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ÖZ 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans 

tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde, Yönerge ve Kanun ile 

ulaşılmak istenen amaç, düzenlenen sorumlulukların hukuki niteliği, ayıp kavramının 

temas halinde olduğu diğer temel kavramlar ve uygulama alanları ile yapılan 

sorumsuzluk anlaşmalarına başlıklar halinde kısaca değinilmiştir. İkinci bölümünde 

ise, Yönerge ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen ayıp 

kavramının belirleyici özelliklerine ve türlerine yer verilmiştir. Çalışmamızın üçüncü 

bölümü ise Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi ile TKHK’nin 

genel olarak ve özellikle ele alınan iki farklı ayıp kavramı açısından 

karşılaştırılmasına ayrılmış, bu farklılıkların yol açtığı sonuçlar ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.   
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ABSTRACT 

 

This study is prepared as grad student’s thesis at Istanbul University Institute 

of Social Sciences. In the first part of the study, it is touched upon the aim to reach 

with Directive and Consumer Protection Law, legal responsibility for the regulated 

liabilities, other fundamental concepts with which the defect concept is in touch and 

their field of application including the titles of nonliability agreement. In the second 

part, it is dealt with the distinctive marks of the defect concept regulated in Directive 

and Consumer Protection Law and the varieties of defect concept. It’s displayed that 

Product Liability Directive and Consumer Protection Law’s comparation in terms of 

the two different defect concept dealt as general and specific and the distinctios 

which are lead by these differences are analysed in the third part. 
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ÖNSÖZ 

 

“Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi ve Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ayıp Kavramının Karşılaştırılması” başlıklı bu 

çalışmamızda, ayıplı ürün ve/veya ayıplı mal dolayısıyla meydana gelen zararlardan 

doğan sorumluluğun iki maddi temel yapıtaşından birisi olarak ortaya çıkan ayıp 

kavramı incelenmiştir. Gerçekten de bu kavram, ayıplı malların sebep olduğu 

zararlar karşısında tüketiciye tanınan hakların kullanılması ve/veya zararların tazmini 

açısından büyük bir öneme sahiptir. Uğranılan zararın sorumlu tutulan kişiye tahmil 

edilebilmesi yönünden gerek Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey 

Yönergesi’ne göre gerekse Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre öncelikli 

olarak tespit edilmesi gereken husus, ürünün ayıplı olup olmadığıdır. 

Çalışmamızın Borçlar Hukukunun ayıba karşı tekeffül hükümleri paralelinde 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen ayıp kavramı ile Avrupa 

Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi’nde tanımlanan ayıp kavramına 

hasredilmiş olmasının en önemli sebeplerinden bir diğeri ise, mal ve üründeki 

eksikliğin aynı kelime ile ifade edilmiş olmasına rağmen, birbirinden tamamen farklı 

içeriklere sahip olmasıdır. Bu sebeple bir ürün Yönerge’ye göre ayıplı olabileceği 

halde, aynı mal Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre ayıplı olarak kabul 

edilmeyebilir. Bu tespitin yapılabilmesi için ise öncelikle her iki düzenleme 

açısından ayıp kavramının ortaya konulması elzemdir.  

Çalışmamızda, Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi’nde 

tanımlanan ve ürün sorumluluğu hukukunun temelini oluşturan önemli bir unsur olan 

ayıplı ürün kavramının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan ayıplı 

mal kavramı ile karşılaştırılması esas alınmış olmakla birlikte, ayıp kavramının 

bütünlük içerisinde değerlendirilebilmesi amacıyla ayıp kavramının temas halinde 

olduğu diğer temel kavramlara da Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey 

Yönergesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer aldıkları anlamları 

çerçevesinde karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.  

Konunun bir yüksek lisans tezi olarak seçiminde, konunun sınırlarının 

belirlenmesinde ve tezin hazırlanmasının bütün safhalarında yol gösterici, ufuk açıcı 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde modern üretim teknolojilerinin hızla gelişmesi, birçok yönden 

kendisinden daha güçlü bir konumda yer alan üretici karşısında tüketici menfaatlerini 

korumaya yönelik olarak hukuki düzenlemeleri de gerekli kılmaktadır. Bir başka 

anlatımla, her geçen gün çok sayıda ürünün piyasaya sürülmesi, üretici ile tüketici 

arasında kurulan ilişkide tüketici aleyhine doğabilecek birtakım olumsuzlukların 

önüne geçilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır.  

Bu çalışmada incelenecek olan iki farklı ayıp kavramını tanımlayan hukuki 

yapılardan birisi, Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi’dir. 85/374 

Sayılı Ayıplı Ürünlerden Dolayı Sorumluluğa İlişkin Üye Ülkelerin İdari ve Hukuki 

Düzenlemelerinin Uyumlaştırılmasına Dair Yönerge (Richtlinie 85/374/EWG des 

Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte) de üye ülkelerin iç 

hukuklarını bu doğrultuda düzenlemesi amacıyla 25.07.1985 tarihinde kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. Yönerge, ayıplı ürünün sebep olduğu zararlardan dolayı 

sorumluluğu düzenlemektedir. Söz konusu Yönerge ile getirilmiş olan sorumluluk 

sistemi bugün AB’ye üye ülkelerin iç hukuklarına uygulanmış durumdadır.     

Yönergenin benimsediği sorumluluk sistemi üreticinin kusurlu davranışını 

değil, ürünün ayıplı olmasını temel almakta ve ayıplı bir ürünün neden olduğu ölüm 

veya yaralanmadan kaynaklanan zararlar ile ayıplı ürün dışında diğer mallarda 

meydana gelen “ayıbı takip eden zararlar”ın tazminini öngörmektedir. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ülkemizde çağdaş anlamda 

tüketicinin korunması alanında atılan ilk somut adımdır. 1995 tarihinde yürürlüğe 

giren 4077 sayılı bu kanunla hem tüketiciyi korumaya yönelik dağınık mevzuatı 

biraraya toplamak, hem de Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırmak 

amaçlanmıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicinin taraf olduğu 

sözleşmelerde, tüketici aleyhine doğabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini 

sağlamak ve ayıplı malın neden olduğu zararlara ilişkin olarak oluşan riskleri taraflar 

arasında adil bir biçimde paylaştırmak amacını taşıdığından, sosyal içerikli bir kanun 

olarak da kabul edilmektedir.  
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 Gerek Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi’nde ayıplı 

üründen kaynaklanan sorumluluğu, gerekse Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ayıba karşı tekeffül sorumluluğunu kuran en temel unsur ayıp 

kavramıdur1. Her iki sorumluluğun doğması için, ürünün veya malın ayıplı olması, 

ayıptan kaynaklanan bir zararın doğması ve ayıp ile zarar arasındaki illiyet bağının 

varlığı gerekir. 

Ürün sorumluluğu alanındaki ayıp kavramı ile tüketici ve sözleşme 

hukukundaki ayıba karşı tekeffül sorumluluğu alanındaki ayıp kavramından esaslı bir 

şekilde ayrılmaktadır. Bir başka ifadeyle, “ürün sorumluluğu” ve “ayıba karşı 

tekeffül” olmak üzere iki farklı sorumluluk türünün varlığına bağlı olarak ortaya 

çıkan iki farklı ayıp kavramının varlığı söz konusudur. Oysa tüketici hukukunun 

birden fazla yönünü bünyesinde barındıran Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

ile birbirinden farklı bu iki sorumluluk türü aynı maddede düzenlenmiştir2.  

 Ürün Sorumluluğu Yönergesi’nde tanımlanan ayıplı ürün kavramı ile 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan ayıplı mal kavramları, 

incelenecek olan temel husustur. 

 Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümü, “Ürün 

Sorumluluğu Yönergesi ve TKHK’nin Amacı ve Uygulama Alanı” başlığı altında iki 

farklı ayıp kavramını tanımlayan Yönerge ve TKHK ile amaçlanan hususlar, sorumlu 

tutulan ve tazminat talep edebilecek kişi çevreleri, ürün ve mal kavramları, zararın 

kapsamı, düzenlenen sorumlulukların hukuki nitelikleri ve bu sorumluluğu ortadan 

kaldıran sözleşmelerin geçerliliği konularının ayrı ayrı incelenmesine ayrılacaktır. 

“Her İki Düzenleme Açısından Ayıp Kavramı ve Türleri” başlığı altındaki 

ikinci bölümde ise öncelikle Ürün Sorumluluğu Yönergesi m. 6’da genel olarak 

“ürünün haklı güvenlik beklentisini karşılamaması” şeklinde tanımlanan “ayıplı 

ürün” kavramı ve TKHK m. 4’te ayıba karşı tekeffül sorumluluğu doğrultusunda 

“maldaki zikir ve vaat edilen vasıflar ile lüzumlu vasıflardaki eksiklik” şeklinde 

tanımlanan “ayıplı mal” kavramları detaylı olarak incelenecektir. Bununla birlikte, 

                                                 
1  TİRYAKİ, Betül, Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan 

Sorumluluk (Ayıplı Hizmet), Ankara 2007, s. 236. 
2  KIRCA, Çiğdem, Ürün Sorumluluğu, Ankara 2007, s.  93. 
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Ürün Sorumluluğu Yönergesi’nde sayılmamakla birlikte öğreti tarafından kabul 

edilen üründeki ayıp türleri ve bu ayrımın sağladığı pratik faydalar ile TKHK’da 

“maddi, ekonomik ve hukuki” olarak sayılan üç farklı ayıp türüne de aynı bölümde 

yer verilecektir. 

 Üçüncü bölüm ise, Ürün Sorumluluğu Yönergesi ile TKHK’nin çeşitli 

yönlerden karşılaştırılmasına ayrılacaktır. Bu bölümün ilk kısmında, iki farklı hukuk 

sistemi olarak Yönerge ile TKHK birinci bölümde değinilen nitelikleri yönüyle genel 

anlamda karşılaştırılacak, her iki hukuki sistem arasındaki yapısal benzerlikler ve 

farklılıklar ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bölümün ikinci kısmında ise 

çalışmamızın temelini teşkil eden iki farklı ayıp kavramı ve türleri arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

ÜRÜN SORUMLULUĞU YÖNERGESİ ve TKHK’NİN 

AMACI ve UYGULAMA ALANI 
 

A. Amaç 

 

1. Genel Olarak Ürün Sorumluluğu Yönergesi 
25.07.1985 Tarih ve 85/374 Sayılı Ayıplı Ürünlerden Dolayı Sorumluluğa 

İlişkin Üye Ülkelerin İdari ve Hukuki Düzenlemelerinin Uyumlaştırılmasına Dair 

Konsey Yönergesi3 ile, Yönerge’nin 2. maddesi çerçevesinde sayılan piyasaya 

sürülmüş ayıplı bir ürünün vermiş olduğu zararlardan dolayı yine Yönerge’de 

öngörülen üreticilerin4 sorumluluğu düzenlenmiştir. 

Ürün sorumluluğu, genel anlamdaki Sorumluluk Hukuku ile Tüketici 

Hukuku’nun kesiştiği noktada yeni bir sorumluluk türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şöyle ki; borçlar hukukuna göre ayıplı maldan dolayı alıcının, tüketici hukuku 

kapsamında da ayıplı mal ve hizmetlere karşı tüketicilerin korunmasının yanı sıra, 

Ürün Sorumluluğu Yönergesi ile ürünün güvenli olmaması nedeniyle zarara uğrayan 

herkesin Yönerge’de belirlenen sorumluluk hukuku çerçevesinde zararının tazmin 

edilmesi, bu sayede tüketicilerin daha etkin bir biçimde korunması 

amaçlanmaktadır5. Bir başka ifadeyle ürün sorumluluğu hukuku, ürünün alıcısıyla 

birlikte ürünle temas halinde olan ve üründeki ayıp nedeniyle zarara uğraması 

muhtemel üçüncü kişileri de kapsamına almak suretiyle, üründen kaynaklanan risk 

                                                 
3   Yönerge’nin tarihsel gelişimi için bkz.: HONSELL, Heinrich, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 

3. neubearbeitete Auflage, Zürich 2000, § 21, Nr. 5 vd.; BISCHOF, Pirmin, Produkthaftung 
und Vertrag in der EU, Bern 1994, s. 21 vd; KIRCA, Çiğdem, Ürün Sorumluluğu, s.  11 vd.. 

4   Yönerge’de tanımlanan üretici kavramı aşağıda ayrıca açıklanmıştır. Bkz. : s. 7 vd. 
5   BELZ, August, Schadenersatz und Produkthaftung, 2. Auflage, Stuttgart – München – 

Hannover – Berlin – Boorberg 1992, s. 65; HAVUTÇU, Ayşe, Türk Hukukunda Örtülü Bir 
Boşluk: Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005, s. 19; YAVUZ, Levent, Tüketicinin Korunması 
Bakımından İmalatçının Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, 1992, s. 233; WANDT, 
Internationale Produkthaftung, Heidelberg 1995, § 1, Nr. 9. 
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alanına dâhil olabilecek herkese karşı üreticinin sorumlu olması temeline 

dayanmaktadır6. 

2. Genel Olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

Sosyal içerikli bir kanun olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile, 

bir yanda para ve bilgi yönünden kendisinden güçlü olan deneyimli, hazırlıklı, 

örgütlü ve profesyonel müteşebbisin, diğer yanda ise alıcı ya da hizmetten yararlanan 

kişi konumunda olan zayıf ve bağımlı tüketicinin taraf olduğu sözleşmelerde, taraflar 

arasındaki bu eşitsizliğin tüketici aleyhine doğurabileceği olumsuzlukların önüne 

geçilmesi amaçlanmıştır7. Bir başka ifadeyle; kanun ile, tüketici piyasalarına sunulan 

malların ayıplı olması halinde, tüketicilerin çıkarlarının korunabilmesi 

amaçlanmaktadır8.   

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri, konusu mal ve hizmet 

sunumu olan ve bir tarafını tüketicilerin oluşturduğu sözleşmelerde uygulama alanı 

bulur. Örneğin tacirler tüketici olarak kabul edilemeyeceğinden, tacirler arasında bu 

kanun hükümlerinin uygulanması mümkün değildir9. Yargıtay ve doktrin tarafından 

ifade edildiği gibi, Türk Ticaret Hukuku sistemine göre ticaret şirketlerini tüm 
                                                 
6  POTT, Werner / FRIELING, Günter, Gesetz Über die Haftung für fehlerhafte Podukte 

(Produkthaftungsgesetz - ProdHaftG), Essen 1992, s. 21; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH 
/ MURPHY / VELTINS, Das neue Recht der Produkthaftung ab 1.1.1990, s. 32; 
POTINECKE, Harald Werner, Produkthaftung bei Just-in-Time-Systemen (Diss.), s. 177; 
KAPLAN, İbrahim, İmalatçının Sorumluluğu Üzerine Düşünceler, BATİDER, 1985, C. XIII, S. 
1, s. 139; BISCHOF, s. 19; HAVUTÇU, s. 22.  

7   OZANOĞLU, Hasan, Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanun’un Maddi Anlamda Uygulama Alanı), AÜHFD 2001, S. 1, s. 60; SEROZAN, Tüketiciyi 
Koruma Yasasının Sözleşme Hukuku Alanındaki Düzenlemesinin Eleştirisi, Yasa Hukuk 
Dergisi, C. XV, Mayıs 1996, S. 44, s. 580; YAVUZ, Cevdet, Tüketicinin Ayıplı Mal ve 
Hizmetlere Karşı Korunması, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 
2000, s. 1295; ÖZEL, Çağlar, Tüketicinin Korunması Açısından Ayıplı Maldan Doğan 
Sorumluluk Kapsamında Yapımcının Sorumluluğu Sorunu, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın 
Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 771; OZANOĞLU, Hasan Seçkin, Mukayeseli Hukuk ve 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketiciyi Koruyan Düzenlemelerin Kişi 
Bakımından Uygulama Alanı, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 
2000, s. 666. 

8    Yargıtay 13. HD, 06.02.2003 T., 2002/13470 E., 2003/1306 K.; Yargıtay 13. HD, 06.02.2003 T.,  
2002/13468 E., 2003/1305 K.; “… 4077 sayılı yasanın ekonominin gereklerine ve kamu yararına 
uygun olarak tüketicinin korunmasını amaçladığına göre bu hükümlerin buyurucu hükümler 
olması nedeniyle…”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

9    Yargıtay 19. HD, 05.07.2001 T., 2001/1782 E., 2001/5240 K.; Yargıtay 13. HD, 11.06.1996 T., 
1996/5334 E., 1996/5952 K.; Yargıtay 13. HD, 09.11.1998 T., 1998/6654 E., 1998/8835 K.; bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”. 
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işlemleri ticaridir (TTK m. 21/I). Bu hükme göre ticaret şirketlerinin tüm işlemleri 

ticari niteliği haiz olduklarından, ticaret şirketleri tüketici sıfatına sahip 

olamayacağından, alıcının ticaret şirketi olduğu durumlarda satıcının ayıplı maldan 

sorumluluğunda TKHK hükümleri uygulama alanı bulamayacak10; BK ve TTK 

                                                 
10  Yargıtay 20. HD, 08.11.2002 T., 2002/8260 E., 2002/9761 K.; “Dava, satın alınan araçtaki ayıplar 

nedeni ile aracın yenisi ile değiştirilmesi veya ayıplı parçalar sebebiyle uğranılan zararın 
ödetilmesi istemine ilişkindir.  

Dosya kapsamından, davacı şirketin satın aldığı aracın parça ve aksamlarındaki gizli ayıplar 
nedeni ile sürekli arıza yapması sonucu aracın değiştirilmesi veya uğranılan zararın ödetilmesinin 
istendiği, davanın açıldığı Kadıköy ikinci Asliye Ticaret Mahkemesi, taraflar arasındaki 
uyuşmazlığın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasada öngörülen uyuşmazlık 
niteliğinde bulunduğu, Tüketici Mahkemesinin ise, davacı şirketin ticari amaçlarla kurulmuş ve 
tüm işlemleri ticari olan bir tüzelkişi olduğu, şirketin 4077 sayılı Yasanın 3/8 maddesinde sözü 
edilen tüzelkişi tanımı içerisinde yer almayacağı gerekçesiyle görevsizlik kararları vermişlerdir.  

Sosyal devlet ilkesinin hukuka yansımasını gösteren ve kendine özgü sözleşme tipi olan tüketici 
sözleşmeleri Anayasa'nın 172. maddesi gereği 8.3.1995 gününde çıkarılan 4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki Yasayla düzenlenmiştir.  

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa ile tüketiciler ile satıcı ve üretici firma 
arasındaki mal ve hizmet alım satımından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması 
görevi tüketici mahkemelerine verilmiştir.  

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 1. maddesinde Yasanın amacı; "" 
ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile 
ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden 
korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini 
özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye 
ilişkin hususları düzenlemektir"" şeklinde belirtilmiştir.  

Aynı Yasanın 3/f bendinde ""tüketici; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai 
olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzelkişi"" olarak tanımlanmıştır.  

Bu duruma göre; tüketici sayılabilecek kişinin mal ya da hizmeti ticari faaliyeti dışında özel 
kullanım ya da tüketimi için talep etmesi gerekir. Özel amaçtan kastedilenin kişinin ticaret veya 
mesleği ile ilgili olmayan amaç olarak kabul edilmelidir.  

Öte yandan TT Yasasında tacir sıfatının gerçek ve tüzel kişiler bakımından ayrı ayrı düzenlendiği 
gözlenmiştir. ( TTY. m. 14,18 ) Yasada; ""bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten 
kişiye tacir"" denileceği belirtildikten sonra ticaret şirketlerinin tanımında ( TTY. m. 18 ) ""ticaret 
şirketleri amacına varmak için ticari işletme işleten dernekler ve kuruluş kanunları gereğince özel 
hukuki hükümleri dairesinde yönetilmek veya ticari şekilde işletmek üzere kamu tüzelkişileri 
tarafından kurulan teşekkül ve müesseselerin tacir sayılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin 
2. fıkrasında kamu tüzelkişileri ile kamuya yararlı derneklerin tüzelkişi olmalarına ve ticari 
işletme işletmelerine rağmen tacir sayılamayacakları düzenlenmiştir.  

Hemen belirtelim ki Ticari şirketler TTY. 18/1. maddesi uyarınca yasa gereği tacirdirler. Tacirin 
ticari işletmeyle ilgili sözleşmelerinde tüketiciler için düzenlenen yasa hükümleri uygulanmaz.  

Tüm anlatımlardan 4077 sayılı Yasa ile, bir mal ve hizmeti özel amaçlarla satın alarak onu günlük 
yaşamda tüketen kişinin ( tüketicinin ) korunması amaçlanmıştır. Tüketici 4077 sayılı Yasa'dan 
yararlanmak için başvurduğunda uyuşmazlık tüketici mahkemesinde çözümlenecektir.  

Somut olayda davacı limited ortaklık adına ticari işletmede kullanılmak üzere alınan araç nedeni 
ile çıkan uyuşmazlıkta özel amaçlı satın almalar için uygulanan 4077 sayılı Yasanın davacı 
şirkete ait araç yönünden uygulanması söz konusu olmayıp, uyuşmazlığın ticari nitelik taşıması 
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hükümleri uygulanacaktır11. Gerçek kişi tacirler ise, ticari işletmesi için satın 

almamış olduğu mallarla ilgili olarak tüketici sıfatını taşıdığından, bu konuda TKHK 

hükümleri uygulama alanı bulur12.  

TKHK kapsamında olup da konu hakkında hüküm bulunmayan hallerde, 

niteliğine aykırı düşmedikçe, ayıp hakkındaki genel hükümlere gidilecektir (BK. m. 

194vd.; TTK. .. 25/b.3)13. 

 

B. Ürün Sorumluluğu Yönergesi ve Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun’un Uygulama Alanı 

 

1. Ayıplı Üründen Dolayı Sorumlu Tutulan Kişi Çevresi 

a. Yönerge Bakımından 

Sorumlu tutulan üretici çevresi Yönerge’nin 3. maddesinde tanımlanmıştır. 

Buna göre ayıplı ürünün neden olduğu zararlardan, nihai ürünün, hammaddenin ve 

tali ürünün üreticisi, ürünün üzerine adını, ticari markasını veya diğer ayırt edici 

özelliğini koymak suretiyle kendisini onun üreticisi olarak tanıtan (üretici benzeri) ve 

ürünü Topluluğa ithal eden kişiler, ürünün üreticisinin belirlenemediği hallerde 
                                                                                                                                          

ve davacının tüzel kişi tacir olması nedeniyle davanın genel hükümlere göre görülüp 
sonuçlandırılması gerekir.  

Bu durumda, davaya bakmakla görevli mahkeme, Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesidir.”: Bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”. 

11  ŞAHİNİZ, C. Salih, Tacirler Arası Ticari Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan (Ayıplı Mal 
Tesliminden) Sorumluluğu, Seçkin Yayınları, Ankara 2008, s. 23. 

12  ŞAHİNİZ, s. 25; YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 42. 
13   Yargıtay 19. HD, 05.07.2001 T., 2001/1782 E., 2001/5240 K.; “… 4077 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde "ayıplı mal ve hizmet" tanımı yapıldıktan sonra, 
satılanın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketicinin, aldığı malları satıcı firmaya geri 
vererek kullanabileceği tercih hakları açıklanmış, ancak tüketicinin geri verme borcunun ifa yeri 
ve zamanı ile borcu ifasında alacaklı temerrüdünün hukuki sonuçlarına ilişkin bir düzenlemeye 
yer verilmemiş, 30. maddede "Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler 
uygulanır" şeklinde bir yollama yapılmakla yetinilmiştir. 

  Bu yollama nedeniyle özel yasada hüküm bulunmayan hallerde yasanın tüketiciyi koruma ve 
kollama amacına aykırı düşmemek kaydıyla genel hükümlerin özellikle Borçlar Kanunu 
hükümlerinin uygulanması gerektiğinde duraksanmamalıdır.”; bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”; ZEVKLİLER, Aydın / AYDOĞDU, Murat, Tüketicinin 
Korunması Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2004.s. 102; ŞAHİNİZ, s. 21. 
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üreticiyi veya ürünü kendilerine sağlayan kişiyi makul bir süre içinde zarar görene 

bildirmedikçe ürünün tüm sağlayıcıları ve ticari faaliyetleri gereği olarak bir ürünü 

satan, kiralayan veya leasing veren herkes üretici ile birlikte Yönerge’ye göre üretici 

olarak sorumlu tutulmuştur. Yönergenin bu maddesine göre Franchise veren adını, 

markasını, tanıtım işaretlerinin kullanılma hak ve yükümlüğünü franchise alana 

verdiğinden, bu sebeple de Franchise veren tüketici nezdinde üretici imiş gibi 

göründüğünden üretici benzeri olarak kabul edilmesi gerekir14. Üründeki ayıptan 

zarar gören kişilerin zararlarını tazmin sorumluluğunun öncelikle üretici ve üretici ile 

birlikte satıma kadarki süreçte rol alarak kendisini üretici olarak tanıtan (üretici 

benzeri) ve ithal eden kişilere, üreticinin belirlenemediği hallerde ise ürünün tüm 

sağlayıcılarına yüklenmiş olması, zarar gören kişinin zararını tazmin ihimalini 

artırmaya yönelik bir çabanın sonucudur15. Dikkat çekmek gerekir ki; , tüketicilerin 

daha iyi korunmaları amacıyla Yönerge esas olarak üreticiyi ve ithalatçıyı sorumlu 

tutmuş olmakla birlikte, ürünü sağlayanları yalnızca üreticilerin tespit edilemediği 

durumlarda ve makul süre içerisinde üreticinin veya bir önceki sağlayıcının 

tüketiciye bildirilmemesi halinde sorumlu kılmaktadır16. 

b. TKHK Bakımından 

Malın ayıplı olması halinde, tüketicinin kanunda yer alan haklarından 

hangisini kullanacağına bağlı olarak sorumlu tutulan kişi çevresi farklılık 

gösterecektir. 

                                                 
14   KIRCA, Çiğdem, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Açısından Üretici-İmalatçı Olarak 

Franchise Veren, BATİDER, C. 20, S. 1, Ankara 1999, s. 34. 
15  KULLMANN, Hans Josef, Produkthaftungsgesetz Gesetz über die Haftung für fehlerhafte  

Produkte (ProdHaftG), Kommentar, 5. Auflage, Berlin 2005, s. 132; REICH, Norbert / 
MICKLITZ, Hans W., Europäisches Verbraucherrecht, 4. Auflage, Baden – Baden 2003, s. 
1044; WANDT, § 1, Nr. 16; BISCHOF, a.g.e., s. 27; BELZ, Schadenersatz und 
Produkthaftung, 2. Auflage, Stuttgart – München – Hannover – Berlin – Boorberg 1992, s. 74; 
YAVUZ, İmalatçının Sorumluluğu, s. 233.  

16   ERMAN, BGB, Band I, 11. neubearbeitete Auflage, Köln 2004, s. 3181; HESS, Hans-Joachim / 
WERK, Hasso, Qualitätsmanagement, Riskmanagement, Produkthaftung: ISO 9000ff.; 
Risiken der Haftung im internationalen Wirtschaftsverkehr; Leitfaden für Techniker und 
Juristen, Neuwied-Kriftel-Berlin-Lucterland 1995, s. 83; LÖSCHNER, Ramin, Mehrere 
Produkthaftpflichtige und Mitverschulden des Geschaedigten – Eine Untersuchung nach 
deutschem und US-amerikanischem Produkthaftungsrecht, Karlsruhe 2004, s. 213; POTT / 
FRIELING, s. 30; BISCHOF, s. 27; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / MURPHY / 
VELTINS, s. 33; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s.220. 
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TKHK m. 4/2’ye göre malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde 

ayıbı satıcıya bildiren “tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden 

dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da 

ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi 

yerine getirmekle yükümlüdür.” 

Satılan malın ayıplı olması halinde tüketicinin hakları Borçlar Kanunu’nun 

ayıba karşı tekeffül hükümleri paralelinde oluşturulmuş olup, Borçlar Kanunu’nda 

sayılan alıcının haklarına ek olarak tüketicilerin korunması yönünde ileri bir adım 

atılarak diğer seçimlik hakların yanı sıra tüketicinin ücretsiz onarım hakkına da yer 

verilmiştir17.  

Tüketici, bu seçimlik hakların herhangi birisini kullanmak hakkına sahip 

olup, bu taleplerin yöneltilmesi gereken kişi satıcıdır. Nitekim sözleşmeyi ortadan 

kaldırmak ya da koşullarında değişiklik yapmak isteyen tüketicinin, bu doğrultudaki 

taleplerini sözleşmenin diğer tarafı olan satıcıya yöneltmesi gerekir18. Sözleşmenin 

diğer tarafı olan satıcı acente ya da bayi durumunda olduğu takdirde de tüketici, 

taleplerini ana satıcıya değil, acente ya da bayiye yöneltmelidir19.  

TKHK. m. 4/3’e göre“imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 

uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu 

maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın 

neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar 

müteselsilen sorumludurlar.” Buna göre, tüketicinin taleplerini karşılamayan 

satıcıyla birlikte, TKHK. m. 4/3’te belirtilen kişiler de müteselsil olarak sorumludur. 

Tüketici, ayıplı malı tüketici kredisi veya bağlı kredi kullanmaksızın satın 

aldığı takdirde, ayıplı maldan veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan 

dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı, müştereken ve 

müteselsilen sorumludurlar. Tüketici, zararının tamamını sorumlu tutulan kişi 

çevresinin herhangi birinden talep edebilir20. 

                                                 
17  ARBEK, Ömer, Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2005, 

s. 40.  
18   ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 142. 
19  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 142. 
20 DERYAL, Yahya, Tüketici Hukuku, Ankara 2004, s 51. 
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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan önceki döneme göre mevcut 

durum, tüketiciyi korumaya yönelik önemli hükümler içermektedir. Şöyle ki; 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan önceki dönem ayıplı maldan dolayı 

Borçlar Kanunu’na göre mevcut olan seçimlik haklar ve zararın tazmini talebi 

yalnızca satıcıya karşı ileri sürülebilmekteydi21. Bu çerçevede satıcı, ayıplı malın 

sebep olduğu dolaylı zararlardan yalnızca kusurlu olduğu hallerde sorumlu 

tutulabilmekte, üretici - imalatçı tarafından üretilen ya da ithalatçı tarafından ithal 

edilen malın ayıplı olmasında kusuru olmadığı hallerde ise zararının tazminini talep 

edemeyen tüketicinin mağduriyeti doğmakta, diğer yandan sözleşmenin tarafı 

olmayan üretici-imalatçı ya da ithalatçıya karşı da tüketici zararın tazminine yönelik 

herhangi bir talepte bulunamamaktaydı22. 

Diğer taraftan satıcının, olası yüksek miktarlı zararlarda tazmin imkânının 

sınırlı olması sebebiyle doğan tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi de Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’dan önceki dönemde mümkün değildi23. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sorumlu tutulan kişi çevresinin 

artırılması ve aralarında müşterek ve müteselsil sorumluluk esasının getirilmesi ile 

birlikte, önceki dönemlerde tüketicinin karşı karşıya olduğu mağduriyetlerin 

birçoğunun önüne geçildiği söylenebilir.  

4822 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerden birisi de, Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde Ürün Sorumluluğu Yönergesi’ne 

benzer bir şekilde “tüketicinin (bu) seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın 

neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer 

mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına 

sahip olduğu” yönünde yapılan düzenlemedir. 

Söz konusu düzenleme ile tüketicinin satın aldığı ayıplı maldan dolayı 

maddede sayılan ayıbı takip eden zararlarla ilgili olarak imalatçı – üretici sorumlu 

                                                 
21  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 142. 
22   ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 142. 
23   ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 143. 
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tutulmuştur. Yönerge’den farklı olarak TKHK’da ayıbı takip eden zararlar yönünden 

sorumluluk yalnızca imalatçı – üretici ile sınırlı tutulmuştur24. 

Bu hükümle birlikte tüketici, “ayıbı takip eden zararlar” sebebiyle imalatçı – 

üreticiye başvurma imkânına kavuşmuştur. Yönerge’den esinlenerek yapılan bu 

düzenleme, çeşitli sebeplerle eleştirilmiştir. 

Öncelikle söz konusu düzenleme, Ürün Sorumluluğu Yönergesi’nde yer alan 

düzenlemenin aksine yalnızca tüketiciye tazmin hakkını sağlamakta olup, ayıplı 

maldan dolayı zarar gören üçüncü kişilerin zararlarını tazmin konusunda herhangi bir 

hüküm içermemektedir25. Bununla birlikte, Yönerge’de tanımlanan ayıp kavramı ile 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tanımlanan ayıp kavramlarının 

birbirinden tamamen farklı iki kavram olması da bir başka husustur26. Bu sebeplerle, 

imalatçı - üreticinin ayıplı ürün dolayısıyla sorumluluğunun bağımsız bir kanuni 

düzenlemeye konu edilmeyerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun içerisine 

dahil edilmeye çalışılması yerinde görülmemektedir27. 

 

2. Ayıplı Üründen Dolayı Tazminat Talep Edebilecek Kişi 

Çevresi 

a. Yönerge Bakımından 

85/374 Yönergesi’nde, ayıplı üründen doğan zararlara karşı sorumlu olunan –

ve tazminat talep edebilecek- kişiler açıkça belirtilmiş değildir. Bununla birlikte, 

Yönerge’nin  4. maddesi, “üründeki ayıp ve zararla ayıp arasındaki illiyet bağını 

ispat yükü, zarar görenin üzerindedir” hükmüne yer vermektedir. Bu madde, 

Yönergenin amacı olan tüketicinin –daha etkin bir biçimde- korunması 

                                                 
24  İLHAN, Cengiz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Şerh, Türkiye Barolar Birliği 

Yayınları, Ankara 2006, s. 42; AKÇURA KARAMAN, Tuba, Üreticinin Ayıplı Ürününün 
Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu, İstanbul 2008; s. 38. 

25  KIRCA, Çiğdem / AYDIN, Ramazan, Produkthaftung im türkischen Recht, Recht der 
Internationalen Wirtschaft, Vol. 53, 2007, Issue 8, s. 588. 

26  TİRYAKİ, Betül, Avrupa Konseyi’nin 25.7.1985 Tarihli Direktifi’ne Göre Üreticinin 
Sorumluluğunun Şartları ve Tüketicinin Korunması Mevzuatı İle Mukayesesi, AÜHFD, Ankara 
2006, s. 246. 

27   BURCUOĞLU / AKÇURA KARAMAN, s. 63; TİRYAKİ, s. 246; KIRCA / AYDIN, 
Produkthaftung, s. 593. 
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ilkesi/yaklaşımı ile birlikte düşünüldüğünde, ayıplı ürünün oluşturduğu tehlike 

kapsamında olan herkesin tazminat talep edebileceğinin kabul edilmesi ve doğrudan 

doğruya ürünü satın alan veya kullanan kişi ile ürünün oluşturduğu tehlike alanına 

dâhil olan üçüncü kişiler arasında fark gözetilmemesi gerekir28. Üretici, sorumluluk 

koşulları gerçekleştiğinde, somut olayda zarara uğrayan kişinin tüketici olup 

olmadığına bakılmaksızın, ayıplı malın oluşturduğu tehlike çevresine giren herkese 

karşı sorumlu olmalıdır29. Nitekim zarara uğrayanın tazminat talep etme hakkı, 

herhangi bir tüketici işleminin tarafı olma şartına bağlı tutulmamıştır. 

 

b. TKHK. Bakımından: Tüketici 

Yürürlüğe konuluş amacı tüketiciyi etkin bir şekilde korumak olan TKHK’nın 

kişiler bakımından uygulama alanının belirlenmesinde, “tüketici kavramı” temel 

hareket noktasını oluşturmaktadır. Nitekim TKHK’nın 2. maddesinde de, TKHK’nın 

tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü “tüketici işlemini” kapsadığı 

açıkça belirtilmiştir30.  

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi 

için “kanunun amacı” başlığını taşıyan madde içerisinde tanımları verilen taraflar 

arasında mal veya hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin mevcut olması gerekir31. 

Bu hüküm ile kişi çevresi bakımından kanunun uygulama alanını belirleyen 

“tüketici kavramı”, TKHK’nın maddi açıdan uygulama alanını da belirleyen bir 

kavram olarak öne çıkmaktadır. Zira kanun koyucu, TKHK’nın maddi anlamda 

uygulama alanını hukuki işlemin niteliğinden ziyade işleme taraf olan kişiye bağlı 

tutmuştur32. 

                                                 
28   HAVUTÇU, s. 107. 
29  FIKENTSCHER, Wolfgang, Schuldrecht, 8. Auflage, Berlin – New York, 1992, Nr. 1255. 
30   Yargıtay 13. HD., 27.02.2007 T., 2007/2720 E., 2007/15796 sayılı Karar.; bkz.: 

“http://www.kazanci.com.tr”. 
31   Yargıtay 13. HD., 09.03.2007 T., 2007/512 E., 2007/3377 sayılı Karar.; bkz.: 

“http://www.kazanci.com.tr”. 
32   ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 83. 
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TKHK’da tüketici, 4822 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrasında 3/f 

maddesi ile “bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, 

kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi” olarak ifade edilmiştir33. Bu 

tanımdan da anlaşılacağı üzere kanun koyucu, tüketici kavramını tanımlarken bir mal 

veya hizmetin ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinilerek kullanılması veya 

yararlanılmasının yanı sıra, tüketicinin gerçek veya tüzel kişi olabileceğine işaret 

etmiştir. 

Öncelikle kanun koyucu, tüketicinin mal veya hizmeti, ticari veya mesleki 

olmayan amaçlarla edinmesi ve bunu kullanması veya yararlanması gerektiğini 

belirtmekle taraflar arasındaki hukuki ilişkinin özel bir amaçla kurulması şartını 

aramaktadır34. 

 Bunun yanısıra tüketici, mal veya hizmeti bireysel ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla edinmeli, bir başka deyişle edindiği malı tekrar satım konusu 

yapmamalıdır35. Bununla kastedilen, mal veya hizmetin tüketici tarafından 

edinilmesinden sonra tekrar tedavüle sokulmamasıdır. 

Ayrıca kanun koyucu, tüketici kavramının kapsamını mümkün olduğunca 

geniş tutmak amacıyla, gerçek kişilerle birlikte tüzel kişileri de tüketici kavramına 

dâhil etmiştir. 

 

                                                 
33   Değişiklik öncesi maddenin ilk hali “bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihaî olarak 

kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi” şeklindedir. 
34  Yargıtay 13. HD., 24.01.2007 T., 2007/13720 E., 2007/577 K.; “Davacı, telefon abonesi olan 

davalının telefon konuşma bedellerini ödemediği ve aleyhine başlatılan icra takibine de itiraz 
ettiği iddiasıyla itirazın iptali talebinde bulunmuştur. 4077 Sayılı Kanun kapsamındaki 
ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Bir ilişkinin anılan 
kanun kapsamında sayılabilmesi için tüketici ile satıcı arasında bir mal ve hizmet satışı 
bulunmalıdır. Tüketici ise, bir malı veya hizmeti mesleki ve ticari olmayan amaçla satın alan ve 
kullanan kişidir. Somut olayda, davalı işyeri abonesidir. Başka bir anlatımla telefon ticari ve 
mesleki amaçla kullanılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın çözümünde tüketici mahkemeleri 
değil, genel mahkemeler görevlidir. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

35  Yargıtay 13. HD., 13.06.1999 T., 1999/3176 E., 1999/4810 Sayılı Karar; bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”. 
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3. Yönerge’ye Göre Ürün ve TKHK’ya Göre Mal Kavramları 

a. Yönerge Bakımından 

Yönerge’de yapılan 1999 değişikliğine kadar ürün sorumluluğunun objesini 

oluşturan ürün kavramı, “başka bir taşınır veya taşınmaza bağlı olsalar dahi, doğal 

tarım ürünleri ve av ürünleri hariç olmak üzere her türlü taşınır” olarak 

tanımlanmakta idi. Avrupa Birliği Konseyi’nin 10.05.1999 Tarih ve 99/34 Sayılı 

Ayıplı Ürünlerden Dolayı Sorumluluğuna İlişkin Üye Ülkelerin İdari ve Hukuki 

Düzenlemelerinin Uyumlaştırılmasına Dair Konsey Yönergesi (85/374)’nin 

Değiştirilmesine İlişkin Konsey Yönergesi ile ürün kapsamı, “doğal tarım ürünleri ve 

av ürünleri hariç olmak üzere” ifadesi çıkartılarak, doğal tarım ürünleri ve av 

hayvanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre ürün, “başka bir 

taşınır veya taşınmaza bağlı olsalar dahi, her türlü taşınır eşyayı ve elektriği” ifade 

eder.  

Doğal tarım ürünleri ve av ürünlerinin 1999 yılında yapılan değişiklik ile 

“ürün kapsamına” alınmasının başlıca nedenleri, Topluluk içerisinde büyük sorunlara 

yol açan hastalıklı hayvanlardan elde edilen ürünlerin sebep olduğu zararlar ile 

işlenmemiş de olsa bu hayvansal ve tarımsal ürünlerin gen teknolojisi yöntemleriyle 

elde edilmesi yolunun gittikçe daha tercih edilir olması ve bunlardan kaynaklanan 

zararların da Yönerge kapsamına alınmak istenmesidir36.  

Yönergede sadece taşınırlar ürün olarak kabul edilmiş, taşınmaz eşya kapsam 

dışı bırakılmıştır37. Taşınır eşya ise, kural olarak her üye ülkenin kendi mevzuatına 

göre belirlenmekle birlikte, bu konunun Yönerge’ye uygun bir şekilde 

değerlendirilmesi; sorumluluk açısından bu kavramdan ne anlaşılacağının göz önüne 

alınması gerekir38. 

                                                 
36  ATAMER, M. Yeşim, Yapımcının Sorumluluğu: TEKİNALP, Ünal, Türk Hukukunun 

Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu, Acquis Communautaire’nin Alınması, Açıklamalar, 
Değerlendirmeler, Öneriler, V. Bölüm, Tüketicinin Korunması Hukuku, İstanbul 2001, s. 
381. 

