without being legally authorized or liable, in favor of the principal, the person 

himself or a third person. Agency without authority can be conducting the business of 

another in accordance with other’s interest as well as in certain cases, it can be for the 

benefit of the person himself or a third person. The first of these cases constitutes the 

concept of “real agency without authority” and the later constitutes the concept of 

“unreal agency without authority”. 

 

In the context of the study, subjects such as the historical process of agency 

without authority since Roman law, its place in Turkish law, definitions of agency 

without authority along with its concepts real and unreal agency without authority, their 

legal characteristics, components and applicable provisions of law, provisions of agency 

without authority on the basis of rights, liabilities and obligations of the agent and the 

principal who constitutes the parties of agency without authority, statute of limitations 

in the agency without authority, noncompetency of the agent, approval of the principal 

for business conducted will be examined in the light of controversial views in the 

doctrine, legal regulations, examples in practice and judicial decisions, and the 

conceptual framework of agency without authority will be introduced. 

 

Keywords: Agency Without Authority, Real Agency Without Authority, Unreal Agency 

Without Authority. 

 