37   HONSELL, a.g.e., § 21, Nr. 26; BISCHOF, a.g.e., s. 23; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / 
MURPHY / VELTINS, s. 31; TİRYAKİ, s. 236. 

38   HAVUTÇU, s. 67; TİRYAKİ, s. 234. 
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Hacim olarak sınırlandırılabilmesi ve üzerinde hâkimiyet kurulabilmesi 

şartıyla, maddenin hangi halinde olduğuna (katı – sıvı – gaz) bakılmaksızın, insanlar 

tarafından üretilen her şey ürün kavramı kapsamındadır39. Eşyanın üretim tarzı veya 

üreten kişi de bu konuda herhangi bir önem taşımaz40; endüstriyel ürünlerin yanı 

sıra, zanaatkârların, sanatkârların, serbest meslek sahiplerinin ürettikleri ürünler de, 

seri üretilip üretilmediği gözetilmeksizin bu kapsamda ele alınır41. Örneğin deniz ve 

hava taşıtları42 kadar, el yapımı ürünler ile sanat ürünleri43 de Yönerge kapsamında 

değerlendirilmektedir. Buna karşın taşınmazlar ve fikri hakların konusu olan mallar, 

Yönerge kapsamında ürün olarak tanımlanmamaktadır44. Yine Yönerge’nin, 

doktorların reçetelerini, avukatların mütalaa ve dilekçelerini vb. sorumluluk alanında 

tutmak çabasında olduğu düşünülemez45. Hâkimin bu durumda Yönerge anlamında 

yapması gereken, bu işlemin Yönerge ile tanımlanan ürün kavramı içerisinde yerinin 

olmadığını tespit etmekten ibarettir.  

İnsan kanı ve organların ürün olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda 

farklı görüşler yer almakla birlikte, bedenden ayrılarak taşınır eşya özelliğini 

kazandığı andan itibaren Yönerge kapsamında ürün kavramına dâhil olduğu kabul 

edilmektedir46.  

Maddi olmayan eşyanın ürün olup olamayacağını, öncelikle “maddi bir 

eşyada tecessüm etmiş maddi olmayan eşyalar” ve “maddi bir eşyada tecessüm 

etmemiş maddi olmayan eşyalar” şeklindeki ikili bir ayrıma tabi tutulmasının 

                                                 
39   BISCHOF, s. 24; FELLMANN / von BÜREN – von MOSS, Grundriss des 

Produktehaftpflicht, Bern 1993, s. 64, Nr. 142 (HAVUTÇU, s. 68’den naklen).  
40   STAUDINGER, Ansgar, Bürgerliches Gesetzbuch, Handkommentar, 3. Auflage, Baden – 

Baden 2003, § 823, Nr. 196 (HAVUTÇU, s. 69’den naklen), 
41   HONSELL, § 21, Nr. 19; BISCHOF, s. 24. 
42   KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 188. 
43   ERLÜLE, Fulya, Avrupa Topluluğu Konsey Yönergesi Çerçevesinde Yapımcının 

Sorumluluğu (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2002, s. 59; BISCHOF, s. 24.  
44   WERRO, Franz / PALMER, Vernon Valentine, The Boundaries of Strict Liability in 

European Tort Law, NC – Bern - Bruxelles 2004., pg. 446; REICH / MICKLITZ, s. 1078; 
BISCHOF, s. 23; POTINECKE, s. 181. 

45   SCHULZE / SCHULTE-NÖLKE / JONES, a.g.e., pg. 266. 
46   HAVUTÇU, s. 69; HONSELL, § 21, Nr. 29; BISCHOF, s. 24; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, 

s.187. Ayrıca bu konudaki farklı görüşler ve organını ve/ya kanını bağışlayan “donör”ün üretici 
sayılıp sayılamayacağı konusundaki tarışmalar için bkz: ERLÜLE, s. 61 vd.  
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ardından değerlendirilmek gerekir47. Çalışmamızın amacı dışında kalması nedeniyle 

bu konudaki tartışmalara48 burada yer verilmeyecek olmakla birlikte, hâkim kanaate 

göre, maddi bir eşyada tecessüm etmiş maddi olmayan eşyalar; kitap, harita, disket, 

kaset, plak, CD, bilgisayar gibi maddi bir araçla aktarılabilen fikri edimler (örn.; 

bilgisayar programı), Yönerge kapsamında ürün olarak kabul edilmektedir49. Buna 

karşılık, maddi bir eşyada tecessüm etmemiş maddi olmayan eşyaların, yine 

tartışmalı olmakla birlikte yukarıda bahsedilenin aksine, Yönerge kapsamında ürün 

olarak kabul edilemeyeceği hâkim kanaattir. Bu noktadaki en büyük tartışma, online 

işlemlerin de, maddi bir eşyada tecessüm etmemiş maddi olmayan bir eşya olmasına 

rağmen, elektriği açıkça ürün kavramına dahil eden Yönerge’nin online veri akımı ile 

elektrik akımı arasında bir bağ kurmak suretiyle ürün kapsamında değerlendirilmesi 

konusudur50. Bu ise, online işlemlerde kullanılan elektriğin bilgisayar programını 

harekete geçiren bir araç olması dolayısıyla bu ikisinin bir tutulamayacağı gerekçesi 

ile eleştirilmiştir51.    

1999 yılında Yönerge’nin 2. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte ticari 

amaçla üretilen hayvanlar ve onlardan elde edilen hayvancılık ürünleri de ürün olarak 

nitelendirilir52. Bunun aksine, bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar, üzerlerinde 

fiili hâkimiyet sağlanamadıkları için ürün olarak kabul edilmemekle birlikte, 

üretilmeleri için özel olarak kurulmuş tesislerde üretilmek suretiyle bunların 

hâkimiyet altına alınmaları halinde ürün olarak nitelendirilebilecekleri kabul 

                                                 
47   BELZ, s. 69; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 192 vd., ERLÜLE, s. 66 vd. 
48   Konu hakkındaki tartışmalara bakmak için bkz: KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 193 vd., 

ERLÜLE, s. 66 vd. 
49  TASCHNER, Hans Claudius / FRIETSCH, Edwin, Produkthaftungsgesetz ung EG-

Produkthaftungsrichtlinie, 2. Auflage, München 1990, Art. 2, Nr. 20; KIRCA, Ürün 
Sorumluluğu, s. 194, ERLÜLE, s. 68; TİRYAKİ, s. 236-237. 

50   ERLÜLE, s. 69. 
51   KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 195. 
52   ERLÜLE, s. 64. 
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edilmektedir53. Bu doğrultuda, genetik olarak değiştirilen organizmalar da 

üzerlerinde fiili hâkimiyet kurulabildikleri için ürün olarak nitelendirilmektedir54. 

Atık maddeler ise, her ne kadar taşınır eşya niteliğini haiz olsalar dahi, 

üründen beklenen haklı güvenlik ölçütünü sağlamaları beklenemeyecek nitelikte 

olmalarından dolayı kural olarak Yönerge kapsamında değerlendirilemezler55. 

Bununla birlikte, endüstriyel atıklar geri dönüşüm yoluyla yeniden 

değerlendirilmeleri halinde, bu maksatla hammadde olarak kullanılmaya başlandığı 

andan itibaren Yönerge anlamında ürün niteliğini kazanacaktır56. 

Bir taşınırın kullanılmış (benutzt / gebraucht) olması da, Yönerge anlamında 

ürün sayılmasına engel teşkil etmez57. Ayrıca, Yönerge’de ürün kavramı tüketim 

malları veya kişisel ihtiyaçların giderilmesi amacına hizmet eden diğer malları 

kapsayacak şekilde tanımlanmadığı için, ürünün mesleki yahut ticari amaçlarla ya da 

kişisel kullanım ve ihtiyaçlar için üretilmiş olması da önem taşımaz58. 

b. TKHK Bakımından 

 TKHK. m. 4’te tanımlanan ve ayıplı olduğu hallerde sorumluluk doğuran mal 

kavramı, Ürün Sorumluluğu Yönergesi’nde ifade edilen ürün kavramından 

farklıdır59. TKHK. m. 3/c, kanun kapsamındaki “mal”ı 4822 sayılı kanunla yapılan 

değişiklik sonrasında “alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı 

taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, 

görüntü ve benzeri gayri maddi mallar” olarak tanımlamıştır60. 

                                                 
53   KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 186; HAVUTÇU, s. 69; ERLÜLE, s. 65. 
54  WAGNER, Gerhard, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band II, 

Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 4. Auflage, München 2001, § 2, Nr. 4 (KIRCA, Ürün 
Sorumluluğu, s. 186’dan naklen). 

55   KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 190; ERLÜLE, s. 63. 
56   TASCHNER / FRIETSCH, Art. 2, § 20; NETTELBECK, Ilona Beate, Produktsicherheit – 

Produkthaftung: Anforderungen an die Produktsicherheit und ihre Umsetzung, Berlin – 
Heidelberg, 1995, s. 24; BARTL, Produkthaftung nach neuem EG-Recht – Kommentar zum 
deutschen Produkthaftungsgesetz, Landsberg/Lech 1989, § 2, Nr. 17. 

57   HAVUTÇU, s. 69; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 185; ERLÜLE, s. 65. 
58   GRAF V. WESTPHALLEN, Friedrich, Das Neue Produkthaftungsgesetz, NJW 1990, Heft: , 

s. 87 (HAVUTÇU,  s. 69’dan naklen).  
59   TİRYAKİ, s. 234. 
60   Değişiklik öncesi maddenin ilk hali “ticaret konusu taşınır eşyayı” mal olarak nitelendirmektedir. 
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Buna göre mal, alış-verişe konu olan taşınır eşya olabilir. Alışverişe konu 

olabilen eşya ile kastedilen ise, kamu malları dışındaki eşyadır61. 

Yine taşınır ya da taşınmazın bütünleyici parçası ya da teferruatı olabilecek 

şekilde monte edilebilen taşınır eşya da TKHK kapsamında mal olarak kabul edilir 

(MK. m. 686).  

Canlı ve cansız hayvanlar da taşınır mal kapsamında değerlendirildiğinden 

TKHK kapsamında ele alınmakla birlikte, tüketici işlemi olmayan hallerde BK. m. 

195 hükmünün uygulanması gerekmektedir. 

Kanun metninden de açıkça anlaşıldığı gibi, konut dışındaki taşınmazlar bu 

kanun kapsamında mal olarak değerlendirilmemektedir. Nitekim TKHK’nin aynı 

maddesine göre, “konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar haricindeki taşınmaz 

mallar tüketici hukuku kapsamında değerlendirilemeyecektir62. Buna bağlı olarak, 

istisnaen konut ve tatil amaçlı taşınmazların TKHK kapsamına dahil edilmesi ile 

devre tatil sözleşmelerinin de bu kanuna dahil edildiği söylenebilir. Nitekim bu tür 

sözleşmelere, TKHK. m. 6/B’de yer verilmiştir. 4077 Sayılı Kanun kapsamında 

değerlendirilmesi için konutun tamamlanmış veya kat mülkiyetinin kurulmuş olması 

gerekmez63. 

Elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve 

benzeri gayri maddi mallar da kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre, 

bilgisayar programlarının, kaset, cd. vb. ses ya da görüntü içeren araçların satımında 

da TKHK hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

TKHK’da haklarında açık hüküm bulunmamakla birlikte, sebze ve meyve, 

hayvancılıkla elde edilen işlenmemiş et ve sütün de kanunun ruhundan çıkan sonuca 

göre mal kapsamına dahil olduğu kabul edilmelidir64. 

                                                 
61   TİRYAKİ, s. 234. 
62   Yargıtay 14. HD., 19.12.2006 T., 2006/12479 E., 2006/15248; Yargıtay 13. HD., 20.11.2006 T., 

2006/10294 E., 2006/15137 sayılı Kararlar; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 
63   YHGK, 31.01.2007 T., 2007/13-60 E., 2007/45;  Yargıtay 13. HD., 16.03.2006 T., 2005/17838 

E., 2006/3470 sayılı Kararlar; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 
64   ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 92. 
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Aynı şekilde bir yorum yapmak gerekirse, TKHK’de açıkça kapsam dışı 

tutulmayan avlanma sonucu elde edilen şeyler de mal kavramına dahil 

sayılmalıdırlar65. 

TKHK’de açık bir düzenleme bulunmadığı halde, MK. m. 762’nin tanımına 

göre elektrik akımı da tesisatı ile birlikte Yönerge’ye paralel olarak TKHK’ya göre 

mal kapsamında ele alınmalıdır. 

Menkul kıymetlerin ise taşınır mal kapsamına girmediği ve sözleşmenin 

konusunun menkul kıymet olduğu hallerde taraflar da tüketici olmayacakları için 

TKHK anlamında mal olarak telakki edilmemektedirler66.  

 

4. Zararın Kapsamı 

a. Yönerge Bakımından 

Yönerge’de düzenlenen zarar, Avrupa ve özellikle ABD hukukunda ayıba 

karşı tekeffül hükümlerinin geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkmış olan “ayıbı takip 

eden zarar (Mangelfolgeschaeden)” niteliğindedir67. 

Üreticinin sorumlu olduğu zararların kapsamı, Yönerge’nin 9. maddesinde 

belirtilmiştir. Buna göre, -üreticinin sorumluluğunu doğuran- 

“1. madde anlamında zarar kavramı,  

a. Ölüm veya vücut bütünlüğünün ihlali sonucunda ortaya çıkan 

zararları,  

b. Hatalı ürünün kendisi dışında, 500 EURO’ya kadar zarar görenin 

katlanması koşuluyla, (i) olağan durumda kişisel kullanım veya 

tüketim amacına yönelik olan ve (ii) zarar gören tarafından fiili 

                                                 
65   ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 92. 
66   ASLAN, İ. Yılmaz, Tüketici Hukuku, Ankara 2006, s. 124. 
67  SCHMIDT – SALZER, Joachim, Kommentar EG-Richtlinie Produkthaftung, Band 1, 2. 

Auflage, Heidelberg 1990, Art. 6, Nr. 136; WANDT, § 1, Nr. 9.; HONSELL, § 21, Nr. 2; 
LÖSCHNER, s. 181; SCHULZE, Reiner / SCHULTE-NÖLKE / Hans, JONES, Jackie, A 
Casebook on European Consumer Law, Oxford – Portland, pg. 235; BISCHOF, s. 23; 
MUSULAS, Giorgos, Die Haftung des Softwareherstellers im Hinblick auf das ProdHaftG., 
Diss., Frankfurt am Main 1993, s. 8; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / MURPHY / 
VELTINS, s. 30; POTINECKE, s. 29; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 127. 
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olarak da, kişisel kullanım veya tüketim amacıyla kullanılan başka 

bir eşyanın hasara uğramasından doğan zararları kapsar. 

Bu madde, üye ülkelerin iç hukukları çerçevesinde manevi zarara ilişkin 

hükümlerin uygulanmasına mani değildir.” 

Maddenin ilk fıkrası, ölüm veya vücut bütünlüğünün ihlali halinde meydana 

gelen kişiye ilişkin zararlardan dolayı üreticinin sorumlu olmasını öngörmektedir. 

Kişiye ilişkin bu zararlar bakımından koruma sadece tüketiciler değil, tüketicilerden 

bağımsız olarak kendileri için ayıplı üründen dolayı zarara uğramasında nedensellik 

bağı kurulabilen diğer tüm üçüncü kişiler açısından da geçerlidir68. Vücut 

bütünlüğünü, hem bedensel hem de ruhsal vücut bütünlüğünün ihlalini kapsayan bir 

şekilde anlamak gerekir69. Bununla birlikte, topluluğa üye devletlerin çıkaracakları 

uyum yasalarında, özdeş ürünlerin aynı çeşit ayıbından kaynaklanan ölüm veya vücut 

bütünlüğünün ihlalinden kaynaklanan zararlardan dolayı üreticinin toplam 

sorumluluğunu 70 milyon ECU’dan az olmamak üzere sınırlandırmaları imkânı 

tanınmıştır. Bu düzenlemenin nedeni, Yönerge ile benimsenen üreticinin kusura 

dayanmayan sorumluluğu karşısında, ürünün öngörülmesi olanaksız olan bir zarar 

tehlikesinin sigorta edilmesinin imkânsızlığı, bu tür bir giderin tüketiciye yansıması 

sonucunda ürünün fiyatında meydana gelecek artış, üreticinin bu sebeple yeni ürünler 

üretmekten kaçınmasına engel olmak ve üretici ile tüketici arasındaki dengenin 

korunmasıdır70. 

İkinci fıkrada ise, eşyaya ilişkin zararların kapsamına yer verilmiştir. Eşyaya 

ilişkin zararların tazmininin talep edilebilmesi için, maddenin ilk fıkrasındaki 

düzenlemenin aksine, zarar görenin tüketici sıfatını haiz olması önem kazanmaktadır; 

bir başka ifadeyle, ticari amaçlı kullanıma özgülenmiş eşya sorumluluğun kapsamı 

dışında tutulmuştur71. Nitekim eşyaya ilişkin zararların tazmini, ancak zarar gören 

                                                 
68  HILL-ARNING, Susanne / HOFFMAN, William C., Produkthaftung in Europa: EG-

Produkthaftungsrichtlinie, nationale Produkthaftungsgesetze, weitergeltendes Deliktsrecht, 
Verfahrensrecht und Kosten, Heidelberg, 1995, s. 56; HAVUTÇU, s. 108 – 109; BORCHERT, 
Günter, Verbraucherschutzrecht, München 1994, s. 29; HESS / WERK, s. 52; BELZ, s. 65; 
TİRYAKİ, s. 231. 

69  OFTINGER / STARK, I, § 6, Nr. 94, Nr. 114; EREN, s. 711; TASCHNER / FRIETSCH, § 1, Nr. 
25; İLHAN, s. 57.  

70  ERLÜLE, s. 141. 
71  İLHAN, s. 59. 
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tarafından eşyanın mesleki ve ticari amaçlarla kullanılmaması (objektif unsur); 

kişisel kullanım veya tüketime tahsis edilmiş olmasına (sübjektif unsur) bağlıdır72. 

Maddenin açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere tazminatın kapsamı yalnızca 

ayıplı ürünün kendisi dışında kalan eşyada meydana gelen zararlar (Zerstörung einer 

anderen Sache) ile sınırlandırılmıştır. Bunun yanı sıra, ayıplı üründen farklı olarak 

zarar gören eşyanın taşınır ya da taşınmaz eşya olması önemli değildir73; zararın 

tazmini talep edilebilir. Yönerge dolayısıyla, ayıplı ürünün kendisi için olan zararlar, 

Yönerge’nin 13. maddesinde belirtildiği üzere üye devletlerin iç hukuk kurallarını 

ilga etmediğine göre, sözleşme dışı (genel haksız fiil hükümleri) ya da sözleşmesel 

(satım sözleşmesinde satıcının ayıba karşı tekeffül borcu hükümleri) sorumluluğa 

dayanarak talep edilebilecektir74. 

Yönerge, eşyaya ilişkin zararların 500 ECU’dan az olmaması şartına yer 

vermekle, küçük miktarlı çok sayıda davaların açılmasının önüne geçmeyi 

amaçlamaktadır75. Bu parasal sınır, zarara uğratan her olayda ve her zarar gören kişi 

için ayrı ayrı dikkate alınacaktır76. 

Yönerge, ayıplı ürünün neden olduğu zarar bakımından kapsamını belirleyen 

9. maddenin ikinci fıkrası ile manevi zararları ürün sorumluluğu haricinde tutmuş, bu 

tür zararların tazminini üye ülkelerin iç hukuklarına bırakmıştır. 

Yönerge’nin yazım şeklinden açıkça analaşılabileceği üzere, Yönerge 

kapsamında üreticinin sorumluluğunun doğması için 1. maddede belirtilen hususların 

birlikte varlığı gerekmektedir. 

Ayıplı ürün ile zarar arasındaki nedensellik bağına ve buna ilişkin ispat 

yüküne Yönerge’nin 4. maddesinde yer verilmiştir: “Zarar gören, ayıplı ürün ile 

zarar arasındaki nedensellik bağını ispatlamakla yükümlüdür.” Buna göre, üreticinin 

sorumluluğunun doğması için birlikte var olması gereken iki temel unsur, Yönerge 

                                                 
72  ERMAN, s. 3177; ERLÜLE, s. 148; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 158 vd. 
73  BELZ, s. 66; ERLÜLE, s. 143. 
74  ERLÜLE, s. 145. 
75  HAVUTÇU, s. 88, KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 161. 
76   STAUDINGER, § 823, Nr. 207 (HAVUTÇU, s. 88’den naklen). 
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kapsamında sayılan ürünün ayıplı olması ve bu ürünün yine Yönerge’nin öngördüğü 

şekillerde bir zarara sebep olmasıdır77. 

 

b. TKHK. Bakımından 

Tüketicinin Korunması hakkında Kanun’da zararın tanımına ilişkin herhangi 

bir açıklama yer almamaktadır.  

Kanun’un 4/II maddesi, “tüketici’nin seçimlik haklarından biri ile birlikte 

ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki 

diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme 

hakkına da sahip olduğunu düzenlemiştir. Buna göre, tüketicinin ayıplı maldan 

dolayı uğramış olduğu ayıbı takip eden zararlar sebebiyle imalatçı – üreticiden 

tazminat isteme hakkında sahiptir78. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki düzenleme, ayıplı malın ölüm 

ve/veya yaralanmaya yol açması ve/veya kullanımdaki diğer mallara zarar vermesi 

halinde, Ürün Sorumluluğu Yönergesi’nden farklı olarak yalnızca tüketicinin bu tür 

zararların tazminini talep edebileceğini belirtmiş, üçüncü kişilerin ayıplı mal 

dolayısıyla uğramış olduğu zararların tazminine imkân tanımamıştır. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, Ürün Sorumluluğu 

Yönergesi’nin aksine, tüketicinin uğramış olduğu zararların miktarına ilişkin 

herhangi bir alt sınır mevcut değildir. Tüketici, uğramış olduğu zararın miktarı ne 

olursa olsun tazminini talep etmek hakkına sahiptir. 

Ürün Sorumluluğu Yönergesi’nden farklı olarak Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun’da yer alan bir başka husus, m. 24’te Ayıplı malları satın alan 

tüketicilerin uğradıkları maddî zararların yanı sıra manevî zararları nedeniyle de dava 

açma haklarının düzenlenmiş olmasıdır. Buna göre tüketici, maddi – manevi zarar 

ayrımı yapmaksızın her iki zararının tazminini de talep edebilecektir. 

 

                                                 
77  HAVUTÇU, s. 67. 
78  İLHAN, s. 43. 
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C. Yönerge ve TKHK. Bakımından Sorumluluğun Hukuki 

Niteliği 

 

1. Ürün Sorumluluğu Yönergesi Bakımından 
Ürün sorumluluğu, Yönerge’nin gerekçesinde açıkça ortaya koyulduğu üzere 

“bilimsel ve teknolojik alandaki sürekli gelişmenin hâkim olduğu çağımızda modern 

üretim teknolojileri ile yapılan üretimin ürünlerde oluşturduğu risklerin üretici ile 

zarar gören arasında adil bir biçimde paylaştırılması” esasıyla üreticinin kusura bağlı 

olmayan sorumluluğunu düzenlemektedir79. 

Yönerge’deki sorumluluğun kusura bağlı olmayan bir sorumluluk türü olduğu 

kabul edilmekle birlikte, sorumluluğun olağan sebep sorumluluğu mu yoksa tehlike 

sorumluluğu mu olduğu konusunda doktrinde farklı eğilimler mevcuttur. 

Olağan sebep sorumluluğunda, objektif özen yükümlülüğünün ihlali, 

sorumluluğun belirleyici unsurunu teşkil eder80. Bir başka deyişle, sorumluluğun 

doğması için zararın objektif özen yükümlülüğünün ihlal edilmesinden 

kaynaklanması yeterlidir. Sorumlu olan kişinin sorumluluktan kurtulması ise objektif 

özen yükümlüğünü ihlal etmediğini ispat etmesine bağlıdır81. 

Tehlike sorumluluğunun belirleyici unsuru ise, üründe mevcut olan 

potansiyel tehlikenin gerçekleşmesi sonucu bir ürünün zarara sebebiyet vermesidir82. 

Tehlike sorumluluğunda, sorumlunun kusuru olup olmadığının yanı sıra, objektif 

özen yükümlülüğünü ihlal edip etmemesi veya malda ayıbın bulunup bulunmaması 

da herhangi bir önem ihtiva etmez; var olan potansiyel tehlikenin zarara yol açması 

ile sorumluluk oluşur83.  

Olağan sebep sorumluluğundan farklı olarak tehlike sorumluluğunda, 

sorumlunun hukuka aykırı davranışta bulunmasına gerek yoktur. Olağan sebep 

                                                 
79   HAVUTÇU, s. 93; İLHAN, s. 45; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 137. 
80  KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara 2003, s. 204. 
81  HAVUTÇU, s. 94. 
82   Konuyla ilgili detaylı açıklama için bkz.: HATEMİ, Hüseyin, Sözleşme Dışı Sorumluluk 

Hukuku, İstanbul 1994, § 8, N. 1vd; OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 3 Bası, İstanbul 2005, s.468 vd.; KILIÇOĞLU, s. 205 vd. 

83  Konuyla ilgili detaylı açıklama için bkz.: OĞUZMAN / ÖZ, s. 469 vd. 
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sorumluluklarında ise davranış ve bunun hukuka aykırılığı esas olup, kusura dayanan 

sorumluluktan farklı olarak yalnızca sorumlunun hâkimiyeti altındaki kişi veya malın 

başkalarına zarar vermemesi için objektif özen yükümlülüğünü yerine getirmemiş 

olması yeterlidir84. 

Yukarıda kısaca değinilen kusura bağlı olmayan sorumluluğun iki türüne ve 

Yönerge’deki sorumluluğun ayıplı ürünün zarara yol açması halinde doğacak şekilde 

düzenlenmesinden yola çıkılarak denilebilir ki; ürün sorumluluğunda üretici, üretim 

risklerinin adil bir şekilde paylaştırılması esasına bağlı olarak objektif özen 

yükümlülüğünü ihlal ettiği hallerde sorumlu tutulmalıdır. Bir başka deyişle ayıplı 

üründen dolayı sorumluluğun türünün bir tehlike sorumluluğu değil, olağan sebep 

sorumluluğu olduğu kanaatindeyiz. Nitekim Yönerge, ürünün her ne şekilde olursa 

olsun sebep olduğu zararlardan dolayı değil, yalnızca ayıplı olması koşuluyla 

sorumluluğun varlığını düzenlemiştir. 

Ayrıca, Yönerge’nin 7. maddesinde düzenlenen sorumluluktan kurtuluş 

kanıtları da Yönerge’de kusura bağlı olmayan olağan sebep sorumluluğunun 

benimsendiğine işaret etmektedir. 

 

2. TKHK Bakımından 
Ayıplı ifa karşısında alıcının/tüketicinin haklarının hukuki dayanağı konusu 

tartışmalıdır. Alıcının bu haklarını (ı) Borçlar Kanunu m. 24’te yer alan hata 

hükümlerine göre sözleşmenin temelindeki sakatlığa, (ıı) hata hükümlerine veya 

ifanın gereği gibi yapılmaması dolayısıyla BK m. 96 hükümlerine göre borca 

aykırılığa veya (ııı) malın ayıpsız teslim yükümlülüğünü ifade eden BK m. 194 

hükümlerine dayanarak kullanabileceği; alıcının haklarının her birinin ayrı ayrı 

mevcut olduğu, bu hükümlerden doğan haklarını bu hükümlere göre yarışmalı 

kullanılabileceği görüşü ileri sürülmüştür85.  

                                                 
84  HAVUTÇU.,s. 96. 
85 HATEMİ, Hüseyin / SEROZAN, Rona / ARPACI, Abdülkadir, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 

İstanbul 1992, s. 98; EDİS, Seyfullah, Türk – İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Akdin 
Lüzumlu Vasıflarında Hata, Ankara 1973, s. 95; YAVUZ, Cevdet, Özellikle Tüketicinin 
Korunması Sorunu Bakımından Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu 
(Satıcının Sorumluluğu), İstanbul 1989, s. 19 vd.; Yargıtay 13. HD, 04.04.1974 T., 1974/492 E., 
1974/755 K.; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 
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Borçlar Kanunu m. 194’te, ayıba karşı tekeffül borcunu doğuran unsurlar 

sayılmıştır. Bu unsurlar tanımlayıcı ve somut olarak değil, iki unsura yer vermek 

suretiyle genel biçimde düzenlenmiştir86. Bu iki unsur,“satılan malın satıcının 

zikrettiği vasıfları taşımamasından” veya “bu malın değerini yahut sözleşme 

gereğince ondan beklenen yararları azaltan veya kaldıran eksiklikleri 

bulunmasından satıcının sorumlu tutulması”dır87. BK. m. 194/I’de yer alan “satıcı 

alıcıya karşı satılanın zikir ve vaat ettiği vasıfları mütekeffil olduğu” hükmü 

yukarıda yer alan ikinci görüşle birlikte değerlendirildiğinde denilebilir ki; ayıba 

karşı tekeffül borcu kanuni bir borç niteliğindedir88. Nitekim bu borç türüne Borçlar 

Kanunu’nda açıkça yer verilmiştir. Bunun anlamı şudur: Taraflar sözleşmede ayıba 

karşı tekeffüle ilişkin herhangi bir hükme yer vermemiş olsalar dahi, kanunda yer 

alan şartların varlığı halinde satıcının ayıba karşı tekeffül borcu doğacaktır89. Ancak 

bu sorumluluk kamu hukuku karakteri taşımaz; bir başka deyişle emredici nitelikte 

bir kural olmadığından sorumluluğu ortadan kaldırıcı sözleşme yapmak 

mümkündür90. Bununla birlikte, ayıba karşı tekeffül borcunu ortadan kaldıran veya 

hafifleten anlaşmaların, tereddüt halinde alıcının lehine yorumlanması gerekir91.  

 Satım sözleşmesi ile alıcı, satın aldığı mal ile birtakım faydalara ulaşmayı 

amaçlamaktadır. Bunun için satıcı, sözleşme ile birlikte öncelikli olarak malın 

                                                 
86 YAVUZ, Ayıplı Mal ve Hizmetler, s. 1298. 
87 Yargıtay 11. HD, 06.02.1998 T., 1997/9767 E., 1998/475 K.; “… Satıcı, satılanın zikr ve 

vadettiği vasıflarını mütekeffil olduğu gibi, mevcudiyetini bilmese dahi satılanın değerini veya 
maksut olan menfaatini izale veya ehemmiyetli bir suretle tenkis eden ayıplardan salim 
bulunmasını da mütekeffildir. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”; TANDOĞAN, Haluk, 
Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C1/1, Ankara 1985 s. 163; TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk 
Borçlar Hukuku Cilt II – Özel Borç İlişkileri, İstanbul 1977, s. 74; EDİS, Ayıba Karşı 
Tekeffül, s. 7, YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul, 5. Bası, 
2007, s. 49; HAVUTÇU, s. 25; ATABEK, Reşat, İmalatçının 3. Kişilere Karşı Sorumluluğu, 
BATİDER; 1979, C. X, s. 163. 

88 YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 32; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül s. 20, YAVUZ, Özel 
Hükümler, s. 55, ERDOĞAN, s. 49. 

89 TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C1/1, Ankara 1985, s. 163, YAVUZ, 
Özel Hükümler, s. 49; ASLAN, s. 119. 

90 ERDOĞAN, s. 55; YAVUZ, Özel Hükümler, s. 49; ASLAN, s. 120, EDİS, Ayıba Karşı 
Tekeffül, s. 22; FEYZİOĞLU, s.271; KAPLAN, İbrahim, Türk ve İsviçre Hukukunda 
İmalatçının Sorumluluğu, Adalet Dergisi 1977, C. 68, S.1-2, s. 88. 

91 YAVUZ, Özel Hükümler, s. 52. 
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mülkiyetini alıcıya geçirmekle yükümlüdür92. Bununla birlikte, alıcıya karşı 

mülkiyetini geçirdiği malın, “mahiyeti gereği” veya kendisinin “vaat ettiği vasıflar” 

nedeniyle mal ile beklenen faydaları sağlamakla mükelleftir93. Bu anlamda satıcının 

alıcıya karşı satım sözleşmesine konu olan malın ayıplı olmasından ötürü tekeffül 

borcu, asıl borç olan mülkiyeti nakil ve satılanı teslim borcunun gereği gibi ifa 

edilmemesine bağlı yan borç niteliğindedir94. 

Doktrinde ayıba karşı tekeffül borcunun satım sözleşmesinden kaynaklanan 

sözleşmeye dayalı bir sorumluluk doğurduğu görüşünü savunanlar olduğu95 gibi, 

satıcının tekeffül borcunu doğuran hallerden birisi olan malın vasıflarının zikir ve 

vaat edilmesi halinde satıcının bir tasavvur açıklamasında bulunduğu ve bu yönüyle 

de alıcıya karşı tek taraflı bir borç altına girdiği görüşünü savunanlar96 da yer 

almaktadır.  

Bununla birlikte, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin satım sözleşmesine ilişkin 

hükümler arasında yer alması, bazı hallerde ayıba karşı tekeffül hükümleri ile 

sözleşmeye aykırılık hükümlerinden hangisinin uygulanması gerektiği sorununu 

doğurabilmektedir. Bu sebeple, öncelikle ayıba karşı tekeffül hükümleri ile 

sözleşmeye aykırılığa ilişkin genel hükümlerin uygulama alanı arasındaki sınırın 

tespit edilmesi gerekir. Bununla birlikte, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin 

uygulanması gereken bir durumda, borca aykırılığa ilişkin genel hükümlerden 

yararlanılabilip yararlanılamayacağı da belirlenmesi gereken bir başka konuyu teşkil 

etmektedir.  

Aşağıda detaylı olarak inceleneği üzere97, BK m. 194’e göre alıcının 

sözleşmenin kurulması noktasındaki iradesinin oluşmasında etkili olduğu98 maldaki 

“satıcının zikir ve vaat ettiği vasıflar”ın bulunmaması veya satılan mal ile hedeflenen 
                                                 
92 TANDOĞAN, s. 160. 
93 ASLAN, s. 118. 
94 FEYZİOĞLU, N. Feyzi, Borçlar Hukuku, İkinci Kısım, Akdin Muhtelif Nevileri, İstanbul 

1980, s.270; EREN, Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, Ankara 1989, s. 24. EDİS, 
Ayıba Karşı Tekeffül, s. 19, TANDOĞAN, s. 163, YAVUZ, Özel Hükümler, s. 49. 

95 SEROZAN, YD, s. 590. 
96 Konuyla ilgili tartışmalar için bkz.; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 22 - 28 ve 47 - 55.  
97  Bkz. s. 67 vd. 
98  TANDOĞAN, s. 166. 
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amaç ve kullanma yönü bakımından onun değerine veya elverişliliğine etki eden, 

maldan beklenen faydayı azaltan veya tamamen ortadan kaldıran eksikliklerin 

varlığı99, satıcının ayıba karşı tekeffül sorumluluğunun maddi koşullarını oluşturur. 

Zikir ve vaad edilen hususun malda bulunmaması halinde ayıba karşı tekeffül 

hükümlerinin uygulanabilmesi için, bu hususun satım konusu malın vasfına ilişkin 

olması gerekir. Zikir ve vaad edilen hususun satılan şeyin vasıflarına ilişkin olmadığı 

durumlarda ise satıcının sorumluluğunun doğması için bir yan anlaşmanın veya bir 

garanti taahhüdünün bulunması gerekmektedir. Bu şekildeki bir taahhüdün ihlali 

halinde BK m. 194 vd.’da yer alan hükümler değil, BK m. 96 vd.’ndaki borca 

aykırılığa ilişkin hükümler uygulama alanı bulur. 

Malın miktarındaki eksiklik ise esasen ayıp olarak nitelendirilmemekle 

birlikte, bu eksiklik satılan malın vasfını etkilediği hallerde ayıbın varlığını kabul 

gerekir100. Dolayısıyla bu hallerde, ayıba karşı tekeffül hükümleri uygulanacaktır. 

Satım konusu malın vasıflarını etkilemeyen miktar eksikliklerinde ise kısmen ifa 

edilmemiş bir edim söz konusu olduğundan alıcı, eksik kalan miktar için sözleşmeye 

aykırılığa ilişkin genel hükümlere ve borçlunun temerrüdü hükümlerine göre satıcıya 

karşı talepte bulunabilecektir. Bu konu da aşağıda detaylı olarak incelenmiştir101. 

Bağımsız garanti taahhütleri, satım sözleşmesine konu olan malın vasfına 

ilişkin zikir ve vaatlerden ve bağımlı garanti taahhütlerinden farklılık arzetmektedir: 

Şöyle ki; sözleşmenin kurulduğu anda var olduğuna veya kurulduktan itibaren belirli 

bir süre boyunca var olacağına ilişkin olan malın vasfı ile ilgili zikir ve vaadin yerine 

getirilmemesi ayıba karşı tekeffül hükümleri çerçevesinde sorumluluğu 

doğuracaktır102. Bağımsız garanti taahhütlerinde ise sorumluluk, kendi etki alanında 

olmasa dahi satıcının malda gelecekte gerçekleşmesi muhtemel her türlü şarttan 

sorumlu olmasını içermektedir. Bu anlamda garanti taahhüdü, ayıba karşı tekeffül 

borcunu doğuran bir vasfın vaad edilmesine göre satıcının daha geniş bir 

                                                 
99  TANDOĞAN, s. 168. 
100  YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 53.  
101  Bkz. s. 79 vd. 
102 GIGER, Hans, Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das 

Obligationenrecht (Berner Komm. OR), Band VI, 2. Abteilung, Art. 189 - 210, 3. vollstaendig 
neu bearbeitete Auflage, Bern 1977, Art. 197, N. 20. 
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sorumlulğunu doğurmaktadır103. Bu sebeple garanti taahhüdünün ihlali, satıcının 

uğranılan zararı ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre değil, sözleşmeye aykırılık 

hükümlerine göre tazmin etmesini gerektirmektedir. 

Bağımlı garanti taahhütleri malın vasıflarına ve kullanılabilirliğine ilişkin 

olup, satılan malın gelecekte belirli bir süre boyunca kullanmaya elverişli bir halde 

bulunacağı taahhüdünü içermektedir. Bağımlı garanti taahhüdü uyarınca satıcı 

yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde kural olarak ayıba karşı tekeffül değil 

sözleşmeye aykırılık (BK m. 96 vd.) ve özellikle de BK m. 101 vd.’da düzenlenen 

borçlunun temerrüdü hükümlerinin uygulanması gerekir. 

Satılan maldan başka bir malın teslimi halinde ise ayıplı ifa değil, gereği gibi 

ifa etmeme hali mevcuttur104. Bilhassa çeşit borçlarında, malın ayırt edici 

vasıflarındaki eksikliklerde ayıplı ifa değil; gereği gibi ifa etmeme hali söz 

konusudur105.  

Sözleşmenin ayıplı ifa sonucu ihlal edilmesinden doğan sorumluluk, 

sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluğa göre özel bir düzenleme içerdiğinden106, 

sözleşmeye aykırılık hükümlerinin ayıba karşı tekeffül sorumluluğunu doğuran malın 

ayıplı ifası hallerinde de uygulanabilip uygulanamayacağının tespiti gerekir.  
İsviçre Federal Mahkemesi, bu hususu olumlu yanıtlamaktadır. Bir çok 

kararında, sözleşmeye aykırılık hükümlerine göre tazminat talebinin ayıplı malın 

ifası hallerinde de başvurulabileceğini kabul etmektedir107.  

Ayıba karşı tekeffül hükümlerinde tazminat, yalnızca sözleşmeden dönme 

halinde düzenlenmiştir (BK. m. 205). Bununla birlikte İsviçre Federal Mahkemesi, 

ayıba karşı tekeffül hükümlerine ilişkin düzenlemelerde öngörülen şekil şartları 

                                                 
103  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bir kararında satın alınan dairenin manzarasına ilişkin 

taahhüdün garanti sözleşmesi niteliğinde olduğuna değinmiştir. Bkz. YHGK. 24.6.1981 T., 
1980/4-1282 E., 1981/529 K.; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

104 ARBEK, s. 86. 
105  TANDOĞAN, s. 172 vd..  
106 ŞAHİNİZ, s. 29. 
107  BGE 82 II 411; BGE 100 II 32; BGE 133 III S. 335; Ayrıca bkz.: 

“www.cisg.law.pace.edu/cisg/bibilio/heiz.html” 
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yerine getirildiği takdirde108 ve süresi içierisinde sözleşmeye aykırılık hükümleri 

çerçevesinde tazminat hakkı tanımaktadır109.  

Yargıtay da ayıplı ifa halinde ayıba karşı tekeffül hükümlerinin yanı sıra 

sözleşmeye aykırılık hükümlerine başvurulabileceğine ilişkin kararlar vermiştir110. 

                                                 
108  Buna göre muayene ve ihbar yükümünü yerine getirmeyen alıcı nasıl ayıba karşı tekeffül 

hükümlerine başvuramıyorsa, sözleşmeye aykırılığa ilişin hükümlere de başvuramayacaktır. 
109  BGE 133 III 335, sh. 339; Ayrıca bkz.: 

“http://www.maillistis.ch/d/informationen/bgeleitentscheide/Band_133_III_335.html”  
110  Yarg. 13. HD., 4.4.1974 T., 1974/492 E., 1974/755 K.; “… Dava ayıplı taşınmaz satışından 

doğmuştur. Borçlar Kanunu’nun 217. maddesi delaleti ile taşınmaz mal satışlarında da 
uygulanması gereken Borçlar Kanunu’nun 202. maddesi hükmünce satıcının tekeffülü altındaki 
satılanın ayıbı anlaşıldığı zaman alıcı muhayyerdir: dilerse satılanı redde hazır olduğunu beyanla 
satımın feshedilmesini, dilerse satılanı alıkoyup kıymetinin noksanı mukabilinde semenin tenzil 
oluinmasını dava eder, ancak semenin indirilmesi çok defa satılan şeyin ayıplı olmasından ileri 
gelen zararı karşılayamaz. Örneğin, bir otomobil satışında, frenlerin bozuk olmasından dolayı 
alıcının uğradığı cismani zarar, semenin indirilmesi ile karşılanmış olamaz. Bu nedenle semenin 
indirilmesi davası ile birlikte genel hükümlere uygun tazminat davası açılabileceği gibi, eksik ifa 
nedeni ile Borçlar Kanunu’nun 96. maddesine dayanan ve uğranılan zararın tazminine ilişkin 
dava açılması da kabildir. Semenin indirilmesi davası Borçlar Kanununun 96. maddesine 
dayanılarak zararın tazmini davasının açılmasına engel değildir. İlmi eserlerde de bu görüş 
benimsenmiş bulunmaktadır. … Davacı bu dava ile semen tenzili dışındaki zararının ödetilmesini 
istediğine göre zarar kalemleri hakkında gerekli inceleme yapılarak sonucuna göre tesis 
gerekirken, davanın yanlış nitelendirilerek bedel tenziline karar verilmesi bozmayı gerektirir”; 
bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

Yarg. 13. HD., 19.3.1992 T., 1992/384 E., 1992/2617 K.; Dava ayıplı taşınmaz satışından 
kaynaklanmaktadır. Gerçekte, Borçlar Kanunu’nun 217. maddesi yollamasıyla taşınmaz mal 
satışlarında uygulanması gereken BK.’nun 202. maddesi hükmünce ayıba karşı tekeffülden alıcı 
lehine seçimlik bazı haklar doğar. O, dilerse satılanı redde hazır olduğunu beyanla satımın 
feshini, dilerse satılanı alıkoyup satış parasından indirim yapılmasını talep edebilir. Veya misli 
eşya satımında satılanın ayıptan ari misli ile değiştirilmesini isteyebilir (BK. m. 203). Ancak, 
semenin indirilmesi, çok defa satılan şeyin ayıplı olmasından ileri gelen zararı karşılayamaz bir 
mahiyet arz edebilir. Farklı bir anlatımla bazen bir olay içerisinde ayıba karşı tekeffülün maddi 
koşullarıyla, akdin gereği gibi ifa edilmemesinin (BK. m. 96) koşulları aynı zamanda 
gerçekleşmiş olabilir. İşte bu hallerde davacı Borçlar Kanununun 202. maddesinde düzenlenen 
satıcının ayıba karşı tekeffül borcu hükümlerine dayanan semenin indirilmesi davası açabileceği 
gibi şartları varsa borcun gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı Borçlar Kanununun 96. maddesi 
uyarınca uğradığı zararın tazminine ilişkin bir dava da açabilir. Hemen belirtelim ki az yukarda 
açıklanan gereği gibi ifa edilmeme dolayısıyla tazminat davasında da ayıba ilişkin muayene ve 
ihbar yükümlülükleriyle ayıbın tabi olduğu zamanaşımı hükümlerinin (BK. m. 207,215/3) 
uygulanması gözardı edilmeyecektir (Bakınız, Prof. Dr. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel 
Borç İlişkileri, Cilt: I/I, 1985, Sh. 202 vd.; Prof. Dr. Necip Bilge, Borçlar Hukuku Özel Borç 
Münasebetleri, 1962, Sh. 75; Prof. Dr. Avni Göktürk, Borçlar Hukuku İkinci Kısım Aktin 
Muhtelif Nev'ileri, 1951, Sh. 406-407). Borçlar Kanunu’nun 96. maddesi gereğince alacaklı 
hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde borçlu kendisine hiç bir kusurun isnat 
edilemeyeceğini ispat etmedikçe bundan ileri gelen zararı tazmine mecburdur. Açıklanan 
nedenlerle, semenin indirilmesi davası Borçlar Kanununun 96. maddesine dayanılarak zararın 
tazmini davasının açılmasına engel değildir. Dosya içeriğine ve toplanan delillere özellikle 
bilirkişi raporuna göre binadaki ayıpların gizli olduğu davacının muayene ve ihbar 
yükümlülüklerini yasal süre içinde davalı tarafa bildirdiği olayda davalının kusurlu olduğu 
anlaşılmaktadır. İleri sürülen maddi olayların ve isteklerin niteliği özellikle semenin indirilmesi, 
davacının satılan şeyin ayıplı olmasından ileri gelen zararını karşılamadığına dair olgular 

 29



Eski tarihli kararlarında ise Yargıtay, sözleşmeye aykırılık hükümlerinin 

uygulanabilmesi için ayıba karşı tekeffül hükümlerinde öngörülen şekil şartlarına 

veya zamanaşımı süresine ilişkin herhangi bir husustan söz etmemiştir. Bunun 

aksine, BK m. 207 hükmünde öngörülen bir yıllık zamanaşımı süresinin geçmiş 

olmasına rağmen alacaklının BK m. 96 vd. hükümlerine dayanarak tazminat talep 

edebileceğine hükmetmiştir111.  

Bununla birlikte Yargıtay 1992 tarihli bir kararında taşınmaz satımında ayıplı 

ifa halinde alıcının ayıba karşı tekeffül hükümlerinde yer alan seçimlik hakların yanı 

sıra sözleşmeye aykırılığa ilişkin hükümler uyarınca tazminat da talep edebileceğini, 

ancak bu tür bir talebin ayıba ilişkin muayene ve ihbar yükümü ile ayıbın tabi olduğu 

zamanaşımı hükümlerine tabi olacağını vurgulamıştır112.  

Ayrıca satıcının ayıba karşı tekeffül borcunu sınırlayan veya ortadan kaldıran 

nitelikte sorumsuzluk sözleşmesi yapılması, kanun hükmüyle birtakım kısıtlamalara 

tabi tutulmuştur. BK. m. 196’nın açık hükmüne istinaden“satıcının hile ile satılanın 

ayıbını alıcıdan gizlediği” ve “satım sözleşmesine konu malda ayıp olup olmadığına 

ilişkin yapılacak muayeneye engel olunması halinde” bu sorumsuzluk sözleşmesi 

geçersizdir ve alıcıya karşı ileri sürülemez113.  

Satıcının hile ile satılanın ayıbını alıcıdan gizlediğinden söz edebilmek için 

satıcının, malda bulunan belirli vasıfların yokluğunu veya eksikliklerin varlığını 

gizlemesi veya susmasıyla alıcıda bir yanılma uyandırması ya da var olan yanılgıyı 

pekiştirmesi, bu şekilde sözleşmeyi kararlaştırılan şartlar altında yapmaya sebep 

olma kastının varlığı aranır114. 

 Satıcının ayıba karşı tekeffül borcunu, BK. m. 194/II’de yer alan açık hüküm 

gereği kusura bağlı olmayan bir borç olarak nitelendirmek gerekir. Nitekim BK. m. 
                                                                                                                                          

değerlendirildiğinde davacının satış bedelini indirme yolunu seçmediği, BK.nun 96. maddesine 
dayanılarak uğranılan zararın tazmininin istediği açık bulunmuştur. 

Hal böyle olunca, satılan binanın ayıplarının giderilmesi için davacı İdare tarafından ihtiyar edilen 
giderlerin tazminine karar verilmesi gerekirken dava yanlış nitelendirilerek bedel tenziline karar 
verilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

111  Yarg. 13. HD., T. 16.03.1984, E. 83-8918, K. 84-2052; Bkz. TANDOĞAN, s. 206, dipnot 130; 
ŞAHİNİZ, s. 29. 

112  Yarg. 13. HD. T. 19.3.1992, E. 1992/384, K. 1992/2617; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 
113 EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 21 – 22; ATABEK, s. 163. 
114 YAVUZ, Özel Hükümler, s. 52 vd. 
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194/II’ye göre “satıcı, (bu) ayıpların mevcudiyetini bilmese dahi onlardan 

mes’uldür.” Buna göre satıcı, ayıba karşı tekeffül borcunun doğmasında kendisine 

bir kusur isnat edilemeyeceğini iddia ve ispat etmek suretiyle borçtan 

kurtulamayacaktır115. Satıcının ceza mahkemesinde beraat etmiş olması dahi satım 

sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğunu etkilemez116. Alıcının maldaki ayıplara 

vakıf olmadığı karinesi mevcuttur117; aksini ispat satıcının yükümlülüğündedir. 

 

D. Sorumsuzluk Anlaşması 
 

1. Ürün Sorumluluğu Yönergesi Bakımından 
Ayrıca Yönerge’nin 12. maddesinde açıkça düzenlediği üzere, “üreticinin 

zarar görene karşı sorumluluğu, sorumluluğu sınırlayan ve sorumluluktan kurtaran 

bir kayıtla sınırlandırılamaz veya kaldırılamaz.” Buna göre, Borçlar Kanunumuzun 

ayıba karşı tekeffül borcunda yer alan düzenlemenin aksine ve Tüketicinin 

                                                 
115 Yargıtay 11. HD, 03.11.1997 T., 1997/6726 E., 1997/7716 K.; Satıcı malın ayıbını bilmese dahi, 

ayıba karşı sorumludur. Davalı şirketin davacıya sattığı araç, müsadereye tabi olduğundan ve 
alıcısının elinden alınarak zapt edildiğinden; davalı şirket alıcısına aracın satış bedelini ve kanuni 
faizini iade etmek zorundadır. … 

 BK.nun 194. maddesi gereği satıcının malın ayıbını bilmese dahi sorumlu olacağı, davalı şirketin 
davacıya sattığı kamyonun ayıplı olmasından dolayı sorumlu olacağı …”; bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”.  

 Yargıtay 13. HD, 14.01.1985 T., 1984/7744 E., 1985/119 K.; “… Taraflar arasındaki 
uyuşmazlığın BK.nun satılanın ayıbından dolayı satıcının tekeffülünü düzenleyen 194 ve onu 
izleyen maddeleri uyarınca çözülmesi gerekir. Dosya içeriği de olayda ayıbın gizli nitelikte 
olduğu ve satımdan bir süre sonra trafikte resmi kayıt işleminin yapılması sırasında davacı 
tarafından öğrenildiği ve bunun üzerine durumun davalıya bildirildiği ve ceza kovuşturmasının 
başlamış olduğu anlaşılmaktadır. Davalı satıcı olarak satılandan yararlanılmayı ortadan kaldıran 
böyle bir ayıptan yasal tekeffül borcu dolayısıyla alıcıya karşı ayıbın meydana gelmesinde kusuru 
olmasa bile sorumludur. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”; TUNÇOMAĞ, s. 75; 
HATEMİ / SEROZAN / ARPACI, s. 98; ERDOĞAN, s. 55; SEROZAN, YD, s. 587.  

116 Yargıtay 13. HD, 14.01.1985 T., 1984/7744 E., 1985/119 K.; “Davacı, davalıdan 06 ... 545 plaka 
sayılı otoyu satın aldığını, trafiğe kayıt sırasında şasenin sonradan numaralandığının anlaşıldığını 
ve zapt edildiğini, ceza davasında beraat ettiğini, ayıplı mal satışı nedeniyle satış bedelinden 
ödenmeyen 180.000 lira senet ve 55000 lira motor değeri indirilmek suretiyle bakiye 370.000 lira 
zararının davalıya ödetilmesini talep etmektedir. … 

 Davalı satıcının ceza mahkemesinde beraat etmiş olması satım sözleşmesinden kaynaklanan 
sorumluluğunu etkilemez. Davacı satıcı olarak, satılandan yararlanmayı ortadan kaldıran ayıptan 
yasal tekeffül borcu nedeniyle alıcıya karşı ayıbın meydana gelmesinde kusurlu olmasa bile 
sorumludur. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

117  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 22. 
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Korunması Hakkında Kanun’un paralelinde, üreticinin sorumluluğunu azaltan veya 

ortadan kaldıran sorumsuzluk sözleşmeleri yapılamayacaktır; yapılsa dahi 

Yönerge’nin 12. maddesi karşısında hükümsüz olacaktır118. Aynı şekilde, yapılan 

alım satım sözleşmesinin genel işlem şartlarında yer alan ve üreticinin 

sorumsuzluğunu düzenleyen hükümler de geçersiz olacaktır. 

Maddenin sorumsuzluk kaydı yasağı, sadece Direktif’in kullanım alanı için 

geçerli olup, ticaret konusu mal zararları, malın kendisindeki zararlar, manevi 

zararlar ve rücu haklarına ilişkin anlaşmalar 12. madde kapsamı dışındadır119. 

 

2. TKHK. Bakımından 
Borçlar Kanunu m. 196’ya göre satım sözleşmesinin taraflarının, satıcının 

hile ile ayıbı gizlediği haller hariç olmak üzere satıcının alıcıya karşı ayıplı maldan 

kaynaklanan sorumluluğunu hafifleten veya tamamen ortadan kaldıran 

“sorumsuzluk sözleşmesi” yapması mümkündür. Bu durum alıcı tarafını teşkil eden 

tüketici ile yapılan bu tür bir sorumsuzluk sözleşmesi açısından düşünüldüğünde, 

sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketicilerin korunması ile ilgili düzenlemelerin 

etkisini azaltmaktadır; zira bazı satıcılar, alıcıya imzalattıkları sözleşmede, ayıba 

karşı sorumluluktan kurtarıcı ifadelere yer vererek kendilerini kolaylıkla 

sorumluluktan sıyırabilmektedirler120. Sosyal bir problem haline gelen satıcı – 

tüketici ilişkileri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. 

maddesi ile daha etkin biçimde korumaya yönelik olarak tüketici lehine özel 

hükümler getirmiştir. 4822 sayılı Yasayla yapılan Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun'daki yeni düzenlemelerle de, geçmiş dönemde uygulamadaki problemler ve 

kanun hakkındaki eleştirilere de yer verilerek koruma önlemleri daha da 

geliştirilmiş ve tüketicinin şikâyet konusu ettiği birtakım hususlar çözüme 

kavuşturulmuştur121. 

                                                 
118  TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 141; YAVUZ, Levent, İmalatçının Sorumluluğu, s. 233; 

AKÇURA KARAMAN, s. 340; WERRO, Franz / PALMER, a.g.e., s. 441. 
119  BISCHOF, s. 115,  
120  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 102. 
121  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 102. 

 32



Bu düzenlemelerden en önemlisi, Borçlar Kanunu’nun ayıba karşı tekeffül 

hükümlerinde yer alan hile olmadıkça tarafların karşılıklı anlaşmaları ile ayıptan 

doğan sorumluluğun kaldırabileceği hükmünün aksine, uygulanması sebebiyle 

tüketici aleyhine oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için, Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun emredici biçimde tarafların sözleşme ile, satıcının 

ayıba karşı sorumluluğunu kaldırma ya da sınırlama yoluna gitmesini yasaklamış, 

dolayısıyla bu hükümlerin aksine yapılan sözleşmeleri geçersiz saymıştır122. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un genel gerekçesinde, kanunun 

hazırlanmasında Avrupa Birliğinin kabul ettiği program ve esasların benimsendiği 

belirtildiğinden, bu kanun hükümlerinin emredici olduğunu ve ayıba karşı 

sorumluluğun sözleşmeyle kaldırılamayacağını ve sınırlanamayacağını kabul etmek 

gerekmektedir123. 

 

 

                                                 
122  ÖZEL, s. 788. 
123  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 102. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

HER İKİ DÜZENLEME AÇISINDAN AYIP KAVRAMI VE 

TÜRLERİ 
 

A. Genel Olarak 
Bu bölümün konusunu oluşturan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 

tanımlanan ayıplı mal kavramı ile Yönerge’deki ayıplı ürün kavramları, yapısal 

olarak temel farklılılar barındıran iki farklı kavramdır. 

Ayıp kavramı ile ilgli olarak yabancı hukukların çoğunda, öğretimize halen 

yabancı olan “uygunluk ayıbı” ve “güvenlik ayıbı” şeklinde bir ayrıma 

gidilmektedir124. “Uygunluk ayıbı”, satım sözleşmesi gibi sözleşmesel ilişkinin 

bulunduğu durumlarda söz konusu olmakta ve sözleşmenin tarafının haklı 

beklentisine uygun olarak ifa edilmediğini göstermekte, “güvenlik ayıbı” ise ürünün 

kullanıcılarının güvenliği; bir başka deyişle vücut bütünlüğü ve malları açısından 

tehlike arz etmesidir ve bu tür ayıplar, mevcut hukuk sistemimizde genellikle 

sözleşme dışı sorumluluk alanının konusunu teşkil etmektedir125. Bu çerçevede 

değerlendirildiğinde Yönerge’de ele alınan ayıplı ürün kavramı “güvenlik ayıbı”na, 

TKHK’daki ayıplı mal kavramı ise “uygunluk ayıbı”na işaret etmektedir. 

Ürün Sorumluluğu Yönergesi’ne göre üründen dolayı sorumluluğun oluşması 

için iki maddi unsurun varlığı gerekir. Bunlardan birincisi ürünün ayıplı olması, 

diğeri de ayıplı ürünün zarara sebebiyet vermesidir. Ayıplı ürün ile zarar arasındaki 

iliyet bağı da sorumluluğun doğması için davacının varlığını ispatlamakla yükümlü 

olduğu şekli unsur olarak sayılabilir. 

Yönerge’nin ayıplı malı tanımlayan 6. maddesine göre 

(1) Bir ürün, tüm hal ve şartlar ele alındığında, özellikle 

a) ürünün sunum şekli, 

b) makul kullanım tarzı, 

c) ürünün piyasaya sürüldüğü zaman dilimi 

                                                 
124 AKÇURA KARAMAN, s. 15. 
125 AKÇURA KARAMAN, s. 368. 
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dikkate alındığında bir kişinin haklı güvenlik beklentisini karşılamıyorsa ayıplı 

olarak kabul edilir. 

(2) Eğer daha sonra daha iyi bir ürün piyasaya sürülürse bir ürün tek başına 

bu sebepten ayıplı olarak değerlendirilemez. 

Maddeden de anlaşılacağı üzere Yönerge ile, üründen dolayı oluşacak zararın 

varlığı yeni bir konsept olarak “güvenli olmayan ürün” ölçütüne bağlı kılınmaktadır. 

Yönerge’nin 6. maddesinde yer verilen bu objektif ölçüt ile kastedilen, “ürüne dair 

haklı güvenlik beklentisi”dir. 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da ayıp kavramı ise, Borçlar 

Kanunu m. 194 hükmünde yer alan “satılan maldaki zikir ve vaat edilen vasıf 

eksiklikleri ile zikir ve vaat edilmeyen ve fakat malda bulunması gereken lüzumlu 

vasıflardaki eksiklikler” tanımına paralel olarak 4. maddede belirtilmiştir. Borçlar 

Kanunu paralelinde düzenlenen zikir ve vaat edilen vasıflar ile malda bulunması 

gereken lüzumlu vasıflar, TKHK’nın “Ayıplı Mal” başlığını taşıyan 4. maddesinde 

somutlaştırılmıştır. Buna göre, “ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma 

kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen 

veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği 

etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından 

değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran 

maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul 

edilir. 

Her iki ayıp kavramına bakıldığında açıkça görüldüğü üzere, Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’daki ayıplı mal ile Yönerge’deki ayıplı ürün kavramları 

birbirinden tamamen farklı iki temel üzerine bina edilmiş iki kavramdır. Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’daki tanımıyla ayıplı mal kavramı Borçlar Kanunu 

paralelinde “maldan beklenen fayda” temeline oturduğu halde, Yönerge kapsamında 

ele alınan ayıplı ürün kavramı ise, “maldan beklenen haklı güvenlik beklentisi” 

temelinde tanımlanmıştır. 

Kanaatimizce yapısal olarak bu derecede farklılık arzeden ayıplı mal ve ayıplı 

ürün kavramlarının, aralarında bir bağlantı noktası oluşturularak bunun üzerinden 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi imkânı mevcut değildir. Bu sebeple her iki “ayıp” 

kavramının ayrı ayrı başlıklar halinde incelenmesi tarafımızca uygun görülmüştür. 
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Bu kapsamda ilk olarak Yönerge’de tanımlanan ayıplı ürün kavramı, aynı 

bölümün ikinci kısmında ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tanımlanan 

ayıplı mal kavramı ele alınacaktır. 

 

B. Yönerge’ye GöreAyıp Kavramı ve Ayıbın Temeli Olarak 

Güvenli Olmayan Ürün 

1. Genel Olarak 

Ürün sorumluluğunda ayıp kavramı, üründeki ayıbın sebep olduğu vücut 

bütünlüğüne ilişkin zararlar ile ayıplı üründen başkaca malların uğramış olduğu 

zararlardan dolayı üreticinin sorumluluğunun mevcut olup olmadığının tespiti 

noktasında temel kurucu/belirleyici iki maddi ölçütten birisidir126. 

Yönerge’nin 6. maddesi, ürün sorumluluğunun temel unsurunu oluşturan 

“Ayıp”127 kavramını tanımlamaktadır128. Yönerge kapsamında ayıp kavramı, 

“ürünün haklı güvenlik beklentilerini karşılamaması”129 şeklinde 

değerlendirilmektedir130. Buna göre “bir ürün, tüm hal ve şartlar; özellikle ürünün 

sunumu, makul kullanım şekli ve ürünün piyasaya sürüldüğü zaman dikkate 

alındığında, bir kimsenin ondan her durumda beklemeye hakkı olduğu güvenliği 

karşılamıyorsa ayıplı olarak kabul edilir.” 

Bu kavram ile ürün sorumluluğundan kaynaklanan sorunların uygun biçimde 

çözümü için, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi 

                                                 
126  Ayıplı üründen üreticinin sorumluluğuna gidilebilmesi için; 1) Ürünün ayıplı olması, 2) Ayıplı 

ürünün Yönerge’nin öngördüğü şekliyle zarara neden olması gerekir. 
127  Ayıp kavramının terminolojik açıklaması için bkz: KIRCA, Üreticinin Sorumluluğu, s. 125 vd. 
128  Yönerge’ye göre haklı güvenlik beklentilerini karşılamayan ürünler için kullanılan “ayıp” 

kavramı, Almanca “Fehler”, İngilize “defect”, Fransızca “défect” terimleriyle ifade edilmektedir.     
129  “Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichtigung 

aller Umstande, … zu erwarten berechtigt ist.” 
130  BORCHERT, s. 30; HESS / WERK, s. 85; SCHULZE / SCHULTE-NÖLKE / JONES, pg. 264; 

BELZ, s. 70; REICH / MICKLITZ, s. 1043; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 1; LÖSCHNER, 
s. 180; POTT / FRIELING, s. 29; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / MURPHY / VELTINS, 
s. 34; WERRO / PALMER, pg. 437; POTINECKE, s. 182; YAVUZ, Levent, Birleşik Krallık 
1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Yasası’nın Kısa Açıklaması, ABD 1992, S. 4, s. 555; 
TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 77. 
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suretiyle yeni bir konseptin gelişmesine yön veren “ürünün güvenliğine” 

dayanmaktadır131. 

Ürün sorumluluğu, tüketicinin maldan beklediği faydanın 

(Gebrauchsfähigkeit) azalmasına yönelik bir sorumluluk türü değildir132. Nitekim 

malın kullanılabilirliğinin azalması hususu, tüketici ve satıcı arasındaki alım satım 

hukuku ile düzenlenir. Devletler, ulusal mevzuatlarıyla malın kullanılabilirliğinden 

kaynaklanan ayıba karşı tekeffül borcuna ilişkin olarak mala uygun objektif 

düzenlemeler geliştirmiştir133. 

Ürün sorumluluğunun konusu ise, zarar görmüş ekonomik menfaatlerin 

karşılanması değil; bir malda mevcut olan ve/veya piyasaya sürüldüğü anda mevcut 

olduğu halde sonradan- ortaya çıkan vasıf noksanlıklarının vücut bütünlüğüne veya 

başka mallara verdiği zararlardan doğan sorumluluktur134. Tazmin edilmesi gereken, 

kişilerin vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan maddi zararlar ile başka mallara 

verilmiş olan zararlardır135. 

Şayet ürün, toplum tarafından sosyal uygunluk/mutabakatla (Sozialadäquat) 

kabul edilmeyen niteliklerinden dolayı bir zarara sebebiyet vermişse, bu zararın 

tazmini gerekir136. Bir ürünün niteliği gereği tehlikeli olduğu veya sağlığa, vücut 

bütünlüğüne veya başka mallara zarar verdiği ve bu sebeple haklı güvenlik 

beklentisini karşılamadığı toplum tarafından kabul edildiği takdirde, ürün hakkında 

bu yönde bir sosyal uygunluk/mutabakatın varlığından bahsedilir ve uğranılan 
                                                 
131  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 1. 
132  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 134; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 1. 
133  Alman Borçlar Kanunu (BGB), bu konuda sübjektif ayıp kavramını geliştirmiştir. Alman 

Hukuku’na göre tüketicinin maldan beklenti içinde olduğu kullanımın makul biçimde tespit 
edilmesi taraflar arasında yapılan satış sözleşmesinin konusudur. Şayet tüketicinin mala ilişkin 
beklentisi karşılanmaz ise bu durumda ayıba karşı tekeffül hükümleri tarafından korunur. (Bkz: 
TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 1). 

134  KULLMANN, s. 103; WANDT, § 1, Nr. 12. 
135  LÖSCHNER, s. 180. 
136  Söz gelimi viskinin içindeki alkol oranı bu içkinin bir özelliğidir ve herhangi bir şüpheye yer 

bırakmaksızın her viski içenin bedensel yapısına zarar vermektedir. Buna rağmen viskinin bu 
özelliği kamu tarafından sosyal uygunluk olarak kabul edilmektedir. Buna göre sosyal 
değerlendirme olumludur. Domates salçası, içindeki civanın yenmesi durumunda aynı biçimde 
şüpheye yer bırakmaksızın bedensel yapıya zarar vermektedir. Ancak domates salçasının bu 
özelliği kamu tarafından bir sosyal uygunluk olarak kabul edilmemektedir. Buna göre sosyal 
değerlendirme olumsuzdur ve kişinin hakkının ihlal edilmesinden kaynaklanan zararın tazmini 
gerekir. Bkz.: TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 2. 

 37



zararın tazmini gerekmez. Bu konuda, malın niteliklerinin değerlendirilerek bir karar 

verilmesi gerekir. 

Ayıp kavramına ilişkin bu çığır açan Yönerge, bu mülahazalar doğrultusunda 

Avrupa Konseyi ve Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen “ayıp” kavramı ile 

yapılandırılmıştır137. Buna göre Yönerge’de ürün, “bir üründen haklı olarak beklenen 

güvenliğin bulunmaması” durumunda ayıplı olarak nitelendirilmektedir. Topluluk 

kanun koyucuları, üretici tarafından piyasaya sunulan ve tüketici tarafından amacına 

yönelik olarak kullanılan ürünlerin tüketicinin vücut bütünlüğünü bozmayacak 

biçimde güvenli olduğundan emin olmalıdırlar, ancak meydana gelen zararların 

kamu nezdinde bir sosyal uygunluk olarak kabul edilmesi durumu bunun 

dışındadır138. Bu konuya, ürünün sunumu bölümünde ayrıca değinilecektir139. 

 

2. Ayıbın Tesbitinde Ölçütler 

a. Temel Ölçüt: Ürünün Güvenli Olmaması 

(1) Haklı Güvenlik Beklentisi 

Ayıp kavramı, ürünün güvenli olup olmadığından yola çıkılarak ele 

alınmıştır140. Yönerge’nin 6. maddesinde, ürün hakkındaki haklı güvenlik 

beklentileri objektif ölçütlerle ortaya konulmaya çalışılmıştır141. Bununla birlikte, 

haklı güvenlik beklentisini karşılamaması olarak nitelendirilen ayıp hali, yargı 

kararlarına bağlı olarak gelişecek dinamik bir kavramdır142. 

                                                 
137  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 3. 
138  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 5. 
139  Bkz. s. 44 vd. 
140 FELLMANN, Walter, Der Produkte- und Fehlerbegriff, in: Produktehaftpflicht im 

europäischen Umfeld, hrsg. von Rolf H. Weber, D. Thürer und R. Zäch, Zürich 1994, s. 31 usw, 
s. 50; KULLMANN, s. 98; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 2; WERRO / PALMER, pg. 438. 

141  BARTL, § 3, Nr. 4. 
142  HESS, Hans-Joachim, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz, 2. Auflage, Bern - Stuttgart 

- Wien 1996, s. 240. 
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Kamuoyunun ürünün güvenli olmasına ilişkin her beklentisi ürünün zarara 

yol açan özelliğini bir ayıp olarak sınıflandırılamaz; güvenlik beklentisi “haklı” 

olmalıdır143. 

Gerçekten de ürün sorumluluğunda maldan beklenen, –ayıba karşı tekeffül 

hükümlerinde olduğu gibi- malın sözleşmeye uygun veya ondan umulan faydayı 

sağlaması değil, malın kişilerin vücut bütünlüğüne veya mal güvenliğine zarar 

vermemesidir144. 

Güvenlik beklentisinin haklı olup olmadığının tespiti kolay değildir145. Bu 

konu, hâkimin takdirindedir. Hâkim, her somut olayda zarara sebep olan üründen 

zarara sebep olduğu öne sürülen niteliğin mevcudiyetinin veya eksikliğinin 

beklenilip beklenilemeyeceğine karar verir146. Bu ise, her somut olayın ayrı ayrı 

değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelir. Gerekirse hâkim her somut olayda 

uzmanlarca belirlenmiş ve kontrol edilmiş olan “kamunun güvenlik beklentilerini” 

kabul edebilir147. 

 

(2) Üründen Haklı Olarak Beklenmesi Gereken Güvenlik 

.Anlayışında Esas Alınacak Kişi Çevresi 

Haklı güvenlik beklentisini belirlemek için öncelikle Yönerge metnine 

bakmak gerekir. Güvenlik beklentilerini belirleyecek olan kişi çevresi, ayıplı ürünün 

tarif edildiği Yönerge’nin 6. maddesinde belirsiz şahıs zamiri “kişi” ile 

                                                 
143  BEHRENS, Hans Jörg, Produkthaftung in Ausfüllung der EG-Richtlinie nach den englischen 

und deutschen nationalen Regeln, Diss., München 1991, s. 84; SCHMIDT – SALZER, Art. 6, 
Nr. 70 u. 116; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 5; BARTL, § 3, Nr. 11; SCHULZE / 
SCHULTE-NÖLKE / JONES, pg. 265; HESS, s. 245; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / 
MURPHY / VELTINS, s. 34; MUSULAS, s. 8; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 131, 
HAVUTÇU, s. 73, ERLÜLE, s. 106; TİRYAKİ, s. 238. 

144 OFTINGER, Karl / STARK, Emil W., Schweizerisches Haftphlichrecht, Zweiter Band: 
Besonderer Teil, Erster Teilband: Verschuldenshaftung, gewöhnliche Kausalhaftungen, 
Haftung aus Gewässerverschmutzung, 4. Auflage, Zürich 1987, § 16, Nr. 391-392; (KIRCA, 
Ürün Sorumluluğu, s. 127’den naklen). 

145  BARTL, a.g.e., § 3, Nr. 3. 
146  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 6; BARTL, § 3, Nr. 3; TİRYAKİ, s. 238.  
147  BARTL, § 3, Nr. 15. 
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belirtilmiştir148. Böylelikle, somut zarar durumunda zarar görenin güvenlik beklentisi 

ile bağlantılı olmayan bir ifade ortaya çıkmaktadır149. 

Buna göre güvenlik beklentisini, zarar görenin kişisel beklentileri değil, 

kamuoyunun genel beklentisi belirler150. Bir başka ifadeyle ürünün güvenli olup 

olmadığının tespitinde kişilerin sübjektif beklentileri değil, kamuoyunun genel ve 

objektif beklentileri esastır151. Yönerge genel olarak tüketicilerin vücut bütünlüğü ve 

malvarlığı değerlerinin üründeki ayıp nedeniyle gördüğü zararların tazminini 

amaçladığından, orta vasıftaki kullanıcı/tüketicinin haklı güvenlik beklentisi ölçüt 

alınmıştır152. Aksi yönde yapılacak bir düzenleme, üreticinin büyük bir yükümlülük 

altına girmesine yol açardı153. Bu ise, ürün sorumluluğu üzerinden değerlendirilen 

risk düzenlemesi ile amaçlanan değildir154. Her bireyin bu tür özel/bireysel 

durumundan doğan sorumluluk, yine kendisi tarafından bir yaşam riski olarak 

taşınmalıdır155. 

Güvenlik beklentilerinin öznesi; belirleyicisi kamudur. Nitekim ürün 

sorumluluğunda gerekli olan objektifliğin önünü de, yalnızca bu biçimde belirlenmiş 

olan bir ölçüt açabilir156. 

Bununla birlikte, ürünün güvenli olarak kabul edilip edilemeyeceğinin 

belirlenmesinde “ideal tipte bir tüketiciden” yola çıkılması uygun değildir157. Ürünün 

                                                 
148  Çok küçük farklılıklarla Alman Ürün Sorumluluğu Kanunu (Gesetz Über die Haftung für 

fehlerhafte Produkte)’nun 3. maddesinde yer verilen Yönerge’nin Almanca metninde, belirsiz kişi 
zamir olan “man” kullanılmıştır: “Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, 
die man unter Berücksichtigung aller Umstände … zu erwarten berechtigt ist.” 

149  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 52; BARTL, § 3, Nr. 11. 
150  HESS, s. 239; BARTL, § 3, Nr. 3; BELZ, s. 70; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / 

MURPHY / VELTINS, s. 34. 
151  WANDT, § 1, Nr. 11; HESS, s. 242. 
152  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 67 u. 117; HESS, s. 241; BEHRENS, s. 89; RETTENBECK, 

s. 45; HAVUTÇU, s. 72. 
153  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 4. 
154  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 4. 
155  RETTENBECK, s. 45. 
156  BARTL, § 3, Nr. 11. 
157  HOLLMANN, Hermann, Die EG-Produkthaftungsrichtlinie, Der Betrieb 1985, s. 2392. 
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güvenli olup olmadığının tespitinde esas alınması gereken ölçüt, “tüketici 

beklentilerinden” ziyade, kamunun bu yöndeki değerlendirmeleridir158. 

Ürüne ilişkin güvenlik beklentilerini, ürünün sunulduğu kişi çevresinden 

tamamen bağımsız düşünmek de isabetli sonuç vermez159. Üründen beklenen haklı 

güvenliğin, ortalama bir anlayışa sahip tüketicilerin veya ilgili üçüncü kişilerin 

beklentilerine göre belirlenmesi gerekir160. Aksi takdirde, üründen kaynaklanacak 

tüm olası zararın üreticiye yüklenmesi şeklinde bir durum ortaya çıkacaktır ki bu 

sonucun beraberinde getirdiği birçok sorun da konuyu çözümsüz hale getirmeye 

yetecek mahiyettedir. Bunun sonucunda söz gelimi üretici açısından maksimum 

güvenliği sağlamak amacıyla yapılan araştırma-geliştirme ve sigorta masrafları 

artacak, bu da ürünün fiyatı anlamında tüketiciye yansıyacak, ürün-fiyat dengesi 

tüketici aleyhine bozulacaktır161. Ürünün bu ekonomik yönü dahi, üründen 

beklenmesi haklı güvenliğin “mutlak” olmaması gerektiğini açıkça ortaya 

koymaktadır. Bu sebeple haklı güvenlik beklentisini belirleyecek tüketici kitlesi 

olarak ortalama kişi çevresi dikkate alınmalı, üründe ise “mutlak güvenlik” değil 

“makul güvenlik” aranmalıdır162. 

Yönerge’nin zarara uğrayan kişi çevresini ürün kullanıcısının dışında kalan 

üçüncü kişileri de kapsayacak şekilde genişletmesi de, bir ürünü yalnızca kullanıcısı 

veya tüketicisinin değil, bu kişi çevresi ile birlikte ürünün kullanımı ile bir ilgisi 

olmayan, ancak Yönerge’nin öngördüğü şekliyle ayıplı üründen dolayı zarara 

uğrayan üçüncü kişilerin de bu değerlendirmeye esas alınacağını göstermektedir163. 

Yalnızca teknik kişilerin ve/veya uzmanların kullanımına sunulan bir ürünün 

söz konusu olduğu hallerde, bu teknik/uzman çevrenin güvenlik beklentilerinin 

karşılanması esastır164. Bu sebeple ürünün güvenlik yönünden taşıdığı riskler 

                                                 
158  BEHRENS, s. 90. 
159  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 132. 
160  HESS / WERK, s. 82; FELLMANN/von BÜREN-von MOOS, Nr. 183 (ERLÜLE, s. 106’dan 

naklen). 
161  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 5. 
162  FELLMANN, s. 57. 
163  WANDT, § 1, Nr. 16. 
164  KULLMANN, s. 100; SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 122; FELLMANN, s. 31 usw, s. 57; 

HESS, s. 241. 
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kullanıcı tarafından bilinmekte ve bu riski özenli davranarak önleyebilmeleri 

mümkünse, ürünün ayıplı olmadığı kabul edilir165. 

Buna karşılık ürün farklı kişi çevrelerine yönelmişse üretici, ürün hakkında en 

az yetkinliğe sahip kitleyi esas alarak, ürün güvenliğini bu grubun haklı beklentileri 

seviyesinde tutmalıdır166. Bilhassa ürün hakkındaki kullanım kılavuzu, uyarılar ve 

talimatlar bu kişi çevresine göre belirlenmelidir167. Aksi takdirde ayıplı üründen 

doğan sorumluluğun kabulü gerekir. Yalnızca belli bir yaş grubunun veya belli bir 

kişi çevresinin kullanımına sunulan ürünlerde de üreticinin ortalama güvenlik 

beklentisini bu kişi çevresini gözetmek suretiyle daha yüksek seviyede tutması 

gerekir168. Örneğin çocuklar, yaşlılar veya engelli kişilerin kullanımına sunulan 

ürünlerde durum böyledir. 

Diğer yandan haklı güvenlik beklentileri, tüketimin yapıldığı ülkenin 

“kamuoyuna” bağlıdır ve bir zarar durumunda ürün hakkında karar verecek olan o 

ülkenin kamuoyunun temsilcisi olarak hâkimdir169. Söz gelimi, bir traktörün düz bir 

ülkede olan Hollanda veya dağlık bir ülke olan İskoçya’da satılması farklılık arz 

eder. Bu durumda İskoçya’da, Hollanda’daki beklentinin çok daha ötesinde, traktör 

sürücüsünün traktörün devrilmesi durumunda korunmasını sağlayacak bir koruma 

kabininin mevcudiyeti haklı güvenlik beklentisi teşkil edecektir170. Zaten bu durum 

da Avrupa Birliği’nin ve Avrupa piyasasının üreticiden farklı durumlara göre kendini 

uyarlaması talebinin bir sonucudur. 

 

 

 

 

                                                 
165  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 5; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 132; HAVUTÇU, s. 73. 
166  KULLMANN, s. 100. 
167  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 123. 
168  REICH / MICKLITZ, s. 1060 (TİRYAKİ, s. 238’den naklen); TASCHNER / FRIETSCH, § 6, 

Nr. 4. 
169  BARTL, § 3, Nr. 13. 
170  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 4. 
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b. Diğer Ölçütler 

(1) Genel Olarak 

Somut bir zarar durumunda kamunun güvenlik beklentilerinin haklı olup 

olmadığına karar verebilmek için hâkim, bu konuda ayrıca özel bir talebe gerek 

olmaksızın “somut olayın tüm özelliklerini göz önünde bulundurarak” hareket 

edecektir171. Somut olaydaki “tüm özelliklerin göz önünde tutulması” şeklindeki 

açılımla topluluk kanun koyucusu, üye ülkelere Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen 

ürünün sunumu, makul kullanım amacı ve piyasaya sunulduğu zamandan başka 

hususları da dikkate almaya izin veren bir düzenlemeye gitmiş; böylece 6. maddeyi 

ayıplı ürünün tanımını kısıtlayan boş bir formül olmaktan çıkarmış ve somut olay 

adaletinin gözetilerek bir çözüme varılması gerektiğini benimsemiştir172. 

Topluluk kanun koyucusunun, 6. maddede sayılan ve ürünün haklı güvenlik 

beklentisini karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesinde ele alınacak üç objektif 

ölçüt olarak düzenlediği hususlar ürünün sunumu, ürünün makul kullanım amacı ve 

ürünün piyasaya sunulduğu zamandır. Bu üç hususun ortak tarafı, soruşturulan ürünü 

kendi özelliklerinde karakterize edilebilen objektif bakımdan kolay kontrol edilebilir 

bir durum ortaya koymaları ve buradan yola çıkarak diğer hususların aynı karaktere 

sahip olmalarıdır173. 

Ürünün ayıplı olarak nitelendirilebilmesi için, sayılan bu üç ölçütün 

tamamının ürün bakımından gerçekleşmiş olması gerekli değildir; herhangi birinin 

üründe mevcut olması yeterlidir174. 

 

(2) Ürünün Sunumu 

Ürünün genel görünümü, nitelikleri, paketlenmesi, markası, fonksiyonları, 

ürünle ilgili talimatlar ve bunun gibi ürün hakkında bilgi verici mahiyetteki tüm 

                                                 
171  BARTL, § 3, Nr. 14; SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 99; KULLMANN, s. 103. 
172  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 11; BARTL, § 3, Nr. 14; POTINECKE, s. 182. 
173  BORCHERT, s. 30. 
174  ERLÜLE, s. 110. 
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çalışmaları, ürünün sunumu içinde değerlendirmek gerekir175. Ürün sunumu ile 

madde 6/1-a’da yer alan üreticinin birinci planda yürüttüğü tüm bu faaliyetler 

anlaşılmalıdır. Üretici, bu faaliyetler ile ürününü kamuya mümkün olduğu kadar çok 

sayıda kullanıcıya ve istisna olarak özelde somut kullanıcıya hitap edecek biçimde 

ortaya koyar176. Bu ilk planda ürünün tarif edilmesiyle, niteliklerinin kamuya 

tanıtılmasıyla ve bu niteliklerin kullanabilmesi için talimatın belirtilmesiyle 

gerçekleştirilir177. 

Üreticinin, ürünün kullanılabilmesine yönelik talimatı, diğer hususlara göre 

daha ön planda yer alır178. Zira üretici, tüketiciyi ürünün kullanım biçiminden 

habersiz olan kişinin ürünü amacına yönelik olarak kullanması durumunda tehlike 

doğurabilecek ürüne has özelliklerle ilgili olarak uyarmakla yükümlüdür179. Çünkü 

üretici, bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde “talimat ayıbının” müeyyideleri 

ile karşı karşıya kalacaktır180. Ürünün doğru bir şekilde yapılan sunumu, tüketiciye 

yönelik olarak bilgilendirme mahiyetini ihtiva ettiğinden, üründen dolayı zararın 

oluşumunu engelleyici bir etkiye sahiptir. Bu anlamda da ürünün ayıplı olup 

olmadığının belirlenmesinde önemli bir anlam taşımaktadır. Nitekim üretici 

tarafından yapılan itinalı ve yeterli bir bilgilendirme, tüketicinin ürünün özellikleri 

üzerinden sağlanan ürün güvenliğinin üzerinde her hangi bir ürün güvenliği 

beklemesini engelleyecektir181. 

                                                 
175  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 13; ERMAN, s. 3179; RETTENBECK, s. 47; BEHRENS, s. 

95; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / MURPHY / VELTINS, s. 35; WERRO / PALMER, 
pg. 439. 

176  BARTL, § 3, Nr. 36. 
177  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 13. 
178  HAVUTÇU, s. 74. 
179  ERMAN, s. 3179. 
180  Üreticinin talimat/bilgilendirme yükümlülüğü ve bu sebeple ayıplı üründen doğan sorumluluğu 

hakkında daha detaylı bilgi için bkz.: ÖZTAN, Bilge, İmalatçının Sorumluluğu, Ankara 1982, s. 
147 vd. 

181  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 60. 
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Bununla birlikte üretici, yükümlülükten kurtulmak için ürünü “sorumsuzluk 

kayıtları” ile “ayıpsız” kılmaya da çalışmamalıdır. Bu durumda 12. maddede 

belirtilen yasağa aykırı bir fiil işlenmiş olur182. 

Bu bağlamda reklam konusunun da özel bir yerde ele alınması gerekir. 

Hollmann haklı olarak ürünün özellikleri bağlamında kamunun beklentilerine 

yönelik reklâm etkisine ve buradan dolayı güvenliğe dikkat çekmektedir183. Şayet 

gerçeğe aykırı bir biçimde ürünün güvenliği reklam edilir ve bunun üzerinden de 

reklâmı yapılırsa, bu durumda üretici burada ortaya atılmış olan güvenlik beklentileri 

bakımından ürününü değerlendirmeye tabi tutmalıdır184. Bundan dolayı üreticinin 

ürünü için büsbütün ayıplı bir pozisyon ortaya çıkabilir. 

Ürün sorumluluğu konusunda ele alınan ürün hakkında yapılan reklâmları, 

yalnızca “haklı” güvenlik beklentisi yönünden değerlendirmek gerekir. Ürünün 

reklamında, ürünün belli nitelikleri, kullanma amacına elverişliliğine ilişkin 

açıklamalar vb., bu konunun dışında kalmaktadır185. Ürün hakkındaki reklamları da 

yalnızca bu yönüyle incelemek gerekir. Örneğin bir temizlik ürününün reklamında, 

en zorlu lekeleri bile hiçbir ön işleme lüzum olmaksızın çıkardığı kanaati 

oluşturuluyor fakat gerçekte bu işlemin tersi söz konusu ise dahi, ürün sorumluluğu 

anlamında ürünün sunumu sebebiyle üreticinin herhangi bir sorumluluğuna 

gidilemez186. Buradaki sorumluluğun, olsa olsa ayıba karşı tekeffül sorumluluğu 

kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Diğer taraftan, reklâmdaki ifade üründen haklı 

olarak beklenen güvenliğe ilişkin olsa dahi, reklâmdaki abartmalar ve yanlılıklar, 

orta vasıftaki ideal kullanıcı/tüketici tipi tarafından anlaşılabilecek nitelik içeriyorsa 

bu durum “ürünün sunumu” kavramının altında değerlendirilmemelidir187. Çünkü 

reklâm konusu, bu tür unsurları da içinde barındıran kendine has bir yapıya sahiptir. 

                                                 
182  Yönerge’nin 12. maddesi, sorumsuzluk kayıtlarına ilişkin olarak Borçlar Kanunu’ndaki ayıba 

karşı tekeffül hükümlerinde belirtilenin aksine ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 
paralelinde bir düzenlemeye yer vermiştir. Buna göre, “üreticinin zarar görene karşı sorumluluğu, 
sorumluluğu sınırlayan veya ortadan kaldıran bir kayıtla sınırlandırılamaz veya kaldırılamaz.” 

183  HOLLMANN, s. 2394. 
184  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 66. 
185  HAVUTÇU, s. 74. 
186  FELLMANN/von BÜREN-von MOOS, Nr. 235 (HAVUTÇU, s. 74’den naklen).  
187  BEHRENS, s. 96; FELLMANN / von BÜREN-von MOOS, Nr. 235 (HAVUTÇU, s. 74’den 

naklen); ERLÜLE, s. 115. 
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Üreticinin, ürününe ait esaslı ve tehlikeli özelliklerini ortaya koymaması hali, 

bu tür açıklamaların ürünün gerekli olan sunumuna dâhil olmasına rağmen, 

reklamcılık alanında değerlendirilmesi gereken bir durum değil; ürünün 

tanımlanması şeklinde değerlendirilmesi gereken bir durum arz eder188. Dolayısıyla 

bu yönde yapılacak olan açıklamalar da “reklâm bakımından” etkin olmayacaktır. 

Ürünün görünümü de kullanıcının ilk bakışta ürünle ilgili olarak güvenli olup 

olmadığı konusunda bir kanaat edinmesine sebep olan unsurlardan kabul edilir. Bu 

da kişinin ürünü kullanımında göstereceği özen derecesini etkileyeceğinden, bu 

hususun da haklı güvenlik beklentisini belirleyici bir unsur, dolayısıyla ürünün ayıplı 

olup olmadığına karar verilmesinde göz önüne alınması gereken bir husus olarak ele 

alınmalıdır. 

 

(3) Makul Kullanım Amacı 

Yönergeye göre ürünün ayıplı olup olmadığına ilişkin kararın verilmesi için 

özellikle göz önünde bulundurulması gereken ikinci husus malın kullanım amacıdır. 

Makul kullanım amacı ile kast edilen sözleşmeye dayalı “kullanılabilirlik” 

değil, ürünün kötüye kullanımı veya hatalı kullanımının da dışında kalan objektif 

kullanım amacıdır189. 

Bu husus, ürünün hizmet etmesi için belirlenmiş olan; ürünün tahsis edilmiş 

olduğu kullanım amacından ortaya çıkar190. Bu yönüyle ürünün makul kullanım 

amacı, ilk başta üretici tarafından belirlenmekle birlikte, üreticinin piyasaya sürdüğü 

malının kullanım biçimlerini gözlemleme yükümlülüğüne bağlı olarak 

(Produktbeobachtungspflicht191), tüketicilerin kullanımları doğrultusunda yapılan 

tespitler ışığında gerekli uyarıları ve talimatları/bilgilendirmeyi yapmaları gerekir192. 

                                                 
188  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 14; HESS, s. 264. 
189  BARTL, § 3, Nr. 39; BEHRENS, s. 98. 
190  BEHRENS, s. 99. 
191  Ürünün piyasaya sürülmesinin ardından üreticinin ürünü takip ederek, ürünün kullanımına bağlı 

olarak hakkında tüketici/kullanıcıların uyarılması ve talimat verilmesi/bilgilendirilmesi üreticinin 
ürünü gözlemleme yükümlülüğünü teşkil eder.  

192  FREITAG, s. 17; BELZ, s. 72; HAVUTÇU, s. 74; BARTL, § 3, Nr. 39. 
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Aksi takdirde ürün ayıplı olarak kabul edilecektir. Ancak, ürünün makul kullanım 

amacı ile ilgili olarak üreticinin öngöremeyeceği kullanım şekillerinden doğan 

zararlardan dolayı ürün sorumluluğunun varlığı kabul edilerek zararın tazmini yoluna 

gidilmesi hakkaniyetli değildir193. Bu durumun, kullanıcı/tüketicilerin risk alanına 

dâhil olduğu kabul edilmelidir194. 

Dolayısıyla ürünün ilk piyasaya sürülmesi aşamasında kullanım amacı üretici 

tarafından belirlenmekle birlikte, daha sonra tüketicinin malı kullanım biçimi de bu 

amacın tespitinde önemli bir rol oynar. 

Ürünün makul kullanım amacının sınırının da bu şekilde belirlenmesi ve 

üreticinin sorumluluğunun bu çerçevede belirlenmesi gerekir. Örneğin, bir konserve 

kutusunu adi bir çakıyla açmaya çalışırken elini kesen kişi, çakının üreticisini malın 

ayıplı olmasından dolayı sorumlu tutamayacaktır; zira çakı bir konserve açacağı 

değildir195. 

Tespit edilmesi gereken husus, ürünün hangi kullanımının ölçüt olarak ortaya 

konulacağıdır. Topluluk kanun koyucuları “amacına uygun kullanım” kavramını iki 

sebepten ötürü dar olarak değerlendirmişlerdir: Bunlardan birincisi, ürünün amacının 

tespitini ve böylelikle ürünün amacına uygun kullanımını üreticinin inisiyatifine 

bırakmamaktır196. Nitekim üreticinin, ürünün kullanım amacını ve buradan yola 

çıkarak ürünün ayıplı olup olmadığını belirlemesi, objektif bir ayıp tespitine de aykırı 

düşecektir. İkinci olarak ise ürünler, toplumun genel kabulü ile genellikle “amacına 

uygun kullanımının” dışındaki başkaca biçimlerde de kullanılabilmesidir197. 

Örneğin, küçük çocuklar tahtadan imal edilmiş trenleri ağızlarına götürmektedir. 

Uzağı göremeyenler konuşma sırasında gözlüklerinin kulaklıklarını dudaklarına 

sürmektedir198. Her iki durumda da ürünün kullanımı “amacına uygun kullanım” 

kavramı ile karşılanamamaktadır. Bununla birlikte bu kullanım biçimleri, toplumun 

                                                 
193  BEHRENS, s. 93; ERLÜLE, s. 109. 
194  HONSELL, § 21, Nr. 44; RETTENBECK, s. 49. 
195  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 15. 
196  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 116. 
197  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 16. 
198  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 17. 
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genel kabulüne uygundur199. Bu sebepten, bir tahta tren zehirli boya ile boyanmamalı 

veya gözlük kulaklıkları dudaklarda bir rahatsızlığa neden olabilecek bir 

malzemeden imal edilmemelidir200. 

Topluluk kanun koyucusu, bu sebeple “bayağı biçimde (basitçe) 

hesaplanabilecek olan” kullanımı benimsememiştir. Her ne kadar maddenin yazımı 

öznesiz (pasif) olarak formüle edilmiş olsa da burada ilk etapta kast edilen 

üreticidir201. Topluluk kanun koyucusu, üreticiden ürünün kullanım amacının 

tespitine aykırı düşmeyecek biçimde kullanım çeşitlerini göz önünde tutmasını talep 

etmektedir202. Üretici, bu konuyu ürünün üretimi safhasında göz önüne 

bulundurmalıdır203. Buna karşın madde 6/1-c “… üreticinin basitçe 

hesaplayabileceği” veya hatta “hesap etmesi gerektiği” şeklindeki ifadesinden, 

topluluk kanun koyucusunun ürünün makul kullanımının değerlendirilmesinde 

kamunun objektif güvenlik beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğine işaret 

ettiği; sosyal bakımdan olağan kabul edilen her şeyin, kullanım amacının 

değerlendirilmesinde ölçüt alınması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır204. Hatta 

değerlendirmeye tabi tutulan ürünün kullanım amacına uygun olmadığının tespiti 

halinde de tek başına bu yüzden ayıpsız olarak kabul edilmemelidir. Örneğin; bir 

sandalye sadece oturmaya değil, aynı zamanda üstüne basılır bir dayanıklılığa sahip 

olacak biçimde üretilmiş olmalıdır. Çünkü sandalyenin asli kullanım amacı olan 

üzerine oturmanın dışında merdiven olarak kullanılması da ürünün olağan kullanımı 

olarak değerlendirilebilecek nitelikte üreticinin öngörebileceği “makul” bir kullanım 

şeklidir ve bu halde kullanıcının/tüketicinin üründen beklediği güvenlik de 

“haklı”dır205. 

Öngörülemeyen hatalı bir kullanım durumunda ayıplı bir üründen 

bahsedilemeyecektir ve dolayısıyla üreticiye de bu sebeple bir sorumluluk 

                                                 
199  HONSELL, s. 175. 
200  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 17. 
201  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 142. 
202  BELZ, s. 71. 
203  HOLLMANN, s. 2393. 
204  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 17. 
205  ERLÜLE, s. 118. 
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atfedilemez206. Üreticinin öngörülemeyen hatalı bir kullanım öncesi yapması gereken 

uyarıları yapmadığı ve bu uyarılar ayıpsız olan ürün hakkında bir talimat ayıbı 

oluşturmaktaysa, bu durumda üreticinin sorumluluğunun sebebi bambaşka bir 

kapsama girer. Bu durumda sorumluluk objektif kullanım amacı kapsamında değil, 

olası tehlikelere karşı üreticinin bilgilendirmede bulunmaması sebebiyle talimat 

ayıbından kaynaklanmaktadır. 

Somut olayda ürünün kötüye kullanımın sınırlarını belirlemek hâkimin görev 

alanına girmektedir. Bu da açıkça göstermektedir ki; ürünün kullanım amacının 

ayıplı olarak değerlendirilmesinde takdir yetkisi, somut olay adaletinin sağlanması 

açısından hâkime aittir. 

 

(4) Piyasaya Sürme Zamanı 

Yönerge’nin 6/1-c. maddesinde yer verilen ve ürünün ayıplı olup olmadığını 

belirleyen üçüncü unsur, ürünün piyasaya sürülme zamanıdır. Bir ürünün piyasaya 

sunulduğu zamanın belirlenmesi, ürünün ayıplı olup olmadığının tespiti açısından 

objektif bir ölçüttür. 

Zarara yol açan ürünün piyasaya sunulduğu anda ayıplı olması gerektiği 

hususu Yönerge’nin ayıplı üründen sebep olduğu zararlardan doğan sorumluluktan 

kurtuluş kanıtlarının düzenlendiği 7/a maddesinde yer verilen temel bir prensiptir. 

Üretici, ürünün piyasaya sunulmasının ardından ortaya çıkan zarar verici 

özelliklerinden dolayı sorumlu tutulamaz207. Kamunun, daha eski bir üründen yeni 

bir üründe bulunan güvenliği aynı derecede beklemesi hakkaniyetli değildir. 

Bundan sonra, zarara yol açan ürün özelliğinin “ayıplı” olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceğine ilişkin hâkimin karar verme zamanının o an olup olmadığı 

hususu önem taşır. Hâkim, kararını verdiği anda geçerli olan güvenlik beklentilerine 

                                                 
206  Yönerge madde 8/2; Dolayısıyla 8. maddenin 2. fıkrasının uygulanması için bir alan kalmamış 

olur. 
207  WANDT, s. 48; HESS, s. 279; ERMAN, s. 3179; BEHRENS, s. 92; BELZ, s. 73; 

RETTENBECK, s. 48; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / MURPHY / VELTINS, s. 35; 
TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 7.  
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göre hüküm vermelidir208. Bir başka deyişle kararın ortaya çıktığı an esas alınmaz. 

Kullanılmış bir ürün için, kullanılması dolayısıyla maruz kaldığı yıpranmadan ötürü 

üreticinin bir sorumluluğu doğmaz209. Her ürün eskir; ancak söz konusu eskime 

olağan seyretmelidir; yüksek bir eskime oranı ise istisnai bir durumda başlangıçta 

mevcut olan bir ayıptan kaynaklanıyor olabilir210. 

Buna göre, ürünün ayıplı olduğunun piyasaya sürüldüğü anda tespit edilmesi 

ve üreticinin daha sonra oluşacak zarara neden olan özelliklerden sorumlu olmaması 

temel prensiptir. Ürün “piyasaya sunulduktan” sonra güvenlik beklentileri değişirse 

ürünün ayıplı olarak kabul edilmesi açısından bu değişiklikler önemsizdir211. Bir 

başka ifadeyle zararın ortaya çıkma zamanı herhangi bir önem taşımaz. Örneğin; 

yıllar önce seri üretimde emniyet kemeri olmadan üretilmiş ve satılmış olan bir 

motorlu taşıt, daha sonradan ortaya çıkan zararlar dolayısıyla daha güvenli bir üretim 

biçimi olarak ve böylelikle kamunun yükselmiş olan güvenlik beklentileri sebebiyle 

çıkarılan bu güvenlik önleminin yeni üretilmekte olan motorlu taşıtlara seri biçimde 

monte edilmesiyle ayıplı duruma düşmez212. Önceden ayıplı olmayan, yine ayıpsız 

olarak kalmaya devam eder213. 

Zararın ortaya çıktığı an ürünün ayıplı olması yönündeki karara dayanak 

yapıldığı takdirde, geçmişte ayıpsız olan mal sonradan ayıplı bir mal haline 

gelecektir214. Bu Yönerge ile amaçlanana aykırıdır. Bu konuyu tam olarak açıklığa 

kavuşturmak adına madde 6/1-c ayıplı durum hakkında karar verilmesi için gerekli 

olan piyasaya sürme anının dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bununla 

birlikte topluluk kanun koyucusu, her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için madde 

                                                 
208  BARTL, § 3, Nr. 20. 
209  POTINECKE, s. 179. 
210  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 18. 
211  BARTL, § 3, Nr. 20. 
212  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 20. 
213  Nitekim madde gerekçesinde de bu husus açıkça belirtilmiştir: Kesin olan ilk önce ürünün 

piyasaya sürüldüğü zaman dilimidir (anıdır). Burada da ürünün piyasaya sürüldüğü andaki 
güvenlik beklentileri ölçüt olmak üzere somut zarara yol açan ürün hakkında karar verilir. Bir 
ürün eğer piyasaya sürüldüğü anda olağan ve haklı güvenlik beklentilerini karşılamış ve ayıpsız 
olarak kabul edilmişe daha sonradan güvenlik beklentilerindeki kıstaslar yükseldi diye ayıplı 
duruma düşmez.” Bkz.: BARTL, § 3, Nr. 21. 

214  BARTL, § 3, Nr. 21. 
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6/2’de “üreticinin “daha iyi bir ürünü” piyasaya sürmesinin, teknik bakımdan geri 

kalmış ürünü “ayıplı” hale getirmeyeceğini açıkça belirtmiştir. Böylece tüm 

çekincelerin ve varsayımların önüne bir set çekilmiş olmaktadır. Bu hüküm, topluluk 

kanun koyucusunun, üreticinin sorumluluğunda geçmişte ayıpsız olan ancak 

kamunun yüksek teknik talepleri ile ağırlaşan güvenlik beklentileri sebebiyle artık 

buna uygun olmayan ürünü “ayıplı” duruma düşürmek suretiyle bu kapsamı geniş bir 

yelpazeye yaymak istememesinin bir sonucudur. Hatta bu husus, “gelişim riskleri 

için sorumluluk” olarak da anlaşılmış, ancak gelişim riskleri için üreticinin ayıplı 

maldan dolayı sorumlu tutulması hususu hiçbir zaman benimsenmemiştir215. Mevcut 

durum, üretim teknolojilerinin yenilikçiliğinin ve gelişiminin engellemesinin önüne 

geçilmesi yönüyle de yerindedir216. 

Diğer yandan, ürünün piyasaya sunulduğu anda genel güvenlik beklentilerini 

karşılamaya yeterli olan ürünün zaman içerisinde güvenlikle ilgili taleplerin ürünün 

(motorlu taşıtın) kullanımı sırasında ağırlaştırılmış olması (mevcut emniyet 

kemerleri) ile üreticiyi ürününün özelliğinden dolayı veya bir özelliğin 

olmamasından dolayı (emniyet kemerinin olmaması) ayıplı olduğunun kabulü 

tüketici menfaatlerinin de aleyhine olurdu217. Nitekim bu yönde yapılacak bir 

sorumluluk düzenlemesi, üreticinin ürünlerini iyileştirmek ve geliştirmekten geri 

tutabilir ve böylece her türlü yeniliği durdurabilir. Çünkü çıkan her yenilik otomatik 

olarak önceden satılmış olan ürünleri sonradan ayıplı hale sokabilir, üreticiyi bundan 

ortaya çıkan zararlar için mesul kılabilir ve tüm üretilenleri geri çağırmaya 

zorlayabilir nitelikte arz edecektir. Bu yüzden böyle bir düzenleme, tüketici aleyhine 

de sonuçlar doğurabilecek nitelikler arz etmektedir. 

Bu konu, uzun zaman “gelişim riskleri için sorumluluk” olarak anlaşılacak 

biçimde ele alınmıştır218. Bu konunun, ürünü piyasaya süren üreticinin bundan sonra 

ürünü gözetleme ve değişen şartlara göre ürün hakkında talimat ve bilgilendirme 

                                                 
215  KIRCA, İsmail / AYDIN, Ramazan: İnkişaf Riski-İmalâtçının/Üreticinin Sorumluluğu, Prof. Dr. 

Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 685; HESS, s. 258; POTINECKE, s. 178. 
216  WERRO / PALMER, pg. 442; AKÇURA KARAMAN, s. 38; KAPLAN, Adalet Dergisi, s. 85. 
217  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 21. 
218  Konu hakkında detaylı bilgi için bkz.: TASCHNER / FRIETSCH, § 7, Nr. 34-51. 
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yükümlülüğü bulunduğu şeklinde anlaşılması gerekir219. Şayet haklı güvenlik 

beklentilerinin bilim ve teknik gelişmeler sonucunda esaslı bir değişikliğe uğraması 

sonucunda aynı sınıftaki ürünlerde güvenlik artırılır ve bu ürün asgari güvenlik 

beklentilerini dahi karşılayamaz hale geldiği takdirde, ürünün yetersiz kalan 

güvenliği sebebiyle taşıdığı tehlikeler ve ortaya çıkması muhtemel zararlar 

konusunda üreticinin kamuyu bilgilendirmesi gerekir220. Bu husus, özellikle ilaç 

sanayinde önem arz eder221. 

 

(5) Doktrinde İleri Sürülen Haklı Güvenlik Beklentisinin 

.Diğer Belirleyici Unsurları 

i. Genel Olarak 

Yönerge’de sayılan ve yukarıda açıklanan üç husus, üründeki ayıbın 

tespitinde kullanılacak objektif ölçütler olma niteliğine sahip olmakla birlikte, bunlar 

sınırlı sayıda değildir. Hâkimin, somut olayı ve ürünü gözeterek aşağıda yer verilen 

başkaca hususları da dikkate alarak ürünün ayıplı olup olmadığına karar vermesi 

gerekir. 

Ürüne ilişkin haklı güvenlik beklentilerinin belirlenmesinde “tüm hal ve 

şartların” göz önünde tutulması gerektiği Yönerge’nin 6. maddesinde açıkça ifade 

edilmiştir. Hakim, bu maddeyi uygularken metodolojik açıdan ilk önce topluluk 

kanun koyucularının maddede özellikle yer verdikleri üç objektif duruma isabet edip 

etmediğine bakar; sonrasında ise “tüm hal ve şartlar” formülü ile müsaade ettiği ilave 

bir durumun göz önüne alınıp alınamayacağı kontrol edilir222. 

“Üründe bulunması gereken önceden belirlenmiş teknik standartlar”, 

“alternatif tasarım olasılıkları”, “masraf-yarar veya risk yarar analizi” ve “pazarlama 

olasılıkları (fiyat)”, “ürünün yapısı gereği taşıdığı riskler”, “ürünün kullanım ömrü” 

                                                 
219  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 63; BARTL, § 3, Nr. 23. 
220  KIRCA / AYDIN, İnkişaf Riski, s. 684; HESS, Nr. 101. 
221  HONSELL, § 21, Nr. 43. 
222  BARTL, § 3, Nr. 18. 
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gibi başka hususlar da, yukarıda açıklanan ve m. 6’da objektif ölçütler olarak 

belirtilen “ayıp kavramının ve haklı güvenlik beklentilerinin” değerlendirilmesinde 

göz önünde bulundurulması gereken diğer hususlar olarak göze çarpmaktadır. Bu 

hususlar da aşağıda ayrıca açıklanmıştır. 

 

ii. Teknik Standartlar 

Yönerge’nin ayıp kavramının belirlenmesinde doğal olarak ürünün teknik 

standartlara uygun biçimde üretilmesinin değerlendirme ölçütü olarak ele alınıp 

alınamayacağı, ayıp tanımına dâhil edilebilip edilemeyeceği hususu ele alınmıştır. Bu 

husus, ürünün taşıması gereken en alt düzeydeki teknik standartların kapsamını 

belirlemesi yönünden önemli olmakla birlikte, hukuki normlar olmaması sebebiyle 

Yönerge m. 6’da belirlenen objektif ölçütlerle birlikte değerlendirilmesini topluluk 

kanun koyucusu reddetmiştir223. 

Teknik standartlar ile haklı güvenlik beklentileri birbiriyle birebir örtüşen iki 

farklı kurum olmayıp, ürün hakkında öngörülen iki ayrı konsepttirler. Üreticinin bu 

teknik standartlara uymuş olması, kesin olarak ve kendi başına ürünün ayıplı 

olduğunu göstermez ve üretici de salt bu normlara uymuş olması sebebiyle ürünün 

ayıplı olmadığını ileri süremez224. Buna karşın teknik standartlara uyulmadan 

gerçekleştirilen bir üretimde, söz konusu ürünler asgari güvenilirlik düzeyini dahi 

sağlayamadıklarından ayıplı olarak nitelendirilirler225. 

Yönerge kapsamında ürünün teknik standartlarının ayıbın tespitinde 

kullanılabilecek objektif ölçütler arasında kabul edilmeyişinin sebebi mantıklıdır. 

Zira teknik standartlar, bir üretim alanındaki üretimin kolaylaştırılması, 

rasyonelleştirilmesi ve organizasyonu için o sektör tarafından belirlenen 

standartlardır ve yapısı gereği özeldir226. Bu sebeple standartların hukuken 

bağlayıcılığı söz konusu olamaz. Standardizasyon kuruluşları da -örneğin TSE/Türk 

                                                 
223  KULLMANN, s. 99; BARTL, § 3, Nr. 28; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 20;  
224  HESS, s. 284; HAVUTÇU, s. 79; RETTENBECK, s. 46; REICH / MICKLITZ, s. 1055. 
225  ERLÜLE, s. 126. Aksi görüş için bkz.: HAVUTÇU, s. 79; “Uyulması zorunlu olsa da teknik 

standartlara uymama hali ürünün kesinlikle ayıplı olduğu anlamına gelmez.”  
226  HESS, s. 284. 
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Standartları, LFA/Alman Standartları Enstitüsü, AFNOR/Fransız Standartları 

Enstitüsü, AENOR/İspanyol Standartları Enstitüsü vs.-, standartların 

uygulanabilirliği için herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedirler. Yetersiz 

standartlar yüzünden üreticinin katlanmak zorunda olduğu ekonomik zararları tek 

başına üreticinin kendisi taşımak durumundadır. 

Ayrıca, sadece “bilinen genel teknik standartları” taşıması sebebiyle ürünün 

ayıplı olmadığının kabul edilmesi, kamunun haklı güvenlik beklentileri göz ardı 

edilerek yalnızca üreticinin de içinde bulunduğu sektörün belirlediği standartlara 

mahkûm edecektir227. Dolayısıyla topluluk kanun koyucusunun genel teknik 

standartları ürünün ayıplı olup olmadığının belirlenmesinde esaslı bir unsur olarak 

kabul etmesi ve böylece bunu ayıp olmama durumunun ana parçası haline getirmesi, 

bu standartlara ve normlara bağlı olarak üretim yapan üreticileri kendi 

sorumluklarının efendisi yapması ile eşdeğer mahiyettedir. Bu durumda topluluk 

kanun koyucusuna “teknik seviyeyi veya bilim ve teknolojideki ilerlemeleri” ayıp 

kavramı içine almamasından ötürü “kusur” atfetmek de mümkün olamayacaktır228. 

Topluluk kanun koyucusu da bu sebepleri göz ardı etmemiş ve bu konuda talep 

edilenin aksine ürünün teknik standartlara uygunluğunun ayıplı olup olmadığının 

belirlenmesinde esaslı olarak kullanılabilecek bir ölçüt olmadığı şeklinde 

düzenlemeye gitmiştir. 

Diğer yandan, somut bir konunun değerlendirilmesinde, ürün sektörü için 

geliştirilmiş olan teknik standartların takip edilip edilmemesi ve diğer bilinen olağan 

standartlara uygun hareket edilip edilmemesi veya ne ölçüde etki etmesi gerektiği ve 

kamunun bu yöndeki güvenlik beklentilerinin ne ölçüde haklı olduğu ise apayrı bir 

husustur. Bir üretici, ürün sektöründe o zamana kadar teknik standartlara uygun 

biçimde üretim yapmış ise bu durumda gerekli normları üretim safhasında gözetmiş 

ve bu üretim biçimi de kamu tarafından kabul görmüş demektir229. Bu durumda, bu 

üretim biçimine rağmen üründen zarar gören kişinin 4. maddeye göre bir (tasarım) 

ayıbını ispatlaması da bu oranda güçleşecektir230. Fakat teknik standartlara 

                                                 
227  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 20. 
228  HOLLMANN, s. 2393; TAŞKENT, s. 1210. 
229  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 20. 
230  KULLMANN, s. 102. 
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uygunluğu kesin bir şekilde haklı güvenlik beklentilerini karşılayan bir şekilde 

değerlendirmek mümkün değildir231. 

Nitekim Yönerge’nin 6. madde gerekçesinde şu hususlara yer verilmiştir: 

“Güvenlik mevzuatlarının dikkate alınmasının yanı sıra, diğer teknik 

standartların takip edilmesi de güvenlik beklentileri kapsamında aynı şekilde bir 

anlam ifade etmektedir. Her kim normlara riayet ediyorsa ayıpsız bir ürün elde 

etmeyi amaçlamaktadır. Bu normlar genelde işbölümü olan şirketlerde üretimin 

kolaylaştırılması, rasyonelleştirilmesi ve organize hale getirilmesi için 

uygulanmaktadır. Ancak güvenlik kavramı, bir kurallar bütününün tezahürüdür ki bu, 

birçok husus ile ilişki içindedir ve bu ilişki ile belli bir kısıtlama altına sokulabilir. 

Fakat aynı zamanda, teknik standartlar her zaman güncel teknik imkânlara da karşılık 

gelmez. 

Bu yüzden bu yöndeki standartlara riayet etmek ile mutlak surette somut bir 

ürünün gerçekten ayıplı olmadığı anlamına gelmez. 

 

iii. Alternatif Tasarım Olasılıkları 

Kullanım alanları aynı olan birçok ürün, üretici tarafından çeşitli derecedeki 

güvenlik sistemleri ile donatılmaktadır. Örneğin, kamunun -haklı olarak- daha büyük 

ve daha pahalı bir otomobilden, daha ucuz bir otomobile kıyasla daha fazla güvenlik 

beklemesi olağandır. Tersten bakıldığında da ilk belirtilen pahalı ve güvenliği yüksek 

otomobilin üretilmiş olması, diğer otomobili sırf bu sebepten ötürü “ayıplı” duruma 

düşürmez232. Daha yüksek bir güvenliğin bir bedeli vardır ve bu güvenliğe sahip bir 

otomobil almak isteyen tüketici, yüksek güvenlik masraflarını karşılayan ve bu 

konuda yatırım yapana gerekli ödemeyi de yapmak suretiyle bundan 

faydalanabilecektir. Daha düşük güvenlikli olarak tasarlanmış olan bir otomobil için 

olan daha düşük fiyat, kendini haklı çıkarmalıdır. Bu bakımdan güvenlik 

beklentilerinin ölçüsünde farklılıkların olması normaldir ve bu durum, haklı güvenlik 

beklentilerini karşılamadığından bahisle ürünü ayıplı kılmaz. Ayrıca burada sözü 

                                                 
231  BARTL, § 3, Nr. 42. 
232  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 22. 
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edilen alternatif tasarım olasılıklarının, yalnızca masrafa dayalı sebeplerden 

kaynaklanmayacağını da belirtmek gerekir233. 

Ancak burada söz konusu olan, ürünlere ilişkin bu tip “alternatif tasarım 

olasılıklarının” alt alta konarak dikey bir şekilde ilişkilendirilmesi ve ispat edilmesi 

ile kamunun bu daha “ucuz” tasarımdan daha fazla güvenlik beklememesi gerektiği 

değildir234. Seri olarak satılan bir motorlu taşıt da elbette kamunun en kötü şartlarda 

bir otomobilden beklediği ve beklemeye hakkı olduğu güvenliği sunabilecek 

durumda olmalıdır. Hiçbir aklı başında insan otomobil üreticilerinin “panzer benzeri 

bir motorlu aracı” üretmek zorunda olduğunu düşünmez veya talep etmez235. 

 

iv. Masraf-Yarar Analizi 

Ürün sorumluluğunda, ne tüketici tarafından bakıldığında üründen olabilecek 

en üst düzeyde yarar ve güvenlik beklenilmesi, ne de üretici tarafından hiçbir 

masraftan kaçınmayarak ürününü en üst düzeyde güvenliğini sağlamasının 

beklenilmesi hakkaniyetlidir. Nitekim üründen beklenen güvenlik, ortalama 

kullanıcı/tüketicinin haklı güvenlik beklentisidir. Dolayısıyla, üründen beklenen 

haklı güvenlik beklentisi, Yönerge’nin 6. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere 

“mutlak” değil “makul” olmalıdır. Bu da ürün açısından değerlendirilmesi yapılacak 

ve üretici ile kullanıcı/tüketici arasındaki hassas dengeyi tesis edecek biçimde 

belirlenmelidir. 

Alternatif tasarım olasılıkları için yukarıda bahsedilen hususlar, genel olarak 

“masraf-yarar-analizi” için de geçerlidir. Bu sebeple, ürünün ayıplı olup olmadığının, 

ürünün tüketicilere sunduğu yarardan yola çıkılarak tespit edilmesi mümkün değildir. 

Bununla birlikte masraf-yarar analizi, haklı güvenlik beklentilerinin belirlenmesinde 

kullanılabilecek yardımcı bir husus olarak kabul edilmelidir236. 

                                                 
233  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 22. 
234  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 22. 
235  HOLLMANN, s. 2392.  
236  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 148. 
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Masrafların yeterli miktarda güvenlik sağlayan tasarım için çok yüksek 

olduğu bir sektörde, masrafı azaltmak maksadıyla yapılan “fiyatın 

karşılanamayacağına” ilişkin açıklamalar, kamunun hak sahibi olduğu güvenlik 

beklentilerine karşı ileri sürülemez237. Bir başka deyişle; üreticinin ekonomik 

durumunu bu tartışmaların içinde değerlendirmek mümkün değildir. Üretici için 

pahalı olabilecek yatırımlar, olası tazminat ödemelerinin toplamı veya seri üretimi 

yapılan bir otomobilin benzin tankında tehlikeli olarak belirlenen durumda yeni 

baştan yapılan bir tasarımın masrafları238, ürünün ayıplı olma durumunun 

değerlendirilmesi hususunda “masraf-yarar-analizi” içine çekilemez. 

 

v. Pazarlama Olasılıkları 

Haklı güvenlik beklentisi için ele alınacak değerlendirme ölçütü somut olayda 

ilgili ürünün fiyatı da olabilir. Ürün fiyatı, pazarlama olasılıklarının ve piyasadaki 

arz-talebin bir sonucu olduğundan, yalnızca ürünün özelliklerinden değil; aynı 

zamanda piyasanın tüm koşullarına göre değişiklik gösterir239. 

Pazarlama olasılıkları (ürünün fiyatı), ürünün ayıplı olup olmadığının 

tespitinde dikkate alınmakla birlikte, esaslı bir ölçüt olarak ele alınamaz240. Nitekim 

ürün fiyatı, her bir üreticinin konumuna ve ekonomik durumuna göre farlılık arz eder 

ve bu durumda haklı güvenlik beklentisinin ölçütü tüketicinin her bir parçayı “ucuz” 

veya “pahalı” satın almış olmasına bağlı kılınamaz241. Bir başka ifadeyle, ürünün 

fiyatı gözetilmeksizin, üreticinin ucuz ürünlerde dahi haklı güvenlik beklentisini 

                                                 
237  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 23. 
238  Ford Pinto Olayı: 1960’larda üretilen bu otomobillerin yakıt tanklarının patlamaya eğimli 

oldukları anlaşılmasına rağmen şirket, bu arıza nedeni ile oluşabilecek kazalar sonunda ödenecek 
tazminat ile otomobillerin yeniden tasarımının maliyeti arasında bir karşılaştırma yapmış; 
sonuçta, tazminat ödemenin daha az külfetli olduğuna karar vermişti: “Bkz.: 
“http://darkage.alessandrabloomer.com/ford_pinto_gas_tank_explosions.html” 

239  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 24. 
240  HESS, s. 281; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 24. 
241  RETTENBECK, s. 46. 
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karşılaması gerekir. Bu konuda üreticinin ekonomik durumu veya ürünün ekonomik 

sınıfı, hiçbir şekilde bu beklentinin karşılanamamasının gerekçesi olamaz242. 

Fiyat ölçütünün, ürünün “haklı” güvenlik beklentilerini karşılamaması 

sebebiyle ayıplı olarak kabul edilmesinde esas alınamayacak olması, bu hususun 

tamamen göz ardı edileceği anlamını taşımaz. Asgari düzeyde “haklı” güvenlik aynı 

ürün sınıfının tamamından ürünün fiyatına bakılmaksızın beklenirken, ürünün fiyatı, 

“haklı” güvenlik beklentisinin ne derecede olduğunu da belirler243. Bir başka deyişle, 

ürün seçiminde bilinçli olarak çok daha ucuz olana yönelen kişinin ürünün kullanımı 

sırasında bir zarar görebileceği de beklenebilir; bu sebepten daima kullanım amacına 

odaklanmış temel güvenlik garanti altına alınmalıdır244. Tüketici çok daha ucuz olan 

ürünün tüm etkileşimlere karşı olası en yüksek güvenliği sunacağını bekleyemez. 

Örneğin; ucuz bir ürünün, modern tekniklerle üretilmiş, kazalara karşı üst düzeyde 

güvenlik önlemleriyle donatılmış pahalı bir üründen beklenebilecek düzeyde 

güvenlik sağlaması beklenemez245. Buna, araçlardaki ABS fren sistemleri tipik bir 

örnek oluşturabilir. ABS fren sisteminin haklı güvenlik beklentisinin standardını/en 

alt düzeyini teşkil ettiği, tersi bir ifadeyle ucuz aracın yalnızca bu sebepten ötürü 

haklı güvenlik beklentisini karşılamadığı söylenemez. 

 

vi. Ürünün Yapısı Gereği Taşıdığı Riskler 

Haklı güvenlik beklentilerinin değerlendirilmesi gereken hususlardan biri de 

ürünün yapısı gereği taşıdığı risklerdir246. Ürünün yapısı gereği tehlikeyi içinde 

barındırdığının kabul edildiği hallerde ürün ayıplı olarak kabul edilemez247.  Söz 

gelimi kesici ve delici aletler, yapıları gereği tehlikelidirler; bundan dolayı ürün 

ayıplı olarak kabul edilmez248. Bunun gibi, tütün mamulleri ve alkol içeren içecekler 

                                                 
242  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 146. 
243  HESS, s. 282. 
244  BARTL, § 3, Nr. 40; RETTENBECK, s. 46. 
245  WERRO / PALMER, pg. 439; HAVUTÇU, s. 74. 
246  BARTL, § 3, Nr. 41; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 138; ERLÜLE, s. 122.  
247  FELLMANN, s. 62; ERLÜLE, s. 121; HESS, s. 281. 
248  KAPLAN, BATİDER, s. 140; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 25. 
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de insan sağlığına zarar veren; yapısı gereği tehlikeli olan ürünlerdendir249. Bu 

konularda ürün hakkında hususi bir talimata da lüzum yoktur250. 

Ürünün yapısı gereği taşıdığı risklerden dolayı ürünün ayıplı olmadığı, 

yukarıda değinilen hususlarla birlikte, sosyal uygunluk/mutabakat (Sozialadäquat251) 

ilkesinin de gözetilmesi sonucunda varılması gereken bir husustur. Buna göre, 

ürünün yapısı gereği tehlikeli olduğunun kabulü ürünün muhatabı olan ortalama kişi 

çevresi tarafından kabul edilmekte ise, bu durumda ürünün ayıplı olmadığının kabulü 

gerekmektedir252. 

 

vii. Ürünün Kullanım Ömrü 

Yönerge’nin 11. maddesi, tazminat taleplerine ilişkin olarak “üye ülkelerin, 

Yönerge kapsamındaki taleplerin, ayıplı ürünün piyasaya sürülmesinden itibaren on 

yıl sonunda -bu süre içinde mahkeme yoluyla ileri sürülmüş taleplere dokunulmamak 

kaydıyla- ortadan kalkmasına ilişkin düzenlemeleri -ulusal mevzuatlarında- 

yapacaklarını” öngörmektedir. 

Bu düzenleme, ürünün kullanım ömrünü tekeffül etmemekle birlikte, ürünün 

ömrünün, ayıplı olup olmadığının belirlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir253. 

Bir ürünün bilinen veya bilinmesi gereken on yıldan daha kısa süreli olağan 

bir kullanım ömrünün bulunduğu hallerde, ürünün olağan kullanım süresinin 

aşılmasından kaynaklanan zararlarda ürün ayıplı olarak kabul edilmemelidir254. 

                                                 
249  BARTL, § 3, Nr. 40; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 138; KAPLAN, Adalet Dergisi, s. 85. 
250  Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin insan sağlığına zararlı olduğu konusunda bir görüş, ürün 

ve gerekli talimat/bilgilendirmenin yapılmamasının ürünün ayıplı olduğunun kabulünü 
gerektireceğini savunmakla birlikte, çoğunluk görüşe göre ortalama bir kullanıcının bu ürünlerin 
sağlığa zararlı olduğunu bilmesi sebebiyle ürün hakkında talimat/bilgilendirme yapılmasa dahi 
ayıplı kabul edilemeyeceği kabul edilmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz: KIRCA, 
Ürün Sorumluluğu, s. 138 vd. 

251  TASCHNER’in kullandığı “Sozialadäquat (Sosyal Uygunluk/Mutabakat)” terimine karşılık 
BARTL, “Soziale Wertung (Sosyal Değerlendirme)” terimini tercih etmektedir.  

252  HESS, s. 239; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr 29; WERRO / PALMER, pg. 440. 
253  ERLÜLE, s. 127. 
254  ERLÜLE, s. 127. 
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Üretici tarafından tüketici/kullanıcıların bu hususta bilgilendirilmiş olduğu 

durumlarda da ürün ayıplı olarak kabul edilemez255. 

Bununla birlikte önemle belirtmek gerekir ki; hak düşürücü süre sebebiyle 

ürünün ayıplı olarak kabul edilmemesi hususu, teknik açıdan bir değerlendirme 

olmayıp, Yönerge’nin 11. maddesindeki düzenlemesinden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak; Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen üç objektif ölçütün 

dışında yukarıda belirtilmiş olan ölçütlerden yola çıkılacak olursa, öne sürülen 

belirleyici hususa tam olarak ulaşılamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu 

hususlar daha çok tek taraflı olarak üretici gözüyle görülmektedir. Nasıl ki burada 

sübjektif tüketici beklentileri söz konusu değilse, aynı zamanda sübjektif üretici 

beklentileri de söz konusu olamaz. Gerekli olan husus, somut olayda ürünün objektif 

bir değerlendirmesidir. Bu sebeple, Yönerge’nin 6/1 fıkrasında belirtilen her üç 

“durum” -malın sunumu, kullanım amacı ve piyasaya sürülme zamanı- ürünü 

özellikleri bakımından sorumlu tutan objektif kıstaslar olarak ortaya konmuştur. 

Buradan yola çıkarak hâkim hükmünü verirken haklı çıkarılan güvenlik 

beklentilerine kendini yöneltmelidir. 

 

c. İyileştirilmiş Ürünün Piyasaya Sürülmesi 

Ürün Sorumluluğu Yönergesi’nin ayıplı ürünü tanımlayan 6/2 maddesinin 

temelinde, “gelişim riskleri”nden dolayı üreticinin sorumlu tutulmaması düşüncesi 

yatmaktadır256. 

Yönerge’nin ayıp kavramını tanımlayan 6/2 maddesinde, piyasaya sürülmesi 

esnasında ayıpsız olan ürünün daha sonra ayıplı sayılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 

Çünkü zarara yol açan ürünün piyasaya sunulmuş olduğu andan sonra teknik 

bakımdan daha iyi bir ürünün kullanıma sunulmuş olması kendi başına ayıbı 

doğurmaz257. 

                                                 
255  HESS, s. 283. 
256  HILL-ARNING / HOFFMAN, s. 55; HESS, s. 286; BARTL, § 3, Nr. 45, HESS / WERK, s. 85; 

RETTENBECK, s. 51. 
257  ERMAN, s. 3179; BORCHERT, s. 30; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / MURPHY / 

VELTINS, s. 35; WERRO / PALMER, pg. 438. 
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Diğer yandan zarara uğrayan kişi, daha yüksek bir tekniğin sunduğu 

güvenliğin varlığı sebebiyle zarara neden olan ürünün bu yüzden başlangıçtan bu 

yana ayıplı olduğunu ileri süremez veya zarara neden olan ürünün kamunun güvenlik 

beklentilerini karşıladığından başlangıçta ayıpsız olduğunu, ancak üreticinin en geç 

daha iyi bir ürünü piyasaya sunduğu anda belki esas itibariyle ayıplı olduğunu iddia 

edemez258. Ürünün ayıplı olma durumu piyasaya sunulduğu andaki koşullara göre 

belirlenir. Ürün piyasaya sunulduğu anda ayıpsız ise ayıpsız kalmaya da devam eder. 

Nitekim Yönerge’nin madde 7-b fıkrasında, aynı doğrultuda “zarara neden 

olan ayıbın, ürünün piyasaya sürüldüğü sırada mevcut olmadığının veya ayıbın daha 

sonra ortaya çıktığının tespiti” halinde, ayıplı üründen dolayı üreticinin 

sorumluluğundan söz edilemeyeceği düzenlenmiştir. Aynı paraleldeki bu hüküm de 

açıkça göstermektedir ki; ürün, piyasaya sunulduğu zamandaki haklı güvenlik 

beklentileri açısından değerlendirilir ve hâkim de ürünle ilgili bu konudaki kararını 

bu hususu gözeterek vermek zorundadır. 

Karşılaştırılacak ürünlerde elbette aynı türler söz konusu olmalıdır. “Daha iyi 

(verbessert)” ifadesinden, eski üründe bulunan tasarım ayıplarını ilgilendiren teknik 

yönler anlaşılır; talimat ve fabrikasyon ayıpları bunun dışında kalır259. Zarara neden 

olan ürünle iyileştirilmiş ürün arasındaki farkın değerlendirilmesinde aynı üreticinin 

üretimi olmasına gerek yoktur260. 

Bununla birlikte, teknik gelişmenin belli bir göreceliliği değerlendirme dışı 

bırakılamaz. Bir üretici diğer bir üreticiye kıyasla daha fazla bir gelişim içinde 

olacaktır. Yine burada da belirleyici olan teknolojinin genel olarak ulaşmış olduğu 

seviyedir261. 

Ayrıca, madde 6/2, maddede geçen “tek başına (allein)” kelimesinden açıkça 

anlaşılacağı üzere eski ve teknik bakımdan iyileştirilmiş ürün arasındaki 

karşılaştırma ile kendini sınırlar. Böylelikle yeni ürünün iyileştirilmiş kalitesine 

bakılarak eski ürünün ayıplı olduğuna ilişkin bir sonuca varılmasının önüne geçilmiş 

olmaktadır. Bununla birlikte mevzuat, kamunun haklı güvenlik beklentilerine göre 
                                                 
258  HESS, s. 286; HESS / WERK, s. 85. 
259  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 32. 
260  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 32. 
261  HESS, s. 286. 
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zarara neden olan ürünün üretildiği anda daha sonradan önceki -ve sonraki- güvenlik 

beklentilerini karşılayan iyileştirilmiş bir ürün piyasaya sunulmuş olsa bile önceden 

zaten ayıplı olduğuna karar vermesine engel teşkil etmez262. 

Bu yönde bir düzenlemenin olmayışı, her yeni ve daha güvenli ürünün 

piyasaya çıkmasında eskisinin ayıplı kabul edilerek üreticinin sorumluluğuna 

sebebiyet verirdi ki bu da ürün sorumluluğunun amacına aykırı düşerdi263. 

Yönerge’nin 6/2 maddesinin gerekçesinde tüm bu hususlar şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

“Ürünün piyasaya sürüldüğü andaki güvenlik beklentilerinden yola çıkarak 

ürünün ayıplı olup olmadığını belirlemek için öncelikle ürünün piyasaya sürüldüğü 

zaman dilimi gözetilir. Bir ürün eğer piyasaya sürüldüğü zamanda olağan/haklı 

güvenlik beklentilerini karşılıyorsa, daha sonradan güvenlik beklentilerindeki 

kıstasların yükselmesi sebebiyle ayıplı hale gelmez. Bu konu 2. fıkrada açık biçimde 

ifade edilmiştir. Bununla beraber 2. fıkra, hâlihazırda piyasaya sürülmüş ürünle 

ilgilidir. Buna göre üretici, işleyen üretim serisini ortaya çıkan yeni (güvenlikle ilgili) 

anlayışlara uydurmakla yükümlüdür. 

Yönerge, yargılama hakkı ve literatürde başka ilkeler üzerine geliştirilmiş 

olan ürün denetleme yükümlülüğü veya ilişkisel olarak ürünün iade yükümlüğü 

üzerinde herhangi bir değişikliğe de yol açmaz.” 

 

C. TKHK’ya Göre Ayıp Kavramı  

1. Genel Olarak 

Hukukumuzda ayıp kavramı, eskiden beri var olan bir hukuk terimi olarak ilk 

olarak Mecelle264, daha sonra da Borçlar Kanunu’nda muhtelif biçimlerde 

                                                 
262  BARTL , § 3, Nr. 47. 
263  HAVUTÇU, s. 73. 
264  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Madde 338: “Ayıp diye ehil ve erbabı beyninde malın bahasına iras-ı 

noksan eden kusura derler.”  
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tanımlanmış, TKHK. m. 4/I hükmünde ise Borçlar Kanunu hükmüne paralel olarak 

ve daha somut ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştır265.  

Ayıba karşı tekeffül borcunun doğması için satıma konu malda birtakım 

şartların bir arada bulunması gerekir. Buna göre, satım sözleşmesinden doğan asli 

borcun ifası amacıyla alıcıya devredilmiş olan malın kural olarak hasarın intikali 

anında gizli266 ve önemli bir ayıbının olması halinde satıcı, ayıba karşı tekeffül 

hükümleri çerçevesinde alıcıya karşı sorumlu olacaktır267. 

Ayıba karşı tekeffül borcunun doğabilmesi için satım sözleşmesine konu olan 

malda yukarıda belirtilen maddi şartların tamamının bir arada bulunması gerekmekle 

birlikte öncelikli olarak malda tespit edilmesi gerekli husus, malın ayıplı olup 

olmadığıdır. Nitekim ayıba karşı tekeffül borcunun diğer unsurları, malın ayıplı 

olduğunun tespiti üzerine bina edilecektir. Bu sebeple denilebilir ki; kanaatimizce 

satılan malın ayıplı olması için gerekli olan maddi şartlar arasında yer alan en önemli 

husus malın ayıplı olup olmadığının tespitidir. 

Ayıp kavramı ile işaret edilen, satım sözleşmesine konu maldaki bir veya 

birden fazla vasıf eksikliğidir268. Satıma konu mal, misline kıyasen gerek satıcının 

vaatleri gerekse malın mahiyeti gereği taşıması gereken vasıfları taşımadığı, onun 

değerini etkilediği takdirde ayıplı sayılır269. 

                                                 
265  İLHAN, Cengiz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Şerh, Türkiye Barolar Birliği 

Yayınları, Ankara 2006, s. 27; ARBEK, s. 159. 
266  HONSELL, Heinrich / VOGT, P. Nedim / WIEGAND, Wolfgang, Basler Kommentar zum 

Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I (Basler Komm. OR I), Art. 1-529, 3. 
Auflage, Basel 2003 Art. 197, N. 11; Yargıtay 13. HD, 27.01.2005 T., 2004/12763 E., 2005/996 
K.; … Davacı aracın paslanmaya karşı 5 yıl garantisinin olmasına rağmen aracın paslandığını 
Hyundai şirketine müracaat ettiğini yetkili servis tarafından araçtaki paslanma durumunun 
belirlendiğini ve 3.115.565.000 TL. ye giderileceğinin saptanmış olmasına rağmen davalı tarafça 
bu giderin karşılanmadığını ileri sürerek dava ikame edilmiştir. Davacı tarafça yaptırılan tesbitte 
paslanmanın gizli ayıp olduğu ve giderilme bedelinin 2.940.000.000 TL. olduğunun belirlenmiş 
olmakla, davacının müracaatı ile davalı servisi tarafından dahi varlığı tesbit edilmiş olan 
paslanma hakkında talepte bulunan davacının, dava sırasında aracı üçüncü şahsa satmış olmasının 
araçtaki ayıp nedeniyle davalı şirketten istemde bulunmasını engellemeyecektir. …”; bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”. 

267  YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, İstanbul 1989, s. 11; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 47; 
HONSELL, Basler Komm. OR I, Art. 197, N. 2. 

268  GIGER, Berner Komm. OR, Art. 197, N. 7; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 66; ŞAHİNİZ, s. 44; 
EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 7.  

269  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 126; TUNÇOMAĞ, s. 75, HAVUTÇU, s. 25; ZEVKLİLER / 
AYDOĞDU, s. 104; DERYAL, s. 47; KAPLAN, Adalet Dergisi, s. 85; ÖZEL, s. 787; EDİS, 
Ayıba Karşı Tekeffül, s. 8; ASLAN, s. 111; ARBEK, s. 159; YHGK, 05.10.2005 T., 2005/4-487 
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Ayıbın varlığını tespit etmek için malda aranması gereken objektif270 

nitelikteki bu iki temel ölçüt, BK. m. 194’te “satılan malda zikir ve vaat edilen 

vasıfların bulunmaması” ve “satılan malda lüzumlu vasıfların bulunmaması” 

şeklinde ifade edilmiştir271. Bu iki ölçütten birinin mevcudiyeti, malın ayıplı olarak 

nitelendirilmesi için yeterlidir.  

Buna karşın, BK m. 197/II’nin açık hükmü gereği alıcı, malda mevcut olan 

ayıpları daha önceden bildiği takdirde artık satıcı bundan sorumlu tutulamaz. Aynı 

şekilde, alıcının satılan malda bulunan ve muayenesinde görülebilecek ayıplardan 

dolayı da, satıcının bu konuda ayrıca güvence vermediği hallerde sorumluluğuna 

gidilemeyecektir272. Örneğin satıcının sattığı kolyenin tümüyle pırlantadan yapılmış 

olduğunu ya da satılan aletin hiç kullanılmamış ve onarım görmemiş olduğunu 

                                                                                                                                          
E., 2005/553 K.; YHGK, 18.02.2004 T., 2004/4-29 E., 2004/83 K.; YHGK, 25.02.2004 T., 
2004/4-84 E., 2004/99 K.; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

270  Serozan, -Alman Medeni Hukuku’nun düzenlemesi doğrultusunda- malın değerinde meydana 
getirdiği farklılığın belirlenmesinde soyut, genel ve nesnel (objektif ayıp) olarak değil; somut, 
özel ve öznel olan tarafların iradesinin (sübjektif ayıp) esas alınması, malda olması gerekenle olan 
arasında kendini gösteren kalite farkının, nitelik sapmasının ayıp olarak nitelendirilmesi gerektiği 
görüşündedir. Bu durumda, satıma konu olan malın ayıplı olup olmadığının tespiti objektif 
ölçütlere göre değil; amaca uygun, somut olay gözetilerek ve sübjektif ölçütler göz önüne 
alınmak suretiyle değerlendirilmelidir. Bkz.: SEROZAN, Borçlar Özel, s. 127. Tandoğan ise, 
Serozan’ın aksine ayıbın belirlenmesinde objektif ölçütlere başvurulmasının daha yerinde olacağı 
düşüncesinden hareketle, sözleşme konusu malın taraflar arasında açık veya örtülü bir anlaşma 
bulunmadığı takdirde tahsis amacı, satıldığı çevreye egemen olan anlayışlar, sözleşmenin özel 
şartları, malın fiyatı, benzer şartlar altında ne gibi vasıflar aranacağı, şeyin alışılmış olarak hangi 
işlerde kullanılacağı gibi hususların göz önünde bulundurulması gerektiği görüşündedir Bkz.: 
TANDOĞAN, s. 164. 

271  GIGER, Berner Komm. OR, Art. 197, N. 6; Yargıtay 3. HD, 02.10.2000 T., 2000/10178 E., 
2000/10425 K.; “… Dosya kapsamına göre davacının, davalılara 3.300 Kg. kömürü satarak teslim 
ettiği, ancak toprak ve taşla karışık kömürün yanmadığı, ayıp davacıya ihbar ile kömürün iade 
edilmek istendiği halde bu talebin davacı tarafından kabul edilmediği, kömürün halen depoda 
beklediği hususları sabit olup, esasen bu konularda taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunmamaktadır. 

BK. 194 madde hükmüne göre; satıcı alıcıya karşı satılanın maddi ya da hukuki bir nedenden 
ötürü değerini veya işe yararlığını ortadan kaldıran ya da önemli ölçüde azaltan bozuklukların 
(ayıpların) bulunmamasından ya da varlığını vaat ettiği niteliklerden sorumludur. 

Özel bir anlaşma olmasa bile satıcı, satılanın öngörülen kullanma maksadına göre elverişliliğine 
etkili eksikliklerin (veya bozuklukların) bulunmamasını sağlama ödevi altındadır. Bu konuda 
satıcının irade açıklaması da gerekmez. Satılanın bu nitelikleri taşıması ticari doğruluğun 
gereğinden sayılır. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”; ASLAN, s. 111; ZEVKLİLER / 
AYDOĞDU, s. 104; TANDOĞAN, s. 164. 

272  BK. m. 197: Satıcı, alıcının satım sırasında bildiği ayıptan mesul olmadığı gibi satım konusu malı 
yeterli derecede muayene etmekle fark edeceği ayıptan da ancak bunun mevcut olmadığını temin 
etmiş ise sorumludur. 
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önceden alıcıya bildirmiş olması durumunda, kanunun lafzıyla “vasıfların zikir ve 

vaat edilmesi”, buna karşılık satıcının sattığı otomobilin fren sisteminin eksik olması 

durumunda da yine kanunun lafzıyla “lüzumlu vasıflarda ayıp” söz konusu 

olacaktır273. Malda bulunan bu iki ayıp hali aşağıda ayrı başlıklar altında 

incelenecektir. 

Bununla birlikte, maldan elde edilmesi beklenen verim, belli zamanda 

sağlanan kar gibi satılanın mal olarak taşıdığı doğal vasıflarla doğrudan ilişkili 

olmayan haller vasıf kavramı dâhilinde değerlendirilir274. Bir başka ifadeyle maldaki 

vasıf eksikliği (ayıp) maddi, ekonomik veya hukuki olabilir275. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki ayıp kavramı da Borçlar 

Kanunu’nda yer alan ayıp kavramı ile örtüşmektedir276. Bu sebeple aşağıda 

TKHK’ya göre ayıplı mal kavramı BK. düzenlemesi temelinde ele alınacak olup, 

aralarındaki farklılıklara yer vermek suretiyle değinilecektir. 

 

2. TKHK’ya Göre Ayıbın Tespitinde Ölçütler 

a. Genel Olarak  

 

TKHK’da düzenlenen ayıp kavramı, genel olarak Borçlar Kanunu’nda yer 

alan ayıp kavramı ile paralellik göstermektedir277. Borçlar Kanunu’na göre, satım 

                                                 
273  ZEVKLİLER, s. 38-39. 
274  TANDOĞAN, s. 164. 
275  HONSELL, Basler Komm. OR I, Art. 197, N. 2; YHGK, 05.10.2005 T., 2005/4-487 E., 

2005/553 K.; YHGK, 18.02.2004 T., 2004/4-29 E., 2004/83 K.; YHGK, 25.02.2004 T., 2004/4-
84 E., 2004/99 K.; “… Borçlar Kanunundaki ayıp kavramı ile yukarıda açıklanan 4077 sayılı 
Kanununun 4.maddesinde yer alan ayıp kavramları birbiri ile örtüşmektedir. ... 

Borçlar Kanununa göre; bir maldaki ayıp; satıcının zikir ve vaat ettiği vasıflarda veya niteliği 
gereği malda bulunması gereken lüzumlu vasıflarda eksiklik olmak üzere iki türde ortaya 
çıkabilecektir. Bunlardan ikinci tür olan yani lüzumlu vasıflarda eksiklik şeklinde ortaya çıkan 
ayıptan bunun varlığını bilmese dahi satıcı sorumludur. Ayıp, maddi, hukuki ya da ekonomik 
eksiklik şeklinde ortaya çıkabilir. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”; ERLÜLE, s. 131. 

276  ASLAN, s. 119; ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 104 
277  YHGK, 05.10.2005 T., 2005/4-487 E., 2005/553 K.; YHGK, 18.02.2004 T., 2004/4-29 E., 

2004/83 K.; YHGK, 25.02.2004 T., 2004/4-84 E., 2004/99 K.; “… Borçlar Kanunundaki ayıp 
kavramı ile yukarıda açıklanan 4077 sayılı Kanununun 4.maddesinde yer alan ayıp kavramları 
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sözleşmesine konu olan maldaki “satıcının zikir ve vaat ettiği vasıflar” ile “lüzumlu 

vasıflar”, bu maddede de aynen korunmuştur278. Bununla birlikte TKHK ile, 

günümüz tüketim toplumunda Borçlar Kanunu’ndaki genel ifadelerin teknik ve 

somut ayrıntılar ile açıklanarak daha anlaşlabilir, denetlenebilir ve uygulanabilir hale 

getirilmesi amaçlanmıştır.279 

TKHK’nin ilk metninde ayıplı mal ve hizmet aynı maddede tanımlanmıştı. 

4822 sayılı değişiklik kanunu ile bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmiş, ayıplı 

mal ve ayıplı hizmet ayrı ayrı maddelerde ele alınmıştır. Değişiklik kanunu 

sonrasında ayıplı mal kavramını tanımlayan TKHK’nın 4. maddesi, “ambalajında, 

etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan 

veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit 

edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 

amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya 

ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal 

olarak kabul edilir” şeklindedir. 

BK.’da malın ayıplı olup olmadığının tespitinde temel alınacak ölçütlerden 

“zikir ve vaat edilen vasıflar”, TKHK’nın bu maddesinde somutlaştırılmıştır. Şöyle 

ki; malın “ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve 

ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen … maddi, hukuki veya ekonomik 

eksiklikler”, BK’da yer alan zikir ve vaat edilen vasıflardaki eksiklikleri ifade 

etmektedir. 

BK’daki bir diğer ölçüt olan malın “lüzumlu vasıflarındaki eksiklik” ise, 

TKHK’da “standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya 

niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından 

değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran 

maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler” olarak somutlaştırılmıştır. 

Aynı maddede BK paralelinde düzenlenen bir başka husus ise, maldaki ayıbın 

türleridir. Borçlar Kanunu metninde yalnızca maddi ve hukuki ayıp türlerine yer 

                                                                                                                                          
birbiri ile örtüşmektedir. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”; ZEVKLİLER / AYDOĞDU, 
s. 104. 

278  TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 67; ASLAN, s. 112. 
279  İLHAN, s. 28. 
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verilmekle birlikte, kanun koyucu tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’da ekonomik ayıp türüne de yer vermek suretiyle her üç ayıp türüne 

değinilmiştir. 

TKHK. m. 4’le getirilen düzenleme ile, Borçlar Kanunu’nda yer alan “zikir 

ve vaat edilen vasıflarda ayıp” ve “lüzumlu vasıflarda ayıp” kavramlarına açıklık 

getirilerek, malda bulunması gereken vasıflar somutlaştırılmıştır280. Bununla birlikte, 

özellikle 2003 yılında yapılan değişikliklerin ardından, TKHK’de yer verilen ayıplı 

mal kavramının kapsamının daha geniş olduğu söylenebilir281.  

Örneğin, yapılan bu değişikliklerle, -her ne kadar değişiklik öncesinde de 

reklam ve ilanların satıcının zikir ve vaadi sayılması gerektiği görüşü mevcut olsa 

da282-  bir mal (veya hizmetin) reklam ve ilanlarında belirtilen hususların malda 

bulunmaması da ayıp kapsamında değerlendirilmiştir283. Burada da satıcının malı ile 

ilgili olarak kusursuz sorumluluğu söz konusudur; malı ile ilgili olarak sırf pazarlama 

amacıyla reklamcının aldatıcı ve gerçeğe aykırı reklam ile malı tanıtmasında 

satıcının nitelik vaadi dolayısıyla sorumlu tutulması, tüketiciyi korumaya yönelik ve 

hakkaniyetli bir çözümdür284. 

Ayrıca, TKHK’da BK’dan farklı olarak malın değerindeki ve kullanımındaki 

azalmanın  “ehemmiyetli” olması aranmamış olmakla, tüketicinin seçimlik haklarını 

kullanması için ayıbın malın değerini veya kullanımını önemli ölçüde azaltması şartı 

öngörülmemiş; bu sayede hangi tür ayıpların önemli hangilerinin önemsiz oldukları 

tartışmasına da son verilmiştir285. 

 

b. Zikir ve Vaat Edilen Vasıflara Aykırılık 

“Ayıplı mal” başlığını taşıyan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 

4. maddesi, menkul mal satımlarında ayıbı tanımlayan BK. m. 194 hükmüne yönelik 

                                                 
280  İLHAN, s. 28 vd.; SEROZAN, YD, s. 588; ÖZEL, s. 787. 
281  TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 67. 
282  SEROZAN, YD, s. 588. 
283  ASLAN, s. 112; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 67. 
284  SEROZAN, İÜHFM, s. 345. 
285  BURCUOĞLU, s. 48; ÖZEL, s. 788; SEROZAN, YD, s. 588. 
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olarak doktrinde yer alan yetersizlik itirazlarını da göz önüne alarak, 06.03.2003 tarih 

ve 4822 sayılı yasa ile birtakım değişiklikler yapmış ve ayıplı mal ve ayıplı hizmet 

kavramlarını tekrar tanımlamıştır286. Daha önce “ayıplı mal ve hizmetler” başlığını 

taşıyan bu maddede, ayıplı hizmetleri bir başka maddede tanımlamak üzere 

maddeden çıkarılarak yalnzca “ayıplı mal”a ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Kanunun 4822 sayılı kanun ile değişik 4. maddesi, "ambalajında, etiketinde, tanıtma 

ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından 

                                                 
286  4822 Sayılı Kanun ile, “ayıplı mal” başlığını taşıyan 4. madde büyük ölçüde değişkiliğe 

uğramıştır. Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, "madde ile, ayıplı mal tanımına, koruma 
alanını genişletmek için eklemeler yapılmıştır: Malın açıkça ayıplı olduğunun anlaşılması halinde 
tüketicinin otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya herhangi bir bildirim vasıtasıyla bildirmesi yeterli 
görülmüş, kullanımı esnasında ortaya çıkan ayıplarda ise, ayıba kaşı sorumluluk süresi iki yıl, 
konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise bu süre beş yıl olarak düzenlenmiştir. Ayıplı malda kanun, 
tüketiciye sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, ayıp oranında bedel indirimi 
ya da ücretsiz onarım isteme seçimlik haklarını kullanma hakkı vermektedir. Tüketici seçimlik 
haklarıyla birlikte tazminat da isteyebilecektir. Bu tazminat hakkı 85/374 sayılı Avrupa Birliği 
Direktifi esas alınarak düzenlenmiş, bu şekilde maddenin yaptırım gücü artırılmıştır. Sözleşmeden 
dönme, tüketici işleminin taraflarının sözleşme öncesi durumlarına dönmesi olup, dönmenin amacı, 
sözleşmenin kurulmasından önceki hukukî menfaat dengesini yeniden kurmaktır. Ayıplı maldan 
doğan sorumluluk bakımından, belirli bir marka mal satın alınması ya da sözleşmenin belirli bir 
satıcı ile yapılması koşuluna bağlanmışsa durumlarında malın ayıbından kredi verenin de 
sorumlu olması öngörülmüştür. Bağlı kredi verenin sorumluluğuna ilişkin bu hükümle, ayıplı 
maldan doğan sorumluluk zinciri tüketici lehine genişletilmiştir.  

Eski düzenlemede ayıplı mal ve hizmetler, aynı maddede düzenlenmişken yeni düzenlemede, 
ayrım yapılarak, ayıplı mallar 4. maddede, ayıplı hizmetler 4/A maddesinde hüküm altına 
alınmıştır. Buna bağlı olarak çalışmamızda ayıplı mal ve ayıplı hizmet kavramları ayrı ayrı 
incelenecektir. 

4822 sayılı kanun ile TKHK m. 4’teki değişiklikler şunlardır: 

• Reklam ve ilânlarda yer alan bildirimler de zikredilen ayıplar kapsamına dahil edilmiştir, (md. 
4/1). 

• Her türlü nicelik eksikliği değil niteliği etkileyen nicelik eksiklikleri ayıp sayılmıştır (md. 4/1). 

• Ayıp ihbarı için öngörülen 15 günlük süre 30 güne çıkarılmıştır (md. 4/II) 

• Eski düzenlemede sadece zarardan sorumlu oldukları belirtilmiş olan satıcı dışında sayılan 
kişilerin (bayi. acente vd.), ayıplı malın zararından ve tüketicinin diğer taleplerinden de sorumlu 
olduğu vurgulanmıştır (md. 4/III). 

• Hileli ayıpların kapsamı genişletilmiş ve yerinde olarak, satıcının ağır kusurlu olduğu hallerde de 
ayıp hileli sayılmıştır (md. 4/IV, c. 4). 

• Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda, iki yıllık ayıp nedeniyle dâva zamanaşımı süresi yerine 
beş yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür (md. 4/IV, c. 2). 

• Ayıpla ilgili hükümlerin, mal sağlamaya ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanacağı 
vurgulanmıştır (md. 4/VIII). Böyle bir hükme gerek yoktur çünkü bu hüküm olmasa bile tüketici 
sözleşmesi kapsamındaki her türlü mala bu hükmün uygulanacağı zaten bellidir (md. 3/h). Bkz.: 
ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 100 -101; DERYAL, s 45. 
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bildirilen" (vasıflar) şeklindedir (md. 4/1)287. Borçlar Kanununda "zikir ve vaat 

edilen vasıflardaki eksiklik" biçiminde ifade edilen ayıp kavramı, bu madde ile 

somutlaştırılmıştır288. 

Zikir ve vaadin niteliği hakkında üç farklı görüş ileri sürülmüştür: Bunlar, 

(ı) sözleşmeden kaynaklanan tekeffül görüşü, (ıı) tek taraflı hukuki muamele görüşü 

ve (ııı) kanundan kaynaklanan tekeffül görüşüdür. 

Zikir ve vaadin sözleşmeden kaynaklanan bir tekeffül borcu doğurduğuna 

ilişkin görüşe göre, maldaki ayıbın tekeffül borcunu doğurabilmesi için öncelikle 

satıcı tarafından mala ilişkin olarak vaat edilmiş bir vasfın bulunması ve bu vasfın 

bulunduğu veya bazı vasıfların bulunmadığının taahhüt edilmesi ve buna karşın 

alıcının da bu beyanı kabul etmesi gereklidir ve hal öyle olunca zikir ve vaat, taraflar 

arasındaki sözleşmenin esaslı bir unsuru olarak kabul edilir; zikir ve vaat de 

sözleşmeye bağlı olarak tekeffül borcu doğurur289. Bu görüşü tek taraflı hukuki 

muamele görüşünden ayırt eden unsur, maldaki ayıbın varlığının satıcının mala 

ilişkin zikir ve vaadinin tüketici tarafından kabulüne bağlanmasıdır. 

Gerçekten de bu görüş, zikir ve vaat edilmiş vasıflardan dolayı satıcının 

ayıba karşı tekeffül borcundan sorumlu tutulmasını yalnızca satıcının taahhüdü ile 

oluşan tek taraflı bir hukuki muameleye bağlı tutmaktadır290 

Kanun koyucu zikir ve vaade BK. m. 194 hükmünde açıkça yer vermek 

suretiyle kendisine hüküm ve netice bağlanan tasavvur açıklamalarından birisi olarak 

kabul etmiş olup, bu sebeple mala ilişkin zikir ve vaatte bulunulan vasıfta bulunan 

eksiklik ve noksanlık satıcının kanuni sorumluluğunu doğurmaktadır291. Nitekim 

madde hükmünde yer alan “-malın- satıcı tarafından bildirilen vasıfları”, BK. m. 

194’te sayılan “satıcının zikir ve vaat ettiği vasıflar”a karşılık gelmektedir  

                                                 
287  4822 sayılı yasa değişlikliğnden önceki madde hükmü ile ayıplı mal (ve hizmet) tanımı şu 

şekildedir: “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı 
tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da 
tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları 
azaltan veya ortadan kaldıran maddî, hukukî veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya 
hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.” ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 100. 

288  SEROZAN, YD, s. 588; ÖZEL, s. 787; ARBEK, s. 160.  
289  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 50. 
290  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 51. 
291  TANDOĞAN, s. 165. 

 69



Aynı şekilde maddede “-malın- ambalajında, etiketinde, tanıtma ve 

kullanma kılavuzunda” denilmek suretiyle de zikir ve vaat edilen hususlar 

kastedilmektedir. Nitekim malın ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma 

kılavuzunda belirtilen hususlar, malı arzeden tarafından tüketiciye karşı yapılan açık 

bir zikir ve vaattir292.  

Malın ambalajındaki eksiklik, bu eksiklikten dolayı malın kullanım amacı 

ile bağdaşmadığı veya ekonomik değerini azalttığı ölçüde ayıp olarak kabul edilir; 

malın ekonomik ve kullanım değeri azalmamış ise, sırf ambalajındaki eksiklikten 

dolayı ayıplı mal sayılamaz293. Aynı şekilde, malın etiketinde olan bir eksikliğin de 

malı ayıplı hale getirebilmesi için, etikette bulunması gereken kanunen tespit edilmiş 

vasıflardan birinin olmaması veya etiketin usulüne uygun olarak düzenlenmemiş 

olması yeterli olmayıp, bu hususun malın kullanım ve ekonomik değerini azaltıp 

azaltmadığına bakılacaktır294. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 13.06.2003 tarihinde 

ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri 

Yönetmeliği’nde belirtilen ölçütlere göre etiketin usulüne uygun düzenlenip 

düzenlenmediğinin tespiti, malın ayıplı olup olmadığının tespitinde de belirleyici 

olacaktır295. Örneğin, yalnızca ambalajındaki veya etiketindeki basit bir sıyrık veya 

yırtık, malın ayıplı sayılması için yeterli değildir. 

4077 sayılı TKHK’de yer almayan fakat 4822 sayılı değişiklik kanunu ile 

madde hükmüne eklenen ayıp hallerinden bir diğeri de malın reklam ve ilanlarında 

yer alan nitelik vaatleridir. Buna göre, 4822 sayılı Yasayla reklam ve ilânlarda 

belirtilen niteliklere aykırılık da zikir ve vaad edilen (bildirilen) niteliklere dâhil 

kılınmıştır; yani reklam ve ilânlardaki nitelik vaadine aykırılık halleri de açıkça ayıp 

kapsamında sayılmıştır296. 4822 sayılı Yasadan önce reklam ve ilânlardaki her nitelik 

vaadinin değil, ciddiye alınabilecek vaatlerden dolayı satıcının sorumluluğu kabul 

edilmekteydi. Ayrıca yeni düzenlemeyle 16. maddede paralel düzenleme yapılması 

yerinde olmuştur. Bu düzenlemeye göre (md. 16/IV), reklam veren, reklam ve 
                                                 
292  ASLAN, s. 113. 
293  DERYAL, s. 46. 
294  DERYAL, s. 46. 
295  ZEVKLİLER, / AYDOĞDU, s. 107. 
296  KADIOĞLU, Kamil, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2. Bası, Ankara 2005, s. 62. 
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ilânlarda yer verilen somut iddiaları ispatlamakla yükümlüdür. Böylece reklam 

veren, reklamda belirtilen nitelik vaadinin gerçek olduğunu ispatlamak zorunda 

kalacak; ispatlayamadığı durumlarda reklamdaki nitelik vaadinden sorumlu 

olacaktır297. Böylece ciddi olmasa da nitelik vaadinden satıcı sorumlu olacaktır. 

Satıcı iddianın ciddiye alınmaması gerektiğini ileri süremez; çünkü bu durumda, 

reklamın tüketiciyi istismar edici olduğunu baştan kabul etmiş olmaktadır (md. 

16/11). Bu da aldatıcı reklam kapsamında olacağından hem idari para cezasına 

çarptırılması anlamına gelecektir (md. 25/VIII) hem de ayıp nedeniyle sorumluluğu 

yoluna gidilecektir. Örneğin, bıçağın paslanmaz olduğu satıcı tarafından belirtildiği 

halde kısa sürede paslanması; otomobilin saatte 160 km hız yaptığı belirtildiği halde 

100 km'nin üstüne çıkamaması; elektrikli aracın ambalajında ya da kullanım 

kılavuzunda 500 Watt gücünde olduğu yazılı bulunduğu halde, 2000 Watt gücünde 

çıkması ya da yarım saat süreyle kesintisiz çalışabildiği halde on dakika çalıştıktan 

sonra aşırı ısınması; gıda maddesinin ambalajında, açıldıktan sonra buzdolabında bir 

hafta dayanacağının belirtilmesine karşın, bir günde bozulması gibi durumlarda, bu 

çeşitten bir ayıp vardır. Bir başka deyişle bu tür ayıplar, bir hususun var olduğu ya da 

var olmadığının belirtilmesi durumunda, bunun aksinin çıkması durumunda ortaya 

çıkmaktadır298. 

Borçlar Kanunu’nda ise malın piyasaya tanıtımı ve pazarlanması gibi 

amaçlarla yapılan reklamlara ilişkin açık bir hüküm olmamakla birlikte, reklamcılık 

sektöründe olağan sayılabilecek genel mahiyetteki güzel gösterme çabalarının vasıf 

vaadi olarak göz önünde tutulamayacağı hâkim olan görüştür299. Satıcıyı bağlamayan 

                                                 
297  TKHK’nın 4822 sayılı kanun değişikliği öncesindeki hali ile ilgili olarak, reklam ve ilanlardan 

dolayı malın ayıplı sayılması gerektiği halde buna yer verilmemesi Serozan tarafından 
eleştirilmiştir: “… Ama hazır fırsat ele geçmişken, ayrıca reklamların da nitelik vaadinden 
sayılmaması yazık olmuştur. Unutulmasın ki eskiden alıcısını göklere çıkararak bizzat 
koşullandıran ve bu nedenle bireysel nitelik vaadinde bulunmuş sayılan satıcının bugün sırf 
sahnenin arkasına çekilip bu işi profesyonel reklamcılara havale etmesi sayesinde nitelik vaadinde 
bulunmauş sayılmaktan kurtulması adaletsizdir. …” SEROZAN, YD, s. 588; “… Tüketiciyi 
yanıltıcı reklamlara karşı korumak sorunun bir diğer yönüdür. Tüketici, gerçek gereksinimlerini 
giderebilmenin peşindedir ve kural olarak işine yarar bir mal satın almıştır. Ne var ki, bu alımı 
belirleyen o ürün hakkındaki edindiği saptırılmış, sağlıksız bilgilerdir. …” GEMALMAZ, 
Mehmet Semih, Tüketicinin Korunması, İstanbul Barosu Dergisi, C. 67,  S.7-8-9, 1983, s. 331.      

298  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 104 – 105. 
299  TANDOĞAN, s. 166, YAVUZ, Özel Hükümler, s. 55. 
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reklam ve beyanların da diğerlerinden ayırt edilmesi gerekmektedir300. Sırf reklam 

mahiyetindeki beyanlar tekeffül borcunu doğurmaz301.  

Gerek Borçlar Kanunu’nda, gerekse TKHK’da satıcının zikir ve vaatte 

bulunmasına ilişkin herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Ayıba karşı tekeffülün 

hukuki niteliğine ilişkin yukarıda yer verilen tartışmalar, zikir ve vaadin kanundan 

doğan bir sorumluluk doğurduğu görüşünden hareketle, zikir ve vaadin de şekil 

şartının bulunmadığının kabulü gerekir302. Hatta şekil şartına bağlı olarak 

gerçekleştirilen taşınmaz satımlarının dahi aynı şekilde kabulü gerekir303.  

Ayrıca, hayvan satımlarına dair “satıcı, hayvan satımında (vasıflarını) 

yazılı olarak üstlenmedikçe … ayıptan sorumlu olmaz” hükmü ile zikir ve vaade 

ilişkin özel şekil şartı öngören Borçlar Kanunu m. 195 ile de yalnızca hayvan 

satımlarına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmektedir304. Kanaatimizce 

maddenin mefhum-u muhalifi bunun dışındaki satım sözleşmelerindeki zikir ve 

vaatlerin şekil şartına bağlı olmayacağını da zımnen ifade etmektedir. Nitekim zikir 

ve vaat herhangi bir şekil şartına tutulmak istense idi, yalnızca BK. m. 195 

hükmünde değil, tüm satım sözleşmelerini kapsayan nitelikte bir düzenlemeye 

gidimesi gerekirdi. 

Doktrinde Satıcı tarafından zikir ve vaadin alıcıya açık bir irade beyanı ile 

bulunulabileceği konusunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır305. Bununla 

birlikte, bu yöndeki irade beyanının yalnızca açık bir şekilde olabileceğini belirten 

bir görüş bulunsa da bu konudaki genel görüş, bazı vasıfların hem zımni hem de 

sarih olarak zikir ve vaat edilebileceği yönündedir306. Örtülü bir irade beyanının 

varlığının tespiti ise, güven teorisine göre halledilmesi gereken bir durumdur307. 

                                                 
300  TANDOĞAN, s. 167. 
301  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 133; TANDOĞAN, s. 166, YAVUZ, Özel Hükümler, s. 55. 
302  FEYZİOĞLU, s. 119; EDİS, Akdin Lüzumlu Vasıflarında Hata, s. 85. 
303  Konuyla ilgili tartışmalar için bkz.; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 52 – 54. 
304  YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 41. 
305  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül s. 54. 
306  YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 72; TANDOĞAN, s. 166; Ayrıca zımni irade beyanı ile 

irade açıklamasında bulunulamayacağına ilişkin özet görüş için bkz: EDİS, Ayıba Karşı 
Tekeffül, s. 55. 

307  YAVUZ, Özel Hükümler, s. 55, TANDOĞAN, s. 163. 
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Örneğin tüketici, sözleşmenin kurulmasında belirli vasıfların varlığını açıkça aramış 

olup, satıcı, bir beyanda bulunmaksızın sözleşmeyi yapmışsa, istenen vasıfları 

zımnen tekeffül etmiş olduğunun kabulü gerekeceği gibi; bir pulun veya tablonun 

yüksek fiyatla satışında bunların gerçek veya antika olduğunun zımnen temin edilmiş 

olduğunun da kabulü gerekir308. 

İrade beyanının varlığından söz edilemeyen hallerde satıcının zikir ve vaadi, 

irade emarelerinden de anlaşılabilir. İrade emarelerinden kasıt, bir iradenin açıkça 

beyan edilmemesine rağmen, varlığını ortaya koyan birtakım hal ve hareketlerdir. 

Buna göre, satıcının hal ve hareketlerinden bir zikir ve vaadin varlığı 

anlaşılabiliyorsa, bu durumda yine satıcının sorumluluğu doğacaktır.309 Bu durumda 

da, irade beyanının varlığının açıkça anlaşılamadığı hallerde olduğu gibi, irade 

emaresinin varlığını güven teorisine göre çözümlemek gerekecektir. 

 

c. Lüzumlu Vasıflarda Eksiklik 

(1) Genel Olarak 

Satıcının, sözleşmeye konu edilen malın belli bir vasfı haiz olduğunu veya 

birtakım eksikliklerinin bulunmadığını zikir ve vaat etmese dahi sorumlu tutulduğu 

hal, malda bulunması gereken lüzumlu vasıfların yokluğudur310. Satıcı, satılan malda 

bulunan -ayrıca taahhüt etmemişse- her türlü vasıf eksikliğinden değil, tasarlanmış 

kullanma maksadına göre, eşyanın değerini veya elverişliliğini kaldıran yahut önemli 

ölçüde azaltan ayıplardan; kısaca lüzumlu vasıflardan dolayı sorumludur.311. 

Satıcının, malın belli bir vasıfta bulunduğunu veya bazı eksikliklerin bulunmadığını 

                                                 
308  TANDOĞAN, s. 166. 
309  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 56. 
310  Yargıtay 3. HD, 02.10.2000 T., 2000/10178 E., 2000/10425 K.; “… Özel bir anlaşma olmasa bile 

satıcı, satılanın öngörülen kullanma maksadına göre elverişliliğine etkili eksikliklerin (veya 
bozuklukların) bulunmamasını sağlama ödevi altındadır. Bu konuda satıcının irade açıklaması da 
gerekmez. Satılanın bu nitelikleri taşıması ticari doğruluğun gereğinden sayılır. …”; bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”; ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 105; ÖZEL, s. 784. 

311  YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 72; TANDOĞAN, s. 173; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 
8; TUNÇOMAĞ, s. 119; ARBEK, s. 161. 
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ifade eden herhangi bir beyanda bulunmamasına rağmen sorumlu tutulması, ticari 

doğruluğun bir gereğidir312.  

Tüketicinin korunması Hakkında Kanun ile malın ayıplı olmasını doğuran bir 

diğer husus, malın standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik 

veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı 

bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan 

kaldıran eksikliklerdir. Bu hüküm de BK. m. 194/I, “satıcı alıcıya karşı … satılan 

malın … kıymetini izale veya ehemmiyetli bir surette tenkis eden ayıplar” hükmüyle 

paralel olarak düzenlenmiştir. 

Borçlar Kanunu m. 194’te yer verilen lüzumlu vasıf eksikliklerinden 

kaynaklanan ayıp hali, daha detaylı bir şekilde TKHK’deki ayıplı mal tanımında da 

yer almıştır. Buna göre ayıp olarak değerlendirilen ikinci tür vasıf eksiklikleri olan 

"lüzumlu vasıflarda ayıp" hali, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yeni 

halinde, "... standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya 

niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından 

değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran ... 

eksiklikler" biçiminde belirtilmiştir (md. 4/1)313.  

Kanun koyucu, BK. m. 194/II314 paralelinde yer verdiği TKHK m. 4/III’ün 

son cümlesindeki “satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu 

ortadan kaldırmaz” hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere satıcıya kanuni bir 

tekeffül borcu yüklemiştir. Bir başka ifadeyle, satılanda tasarlanan kullanım 

maksadından anlaşılabilen ve malın değerini veya elverişliliğini kaldıran veya 

azaltan vasıfların bulunduğunu satıcının ayrıca zikir ve vaat etmesi gerekmez315. 

Ayrıca malda bulunması zorunlu niteliklerdeki ayıpların (lüzumlu vasıflarda ayıplar) 

varlığını bilmese bile yasa gereği bunlardan sorumludur (TKHK, 4/III. C. 2). 

Bunları bilmediğini ileri sürse ve bunu kanıtlasa dahi yine de sorumlu olacaktır. 

                                                 
312  YAVUZ, Özel Hükümler, s. 51; TANDOĞAN, s. 167. 
313  ŞAHİNİZ, s. 44; ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 105. 
314  BK. m. 194/II: Satıcı bu ayıpların varlığını bilmese dahi onlardan mesuldür. 
315  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 57; ÖZEL, s. 785. 

 74



Satıcı bakımından lüzumlu vasıfların bilinip bilinmemesi, yalnız hükmedilecek 

tazminatın miktarını tayin bakımından bir önem taşıyabilir316. 

Lüzumlu vasıflardaki eksikliklerden dolayı malın ayıplı kabul edilebilmesi 

için, zikir ve vaat edilen vasıflardaki eksikliklerden dolayı malın ayıplı kabul 

edilebilmesinin aksine satıcının, bu çeşit ayıpların bulunmadığını belirtmesi ya da 

vaat etmesi gerekmez317. Bunlar, malın standardında tespit edilen ve doğal olarak 

malda bulunması gerektiği halde bulunmayan ya da bulunmadığı zaman tüketicinin 

ondan beklediği yararları azaltan ya da ortadan kaldıran ayıplardır. Bu nedenle satıcı, 

vaat etmiş olmasa da bu çeşit ayıplardan sorumludur. 

Malın lüzumlu vasıflarındaki eksiklik sebebiyle satıcının sorumlu 

tutulabilmesi için öncelikle eşyanın elverişliliğinin önemli ölçüde azaldığının tespit 

edilmesi gerekmektedir. Bunun ise, alışveriş hayatının hâkim anlayışı, bu 

vasıflardaki eksikliğin satın alma kararı veya fiyatın belirlenmesi üzerindeki etkisine 

göre tayin edilmesi gerekir318.  

Malın standardında yer alan vasıfların hukuken malda bulunması gerekmekte 

olup, bundan standardı ve/ya teknik düzenleme şartları olan bir malı üreten kişiler 

uyulması zorunlu olarak yetkili kurumlar tarafından belirlenen bu asgari (lüzumlu) 

kurallara uymak zorundadırlar. Vurgulamak gerekir ki malda yer alması gereken bu 

vasıflar, uyulması/sağlanması mecburi olan standartlardır319. Bu mecburi standartlara 

aykırı mal üretilmesi halinde, üretici işletmenin TSE Belgesinin iptal edilmesi ve 

bununla birlikte bazı yaptırımların uygulanması da mümkündür320. Kanundan veya 

satıcının iradesinden ortaya çıkmasında herhangi bir fark gözetilmeksizin, malda 

olması gereken bir vasfın yokluğu halinde, malın değerinde veya kullanımından 

umulan faydada bir azalma olması aranmaksızın mal ayıplı sayılacaktır321.   

Örneğin elektrikli su kaynatıcısından beklenen, kullanma amacı bakımından 
                                                 
316  TUNÇOMAĞ, s. 79. 
317 ŞAHİNİZ, s. 46. 
318  TUNÇOMAĞ, s. 78. 
319  ASLAN, s. 113. 
320  TANDOĞAN, Haluk, Tasarıların İncelenmesi, s. 973 (ASLAN, s. 111’den naklen). 
321  ASLAN, s. 113. 
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suyu kaynatmasıdır. Satın alınan kaynatıcının suyu ısıtması, fakat kaynatamaması bu 

çeşit ayıplardandır. Satın alınan halının kullanma talimatı verilmemesi ve ilk 

yıkamada keçeleşerek kullanılmaz hale gelişi de lüzumlu vasıflardaki (niteliklerdeki) 

ayıp kapsamında değerlendirilmektedir322. 

(2) Lüzumlu Vasıfların Belirlenmesi 

Lüzumlu vasıfların belirlenebilmesi için malın tahsis veya kullanım amacı ve 

satılan malın değeri ve maldan beklenen faydanın göz önünde bulundurulması 

gerekir. 

Bu iki ayrı ölçütün, amacı gerçekleştirebilmek için birbirini tamamlamaları 

gerekir323. Mal için lüzumlu olan vasfın bulunmaması, malın tahsis veya kullanım 

amacı göz önüne alındığında değerini veya maldan beklenen faydayı azaltmalı veya 

ortadan kaldırmalıdır324. Mesela, bir sürahinin su sızdırmaması, ondan beklenen bir 

kullanma cihetidir. Fakat, sürahi antika bir eşya ise, su sızdırsa bile, tahsis ciheti 

onun değer ve elverişliliğine tesir etmez325  

i. Malın Tahsis Veya Kullanım Amacı 

Satım sözleşmesinde, tarafların mala ilişkin olarak tahsis veya kullanım 

amacı yönünden niyetlerinde mutabakata varmış olmaları esastır. Buna göre, 

tüketicinin, sözleşmenin kurulması esnasında tek taraflı olarak tasarladığı tahsis veya 

kullanım amacının malda mevcut olup olmadığının tespitinde itibar 

edilmeyecektir326. Taraflar arasında tahsis veya kullanım amacına dair bir 

mutabakattan söz edilemiyorsa, alışveriş hayatındaki hâkim anlayış çerçevesinde 

malın kullanılması gereken maksadının esas alınması gerekir327. 

Tarafların müşterek niyetleri, vasıf ve zikir vaadinden farklılık arz eder. Zikir 

ve vaat, tarafların sözleşme yapmak hususundaki kararlarında etkili olduğu halde, 

                                                 
322  ZEVKLİLER/ AYDOĞDU, s. 105 – 106. 
323  EDİS, Ayıba karşı Tekeffül, s. 57. 
324  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 57. 
325  ARSLANLI, Halil, Ticari Bey, 4. Baskı, İstanbul 1955, s. 316. 
326  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül,  s. 58; TANDOĞAN, s. 167. 
327  TUNÇOMAĞ, s. 78; YAVUZ, Özel Hükümler, s. 52; TANDOĞAN, s. 167. 
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müşterek niyet ve bu niyet üzerindeki mutabakatta böyle bir amaç 

bulunmamaktadır328. Burada araştırılması gereken husus, malın satımında tarafların 

karşılıklı olarak öngördükleri tahsis veya kullanım amacıdır. 

Belli bir vasıf üzerinde satıcı ile tüketicinin anlaşması; aralarındaki müşterek 

niyet ve bu niyet üzerinde mutabakat, malın tahsis veya kullanım amacının 

tespitinde, açıkça veya örtülü olarak ortaya çıkabilir329. Örneğin, taraflar muayyen 

bir iklimde yetiştirilmek üzere çay fidanı alım – satımı yapmış olsalar, o fidanların 

söz konusu olan iklimde yetişmeye müsait oldukları hakkında aralarında müşterek 

bir mutabakat var demektir.  

                                                

Tarafların müşterek niyet ve bu niyet üzerindeki mutabakatı sözleşmeden açık 

veya örtülü olarak anlaşılamadığı takdirde malın tahsis veya kullanım amacının 

tespiti için, öncelikle malın niteliği olmak üzere sözleşmeye konu malın içinde 

bulunduğu ticaret kolunda hâkim anlayış, sözleşmenin yapıldığı mahal, halin 

icapları, sözleşmenin özel şartları, malın alışılmış olarak hangi şartlarda kullanıldığı 

gibi durumlar göz önüne alınarak bir sonuca varılmak gerekir330 

Tarafların müşterek niyetlerinin sözleşmeden anlaşılamaması halinde, örtülü 

vasıf vaadi ile lüzumlu vasıflardaki açık veya örtülü mutabakatı birbirinden ayırt 

etmek güçtür331. Örneğin, ihraç edilmek üzere satılan herhangi bir malın ihraç 

kabiliyeti zımni bir vasıf vaadi teşkil ettiği ve satıcı bundan zımni “vasıf vaadi” 

dolayısı ile sorumlu olduğu halde, münhasıran ihraç malı olan bir şeyin satımında 

ihraç kabiliyeti, düşünülen kullanım maksadına göre değer ve elverişliliğe ilişkin bir 

vasıf teşkil eder332. 

Çeşidi ile belirlenen mallarda satılanın vasıfları tayin edilmemişse orta vasıfta 

bir malın teslimi yeterlidir; bir başka ifadeyle malın tahsis ve kullanım amacına 

uygunluğu, BK. m. 70/II hükmüne istinaden333 malın orta vasıfta olmasına eşittir; 

 
328  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 58. 
329  TANDOĞAN, s. 167; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 58. 
330  TANDOĞAN, s. 167. 
331  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 59. 
332  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 59. 
333  Borçlar Kanunu’nun 70. maddesine göre çeşit borçlarında hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden 

aksi anlaşılmadıkça, edimin seçimi borçluya ait olup, borçlunun seçeceği edim orta vasıftan daha 
aşağı olamaz. 
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bununla beraber, satıcı orta vasıfta fakat başka bakımdan bozuk, mesela yırtığı olan 

bir kumaş vermişse, tabiatıyla sorumluluğu yine mevcuttur334. Orta vasıf kavramı 

nisbi olup; bunun tespitinde, sözleşmenin yapıldığı zamandaki görüşlerin esas 

alınması gerekir335.  

ii. Malın Değeri ve Maldan Beklenen Fayda 

Lüzumlu vasıfların tespitinde TKHK. m. 4/I’de öngörülmüş olan “malın 

tahsis ve kullanım amacı”ndan başka temel alınacak bir diğer ölçüt, “malın değeri ve 

maldan beklenen fayda”dır. Değer ile kastedilen, mübadele değeridir. Maldan 

beklenen fayda, malın tahsis veya kulanım amacı doğrultusunda belirlenir. Maldan 

beklenen faydada daima malın kullanma yeri nazara alınır336.  

Satılan malın değerinin veya maldan beklenen faydanın önemli olduğunun 

tespitinde, alışveriş hayatının hâkim anlayışına göre malda bulunan vasıf eksikliğinin 

sözleşmenin yapılmamasını veya malın mübadele bedelinin tenzilini doğuracak 

derecede olup olmadığının gözetilmesi gerekir337. Buna göre, malda bulunan vasıf 

eksikliği, sözleşmenin hiç yapılmamasını veya malın satım bedeli üzerinden 

sözleşme yapılmasını engelleyecek nitelikte ise, malda bulunan vasıf eksikliğinin 

önemli olduğunun kabulü gerekir. 

Maldan beklenen fayda, değerini tek yönlü olarak ve doğru orantılı bir 

biçimde etkiler. Başka bir ifadeyle; malda bulunan vasıf eksikliği sebebiyle maldan 

beklenen faydanın önemli ölçüde azalması, (malın) değerinin de önemli ölçüde 

azalmasına eşittir338. Örneğin, kullanılmakla eskiyen ve görevini yerine getiremeyen, 

bir başka ifadeyle maldan beklenen faydayı karşılayamaz hale gelen bir araba 

motorunun değeri de bu oranda azalacak veya tamamen ortadan kalkacaktır. Maldan 

beklenen faydanın azalması veya tamamen ortadan kalkması, muhakkak surette 
                                                 
334  FEYZİOĞLU, s. 118; TANDOĞAN, s. 168. 
335  Yargıtay 15. HD, 09.03.2004 T., 2003/4736 E., 2004/1293 K.; Taraflar arasındaki 5.11.1992 

günlü sözleşmede davacı arsa sahibine bodrum katta 2 adet garaj verileceği hükmü 
bulunmaktadır. Ne var ki verilecek garajların vasıfları sözleşmeye yazılmamıştır. Bu durumda, 
BK. 70. madde uyarınca borçlunun vermeyi yükümlendiği garajın orta nitelikten aşağı 
olamayacağının kabulü zorunludur. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

336  TANDOĞAN, s. 169. 
337  YAVUZ, Özel Hükümler, s. 52. 
338  TUNÇOMAĞ, s. 79. 
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değerini olumsuz yönde etkileyecek olmasına karşılık; malın değerindeki azalmanın 

maldan beklenen faydayı aynı yönde etkilediği her zaman söylenemez339. Gerçekten 

de değerin azalması yönünden incelendiğinde, evinin salonuna asmak üzere satın 

alınan 18. yüzyıla ait ünlü bir ressama ait olduğu düüncesiyle alınan tablonun aslında 

alelade bir ressam tarafından yapılmış olduğunun öğrenilmesi durumunda tablodan 

beklenen faydada herhangi bir azalma olmamasına rağmen,  değeri önemli miktarda 

azalacaktır340.  

Satıcının sorumlu bulunduğu maldan beklenen faydanın derecesi, şüphe 

halinde alışveriş hayatının hâkim anlayışlarına göre tayin olunmak gerekir341. 

Örneğin bir iplik satımında satıcı, sadece ipliğin genel olarak kullanılabilir 

olmasından değil, fakat aynı zamanda o ipliğin cinsine uygun bir dokuma için 

kullanılabilmesinden de sorumludur. 

 

d. Maldaki Miktar Eksiklikleri 

Miktar eksikliğinin, yani sözleşmeye konu malın taraflarca kararlaştırılandan 

ağırlık, hacim, yüzölçümü, uzunluk vb. bakımından daha fazla ya da az olması 

halinin, vasıf eksikliğinden ayırt edilmesi gerekir342.  

TKHK m. 4’ün 4822 sayılı kanunla değiştirilmesinden önceki halinde, 

“niceliğine aykırı olan … eksiklikler”den dolayı malın ayıplı kabul edileceği açıkça 

belirtilmekteydi. 4822 sayılı değişiklik kanunu ile hüküm, “niteliği etkileyen 

niceliğine aykırı olan eksiklikler” içerdiği takdirde miktar eksikliklerinin malın ayıplı 

olmasını doğuracağı şeklinde yeniden düzenlenmiştir.  

Buna göre, malın temel özelliğini etkilemeyen ve kullanma amacı acısından 

alıcı için önem taşımayan miktar eksikliği halinde ayıp değil343, kısmi ifa söz konusu 

                                                 
339  TANDOĞAN, s. 168. 
340  TANDOĞAN, s. 168. 
341  TUNÇOMAĞ, s. 78. 
342  İLHAN, s. 29; ASLAN, s. 117 - 118; TUNÇOMAĞ, s. 75; YAVUZ, Özel Hükümler, s. 51; 

EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül,s. 9; TANDOĞAN, s. 172. 
343  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 106; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 9; ÖZEL, s. 784. 
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olur ve buna ilişkin borca aykırılıktan doğan Borçlar Kanunu m. 96 vd. hükümleri 

veya borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanır. 

Malda bulunan miktar eksikliklerinde ayıba karşı tekeffül hükümlerinin 

uygulanmamasının sebebi şudur: Satım sözleşmesine konu malın miktarı taraflarca 

kararlaştırılandan fazla veya az ise, fazla kısmın satıcıya iade edilmesi veya ikinci 

halde eksik ifa hükümlerine göre meselenin halli mümkün olup, ayrıca ayıba karşı 

tekeffül hükümlerine gitmeye lüzum yoktur344. Aksi halde miktara uymama, gereği 

gibi ifa etmeme teşkil eder ve BK m. 96 vd. çerçevesinde genel borca aykırılık 

hükümlerine tabi olur345.  

Maldaki miktar eksiklikleri prensip olarak ayıp telakki edilmemekle birlikte 

bu kural, esas itibariyle doktrinde çeşidi ile muayyen mallar bakımından var olan 

eksiklikler yönünden önem taşımaktadır346. Ferden muayyen mallar bakımından 

miktar eksiklikleri ise, genel olarak ayıba karşı tekeffül hükümleri ve borçlunun 

temerrüdü hükümleri kapsamında kabul edilmektedir347.  

Malın niteliğini etkilemeyen miktar eksiklikleri ayıp kabul edilmemekle 

birlikte, bunun Borçlar Kanunundan ve malın mahiyetinden doğan istisnaları 

mevcuttur: 

Bu istisnalardan kanuni bir tekeffül borcu yükleyen birincisi olan BK.m. 

215/I ve II hükmüne göre, “aksine bir anlaşma mevcut değilse, satılan 

gayrimenkulün satım senedinde yazılı ölçü miktarını içermediği takdirde; satıcı 

eksiklikleri tazmin etmekle mükelleftir. Satılan gayrimenkul resmi bir ölçüme 

dayanılarak tapu sicilinde yazılı olan yüzölçümü miktarını içermediği takdirde satıcı, 

malın miktarını özellikle taahhüt etmemişse tazmin ile yükümlü değildir.” Bununla 

birlikte, gayrimenkulün yüzölçümü tapu sicilinde kayıtlı yüzölçümünden eksik 

olduğu takdirde satıcının bu miktar eksikliğinden sorumlu tutulabilmesi, tapu siciline 

güven ilkesi karşısında alıcının satın aldığı mala ilişkin bilgileri edinebilme kabiliyeti 

                                                 
344  ŞAHİNİZ, s. 43; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, s. 9; TUNÇOMAĞ, s. 75. 
345  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 129; TUNÇOMAĞ, s. 76; ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 106; 

TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 68. 
346  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 11; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 68. 
347  TANDOĞAN, s. 172; SEROZAN, Borçlar Özel, s. 129; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 10. 
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nedeniyle, satıcının alıcıya gayrimenkulün miktarını açık bir şekilde taahhüt 

etmesine bağlıdır348. 

Kanun hükmüne göre, gayrimenkulün yalnızca –miktara ilişkin tapu siciline 

kaydedilen tek unsur olan- yüzölçümü bakımından var olan miktar eksiklikleri vasıf 

eksikliği olarak kabul edilmiş ve ayıplı mal kapsamında değerlendirilmiştir349.  

 Miktar eksikliklerinin malın ayıplı olduğu şeklinde değerlendirildiği ikinci 

istisna hal ise malın mahiyetinden kaynaklanabilir350. Gerçekten de bazı hallerde 

miktar eksiklikleri, alış-veriş hayatındaki telakkiler icabı bir vasıf eksikliği olarak 

görünebilir351. Miktardaki eksikliğin malın vasfına; tahsis amacına veya kullanım 

amacına uygunluğuna etkide bulunduğu hallerde, ayıbın varlığının kabulü gerekir352. 

Ayıbın malda bulunan maddi, hukuki, ekonomik ve niteliği etkileyen nicelik 

eksiklikleri ile, gerek zikir ve vaat edilmiş olan gerekse niteliği gereği maldaki 

lüzumlu vasıflardaki farklılıktan kaynaklanması, bu vasıf eksikliklerinin malın 

değerinde veya maldan umulan faydasında azalmaya sebep olması gerekmektedir353. 

Örneğin kumaşım cm2’sinde belirli sayıda örgü bulunması gerektiği halde bunun 

bulunmaması, odunların belli kalınlıkta olması, o mutfak için özel olarak yaptırılan 

dolapların boyutlarının tutmaması veya satılan elektrik enerjisinin voltajının düşük 

olması halleri, malların vasfına, kullanılabilirliğine ve maksada uygunluğuna etki 

eden miktar eksiklikleridir ve ayıba karşı tekeffül hükümleri çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerekir354. Nitekim bu tür durumlarda, miktar eksikliğinin vasıf 

eksikliğine dönüştüğü açıktır. 

Satılan malın mahiyetinden dolayı ayıp telakki edilen miktar eksiklikleri, 

kendisini daha çok ferden muayyen mal satımlarında gösterir. Satım sözleşmesine 

konu malın miktarı taraflarca kararlaştırılandan fazla veya az olduğu takdirde genel 

                                                 
348  YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 40; ZEVKLİLER, Aydın, Borçlar Hukuku Özel Borç 

İlişkileri, 3. Bası, Ankara 1987, s. 43; FEYZİOĞLU, s. 126; SEROZAN, Borçlar Özel, s. 130.  
349  FEYZİOĞLU, s. 125; SEROZAN, Borçlar Özel, s. 130; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 9. 
350  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül s. 10. 
351  YAVUZ, Özel Hükümler, s. 51; TUNÇOMAĞ, s. 76. 
352  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 107; ASLAN, s. 111;  
353  ASLAN, s. 111. 
354  TANDOĞAN, s. 172; SEROZAN, Borçlar Özel, s. 129. 
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borca aykırılık hükümlerinin uygulanması gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Bununla 

birlikte, satım sözleşmesine konu malın miktarı taraflarca kararlaştırılandan fazla 

olmasına rağmen fazla olan kısmın ayrılması imkânı bulunmamaktaysa veya çok güç 

ise, miktardan kaynaklanan bir ayıp mevcuttur355. 

Tüm bunlarla birlikte, sözleşme taraflarının açık iradeleri de miktar 

eksikliklerinin ayıp olarak nitelendirilmesini doğurur356. 

e. Kararlaştırılan Maldan Başka Bir Şeyin Teslimi (Aliud) 

Satılan maldan başka bir şeyin tesliminin ayıp olarak kabul edilip 

edilemeyeceği ve bu konuda ayıba karşı tekeffül hükümlerinin uygulanıp 

uygulanamayacağı düşünülebilir. Bu konuda TKHK’da açık bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu sebeple yanlış ifanın tespiti, genel nitelikteki Borçlar Kanunu 

hükümleri çerçevesinde yapılmalıdır. Malda bulunan miktar eksikliğinden 

kaynaklanan ayıp ile gereği gibi ifa etmeme ayrımı kadar önemli olan bir başka 

ayrım da malın ayıplı ifası ile kararlaştırılan maldan başka bir şeyin teslimi (aliud) 

ayrımıdır357. 

Taraflarca kararlaştırılan maldan başka bir şeyin teslimi, ancak satılan malın 

dâhil bulunduğu cinsten başka cinste olan bir malın teslimi halinde söz konusu 

olur358. Eğer taahhüt edilen malın yerine başka cins ve mahiyette bir mal verilmişse, 

o zaman ayıplı bir malın teslimi değil, borçlanılmış olan maldan başka bir malın 

                                                 
355  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 10. 
356  YAVUZ, Özel Hükümler, s. 51. 
357  ARBEK, s. 160; ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 107. 
358  Yargıtay 11. HD, 26.11.1998 T., 1998/6699 E., 1998/8279 K.; “… Davalı şirket, davacı şirketten 

750 metre uzunluğunda 51. 0 x 2. 5 mm DKŞZ. çelik çekme boruyu, 1.250.000 TL/mt. fiyatından 
satın almak üzere 1.8.1996 tarihinde sipariş vermiştir. Davacı bu sipariş yerine dava konusu 
7.11.1996 tarihli faturada nitelikleri belirtilen 750 mt. uzunluğunda 1.420.000 lira birim fiyatında 
51. 0 x 4. 0 DKŞZ. çelik çekme boruyu göndermiştir. Dosyada bulunan ve davalı delil listesinde 
de yer alan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB. tarafından düzenlenen "spektral Analizi 
Raporları değerlendirme formu" ve sabit Spektrometre Analiz Raporun"da teslim edilen malın 
standart dışı olup, boru boylarının siparişe uygun olmadığı tesbit edilmiştir. Bu haliyle olayda 
BK. m. 96. ve 194. maddelerinde dayanağını bulan satılan maldan başka bir mal teslimi bahse 
konudur. Çünkü, siparişten başka bir mal davalıya gönderilmiştir. kural olarak; satış konusu malın 
dahil olduğu cins (çeşit) ve kategoriden başka cins ve kategoride mal teslim edilmiş ise olayda 
başka bir mal teslim edildiğinin kabulü gerekir. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”; EDİS, 
Ayıba Karşı Tekeffül, s. 11. 
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tesliminden bahsedilir359. Bir başka deyişle teslim edilen maldaki basit bir nitelik 

eksikliği değil, malın niteliğini etkileyen apaçık bir sapma ise artık ayıplı ifadan 

değil, kararlaştırılandan başka malla ifadan söz edilir360. Örneğin, bir yazarın en son 

çıkan kitabı sipariş edildiği halde daha önce çıkan bir kitabın satılmasında, deniz 

motoru yerine kara motoru teslimi hallerinde ayıplı malın ifası değil, yanlış ifa söz 

konusu olacaktır. 

Tüketicinin istediği maldan başka bir malın teslimi halinde ayıplı ifadan 

değil, kararlaştırılan maldan başka bir malın tesliminden bahsedilmek gerekir361. Bu 

sebeple satılan mal yerine başka bir malın teslimi halinde (aliud) de ayıba karşı 

tekeffül hükümleri uygulama alanı bulmaz362. Bu durumda ayıplı malın teslimi değil, 

ifa etmemeden doğan genel borca aykırılık hali söz konusudur ve bu sebeple 

borçlunun temerrüdü hükümlerinin uygulanmasının gerektiği, hâkim kanaattir363.  

Uygulamada, teslimin ayıplı mal teslimi mi, yoksa kararlaştırılandan başka 

bir mal teslimi mi (yanlış ifa; aliud) olduğunun ayrımının yapılması genellikle güçlük 

arz eder364. Çünkü yanlış ifanın olduğu yerde hiç ifa etmeme vardır ve hiç ifa 

etmemeye dair BK. 96 vd. hükümlerinin uygulanması gerekir365. 

Bu konuda esas alınması gereken ölçüt, ticaret hayatındaki teamüller ve 

hâkim anlayıştır366. Buna göre, teslim edilen maldaki eksiklikler, ticari hayattaki 

                                                 
359  YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 46; TUNÇOMAĞ, s. 76; ŞAHİNİZ, s. 32. 
360  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 129; TANDOĞAN, s. 172; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 70; 

DERYAL, s 46. 
361  ARBEK, s. 160. 
362  YAVUZ, Özel Hükümler, s. 51. 
363  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 11; TUNÇOMAĞ, s. 76; ARBEK, s. 160..  
364  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 05.05.1987 tarih 949 Esas 2708 Karar nolu dosyasında, malın ayıplı 

mı yoksa kararlaştırılandan başka bir malın teslimi mi  olduğu konusundaki bir kararında, trafik 
kaydında benzinli gözükmesine karşın, satılan aracın mazotlu olmasının ya da 20.02.1990 tarih 
9372 Esas 1085 Karar nolu dosyasında 1987 model otomobil yerine aynı markadan 1986 model 
otomobil tescil edilmesinin ayıp sayılamayacağını (yanlış ifa olduğunu) belirtmiştir. Buna 
karşılık Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 12.11.1987 tarih 4785 Esas 5503 Karar nolu dosyasında 
verdiği bir başka kararda ise, koyun sütü yerine, aynı miktarda düşük dereceli inek sütü teslim 
edilmesini ayıplı mal teslimi saymıştır. Bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

365  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 26.11.1986 tarih 2122 Esas 3626 Nolu Kararı için bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”. 

366  TANDOĞAN, s. 172; TUNÇOMAĞ, s. 76; YAVUZ, Özel Hükümler, s. 51; EDİS, Ayıba Karşı 
Tekeffül s. 12. Ayrıca Zevkliler, konu ile ilgili olarak, bu görüşün aksine tüketicinin tercihine 
öncelik verilmesi gerektiği görüşündedir. Bkz: ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 107. 
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anlayışlara göre o malın başka çeşit ve cinsten bir mal olduğu kanaatini uyandıracak 

derecede değerini veya faydasını azaltıyorsa, kararlaştırılandan başka bir malın 

teslim edildiğinin kabulü gerekir367. Fakat tüketici, bu şartlar altında malın teslimini 

bilerek ifa yerine kabul etmiş ise, o zaman ifa yerini tutan edim söz konusu olacaktır 

ve dolayısıyla bu durumda, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin uygulanması gerekir368  

Ferden muayyen bir malın teslimi halinde satılan malda bulunan ayıplar, 

malın gerçekte olduğundan başka bir mal olduğu zannını uyandırsa dahi, satılan ve 

teslim edilen mal aynı olduğu için “kararlaştırılandan başka bir malın teslimi” söz 

konusu olmaz369. Örneğin bir tablonun, Van Gogh tarafından yapılmış olmadığı 

halde onun tarafından yapılmış gibi satılmış ve teslim edilmiş olmasına rağmen, 

satım konusu olarak bilinen ve istenen malın teslimi söz konusu olduğu için alıcı, 

satıcıya karşı ancak ayıba karşı tekeffül hükümlerine göre dava ikame 

edebilecektir370. 

Serozan’a göre parça satımlarında aliud ifası ancak seçilmiş olan parçadan 

başka bir parça tesliminde söz konusu olabilir371. Örneğin, sanat galerisinin Osman 

Hamdi'nin tablosu yerine İbrahim Çallı'nın tablosunu, Hereke halısı yerine Kafkas 

halısını yollamasında durum böyledir. Tablonun sahte veya ipek halının kilim 

çıkması halinde ise "aliud ifası" söz konusu olmaz; sadece "ayıptan" söz edilir372. 

Örneğin, meşe yerine çam ağacının gönderilmesi de taraflar arasında 

kararlaştırılandan başka bir malın teslimi niteliğindedir. 

Çeşit malların satımında, malın tesliminin ayıplı mı yoksa kararlaştırılandan 

başka bir malın teslimi mi olduğunun tespiti, parça satımında olduğundan daha 

karışıktır. Bununla birlikte, teslim edilen malın aynı cinsten olan mallardan belirgin 

                                                 
367  Yargıtay 11. HD, 26.11.1998 T., 1998/6699 E., 1998/8279 K.; “…"Başka Şey" halinin tespiti 

için, ticari hayatta yaygın olan görüşlerin dikkate alınması, alım- satım sözleşmesinde satılan 
malın cinsini belirten ibarelerin iyi bir şekilde yorumlanması ve alıcının o malı kullanma 
amacının da göz önünde bulundurulması suretiyle objektif kıstaslar içinde değerlendirme yoluna 
gidilmesi icap eder. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

368  TUNÇOMAĞ, s. 76; ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 108; ASLAN, s. 123. 
369  TANDOĞAN, s. 173; YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 46. 
370  ŞAHİNİZ, s. 33. 
371  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 129. 
372  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 129. 
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ve çarpıcı olarak sapmaya uğramış olması durumunda yanlış ifadan (aliud ifasından), 

bu ölçüyü bulmayan sapmalarda ayıplı ifadan söz edilir373. 

Satıma konu teslim edilen malın ayıplı ifa mı yoksa aliud ifa mı olup 

olmadığının tespitinin bu derece güç ve tartışmalı olması, satım sözleşmesinin 

taraflarının mağduriyetlerini doğurması muhtemeldir. Bu tür mağduriyetlerin önüne 

geçilebilmesi için Serozan, şu çözüm yolunu önermektedir: “Nasıl ki ayıplı ifada, 

ayıp hukukunun sınırlamalarına uyan alıcı, satıcının kusursuz sorumluluğuna ilişkin 

ayıp hukukundan, ayrıca bu sınırlamalara uymayan alıcı dahi satıcının kusurlu 

sorumluluğuna ilişkin genel sözleşmeye aykırılık rejiminden yararlanarak haklarını 

seçenekli bir şekilde yarıştırıyorsa, yanlış ifada (aliud ifasında) da alıcı, sözleşmeye 

aykırılık hükümlerinin yanı sıra, menfaatler durumu haklı kıldığında, hiç değilse 

"kıyas" yoluyla ve ayıp hukukunun sınırlamalarına da uymak koşuluyla, ayıp 

hukukunun elverişli sorumluluk rejiminden yararlanabilmelidir374.” 
 

D. Yönerge Kapsamında Ayıp Türleri 

1. Genel Olarak 

Ayıplı ürünün belirlenmesinde yardımcı olmak maksadıyla belirlenen ayıp 

türleri, Yönerge’de yer almamakla birlikte doktrinde genel olarak üç farklı 

kategoride ele alınmaktadır: Bunlar tasarım, fabrikasyon ve talimat/bilgilendirme 

ayıbı olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte, gelişim ayıpları olarak 

nitelendirilen ve ürünün piyasaya sunulduğu anda bilinmeyen bazı riskler ile tehlikeli 

ve zararlı sonuçların sonraki dönemlerde anlaşılmasının kendi başına ürünün ayıplı 

olarak kabul edilip edilmeyeceği de tartışmalara konu olmuş, Yönerge’nin 7/e 

maddesinde bu tür risk ve tehlikelerin kendi başına ürünün ayıplı sayılmayacağına 

                                                 
373  YAVUZ, Satıcının Sorumluluğu, s. 50; SEROZAN, Borçlar Özel, s. 130. 
374  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 131. 
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hükmedilmiştir. Topluluk kanun koyucusu bu ayıp kategorileri arasında herhangi bir 

ayrım yapmamıştır375. 

Lorenz376’e kadar dayanan bu sınıflandırma, topluluk kanun koyucusu 

tarafından Avrupa Topluluğu Ürün Sorumluluğu Yönergesine dâhil edilmemiştir. 

Gerçekten de Yönerge ile ürün sorumluluğu alanında üründeki ayıpları 

sınıflandıran bir tanıma yer verilmemiştir. Bununla birlikte, üretim aşamalarının 

karmaşıklığı sebebiyle, bu sistematik ayrımdan ürünün ayıplı olup olmadığının 

tespitinde önemli ölçüde yararlanılmaktadır. Bu sebeple, her ne kadar Yönerge’de 

yer almasa da, ayıp türleri önemini korumaktadır. 

Yönerge’nin 6. maddesi, gelişim ayıpları hariç olmak üzere diğer tüm ayıp 

kategorilerini bilgilendirme/talimat ayıpları da dâhil olmak üzere kapsamaktadır. 

Farklı ayıp kategorilerinin değişik hukuki sonuçlar ile bağlantılı oldukları dikkate 

alınmamakta ve aralarında bir fark gözetilmemektedir377. 

 

2. Tasarım Ayıbı 

Eğer ürün, tasarımı veya teknik konsepti üzerinden o ürün için öngörülmüş 

olan kullanımı için yetersiz bir güvenlik içeriyorsa bir tasarım ayıbından söz edilir378. 

Örneğin, geniş hacimli bir uçağın bagaj kapısı uçuş sırasında ortaya çıkan basınç 

farklılıklarından dolayı daha güvenli bir kapatma sağlaması için içeri yöne açılması 

gerekirken ve yükselme ve kanat dümenleri için kılavuz boruları bagaj kısmından 

geçtiği halde dışarı yöne açılacak biçimde tasarlanmış ve ancak bu fiziksel kanunlara 

uyulmadığı halde tam otomatik bir kilit sistemi yerine sadece dışarıya bir tane el 

kilidi yerleştirilmiştir. Uçağın kalkışından sonra ise bu tasarım ayıbı sebebiyle bagaj 

                                                 
375  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 100; HONSELL, § 21, Nr. 32; ERMAN, s. 3175; HESS, s. 

247; TASCHNER / FRIETSCH, a.g.e., § 6, Nr. 7; BARTL, § 3, Nr. 23; REICH / MICKLITZ, s. 
1052; POTINECKE, s. 182; HAVUTÇU, s. 79. 

376  LORENZ, Werner, Die Haftung des Warenherstellers, Frankfurt am Main 1966 (BARTL, 
a.g.e., § 3, Nr. 25’den naklen). 

377  KULLMANN, s. 98; BARTL, § 3, Nr. 23. 
378  ÖZSUNAY, Ergun, Türk Hukukunda Gerçek Bir Boşluk: “Yapımcının Sorumluluğu”, 

BATİDER 1979, C. 10, S. 1 - 4, s. 108; HESS, s. 248; HONSELL, § 21, Nr. 35; FREITAG, s. 16; 
REICH / MICKLITZ, s. 1053; RETTENBECK, s. 49; BARTL, § 3, Nr. 26; TASCHNER / 
FRIETSCH, § 6, Nr. 9; KAPLAN, Adalet Dergisi, s. 83. 
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kapısı açılmış, dümenler için olan kılavuz boruları oluşan basınç değişimi nedeniyle 

bükülmüş ve artık dümeni kumanda edilemeyen uçak düşmüştür379. Bu halde, 

ürünün tasarımı haklı güvenlik beklentisini karşılamayan bir nitelik taşıdığından, 

üretilen o seri içerisindeki bagaj kapılarının tamamının ayıplı olduğunun kabulü 

gerekir

lmasını engellemesi halinde de tasarım ayıbının varlığından söz 

etmek 

serisinin yalnızca bir parçası ayıplı iken, tasarım ayıbında tüm seri 

ayıplıd

kta, fabrikasyon ayıbı veya talimat ayıpları 

içerisinde ise düşünülememektedir384. 

 

durumu, burada ayıplı olmayan aynı türdeki ürün serisi içindeki ürünler ile ayıplı 

                                                

.  

Aynı şekilde çizimdeki yanlışlığın, bir otomobil modelinin tamamında frenin 

gereği gibi kullanı

gerekir380.  

Ürünün uyması zorunlu olan “teknik normlara” göre tasarlandığı halde ayıplı 

olduğu anlaşılırsa da tasarım ayıplarından söz edilecektir381. Fabrikasyon ayıbında 

aynı üretim 

ır382. 

Ayrıca ifade edilmelidir ki; “gelişim riskleri383”, yapıları gereği yalnızca 

tasarım ayıplarında söz konusu olma

3. Fabrikasyon Ayıbı 

Bir üretim sürecinde, tüm seri ayıpsız olmasına rağmen seri içindeki bir 

ürünün ayıplı olduğu hallerde fabrikasyon ayıbından söz edilir385. Ayıplı olma 

 
379  Uçak faciası: Türk Havayollarına ait DC-10, 03 Mart 1974 Ermenonville Kararı. Bkz.: 

TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 9. 
380  ÖZTAN, s. 180. 
381  BARTL, § 3, Nr. 27. 
382  BARTL, § 3, Nr. 26; BELZ, s. 71; ERLÜLE, s. 102; KAPLAN, BATİDER, s. 139.  
383  Yönerge’nin 7-e maddesine göre; “ürünün piyasaya sürülmesi zamanındaki bilim ve tekniğin 

düzeyine göre üründeki ayıbın anlaşılmasının mümkün olmaması”, gelişim risklerinden dolayı 
kusursuzluğunu ispat eden üreticinin sorumlu tutulamayacağı belirtilmektedir. Buna göre 
“gelişim riskleri”, ayıptan dolayı sorumlu tutulamayacak hallerdendir.  

384  BARTL, § 3, Nr. 25. 
385  BÜNSTORF, Sarah, Personenschäden durch fehlerhafte Produkte, Baden – Baden 2005, s. 

27; FREITAG, s. 15; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 9; HESS, s. 254; HONSELL, § 21, Nr. 
33; REICH / MICKLITZ, s. 1053; BELZ, s. 71; RETTENBECK, s. 50; BARTL, § 3, Nr. 28; 
ÖZSUNAY, s. 108. 
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ürünün karşılaştırılmasından yola çıkılarak tespit edilir386. Özellikle öngörülenden 

düşük kalitede malzemenin kullanılması veya fabrikasyon aşamasındaki aksaklık 

sebebiyle ürünlerden birinin haklı güvenlik beklentisini karşılamaması halinde 

fabrikasyon ayıbından söz edilir387. 

Bu ayıplı ürün, fabrika çıkışı kontrollerinde de tespit edilemediğinden dolayı 

bir “üretim kaçağından” (Aussreiser) da bahsedilir388. Örneğin bir bisikletin 

çatalının, üretimi için malzeme zayıflığı içeren bir parça ile imal edilmiş olduğundan 

dolayı kırılmasına rağmen, aynı üretim serisinin diğer bisikletleri söz konusu 

malzeme zayıflığını içermemektedir389. Bu durumda, bir fabrikasyon ayıbının 

varlığının kabulü gerekir. Yüzlerce otomobilden oluşan seri içerisinde yer alan tek 

bir otomobilin fren sisteminin arızalı olması halinde de fabrikasyon ayıbından söz 

edilir390. 

 

4. Talimat Ayıbı 

Üründeki talimat/bilgilendirme ayıbı, haklı güvenlik beklentisinin, dolayısıyla 

ürünün ayıplı olup olmadığının tespitinde ele alınan ve Yönerge’nin 6/1-a 

maddesinde objektif ölçütlerden biri olarak yer alan “ürünün sunumunun” bir parçası 

olarak değerlendirilmektedir391. 

Talimat ayıplarında ürün, yapısında tarif edilmiş ve kaçınılmaz tehlikeler 

içermekle birlikte, asıl olarak ayıplı değildir392. Bununla birlikte, kullanıcının olası 

tehlikeleri önlemek için ürünü itina ile kullanması gerekmekle birlikte, ürünün bu 

özelliği dolayısıyla, kullanıcının yanlış bir kullanımda ortaya çıkabilecek olan 

                                                 
386  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 9. 
387  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 150; BARTL, § 3, Nr. 30; KAPLAN, BATİDER, s. 140. 
388  BARTL, § 3, Nr. 25; HONSELL, § 21, Nr. 33; HESS, s. 255; BELZ, s. 71; RETTENBECK, s. 

50; BÜNSTORF , s. 27; ÖZSUNAY, s. 108; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 81. 
389  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 9. 
390  ÖZTAN, s. 181 - 182. 
391  HESS, s. 258; FREITAG, s. 17; REICH / MICKLITZ, s. 1053; KAPLAN, Adalet Dergisi, s. 84; 

ATABEK, s. 167. 
392  HONSELL, § 21, Nr. 40; DIELMANN / KUNTZ / MIKOSCH / MURPHY / VELTINS, s. 37; 

RETTENBECK, s. 50. 
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tehlikelere karşı dikkatinin özellikle çekilmesi gerekmektedir393. Bu bilgilendirme, 

kullanım talimatı veya gerektiğinde özel ikaz işaretleri ile yapılır. Ürünün taşıdığı 

zarara sebep olma riski ve taşıdığı potansiyel tehlike arttıkça üreticinin talimat ve 

bilgilendirme yükümlülüğü de doğru orantılı olarak artacaktır394. Şayet kullanıcının 

bilgilendirilmesi yapılmaz ise veya tehlikenin derecesine bağlı olarak bu 

bilgilendirme yetersiz ise bir talimat ayıbı ortaya çıkar395. Örneğin uyuşturucu bir 

madde sadece damar içine enjekte edilmelidir, ancak üretici damar içine yapılmayan 

bir enjeksiyonun tehlikeli sonuçlarını belirtmekten geri durmamalıdır396. Bunun gibi, 

genel olarak ilaçların yan etkileri hakkında bilgi verilmemesi, kimyasal madde içeren 

temizlik maddelerinin kullanılmasında dikkat edilmesi gibi hususlar, sağlığa zarar 

veren yönleri gibi hususlar hakkında bilgi verilmemesi de üründe talimat ayıbının 

mevcut olduğunu belirten durumlardır397. 

Ayrıca, bazı riskleri bünyesinde barındıran ve fakat yararlı nitelikleri 

sebebiyle ortaya çıkması muhtemel yan etkilerine rağmen kullanılan ürünlerde de, 

kullanıcıların/tüketicilerin riskleri bildikleri kabul edilse dahi bu konuda üretici 

tarafından bilgilendirilmelidir398. Aksi takdirde, üründeki talimat ayıbından dolayı 

üretici sorumlu tutulabilecektir. 

Talimat yükümlükleri, tasarım ve fabrikasyon yükümlüklerinin 

tamamlayıcısıdır399. 

 

5. Gelişim Ayıbı 

Gelişim ayıplarının sebep olduğu zararı, yaratacağı tehlikeyi imalatçının 

önceden görmesi, buna göre tedbir alması söz konusu olmamakla birlikte400,  bilim 

                                                 
393  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 9; BELZ, s. 72; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 151; 

TİRYAKİ, s. 241; KAPLAN, BATİDER, s. 139; HAVUTÇU, s. 80.  
394  BÜNSTORF, s. 28; FELLMANN/von BÜREN-von MOOS, Nr. 183 (ERLÜLE, s. 113’ten 

naklen). 
395  BARTL, § 3, Nr. 33; ÖZSUNAY, s. 109; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 81. 
396  BGH, Urt. vom 11.7. 1972; bkz.: NJW 1972, s. 2217. 
397  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 151. 
398  ERLÜLE, s. 114. 
399  BARTL, § 3, Nr. 32; TİRYAKİ, s. 241. 
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ve tekniğin son standartlarına göre üretilmiş bulunan bir ürünün, tüketiciler için, 

piyasaya sunulduğu anda bilinmeyen bazı tehlikeli ve zararlı sonuçlar doğurduğu, 

bazı riskler taşıdığı, sonradan, bilim ve tekniğin gelişimi sonucunda anlaşılabilir401. 

Bir başka deyişle gelişim ayıplarında, aslında ürün başlangıçtan beri ayıplıdır fakat 

bu ayıbın varlığı, teknoloji ve bilimin düzeyi bunun anlaşılabilmesi, 

belirlenebilmesine yeterli düzeyde olmadığı için, anlaşılamamaktadır402. Bu 

durumda, ürünün gelişim ayıplarından söz edilir. Örneğin yeteri kadar test edilmiş ve 

piyasaya sürüldüğü sırada tıp ve farmakoloji bilimlerinin verilerine göre zararlı 

olmadığı anlaşılan bir ilacın bilimin gelişmesi sonucu bazı sağlığa zararlı etkilerinin 

saptanmasında durum böyledir403.  

Herhangi bir ilacın kansere yol açtığı, piyasaya sürüldüğü andaki bilim ve 

teknolojinin düzeyine göre anlaşılamıyor, fakat bilim ve teknolojideki gelişme 

sonucu yıllar sonra bu durum tespit edilebiliyorsa, baştan beri var olmakla birlikte 

bilim ve teknolojideki gelişme sonucu fark edilebilen bu ayıp da, gelişim ayıbı olarak 

nitelendirilecek, buna karşılık, üretildiği zaman bilinebilen fakat önlenemeyen 

bulantı, kaşıntıya neden olma, uyku bozukluğu gibi normal sınırlar içinde 

değerlendirilebilecek yan etkiler nedeniyle ilaç, gerekli uyarıların yapılması şartıyla 

ayıplı sayılmayacaktır404. Nitekim üretim aşamasında bilim ve tekniğin düzeyine 

göre varlığı bilinebilen ancak önlenemeyen bu tür yan etkilerin olması, başlı başına 

ilacın tasarım ayıbı nedeniyle ayıplı olduğunu kabul etmeye yetmez405. 

Buna göre, ürünü piyasaya sürmesiyle birlikte haklı güvenlik beklentilerini 

sağlama konusunda üründe ortaya çıkacak herhangi bir ayıbın ortaya çıkması halinde 

üretici, gereken tedbirleri almalıdır406. Bilim ve tekniğin ilerlemesi sonucu tespit 

edilen ürünün ayıplı olmasını doğuracak nitelikleri hakkında gözlemde bulunmalı, 

buna bağlı olarak tüketicileri bilgilendirmeli ve tehlike konusunda uyarmalı, 

                                                                                                                                          
400  İLHAN, s. 54; ÖZTAN, s. 280. 
401  ÖZEL, s. 811; ÖZTAN, s. 280. 
402  KIRCA / AYDIN, İnkişaf Riski, s. 680; HAVUTÇU, s. 30; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 83. 
403  ÖZSUNAY, s. 109. 
404  KIRCA / AYDIN, İnkişaf Riski, s. 682. 
405  HAVUTÇU, s. 30. 
406  TİRYAKİ, s. 242; ERLÜLE, 104. 
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gerekirse ürünü piyasadan çekmelidir407. Aksi takdirde üretici, özen yükümlülüğünü 

ihlâl etmiş sayılır408.
 
 

Yönerge’nin 7/e maddesi, bir ürünün piyasaya sürüldüğü anda var olan 

bilimsel ve teknolojik bilgilerin ayıbın bilinmesine imkân vermemesi halinde, ürünün 

ayıplı olarak kabul edilemeyeceğini, bir başka deyişle üreticinin bu durumdan 

sorumlu tutulamayacağını açıkça hükme bağlamıştır. Yönerge ile kabul edile sistem, 

üretim teknolojilerinin yenilikçiliğinin ve gelişiminin engellemesinin önüne 

geçilmesi yönüyle de yerindedir409.  

6. Ayıbın Varlığının Tesbitinde Ürünün Türünden 

.Kaynaklanan Özel Sorunlar 

a. Elektrik 

Yönerge’nin m.2 c.3 hükmü ile elektrik de açıkça ürün kavramı içine dâhil 

edilmiştir. Elektriğin hangi durumlarda ayıplı olduğu meselesi ise Yönerge’nin 6. 

maddesinde düzenlenmiştir.  

Elektrik kesintisi, elektriğin hizmete sunulamaması ve/veya ayıplı elektriğin 

kullanıma sokulmamasıdır410. Bundan dolayı bu durum, genel ayıp halinden 

ayrılmaktadır. Her zaman olduğu gibi burada da ürün özellikleri dikkate 

alınmalıdır411. 

                                                 
407   Bir Alman kimya firması tarafından geliştirilen Contergan isimli uyku ilacı, 1957 yılında 

Almanya’da piyasaya sürülmüş, ilacın kullanımından kısa bir süre sonra ise hamileliklerinin belli 
bir döneminde bu ilacı kullanan kadınların çocuklarını embriyonlarından, kol ve bacaklarından 
engelli bir şekilde doğurdukları tespit edilmiştir. 1960 yılında doğan bebeklerdeki arasında iç ve 
dış organları engelli olan çocuk sayısının artması sonucu yapılan araştırmalarda, engelli 
doğumların hamilelik sırasında annelerin kullandığı Contergan'da yer alan etkili bir maddenin 
sebep olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine ilaç, 1961'de piyasadan çekilmiştir. Konuyla ilgili 
olarak açılan ve iddianamenin 1000 sayfa, tanık sayısının ise 1200 olduğu davada, 3 yılın 
sonunda şirketin mağdurlara toplam 100 milyon Mark’ın üzerinde tazminat ödemeyi kabul etmek 
şeklinde dava dışı sağlanan bir uzlaşma üzerine yargıçlar 18 Aralık 1970’te takipsizlik kararı 
vermiştir. Konuyla ilgili mahkeme heyetinin mütalaası, ilaç firmasının piyasaya sürülen ilacın 
muhtemel etkilerinin denetiminde gereken hassasiyeti göstermediği şeklinde idi. Bkz.: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Contergan-Skandal; ERLÜLE, s. 104; ÖZEL, s. 812. 

408  REICH/ MICKLITZ , s. 1047, 1054; ÖZTAN, s. 184-185; ÖZEL, s. 811.   
409  WERRO / PALMER, pg. 442; KAPLAN, Adalet Dergisi, s. 85. 
410  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 26. 
411  HESS, a.g.e., s. 287. 
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Elektriğin özelliği akım kuvveti (amper) ve gerilimi (volt) olup, kamunun eşit 

seviyede bir akım kuvveti veya gerilim beklemeye hakkının olduğu durumlarda, 

elektriğin akım kuvvetinde veya gerilimde meydana gelecek değişimler varsa 

elektriğin ayıplı olduğu kabul edilebilir412. Ayrıca, elektrik kuvvetinde meydana 

gelebilecek bu tür değişimlere tepki gösteren hassasiyeti yüksek seviyede olan 

elektrikli cihazların, elektrik akımının bu biçimde değişim gösterdiği durumlarda 

zarar görmeyeceği beklentisi ile kullanılıp kullanılmayacağının da değerlendirilmesi 

gerekir413. Bundan başka, vücut bütünlüğüne ilişkin olağan bir zarar oluşmadıktan 

sonra Yönerge’nin 9-b maddesinde belirtilen maddi zarar kavramının bu durumu 

içine alıp almadığı hususu da tartışmalıdır414.  

Bu değerlendirme yapılırken, neredeyse hiçbir biçimde kullanılan ürün söz 

konusu olmamaktadır. Bununla birlikte, istisnaen elektrikle çalıştırılan medikal 

cihazlar, ani voltaj değişimlerinden dolayı verimleri bakımından etkilendiği ve bu 

durum hastanın vücut bütünlüğü bakımından zarar görmesine sebebiyet verdiği 

durumlarda elektriği dağıtan/tedarik eden kurumun sorumluluğundan söz 

edilmektedir. Bu husus makul olmakla birlikte, bu tipteki cihazların akım 

değişimlerinden etkilenmeyecek biçimde üretilmesi ile tedbir alınabilir415. 

Elektrik kurumları tarafından muhtemel sorumluluk halleri söz konusu 

olduğunda savunmaya esas teşkil etmek üzere, genel işlem şartları arasında 

sorumsuzluk kaydı konulması 12. maddenin açık ifadesi gereğince geçersizdir416. 

 

b. Baskı Hataları 

Kitap veya dergi gibi baskı ürünleri taşınır mal niteliğinde olduğundan, bu tip 

ürünler ürünü tarif eden Yönerge’nin 2. maddesi kapsamında değerlendirilir417. 

                                                 
412  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 26; HESS, s. 288. 
413  HESS, s. 288. 
414  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 26. 
415  HESS, s. 288. 
416  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 26. 
417  HESS, s. 286. 
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Baskı ürünlerinin baskı hataları içermesi muhtemeldir. Bununla birlikte baskı 

hataları vücut bütünlüğüne ilişkin ağır zararlara yol açabilir418. Buna rağmen baskı 

hatası ayıp kavramı içerisinde değerlendirilmediği gibi baskı ürünü Yönerge’nin 

içinde hiçbir biçimde yer almamaktadır419. 

Matbaa ürünlerinin esasını oluşturan unsur, maddi varlığından ziyade daha 

çok mana içeren hususların aktarımıdır. Baskı hatalarında matbaa ürünü olan nesne 

değerlendirmeye alınmaz; aksine ayıba konu olan, ürüne mana veren içeriğidir420. 

Matbaa ürünü sadece bu içeriğin taşıyıcısıdır ve malzeme biçimi, hatalı olarak 

basılmış olan mana içeriğinden bağımsızdır. 

Böylelikle denilebilir ki; baskı hatası, ayıplı ürün sorumluluğu kapsamına 

girmemektedir421. Baskı hataları ancak yaşam ve sağlık için tehlike arz ettiği taktirde 

ürün sorumluluğu söz konusu olabilir422. 

 

c. Bilgisayar Programları-Yazılımlar 

Bilgisayar programlarında (yazılımlar) dikkat edilmesi gereken husus şudur 

ki; bir bilgisayar programı kumanda fonksiyonu yerine getirmek üzere makine, 

motorlu taşıtlar ve medikal cihazlar gibi bir sanayi mamulüne monte edilmişse tali 

ürün olarak kullanılmaktadır ve bu tali ürün ayıplı ise bilgisayar programını ürüne 

monte eden ile birlikte bilgisayar programının üreticisi de sorumlu olarak kabul 

edilir423. Bu konu, diğer tüm tali ürünler için de aynıdır. 

                                                 
418  BGH 7.7.1970 JZ 1971, 63: “Bir tıp el kitabında bulunan formülde, bir çözücünün 

hazırlanmasında kullanılacak malzemeleri içeren tarifinde virgül hatası yapılmış, oran %2,5 
yerine %25 olarak belirtilmiştir. Kitapta yararlanan genç ve tecrübesiz bir doktor, hatalı formülü 
uygulayarak çözücüyü hazırlamış, bu çözücü ise nerdeyse hastanın ölümüne yol açmıştı. Bu 
olayda mahkeme, yayıncıyı veya kitabın yazarını değil, doktoru sorumlu tutmuştur (Bkz. 
HAVUTÇU; dp. 115, s. 71)”. 

419  HESS, s. 286. 
420  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 26. 
421  BARTL’a göre ölçüm, sayım veya teşhis için kullanılan kitaplardaki baskı hataları veya 

bilgisayar programlarındaki ayıpların “tasarım ayıplarına” girmektedir. Bkz.: BARTL, § 3, Nr. 
30. 

422  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 27.  
423  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 28. 
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Özellikle bilgisayar programlarında hata oranının çok yüksek olması, hatalı 

biçimde programlanmış olan yazılımı ayıpsız duruma getirmez424. Bir başka 

ifadeyle, bu sebeple üreticinin ayıplı üründen dolayı sorumlu tutulmaması mümkün 

değildir. Çünkü modern teknik yardımcı unsurlar, genellikle bir cihazın çalışma 

esasına önemli etkilerde bulunmaktadır ve bu yönüyle kamunun güvenlik 

beklentisini yükseltmektedir. 

Ancak bu durum, tek başına kullanılan bilgisayar programlarında farklıdır. 

Böyle bir programın, matbaa ürünü ile aynı zeminde değerlendirilmesi gerekir. 

Bilgisayar programlarının taşıyıcısının (disket, taşınabilir bellek, harddisk, CD, 

DVD) 2. madde değerlendirmesinde hareketli bir parça olduğundan ayıpsız olduğu 

bir yana, bilgisayar programı aynı matbaa ürününde olduğu gibi mana içeren bir 

enformasyondur425. Bu sebepten, tek başına kullanılan bir bilgisayar programı ürünü 

için oluşabilecek bir sorumluluk, ürün sorumluluğuna dâhil edilemez; bu durum, 

başka sorumluluk kriterleri ile ele alınmalıdır426. 

 

d. Gen Teknolojisinden Doğan Ürün Ayıpları 

Gen teknolojisi ile geliştirilmiş ürünlerdeki ayıpları, üretim sürecinin öncesinde, 

üretim sürecinin sonrasında ve/veya bu süreçte oluşan ayıplar olarak üçe ayırmak gerekir. 

Bu tür ürünlerde, ayıbı oluşturan sürecin göz önüne alınmasıyla yapılan zamansal sürecin 

değerlendirmesine bağlı olarak klasik ayıp türlerinden tasarım, fabrikasyon, talimat 

ayıbının varlığından söz edilir427. 

Bilimsel bir çalışma veya gen teknolojisi çalışmalarının taslağının oluşturulması 

sürecinde meydana gelen bir ayıbın varlığı halinde tasarım ayıbından söz 

edilebilecektir428. Örneğin, bir mutasyonun ortaya çıkması beklendiği halde, mutasyona 

uğraması beklenen niteliklerin stabilize olmaması halinde, gen teknolojisi ile geliştirilen 

ürünle ilgili olarak üretim süreci öncesinden kaynaklanan bir ayıp mevcuttur ve bu 
                                                 
424  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 28. 
425  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 27. 
426  MUSULAS, s. 121. 
427  HESS, s. 289. 
428  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 79. 
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sebeple bir tasarım ayıbından söz edilir429. Gerçekten de, söz konusu üründe yapılan ön 

çalışmalar, bu tür ürünlerin tamamında sebep olacak nitelikte bir ayıba sebebiyet verecek 

nitelikte olması nedeniyle “tüm seriyi” ayıplı kılacak niteliktedir. Bu ise, bilindiği gibi 

tasarım ayıplarının tipik özelliğini oluşturmaktadır. 

Gen teknolojisi ile ilgili çalışmaların yapıldığı süreçte üründe ayıbın ortaya 

çıkması halinde ise fabrikasyon ayıbının varlığından söz edilir430. Bu durumda da sadece 

fabrikasyon ayıbı olan ürünün ayıplı olduğundan söz edilir. Bunun önlenmesi için, üretim 

aşaması güvenli olacak şekilde belirlenmiş olmalı, ürün üzerinde gerekli dentlemeler 

gerçekleştirilmeli ve aynı zamanda kontroller yapılmalıdır. 

Şayet üründeki ayıp, organizmanın bünyesinde mevcut olan gen teknolojisi ile 

üretimi aşamasında yer alan özel bir riske dayanırsa, bu durumda bir talimat ayıbı 

sorumluluğundan söz etmek gerekir431. Bu ayıbın doğmaması için üretici, 

tüketici/kullanıcıya gen teknolojisi yoluyla üretilmiş olan ürünü gerekli talimat, uyarı ve 

bilgilendirmeleri yaparak teslim etmekle yükümlüdür432. 

 

e. Tali Ürünler ve Hammadde 

Yönerge ile, ürün kapsamı tali ürünler ve hammadde açısından da belirlenmiştir. 

Bir tali ürün veya hammadde, nihai ürünle birlikte kullanılmak kaydıyla bu andan 

itibaren ürün sorumluluğu kapsamında ürün olarak değerlendirilmektedir. 

Buna göre, bir tali ürün veya hammadde nihai ürünle birlikte kullanıldığı veya 

monte edildiği sırada ayıplıysa ve nihai ürünün yol açtığı zararın sebebi tali ürün veya 

hammaddedeki ayıptan kaynaklanıyorsa bu zarardan tali ürün ve hammadde üreticisi de 

sorumlu tutulabilir433. 

Örneğin tali bir ürün olarak elektrikli cihaza monte edilen ayıplı bir sigortanın 

güvenlik kusuru oluşturduğu hallerde şayet bu elektrikli cihaz sigortanın 

çalışmamasından dolayı bir yangına sebebiyet verirse, sigortanın üreticisi de aynı 
                                                 
429  HESS, s. 289. 
430  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 79. 
431  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 79. 
432  SCHMIDT – SALZER, Art. 6, Nr. 80. 
433  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 38. 
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biçimde nihai ürünü üreten üretici gibi sorumluluk altındadır; çünkü ayıplı tali ürün 

(sigorta) nihai ürünün bu biçimde ayıplı hale gelmesine sebebiyet vermiştir434. 

Fakat eğer nihai ürünün ayıbı tasarımı, fabrikasyonu veya talimat ve 

bilgilendirme eksikliklerinden kaynaklanıyorsa tali ürünün veya hammaddenin üreticisi 

Yönerge’nin 8/f maddesinin açık hükmü gereği sorumlu tutulamaz. Örneğin kendisine 

gönderilmiş hammaddelerden ısı rezistanslı bir metal alaşımı üretecek olan nihai üretici, 

ayıplı olmayan hammaddeyi karışıma yanlış oranda uygulaması sonucu üründeki ayıp 

ortaya çıkarsa ve nihai ürün bu sebepten bir zarara neden olursa, tek başına sorumlu 

olur435. Nihai üreticinin, tali ürün veya hammadde üreticisinin yanlış veya eksik 

talimatı/bilgilendirmesi ile nihai ürünü üretmesi halinde, tali ürün ve/ya hammadde 

üreticisinin nihai ürünün üreticisi ile birlikte sorumluluğu doğacaktır. 

 

f. Bir Ayıp Olarak Ürünün Etkisizliği 

Ürün sorumluluğu için geliştirilmiş olan ayıp kavramının ürünün kullanım 

amacının azalması ile bir ilgisi yoktur. Tüketicinin bu yöndeki beklentileri karşılıksız 

çıkmışsa bu durumda buna ilişkin olan talepler kural olarak taraflar arasındaki 

sözleşme hukukuna göre belirlenir436. Ürün sorumluluğu ise, kullanılan ürünün zarar 

veren özelliğinin tüketicinin hukuken korunan alanına yaptığı müdahaleye dayanır ki 

bu ürün olmasaydı bu yönde bir ihlalin varlığından da söz edilemez437. Bu ise 

“güvenlik” kavramına işaret eder. 

Etkin olmayan bir ürün, zararın kaynağı olmamakla birlikte, ürünün amacına 

uygun biçimde kullanılabilirliğini engellemek suretiyle zarar vermektedir438. Fakat 

“haklı güvenlik beklentisi” tüketicinin yaşamını, sağlığını tehlikeye atan ürün 

özellikleri ile ilişkili olmakla birlikte, zarara yol açan tehdidin önlenmesi ile ilgili 

değildir. Örneğin bir ilacın hastanın iyileşmesinde herhangi bir lumlu etkide 

bulunmaması durumunda ilaç, hastanın tedavisinin ve ömrünün uzamasını ve hatta 

                                                 
434  SCHULZE / SCHULTE-NÖLKE / JONES, pg. 268. 
435  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 39. 
436  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 29. 
437  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 29. 
438  HESS, s. 275. 
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belki de ortaya çıkacak bir ölümü engelleyememiştir; fakat hastalık veya ölümün 

sebebi de değildir439. İlaçtan “sağlığa kavuşturmanın güvenliği” veya ilişkisel olarak 

“ölümün önlenmesinin güvenliği” beklenmemiştir440. Başka bir örnek vermek 

gerekirse, bir yangın söndürücü can ve mala yönelik zararları önlemek için yangına 

karşı kullanılmak üzere geliştirilmiş olmakla birlikte, yangın söndürücüden her 

yangında beklenen etkiyi göstereceğine dair olan güvenlik beklentisi ürün 

sorumluluğunun esasına aykırı düşmektedir441. 

Ürünün herhangi bir özelliğinin olmaması da (otomobillerde emniyet 

kemerinin eksikliği) ürünün piyasaya sunulduğu zamanda objektif bir biçimde 

kamuoyunun güvenlik beklentisini haklı kılıyorsa, bir üretim ayıbı olarak 

nitelendirilir442. Bu durumda ölçüt, ortaya çıkan tehlikeyi azaltması gereken bir ürün 

güvenliğidir. 

Ürünün sunumu, haklı olarak beklenilen güvenlik hakkında karar verilmesi 

için göz önünde bulundurulan objektif ölçütlerden birisidir. Bu haliyle bir ön 

koşuldur. Ancak, “ürünün etkisizliği ayıp teşkil eder” görüşü bu kavram üzerinden 

desteklendiğinde bu durumda etkisizlik BK m. 194’e göre ürünün vasfının zikir ve 

vaat edilmesi ile eşdeğer tutulmuş olur443. Ancak bunun için satıcının veya üreticinin 

yükümlülük altına girme iradesi gereklidir444. Bu ise kural olarak yoktur. Üreticinin 

“ürünün sunumu” ile kendi üretmiş olduğu malın etkinliğinin garantörlüğü için bir 

kastı yoktur. Ancak bu biçimde BK. m. 194   -en azından üretici/satıcı ve 

tüketici/alıcı arasındaki ilişki- kurulmuş olur veya belki tüketici lehine bir garanti 

anlaşması imza edilebilir445. Yönerge’nin sorumluluk sistemi bu konuda herhangi bir 

kısıtlama getirmemektedir446. 

 

                                                 
439  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 29. 
440  BARTL, § 3, Nr. 37; TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 29. 
441  HONSELL, § 21, Nr. 38. 
442  REICH / MICKLITZ, s. 1059. 
443  TASCHNER / FRIETSCH, § 6, Nr. 30. 
444  REICH / MICKLITZ, s. 1059. 
445  BEHRENS, s. 103. 
446  HESS, s. 284. 
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E. TKHK. Kapsamında Ayıp Türleri 

1. Genel Olarak 

Satıcı tarafından satılan malın ayıplı olması sebebiyle tekeffül edilen borç, 

malda bulunan vasıf eksikliğinin niteliğine göre türlere ayrılabilir447. 

BK. m. 194’te maddi ve hukuki olmak üzere iki tür ayıba yer verilmiş 

olmakla birlikte448, doktrin tarafından kabul edilen ve mahkeme içtihatlarıyla 

geliştirlen ekonomik ayıplar da TKHK’nın ayıplı mala ilişkin düzenlemesinde yer 

almıştır. 

 

2. Maddi Ayıplar 

Maddi ayıplar kanun koyucu tarafından tanımlanmamıştır. Bununla birlikte 

maddi ayıp, satılan malın fiziksel, işlevsel, teknik ve yapısal özellikleriyle ilgili vasıf 

eksiklikleri449 (çürüklük, bozukluk, bayatlık, iş görmezlik vb.) olup, bu malın aynı 

cinsten normal mallara kıyasla, onun değerini veya elverişliliğini azaltan veya 

ortadan kaldıran her türlü vasıf eksikliklerini ifade eder450. Becker’e göre de “maddi 

ayıplar, malın aynı cinsten normal parçalara nispetle daha az bir kıymet veya daha az 

bir kullanma bahşeden vasıflarıdır451.” Örneğin satılan malda bulunan herhangi bir 

eksiklik; çürük, bozuk, bayat, iş görmez, yırtık, kırık, leke vb. maddi manada bir ayıp 

teşkil eder452. 

Borçlar Kanunu’nun 70. maddesi hükmü, çeşit borçlarında hukuki ilişkiden 

ve işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, edimin seçiminin borçluya ait olduğunu 

                                                 
447  TANDOĞAN, s. 164. 
448  Yargıtay 13. HD, 13.10.1989 T., 1989/3242 E., 1989/5289 K.; “… Taraflar arasındaki ilişki satım 

sözleşmesine dayanmaktadır. Borçlar Kanunu'nun 194. maddesi gereğince satıcı alıcıya karşı 
satılanın vaat ettiği vasıflarını mütekeffil olduğu gibi maddi veya hukuki bir sebeple kıymetini 
veya maksat olan menfaatini kaldıracak veya önemli bir surette azaltacak ayıplardan salim 
bulunmasını da mütekeffildir. …”; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

449  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 108; SEROZAN, Borçlar Özel, s. 128. 
450  KARAHASAN, s. 45; TUNÇOMAĞ, s. 75; FEYZİOĞLU, s. 118; ARBEK, s. 165; TİRYAKİ, 

Ayıplı Hizmet, s. 74. 
451  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 13. 
452  BİLGE, s. 64. 
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düzenlemektedir. Bununla birlikte borçlunun edimi, orta vasıftan daha aşağı 

olamaz453. Satım sözleşmesinde edim borçlusu satıcı olduğuna göre, sözleşmede aksi 

kararlaştırılmış değil ise edimin seçimi satıcıya aittir. 

Orta vasıf kavramı nisbi olup; bunun tespitinde, sözleşmenin yapıldığı 

zamandaki piyasa görüşlerinin esas alınması gerekir454. Arslanlı, BK. m. 70 

hükmüne göre yapılan edimin orta vasıftan daha aşağı olduğu hallerde satıcının, BK. 

m. 70 hükmünün yanısıra, aynı zamanda ifanın ayıplı olması sebebiyle BK. m. 194 

vd.’deki hükümlere göre ayıba karşı tekeffül hükümlerine de başvurulabileceğini 

savunmaktadır455. Bu yarışmanın pratikteki yararı, edimin orta vasıftan daha aşağı 

olup olmadığının tespitinde yaşanan zorluklara takılmaktan ziyade, madde hükümleri 

ile amaçlanan faydaya daha kolay ulaşmak olacaktır. 

Bununla birlikte satıcı, orta vasıfta mal teslim etmek suretiyle tekeffül 

borcundan kurtulduğunu ileri süremez456. Çünkü cinsi ile belirtilmiş (misli) malların 

satımında satıcı, orta vasıftan aşağı bir malı teklif edemeyeceğinden (BK. m. 70), 

satılanın orta vasıftan daha aşağıda olması halinde, bu bir ayıp teşkil eder457. Borçlar 

Kanunu m. 70 anlamındaki ayıplar, satılan maldaki teknik ve objektif kusurlardan 

farklıdırlar. Kumaşın lekeli, buğdayın kurtlu olması gibi durumlarda, orta vasıfta mal 

teslim etmiş olan satıcı, teslim edilen malın ayıplı olması nedeniyle ayıba karşı 

tekeffül hükümlerine göre sorumludur458. 

Alıcıya teslim edilen malın satım konusu mala göre kalitesinin farklı olması 

somut olaya göre ayıp veya esaslı hata teşkil edebileceği; bu durumda bazı hallerde 

teslim edilen malın, satılan maldan kalite farkının olması nedeniyle, alıcının hem 

ayıba karşı tekeffül hükümlerinden hem de esaslı hata nedeniyle sözleşmenin feshi 

                                                 
453  ALTAY, Sabah, Satım Sözleşmesinde Hsarın Geçişi, İstanbul 2008, s. 129.  
454  TUNÇOMAĞ, s. 75. 
455  ARSLANLI, s. 310. 
456  ALTAY, s. 130; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 14. 
457  ASLAN, s. 115; TUNÇOMAĞ, s. 75. 
458  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 14. 
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hükümlerinden yararlanabileceği; bu iki Borçlar Hukuku hükmünün birbiriyle 

yarışma halinde olabileceği kabul edilmektedir459. 

Parça (gayrimisli) borçlarında ise, sözleşmenin yapıldığı zamandaki durumu 

karşısında satılan malda bulunan her türlü vasıf eksikliği maddi ayıp olarak kabul 

edilmelidir460. Örneğin, satılan malın ambalaj içinde verilmesi, belli alıcı 

çevrelerinde malın piyasasında satım kabiliyetine etki ediyorsa, sözleşmeye aykırı 

olan bu ambalaj, maddi bir ayıp olarak kabul edilmelidir461. 

Basılı eserde kâğıdın ve baskının kötülüğü gibi, çeviri ve bilgi yanlışları gibi 

eserin içeriğine dair yanlışları da maddi ayıp sayılır462. Diğer taraftan, bazen 

müstahsilin markasını örtbas etme veya eşyanın uzunluğu ve kalınlığı da ayıp teşkil 

edebilir463. 

 

3. Hukuki Ayıplar 

BK. M. 194/I hükmü, maddi ayıplarla birlikte hukuki ayıplardan söz 

etmektedir. 

Hukuki ayıplar, satılanın değerini ve ondan beklenen faydaları etkileyen ve 

kamu hukuku veya özel hukuk ayrımı yapılmaksızın objektif hukukun koyduğu 

birtakım sınırlama ve yasaklardan doğan eksikliklerdir464. Bir başka ifadeyle ayıba 

karşı tekeffül hükümlerinde değinilen hukuki ayıp, satılanın amaca uygun biçimde 

kullanılmasını engelleyen hukuki sınırlamalardan meydana gelir465. 

“Zapta karşı tekeffül” ile hukuki ayıp teşkil eden vasıf eksikliklerinin 

birbirinden ayrılması, hem zapta karşı tekeffül borcunda, hem de ayıba karşı tekeffül 

                                                 
459  BURCUOĞLU, Haluk, İsviçre Federal Mahkemesi’nin Satım Sözleşmesinde Alıcının Ayıp 

Hükümlerine ya da Hata HükümlerineBaşvurma Yollarından Birini Seçebileceğine İlişkin 7 
Haziran 1988 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 18, İstanbul 1990, s. 89 vd.   

460  ŞAHİNİZ, s. 48; TUNÇOMAĞ, s. 75. 
461  TUNÇOMAĞ, s. 75. 
462  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 128. 
463  TUNÇOMAĞ, s. 75. 
464  FEYZİOĞLU, s. 118; ZEVKLİLER/ AYDOĞDU, s. 109; TANDOĞAN, s. 168; ARBEK, s. 165; 

KARAHASAN, s. 46; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 74. 
465  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 128; ŞAHİNİZ, s. 49. 
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borcunda devredilmesi vaat olunmuş bir hak söz konusu olduğu466 için ve her iki 

halde de eksikliklerin taahhüt edilen hak ile ilgili olması sebebiyle, oldukça 

güçtür4

amu hukukundan veya 

özel hu

an ve 

hukuk 

aracın noter satış sözleşmesi ile satılması474, gayrimenkullerde inşaat mevzuatından 

            

67. 

Bununla birlikte hukuki ayıplar, zapt mahiyetinde olmamakla beraber, zikir 

ve vaat edilmiş vasıfların yokluğunu doğuran veya şeyin değerini veya tahsis 

yönünden beklenen faydaları etkileyen, hukuk düzeninden doğmuş eksiklikler olup, 

malın değerine veya ticarette alım ve satımını sınırlayan veya tamamen yasaklayan 

hükümler dolayısıyla ortaya çıkabilirler468. Bu eksikliklerin k

kuktan doğmuş olması arasında bir fark bulunmaz469. 

Hukuki ayıp kavramının anlaşılabilmesi için, zapt ve hukuki ayıp hallerinin 

birbirinden ayırt edilmeleri gerekir. Öncelikle zapt, üçüncü kişilerin mal üzerinde 

sahip oldukları üstün bir haktan kaynaklanmakta, bu üstün hak sebebiyle alıcının mal 

üzerinde tüm yönleriyle tasarrufta bulunma hakkı kısıtlanmaktadır470. Bir başka 

deyişle zapta karşı tekeffül, üçüncü kişinin sübjektif hakkına istinaden satılan mala el 

koymaya kalkışması halinde; hukuki bozukluklar ise, devredilen hakka üçüncü kişi 

bulunmaksızın ve bir hukuk kaidesine dayanaraktan itiraz mümkün ise söz konusu 

olur471. Şu halde, bir hukuk kuralının eşyanın değerini yahut satışını sınırlaması 

yahut tamamen yasaklaması halinde hukuki ayıptan söz edilir472. Zapt, satılan malda 

alıcının tasarrufta bulunma hakkının itiraza uğraması olup, bunun dışında kal

düzeninden doğan sınırlamalar ise “hukuki ayıp” olarak nitelendirilir473. 

Mahkeme içtihatlarına göre şu haller birer hukuki ayıp teşkil ederler: Hacizli 

                                     

470  erhi, Akdin Muhtelif 
ra 1977, s. 143; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 15. 

474  

466  TUNÇOMAĞ, s. 77. 
467  ARSLANLI, s. 312. 
468  TANDOĞAN, s. 168. 
469  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 14. 

OLGAÇ, Senai, Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Ş
Nevileri, C. III, Anka

471  ARSLANLI, s. 261. 
472  TUNÇOMAĞ, s. 77. 
473  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 15. 

Yargıtay 13. HD, 24.10.2001 T., 2001/7856 E., 2001/9445 K.; “Davacı, davalıya ait aracı, 
noterde yapılan sözleşme ile satın aldığını, trafikteki kaydın kendi üzerine devri için müracaat 
ettiğinde, davalının borcu için haciz konulduğunu öğrendiğini, davalının sözleşme yapılırken 
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doğan sınırlamalar ve kullanma ruhsatı eksiklikleri, binanın hâlihazır durumu 

sebebiyle otelcilik ruhsatının verilmemesi, alıcının satım zamanında vakıf olmadığı 

vergiden muafiyetsizlik, istimlak edilmek üzere arsa hakkında kamu yararı kararı 

verilmiş olması gibi475. 

Çığ tehlikesi dolayısıyla inşaat yapma yasağı, bina yapmak üzere satın alınan 

yerin imar planına kısmen sosyal donatı alanında kalması dolayısıyla geri kalan 

alanın istenildiği gibi bir bina yapmaya elverişli olmaması, satılan binanın İmar 

Kanununa uygun olarak inşa edilmemesinden dolayı bir kısmın yıkılmasına ilişkin 

idari karar bulunması, Belediye veya özel şahıslar tarafından bina yapılmak üzere 

satılan gayrimenkuller üzerinde inşaat için Belediyenin ruhsat vermemesi halleri de 

gayrimenkullere ilişkin kamu hukukundan kaynaklanan hukuki ayıplara örnek olarak 

sayılabilir476. 

Satım konusu malın hukuka aykırı bir markaya sahip olması, bir başka sınai 

hak veya telif hakkını ihlal etmesi, otomobile gümrük idaresince el konulması, 

satılan malın satım sırasında hacizli olması477 hallerinde de hukuki ayıbın 

varlığından söz edilmektedir. 

                                                                                                                                          
aracın hacizli olduğunu gizlediğini belirterek 11.4.2000 tarihli satış sözleşmesinin iptaline, satış 
bedeli ve masraflar toplamı 5.073.505.595 TL’.nın satış tarihinden itibaren faizi ile tahsiline 
verilmesini talep etmektedir. Bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”. 

 Davaya konu aracın 11.4.2000 tarihinde noterlikçe yapılan kesin satış sözleşmesinden önce, 
davalını borcu için 21.8.1998 tarihinde haczedildiği, haczin aracın trafik şube müdürlüğünde 
bulunan kaydına şerh edildiği, ancak mal sahibinde bulunan trafik tescil ve belgelerine haciz 
şerhinin konulamadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Mahkemece, aracın trafik şube 
Müdürlüğünde bulunan kaydının alıcı tarafça incelenmesi halinde hacizli olduğunu 
görebileceğine davacının tedbirli bir tacir gibi davranmadığı için aracı bu hali ile kabul etmiş 
sayılacağı gerekçesi ile dava reddedilmiştir. Ne var ki davalı satıcı elinde bulunan belgelerde 
araçta haciz olduğuna dair şerh bulunmamaktadır. Davalı, elinde bulunan belgelerde haciz şerhi 
olmadığına göre davacının ayrıca trafik Şube Müdürlüğünde bulunan kayıtları inceleme 
yükümlülüğü yoktur. Davalı, satış öncesi davacıyı aracın üzerinde haciz olduğu konusunda 
bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini, ispatlayamamıştır. Davalının iyi niyetli olduğu 
söylenemez. Aksine davalı aracının trafik kaydı üzerindeki haczi, davacıya haber vermeyip 
gizlemekle kötü niyetlidir. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Davacı Bk 194 ve 205 maddeleri 
hükmüne göre sözleşmeyi feshedip tazminat istemekte haklıdır. …” 

475  TUNÇOMAĞ, s. 77; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 16. 
476  TANDOĞAN, s. 169. 
477  Satım sırasında hacizli olması sebebiyle malın -hukuki anlamda- ayıplı olacağına ilişkin Yargıtay 

Kararına karşı görüş için bkz: TANDOĞAN, s. 171. 
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İhracat mallarında coğrafi işaretlerin muntazam olmaması hali de doktrine 

göre hukuki ayıp olarak değerlendirilmiştir478. 

Patent haklarının satımında hukuki vasıf eksiklikleri genel olarak iki başlık 

altında toplanabilir: 1. Patent hakkının maddi içeriğinden doğan eksiklikler, 2. Bizzat 

hakka ilişkin eksiklikler. Birinci grup eksikliklere karşı ayıba karşı tekeffül 

hükümleri, ikinci gruba giren eksikliklere de şartları mevcut olduğu oranda bazen 

zapt; bazen de alacağın temliki hükümlerinin uygulanması gerekir479. 

Birbirinden ayırt edilmesi güçlük arz eden diğer haller de hukuki ayıp ile 

hukuki imkânsızlık veya butlan halleridir. Örneğin mala ilişkin ihraç veya ithal 

yasağı, satılan lokantanın işletme izninin olmaması hukuki ayıp olarak kabul 

edilmemekte; hukuka aykırılık veya hukuki imkânsızlıktan söz edilmektedir. Bu 

haller akdin yapıldığı anda mevcut ise akdin butlanı ortaya çıkar; satıcı butlan 

sebebini bildiği halde bunu alıcıdan gizleyip onu akdi yapmaya sevk etmiş ise, alıcı 

satıcıdan BK. m. 41/II uyarınca tazminat isteyebilir480. 

 

4. Ekonomik Ayıplar 

Her ne kadar BK. m. 194 hükmü “maddi ve hukuki” olarak iki ayıp türü 

öngörmüş olsa da, doktrin ve mahkeme içtihatları481 ile satıcının ekonomik 

                                                 
478  BECKER, mad. 197, No 2 (EDİS Ayıba Karşı Tekeffül, s. 16’dan naklen). 
479  ASLAN, s. 116. 
480  TANDOĞAN, a.g.e., s. 171. 
481  Yargıtay 13. HD, 08.03.2007 T., 2006/16784 E., 2007/3131 K.; “Davacı mevcut ücretlendirmenin 

iptali ile, konuşma süresi kadar ücret ödenmesi gerektiğine karar verilmesi gerektiğini ileri 
sürmektedir. Somut olayda davacı açıkça, tarifenin 1 kontör 60 saniye esasına dayalı olduğu 
halde, 20 saniyelik bir görüşmede dahi bir kontörlük ücretlendirme yapıldığını ileri sürmektedir. 
… 

 Temyiz mahkemesi olayda, 1 kontör / 60 saniye veya benzeri bir zaman dilimine göre 
ücretlendirme öngörülmesine rağmen, 5–10 saniye gibi çok kısa görüşmelerde dahi bir kontöre 
denk gelen tam ücretlendirmeleri “gizli ücretlendirme” olarak nitelendirmiştir.  

 4077 sayılı yasanın 4. ve 4/A maddelerinde, BK. nun 194. maddesindeki düzenlemeden farklı 
olarak maddi ve hukuki ayıplar yanında ekonomik ayıplar da sayılmıştır. Ekonomik ayıpta ise, 
satılan mal veya hizmetin verimi, getirdiği kar, vergiden muafiyeti veya gizli ücretlendirilmesi 
gibi iktisadi vasıfların eksik veya ayıplı olması söz konusu olabilir. İktisadi vasıflarının eksik ve 
ayıplı olması söz konusu olabilir. İktisadi bir işletme şeklinde hizmet satan davalının karlılık 
esasına dayalı ücretlendirme yapması olağandır. Ancak verilmeyen bir hizmetin ücretlendirilmesi 
hukuken himaye edilemez. Verilmeyen bir hizmet nedeniyle bir yerde gizli ücretlendirme 
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mahiyetteki vasıf eksikliklerinden dolayı da alıcıya karşı sorumlu tutulması esası 

kabul edilmiştir. Bununla birlikte, ayıp kavramı anlamında paralellik arz eden ve 

sonraki bölümlerde değinilecek olan TKHK’ye göre ayıplı mal türlerinde de maddi 

ve hukuki ayıpların yanısıra açıkça ekonomik ayıp da zikredilmiştir. 

Esasen, ekonomik ayıplar ile maddi veya hukuki ayıplar arasında genel olarak 

malın ekonomik değerini düşürdükleri için prensip itibariyle bir fark 

bulunmamaktadır482. Bununla birlikte ekonomik ayıplar, satılan malın verimi, 

getirdiği kar, vergiden muaf tutulması gibi iktisadi vasıflarının eksikliğidir483. 

Ekonomik vasıflar, özellikle satılan malın verimi, çoğu kez vaadedilmiş bir 

vasıf teşkil ederler. Bu türden bir vasfın eksikliğine rağmen, satım sözleşmesinin 

korunmasında makul bir sebep yoktur. Bu hallerde, diğer şartların da varlğı halinde 

ayıba karşı tekeffül hükümlerinin uygulanması gerekir. 

Satılan şeyin verimi, getirdiği kar, vergiden muaf olması gibi malın ekonomik 

vasıflarındaki eksiklik hallerinde, ekonomik ayıptan söz edilebilir. Örneğin, 

kullanılmış otomobilin o zaman kadar aslında daha çok kilometere yaptığı halde daha 

az, kaza yapmış olduğu halde kazasız gösterilmesi hallerinde ekonomik ayıp söz 

konusudur484. Saatte beşyüz kilogram tahıl öğüttüğü belirtilen makinenin üçyüzelli 

kilogram öğütmesi, saatte yüzaltmş km. hıza ulaştığı belirtilen arabanın yüzon km. 

hızı geçememesi, koyun sütü yerine düşük dereceli inek sütü teslim edilmesi, az 

miktarda elektrik tükettiği iddia edilen aracın çok elektrik tüketmesi, aracın yakıt 

sarfiyatının iddia edildiğinin aksine çok olması halleri, maldaki ekonomik ayıplara 

örnek olarak verilebilir485. 

Özellikle ekonomik ayıplarda, -ayrıca nitelik vaadinin bulunmadığı hallerde-  

nitelik eksikliğinin önemli olması gereğine özel bir özen gösterilmelidir486. Örneğin 

                                                                                                                                          
yapılması halinde hizmetin ekonomik ayıplı olarak verildiğinin kabulü gerekir. …”; bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”. 

482  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 18. 
483  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 109; ARBEK, s. 165; EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 17; 

KARAHASAN, s. 46; TİRYAKİ, Ayıplı Hizmet, s. 75. 
484  TANDOĞAN,  s. 164. 
485  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 109. 
486  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 129. 
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satım konusu bir işletmede kazancın beklentilerin gerisinde kalması, ekonomik ayıp 

olarak değerlendirilemez487. 

                                                 
487  SEROZAN, Borçlar Özel, s. 129. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

ÜRÜN SORUMLULUĞU YÖNERGESİ İLE TKHK’NİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

A. Genel Olarak Yönerge ile Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanunun Karşılaştırılması  

 

1. Amaçları Yönüyle Yönerge İle TKHK’nin İlişkisi 

Ürün sorumluluğu kavramı, üründeki ayıbın sebep olduğu ölüm ve/veya 

yaralanma sonucu doğan zararlar ile zarar görenin kullanımındaki diğer eşyanın 

hasara uğramasından dolayı oluşan kusursuz sorumluluğu ifade etmektedir.  

Yönerge, ayıplı üründen dolayı oluşan bu zararlardan dolayı 3. maddede 

belirtilen kişilerin488 tazmin yükümlülüğünü doğurmaktadır. Bu yükümlülüğün, 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da489 yer alan ve ayıplı malın sebep olduğu 

satıcının ayıba karşı tekeffül borcu ile bir ilgisi yoktur. Ayıba karşı tekeffül borcunda 

tüketiciye teslim edilen malın kamunun haklı güvenlik beklentisini karşılayıp 

karşılamadığına bakılmaksızın zikir ve vaat edilen vasıflar ile malda bulunması 

gereken lüzumlu vasıflardaki eksiklik nedeniyle tüketicinin ihlal edilen 

menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır490. Tüketicinin sahip olduğu haklar 

TKHK’nın bu amacı doğrultusunda edimler arası menfaat dengesinin sonradan 

gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir491. 

                                                 
488  Bkz. s. 7 vd.  
489  1995 tarihinde yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Gümrük Birliği’ne 

geçilmesi esnasında, T.C.’nin hukuki düzenlemelerini Avrupa Birliği hukukuyla uyumlaştırma 
yükümlülüğünün bir gereği olarak çıkarılmıştır. 4822 sayılı Kanun ile 2003 yılında 
gerçekleştirilen değişikliğin en önemli sebeplerinden biri ise, Avrupa Birliği’nin tüketiciyi 
koruyan Yönergeleriyle uyum sağlamak ve bilhassa Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey 
Yönergesi’ni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun içine aktarmak olup, bu husus kanunun 
gerekçesinde açıkça belirtilemektedir: Bkz.: KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 252. 

490  BURCUOĞLU / KARAMAN, s. 55. 
491  HAVUTÇU, s. 151. 
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Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi ile amaçlanan ise,  

ürünle temas halinde olan herkesin bütünlük menfaatlerinin korunması olarak 

açıklanmaktadır. Ayıplı malın kendisinde meydana gelen zararların tazmini sözleşme 

hukukuna bırakılmış, ayıplı malın dışında kalan zararların tazmini ürün sorumluluğu 

kapsamında değerlendirilmiştir492. Bir başka deyişle Yönerge kapsamında ele alınan 

zararlar, malın dışında diğer hukuki değerlerde meydana gelen ayıbı takip eden 

zararlardan sorumluluk niteliğindedir493.   

Yönerge ile TKHK arasında farklılık arz eden en önemli husus, bütünlük 

menfaatlerinin korunması amacı bakımından, üretici – tüketici arasında bir sözleşme 

ilişkisinin varlığı ve dolayısıyla Yönerge m. 3’te belirtilen kişilerin sorumluluğunun 

doğması için sözleşmeden doğan yükümlülüğü ihlal etmesinin gerekli 

olmamasıdır494. Ayrıca Yönerge’de, TKHK’dan farklı olarak “diğer mallar”daki 

zararların karşılanması için, ürünün özel kullanım veya tüketim amacına niteliği 

gereği hizmet etmesi ve ürünün de ağırlıklı olarak bu amaçla kullanılması şartı 

aranmamaktadır495. 

 

2. Yönerge İle TKHK’de Düzenlenen Sorumluluğun Hukuki 

Niteliği 
Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi’nde sorumluluğu kuran 

olgu üreticinin kusurlu davranışı değil, ayıplı ürünü piyasaya sürmesidir496. Ayıplı 

ürünün piyasaya sürülmesinde üreticinin kusuru bulunmayabilir. Şöyle ki; üreticiler, 

üründen beklenen haklı güvenlik koşullarının sağlanması için üretim esnasında 

gerekli olan tüm tedbirleri almış, ürün üzerinde gerekli tüm kontrolleri yapmış 

olsalar bile, söz gelimi bir üretim kaçağı meydana gelebilir ve bu sebeple ortalama 

bir üreticinin güvenli bir ürün tasarımı için yapması gerekenleri yapmış olsa ve 

                                                 
492  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 256; BURCUOĞLU / KARAMAN, s. 55. 
493  Bkz.: s. 19. 
494  HAVUTÇU, s. 151. 
495  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 256. 
496  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 255. 
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gerekli uyarılarda bulunmuş olsa bile ürün ayıplı olabilir497. Bu durumda, ayıplı 

ürünün vücut bütünlüğüne veya ürün dışında diğer mallara vermiş olduğu zararlardan 

dolayı ürünün üreticisi kusurlu olmasa dahi sorumludur498.  

Yönerge ile kabul edilen kusursuz sorumluluk, üretici yanında, ithalatçıyı ve 

belli koşullarla, ürünün sürüm zincirinde yer alan satıcı, bayi, acente gibi ürünün 

sadece sağlayıcısı konumundaki kişileri de kapsamaktadır499. Bununla birlikte Kırca, 

üreticinin kusursuz sorumluluğa tabi tutulmasının nedeninin üreticinin üretimi kendi 

sorumluluğunda gerçekleştirmesi, üretimin getirdiği menfaatlerden yararlanması, 

güvenli ürünler için harcanan bedeli ürün fiyatına yansıtma ve sorumluluğu 

konusunda sigorta yaptırma olanağına sahip olmasından yola çıkarak, üreticinin 

yanısıra ithalatçı ile belli koşullarla ürün sağlayıcısının da kusursuz sorumlu olarak 

kabul edilmesinin adil olmadığı görüşündedir500. Ayrıca, Yönerge m. 7’de belirtilen 

kurtuluş kanıtlarını ispat eden kişiler, ürünün sebep olduğu zararlardan dolayı 

sorumlu tutulamaz.    

TKHK’deki sorumluluk da TKHK. m. 4’te yer alan “satılan malın ayıplı 

olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz” şeklindeki açık hükmü 

gereği kusura bağlı olmayan bir sorumluluktur. Bu hüküm, TKHK’nin ayıplı mallara 

ilişkin genel düzenlemesinde olduğu gibi Borçlar Kanunu m. 194/II hükmündeki 

“satıcı, (bu) ayıpların mevcudiyetini bilmese dahi onlardan mes’uldür.” hükmüyle 

paralellik göstermektedir. Buna göre TKHK’de tüketiciye karşı ayıplı maldan 

sorumlu tutulanlar, ayıba karşı tekeffül borcunun doğmasında kendisine bir kusur 

isnat edilemeyeceğini iddia ve ispat etmek suretiyle borçtan kurtulamayacaktır501. 

Satıcının ceza mahkemesinde beraat etmiş olması dahi satım sözleşmesinden 

kaynaklanan sorumluluğunu etkilemez502. Kusura dayalı sözleşmeden farklı olarak, 

                                                 
497  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 256. 
498  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 251. 
499  HAVUTÇU, s. 151. 
500  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 257. 
501 Yargıtay 11. HD, 03.11.1997 T., 1997/6726 E., 1997/7716 K., Yargıtay 13. HD, 14.01.1985 T., 

1984/7744 E., 1985/119 K.; bkz.: “http://www.kazanci.com.tr”; TUNÇOMAĞ, s. 75; HATEMİ 
/ SEROZAN / ARPACI, s. 98; ERDOĞAN, s. 55; SEROZAN, YD, s. 587.  

502  Yargıtay 13. HD, 14.01.1985 T., 1984/7744 E., 1985/119 K.; bkz.: 
“http://www.kazanci.com.tr”. 
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ispat yükü ise ters çevrilmiştir; alıcının ayıplara vakıf olmadığı karinesi mevcuttur503; 

aksini ispat satıcının yükümlülüğündedir. 

 Buna göre, TKHK ile Yönerge’de düzenlenen sorumluluğun hukuki 

nitelikleri kusura bağlı olmaması yönüyle birbiri ile uyum içerisindedir. Ancak, 

Yönerge’ye göre ayıplı üründen zarar gören herkes üreticiye karşı tazminat talep 

edebileceği halde, TKHK’ya göre yalnızca sözleşmesel bir ilişki içerisinde olan 

tüketici böyle bir tazminat hakkına sahiptir. Dolayısıyla, Yönerge ile TKHK., 

Yönerge’de sözleşme dışı sorumluluğun, buna karşın TKHK’de ise sözleşmesel 

sorumluluğun benimsenmesi yönüyle birbirine ayrılmaktadır. 

 

3. Ürün ve Mal Kavramları 
Yönerge’de tanımlanan ürün kavramının kapsamı ile TKHK’da ele alınan mal 

kavramı kapsamı birbirinden farklıdır. Yönerge’nin 2 nci maddesine göre, başka bir 

taşınır veya taşınmaza bağlı olsalar dahi, her türlü taşınır eşya ve elektrik, ürün 

kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 1999/34 sayılı Avrupa Birliği 

Konsey Yönergesi ile birlikte, işlenmemiş olsalar dahi tarım, hayvancılık ve 

balıkçılık ürünleri ile avlanma sonucu elde edilen şeyler de ürün kavramına dahil 

edilmişlerdir. Buna karşın taşınmaz mallar, hizmet edimleri ve maddi varlığa sahip 

olmayan fikri eserler ürün kavramına dahil edilmeyerek sorumluluk kapsamı dışında 

tutulmuştur504. 

4822 sayılı değişiklik kanunu ile yapılan düzenleme sonrasında505 TKHK’nin 

3/c maddesinde ise mal kavramı, alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil 

amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, 

ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları” kapsamına almaktadır506. 13.06.2003 

tarihinde 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ayıplı Malın 

Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik’in “tanımlar” başlıklı 

4/c madddesinde de mal kavramı, TKHK m. 3/c’de şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

                                                 
503  EDİS, Ayıba Karşı Tekeffül, s. 22. 
504  HAVUTÇU, s. 70; ASLAN, s. 196; ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 92. 
505  4077 sayılı kanunun ilk halinde mal, “ticaret konusu taşınır eşya” olarak tanımlanmaktaydı. 
506  HAVUTÇU, s. 151; KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 258. 
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Görüldüğü üzere, Yönerge’de tanımlanan ürün ile TKHK’de yer verilen 

malın kapsamı açısından farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle, Yönerge taşınmaz 

malları kapsamı dışında tutarken, TKHK’de konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal 

TKHK kapsamında tutulmuştur. Ayrıca, Yönerge’de elektrik açıkça ürün kavramına 

dahil edilmiş olmasına rağmen, TKHK kapsamında olup olmadığı açıkça belirtilmiş 

değildir. Bununla birlikte, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 762’ye göre 

temellüke elverişli olmak ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmemek kaydıyla 

doğal güçlerin de taşınır olarak kabul edileceğini hüküm altına almıştır507. Bu hükme 

göre elektrik, su ve doğalgaz gibi doğal güçlerin de TKHK kapsamında mal olarak 

değerlendirilmesi gerekir508. 

Bir yanda Yönerge ve diğer yanda TKHK ile Ayıplı Malın Neden Olduğu 

Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan ayıplı mal/ürün 

kavramlarına bakıldığında denilebilir ki; Yönerge ile Türk hukuku arasında 

sorumluluğu oluşturan mal/ürün bakımından bir ayniyet bulunmamaktadır. TKHK ile 

tüketici hukukunun birden fazla yönünü barındırmak isteyen kanunu koyucu, zarara 

yol açan ayıplı malın kapsamını da bu sebeple Yönerge’ye göre daha geniş olarak 

düzenlemiştir509.   

Gerek Yönerge’nin gerekse TKHK.’nin uygulama alanını belirleyen ürün ve 

mal kavramları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan asıl sorun, ayıplı maldan 

kaynaklanan sorumluluğun kapsamının da buna bağlı olarak farklılıklar 

göstermesidir. Nitekim sorumluluğun uygulama alanını TKHK’de mal, Yönerge’de 

ise ürün kavramı belilermektedir.  

 

4. Yönerge ve TKHK’ye Göre Sorumlu Tutulanlar 
Yönerge’ye göre ayıplı ürünün neden olduğu zararlardan asıl olarak nihai 

ürünün, hammaddenin ve tali ürünün üreticisi olan kişiler sorumludur. Ayrıca, 

gerçek üretici olmamakla birlikte, ürünün üzerine adını, ticari markasını veya diğer 

ayırt edici özelliğini koymak suretiyle kendisini üretici olarak tanıtan (üretici 
                                                 
507  OĞUZMAN, M. Kemal / SELİÇİ, Özer / OKTAY – ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, Gözden 

Geçirilmiş ve Eklemeler Yapılmış 10. Baskı, İstanbul 2004, s. 557. 
508  KIRCA / AYDIN, Produkthaftung, s. 591. 
509  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 258. 
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benzeri) ve ürünü Topluluğa ithal eden kişilerin de üretici gibi sorumlu olacağı 

Yönerge’de düzenlenmiştir. Bununla birlikte ürünün üreticisinin belirlenemediği 

hallerde üreticiyi veya ürünü kendilerine sağlayan kişiyi makul bir süre içinde zarar 

görene bildirmedikçe ürünün tüm sağlayıcıları üretici ile birlikte sorumludurlar. 

TKHK’ye göre sorumlu tutulan kişiler ise, esas olarak kanun ile tüketici 

hukukunun yönünü düzenleme çabasının bir sonucu olarak farklı hallere göre 

çeşitlilik arzetmektedir. Bununla birlikte, ürün sorumluluğu doğrultusunda yapılan 

düzenlemeye göre sorumlu tutulan kişilerin kapsamı ise Yönerge’ye göre dar 

tutulmuş; ithalatçı, satıcı ve diğer dağıtıcılar sorumlu tutulmaksızın yalnızca üretici – 

imalatçının sorumlu tutulacağı düzenlenmiştir. Gerçekten de TKHK m. 4/2 c. 3, 

“Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm 

ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden 

olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir” hükmü ile, 

belirtilen zararlar açısından müteselsil sorumluluk esasının olmadığı, tüketicinin bu 

zararlarından dolayı yalnızca imalatçı – üreticinin sorumlu tutulabileceği hususuna 

yer verilmektedir510. Bu konuda yapılan düzenleme ile ölüm ve/veya yaralanmaya 

yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan ayıplarda yalnızca 

üretici – imalatçının sorumluluğuna gidilebilmesinin ve müteselsil sorumluluğun 

reddedilmiş olmasının sebebi, gerekçede “… ayıbın neden olduğu zararlardan dolayı 

satıcı ve sağlayıcıların yerine imalatçı ve üreticilerin sorumlu tutulması yerinde 

bulunmuştur.” şeklinde açıklanmaktadır. Bu yönüyle TKHK., Yönerge’ye göre farklı 

bir düzenlemeye yer vermektedir. 

 

5. Yönerge ve TKHK’ye Göre Tazminat Talebinde 

Bulunabilecek Olanlar 
Yönerge’de ayıplı üründen doğan zararlara karşı tazminat talep edebilecek 

kişiler açıkça belirtilmiş değildir. Bununla birlikte, ayıplı ürünün vermiş olduğu 

zararın ispat yükünü zarar görene yükleyen Yönerge’nin 4. maddesi ile tüketicinin -

daha etkin bir biçimde- korunması amacı birlikte düşünüldüğünde, ayıplı üründen 

zarara uğrayan herkesin tazminat talep edebileceğinin kabul edilmesi; herhangi  bir 
                                                 
510  BURCUOĞLU / KARAMAN, s. 59. 
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tüketici işleminin tarafı olmayan üçüncü kişilerin de ürünün satın alan ve/veya 

kullananlar kadar tazminat talep etme hakkına sahip olduklarının kabulü gerekir511. 

Üretici, sorumluluk koşulları gerçekleştiğinde, somut olayda zarara uğrayan kişinin 

tüketici olup olmadığına bakılmaksızın, ayıplı malın oluşturduğu tehlike çevresine 

giren herkese karşı sorumlu olmalıdır512. 

TKHK’nın maddi anlamda uygulama alanını ise hukuki işlemin niteliğinden 

ziyade işlemin tarafı olan kişi oluşturmaktadır513.TKHK açısından tazminat talebinde 

bulunacak olan kişi tüketicidir. Tüketici ise, TKHK’nın 3/f maddesine göre “bir mal 

veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya 

yararlanan gerçek ya da tüzel kişi”dir. Buna göre, malı herhangi bir şekilde 

kullanmayan, ondan yararlanmayan kişiler, TKHK kapsamında tazminat talebinde 

bulunamayacaklardır. Zarara neden olan ayıplı mala dair tüketici sıfatını haiz 

olmayan üçüncü kişiler, üreticiye karşı Borçlar Kanunu’nun genel haksız fiil 

hükümlerine göre tazminat talep edebileceklerdir514.  

Görüldüğü üzere TKHK’da yer alan düzenleme, Yönerge’de yer alan 

düzenleme515nin aksine yalnızca tüketiciye tazminat talep etme hakkını sağlamakta 

olup, ayıplı maldan dolayı zarar gören üçüncü kişilerin zararlarını tazmin konusunda 

herhangi bir hüküm içermemektedir516. TKHK’daki düzenleme, genel olarak 

bakıldığında ürün sorumluluğu düzenlemesinin amacına uygun değildir.  

Kanaatimizce, TKHK’ye göre tazminat talep edebilecek kişi çevresinin 

Yönerge’ye göre yalnızca tüketici ile sınırlı olmasının sebeplerinden birisini de ayıplı 

malın/ürünün hangi temelde tanımlandığı oluşturmaktadır. Şöyle ki; TKHK’ye göre 

mal, -Borçlar Hukuku temelli olarak- satıcı ile tüketici arasında yapılan ve maldaki 

zikir ve vaat edilen vasıflar ile lüzumlu vasıflardaki eksiklik halinde “ayıplı” olarak 

                                                 
511  HILL-ARNING / HOFFMAN, s. 56; HAVUTÇU, s. 108 – 109; BORCHERT, s. 29; HESS / 

WERK, s. 52; BELZ, s. 65; TİRYAKİ, s. 231. 
512  FIKENTSCHER, Nr. 1255 (HAVUTÇU, s. 108’den naklen). 
513  ZEVKLİLER / AYDOĞDU, s. 83. 
514  KIRCA / AYDIN, Produkthaftung, s. 589. 
515  Gerek kişinin ölüm veya vücut bütünlüğünün ihlali sonucu meydana gelen zararlar, gerekse ayıplı 

ürünün kendisi dışında başka bir eşyanın hasara uğramasından doğan zararlarda, kişi bakımından 
ayıplı ürünle zarar arasında nedensellik bağı kurulabilen herkes tazminat talebinde bulunabilir.  

516  KIRCA / AYDIN, Produkthaftung, s. 588. 
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kabul edilir. Ayıplı malın belirlemesinde önem ihtiva eden bu husus, yapılan 

sözleşme çerçevesinde satıcı ile tüketicinin karşılıklı irade açıklamalarıdır. 

Yönerge’ye göre ise ürünün ayıplı sayılması, genel olarak kamunun üründen 

beklediği haklı güvenlik beklentisini karşılamaması halinde söz konusu olmaktadır. 

Buna göre Yönerge’de ürünün ayıplı olup olmaması, üretici ile ürünü kullanan 

arasında yapılmış herhangi bir sözleşmeye bağlı tutulmamıştır. Bu doğrultuda 

tazminat hakkı da sözleşme hukukunda olduğu gibi sözleşmeye taraf olma şartına 

bağlı olarak değil, üründen zarar görme şartına bağlı olarak oluşmaktadır. 

 

6. Yönerge ve TKHK’de Zarar Kavramı ve Kapsamı 
Ürün sorumluluğunda, üründeki ayıp nedeniyle başkalarını beden bütünlüğü 

ve malvarlığı değerlerinin zarar görmesi nedeniyle tazminat yükümlülüğü söz 

konusudur517. Bir ürünün/malın ayıplı olması sebebiyle kendisinde meydana gelen 

zararlar ayıp zararları, malın dışında diğer hukuki değerlerde meydana gelen zararlar 

ise ayıbı takip eden zarar olarak nitelendirilir518. Yönerge’de düzenlenen zarar, ayıbı 

takip eden zararlardan sorumluluk niteliğindedir519.  

Yönerge’ye göre ürün sorumluluğuna sebebi herhangi bir vasıf eksikliği 

değil, ürünün haklı güvenlik beklentisini karşılamaması olup, üreticinin üründen 

beklenen haklı güvenliği karşılamaması nedeniyle doğan her türlü zarardan değil; 

yalnızca ölüm, yaralanma sonucu doğan zararlardan ve ayıplı ürün dışında diğer 

malların uğradığı zararlardan sorumlu tutulmasını öngörmektedir520. 

Yönerge, ölüm veya vücut bütünlüğünün ihlali sonucunda ortaya çıkan 

zararlar ile 500 ECU’dan az olmamak koşuluyla olağan durumda kişisel kullanım 

veya tüketim amacına yönelik olan ve zarar gören tarafından fiili olarak da kişisel 

kullanım veya tüketim amacıyla kullanılan ayıplı ürünün kendisi dışında başka bir 

eşyanın hasara uğramasından doğan zararları kapsar. 

                                                 
517  HAVUTÇU, s. 21. 
518  KIRCA, Ürün Sorumluluğu, s. 251. 
519  TİRYAKİ, s. 231.  
520  HAVUTÇU, s. 21. 
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 Mallara verilen zararlarla ilgili olarak tazminat hakkının kapsamı yalnızca 

ayıplı ürünün kendisi dışında kalan mallarda meydana gelen zararlar ile sınırlıdır. 

Bunun yanı sıra, ayıplı üründen farklı olarak zarar gören malın taşınır ya da taşınmaz 

mal olması önem arz etmez521. Yönerge dolayısıyla, ayıplı ürünün kendisi için olan 

zararlar, sözleşme dışı (genel haksız fiil hükümleri) ya da sözleşmesel (satım 

sözleşmesinde satıcının ayıba karşı tekeffül borcu hükümleri) sorumluluğa dayanarak 

talep edilebilecektir522. 

Yönerge, ayıplı ürünün neden olduğu manevi zararları ise ürün sorumluluğu 

dışında bırakmış, bu tür zararların tazminini üye ülkelerin iç hukuklarına bırakmıştır. 

TKHK’da da Yönerge’ye paralel olarak ayıplı malın neden olduğu ölüm 

ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden 

olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahip olduğunu 

düzenlemiştir. Buna göre, TKHK’da da Yönerge’ye uygun olarak tüketicinin ayıplı 

maldan dolayı uğramış olduğu ayıbı takip eden zararlardan dolayı imalatçı-üreticiden 

tazminat isteme hakkına sahiptir523. 

Buna karşın Yönerge’nin aksine TKHK'da, tüketicinin uğramış olduğu 

zararların miktarına ilişkin herhangi bir alt sınır mevcut değildir. Tüketici, uğramış 

olduğu zararının miktarı ne olursa olsun tazminini talep etmek hakkına sahiptir.  

Yönerge’den farklı olarak TKHK’de yer alan bir başka husus ise, tüketicilerin 

uğradıkları maddî zararların yanı sıra manevî zararları nedeniyle de dava açma 

haklarının düzenlenmiş olmasıdır. 

 

 

 

 

                                                 
521  BELZ, s. 66; ERLÜLE, s. 143. 
522  ERLÜLE, s. 145. 
523  TİRYAKİ, s. 231. 
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B. Ayıp Kavramı ve Türleri Yönünden Yönerge ve TKHK’nin 

Karşılaştırılması  

 

1. Ayıp Kavramı Yönünden 

Ayıp kavramı, gerek Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi’ne 

gerekse Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine 

göre ayıba karşı tekeffül sorumluluğunu kuran en temel unsurdur. 
Ürünün veya malın ayıplı olması, ayıbın sebep olduğu bir zarar ve ayıp ile 

zarar arasındaki illiyet bağı, her iki sorumluluğun doğması için gerekli olan 

koşullardır. 

Çalışmamızın Yönerge ve TKHK’da tanımlanan ayıp kavramlarını 

incelediğimiz bölümünde değinilmiş olmakla birlikte özellikle vurgulamak gerekir 

ki; Yönerge’de tanımlanan ve ayıplı üründen kaynaklanan sorumluluğundan temel 

unsuru olan ayıp kavramı, tüketici hukuku ile sözleşme hukukundaki ayıplı maldan 

kaynaklanan ve ayıba karşı tekeffül sorumluluğunu doğuran ayıp kavramından esaslı 

bir şekilde ayrılmaktadır. Bu sebeple Yönerge’de tanımlanan ayıplı ürün kavramı ile 

TKHK’de yer alan ayıplı mal kavramı yukarıda ayrı ayrı ele alınmıştır. Nitekim 

yalnızca ayıp kavramı bakımından ele alındığında dahi “ayıba karşı tekeffül” ve 

“ürün sorumluluğu” olmak üzere iki farklı sorumluluk türünün varlığına bağlı olarak 

ortaya çıkan iki farklı ayıp kavramı söz konusudur524.  

TKHK’nin genel gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’ne 

adaylık süreci çerçevesinde Birliğin tüketici koruma politikasının sonucu olarak 

yayınladığı toplam 13 adet Yönerge’de öngörülen değişikliklerin tamamının 

uyumlaştırılması çabasının bir sonucu TKHK,  tüketici hukukunun birden fazla 

yönünü bünyesinde barındırmaktadır. Buna bağlı olarak kavram olarak ayıplı maldan 

doğan sorumluluğun kapsamı da Ürün Sorumluluğu Yönergesi’ne göre bir kısım 

yönleriyle daha geniş tutulurken, diğer bazı yönleriyle de daha dar bir sorumluluk 

içermektedir.  

                                                 
524  KIRCA / AYDIN, Produkthaftung, s. 591. 
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Ayıba karşı tekeffül sorumluluğu kapsamında satılan malın zikir ve vaat 

edilen veya lüzumlu vasıflarındaki eksiklik hallerinde söz konusu olan ayıp, ürün 

sorumluluğu kapsamında ise, ürünün kamunun objektif biçimde haklı güvenlik 

beklentilerini karşılamaması olarak tanımlanmaktadır. Yönerge ile tanımlanan ayıp 

kavramı yanında zarar kavramı da üreticinin sorumluluğu bakımından farklılık 

arzeder. Bu yönüyle ürün sorumluluğu gerek ayıp gerekse zarar kavramları itibariyle 

farklılık arzeden, herhangi bir sözleşme ilişkisi olmaksızın sadece ayıplı bir malın 

üreticisi tarafından piyasaya sürülmesi ve kişilerin hukuk tarafından korunan 

varlıklarına zarar vermesi halinde sorumluluk öngören özel bir düzenlemedir525. 

TKHK m. 4 ile birbirinden farklı iki sorumluluk türü aynı maddede 

düzenlenmeye çalışılmıştır. Şöyle ki; TKHK.’nin “Ayıplı Mal” başlığını taşıyan 4/1 

maddesi, “ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve 

ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik 

düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya 

da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği 

faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler 

içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir” şeklindeki tanımıyla Borçlar Kanunu 

m. 194 paralelinde ayıplı maldan dolayı tüketiciye karşı oluşan tekeffül 

sorumluluğunu düzenlemektedir. Bununla birlikte, 2003 yılında 4822 sayılı kanun ile 

yapılan değişiklikle TKHK. m. 4/2 c.4 ‘te, “tüketici bu seçimlik haklarından biri ile 

birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya 

kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden 

tazminat isteme hakkına da sahiptir” hükmüyle de ürün sorumluluğu düzenlenmeye 

çalışılmıştır. Nitekim maddenin değişiklik gerekçesinde de “… Tüketici seçimlik 

haklarıyla birlikte tazminat da isteyebilecektir. Tüketiciye tanınan bu tazminat hakkı, 

85/374 sayılı Avrupa Birliği Yönergesi esas alınarak düzenlenmiştir. …” şeklinde 

ifade edilmektedir.  

 TKHK’ya göre üretici – imalatçı, ayıba karşı tekeffül borçlularından 

sayılmıştır. TKHK m. 4’te, bir yandan “tüketici sözleşmesi” ile bağlantılı olarak 

imalatçı – üretici, satıcı, bayi, acenta, ithalatçı ve kredi verenin malın ayıplarından ve 

                                                 
525  KIRCA / AYDIN, Produkthaftung, s. 591; TİRYAKİ, s. 232. 
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tüketicinin bu ayıp nedeniyle sahip olduğu seçimlik haklarından sorumluluğuna, 

diğer yandan aynı maddede niteliği gereği herhangi bir tüketici sözleşmesinden 

bağımsız olarak ele alınması gereken ürün sorumluluğu düzenlemesine yer verilmeye 

çalışılması ve TKHK’da eksik bırakılan ürün sorumluluğu hakkında daha sonra 

çıkarılan “Ayıplı Malın Neden Olduğu Sorumluluk İle İlgili Yönetmelik” ile 

düzenlenmesi yerinde olmadığı yönünde eleştirilmektedir526. Nitekim Ayıplı Mal 

Yönetmeliği’nde “ayıp” kavramı TKHK’dan farklı olarak, Ürün Sorumluluğu 

Yönergesi’nde benimsenen ve haklı güvenlik beklentisini esas alan “ayıp” 

kavramıyla uyumlu şekilde düzenlenmiştir. Bu da hem kanun yapım tekniği 

açısından hem de TKHK ile Ayıplı Malın Neden Olduğu Sorumluluk İle İlgili 

Yönetmelik arasında oluşan çelişki açısından bir karışıklığa sebep olmaktadır. 

Gerçekten de TKHK’ye bir cümle eklemek suretiyle aynı kanunla ürün 

sorumluluğunun düzenlenmeye çalışılması, bununla birlikte ayıplı mal kavramına 

Yönerge’de yer aldığı şekilde değil ayıba karşı tekeffül sorumluluğunu doğuracak 

şekilde tanımlanması başlı başına bir karışıklık sebebidir. Hâlbuki Yönerge ile 

amaçlanan, güvenli olmayan üründen doğan zararların tazminidir. Dolayısıyla bu 

konuda öncelikli olarak üreticinin sorumlu tutulması yerindedir.  

Buna karşın TKHK’de ise esas olarak satıcının ayıba karşı tekeffül borcunu 

doğuran ayıplı mal kapsamında doğan zararların tazmini öngörülmüştür.  Buna bağlı 

olarak ayıplı maldan kaynaklanan zararların öncelikle satıcı tarafından tazmin 

edilmesi öngörülmektedir. Bu yönüyle de Yönerge ile TKHK arasında farklılık söz 

konusudur.  

 

2. Ayıp Türleri Yönünden 

Yönerge’de TKHK’nin aksine ayıp kavramına, maddi, hukuki veya ekonomik 

eksiklikler şeklinde bir ayrım yapılmadan tüm ayıp türlerini kapsayacak şekilde 

genel bir anlam yüklenmiştir. Bununla birlikte her ne kadar Yönerge’de sayılmamış 

olsa da ürün sorumluluğu bakımından ayıp türleri, üretim ve dağıtım süreci dikkate 

alınarak yapım, fabrikasyon, talimat ve bilglendirme ayıpları şeklinde tasnif 

                                                 
526  BURCUOĞLU / KARAMAN, s. 53. 
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edilmiştir527. Böylece ayıp kavramına sadece bir malın üretiminden kaynaklanan 

maddi ayıplar değil, malda herhangi bir ayıp olmadığı halde kullanım şeklinin yol 

açabileceği ve kullanım kılavuzunun gereği gibi düzenlenmesi ile engel olunabilecek 

türden ayıplar, üreticinin malı piyasaya sürdükten sonra izlemek durumunda olduğu 

ve ayıbın ortaya çıkması halinde de müdahale etmesi gereken ayıplar girmektedir528.  

Ayıp türleri de ayıp tanımlarına uygun olarak; Yönerge’de üretim sürecinde 

ortaya çıkabilecek muhtemel durumlar gözönüne alınarak ve TKHK’de de ayıba 

karşı tekeffül hükümleri doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Her ne kadar Yönerge’de 

ayrı ayrı sayılmamış olsa da eskiden beri olan bu ayıp türlerinin ayrımı, ayıbın ve 

zararın; tazminatın tespitinde büyük önemi haizdir. 

                                                 
527  HAVUTÇU, s. 24. 
528  TİRYAKİ, s. 238. 
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SONUÇ 

 

I. 
Ürün sorumluluğu, ürünün alıcısıyla birlikte ürünle temas halinde olan ve 

üründeki ayıp nedeniyle zarara uğraması muhtemel üçüncü kişileri de kapsayan, 

üründen kaynaklanan risk alanına dâhil olabilecek herkese karşı üreticinin sorumlu 

olması temeline dayanan bir sistemdir. 85/374 sayılı Ürün Sorumluluğu Konsey 

Yönergesi de, üretim tekniklerindeki ilerleme ve tüketim ihtiyaçlarının artmasının bir 

sonucu olarak pazarda ortaya çıkan ürün çeşitliliği karşısında, Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerin iç hukuklarını bu doğrultuda düzenlemesi ve bu sayede birlik içerisindeki 

uygulamanın uyumlulaştırmasını sağlamak üzere ayıplı ürünün neden olduğu 

zararlardan sorumluluk alanında getirilen hukuki bir düzenlemedir. Bu anlamda 

Yönerge, üye ülkeler için iç hukuklarını düzenlemek üzere oluşturulmuş bir 

modeldir. 

Hukukumuzda ise ürün sorumluluğu konusu, TKHK’ya kadar herhangi bir 

şekilde ele alınmamış olup, TKHK’de 4822 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin 

ardından ise ayıplı mal nedeniyle imalatçı-üreticinin sorumluluğu konusuna da m. 

4’te yer verilmeye çalışılmış; sorumluluğun türü, kapsamı ve şartlarına ilişkin 

herhangi bir açıklama getirilmemiştir. Yalnızca maddenin değişiklik gerekçesinde 

85/374 sayılı Avrupa Birliği Yönergesi esas alındığı açıkça belirtilmiştir. Nitekim 

TKHK de Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde çıkarılmış bir kanundur. 

Yönerge ile amaçlanan, üründen zarar gören herkesin bütünlük menfaatlerinin 

korunmasıdır. Sözü edilen zarar ile Yönerge’nin 9. maddesinde ölüm veya vücut 

bütünlüğünün ihlali sonucunda ortaya çıkan zararlar ile ayıplı ürünün kendisi dışında, 

500 ECU’ya kadar zarar görenin katlanması koşuluyla, olağan durumda kişisel 

kullanım veya tüketim amacına yönelik olan ve zarar gören tarafından fiili olarak da 

kişisel kullanım veya tüketim amacıyla kullanılan başka bir eşyanın hasara 

uğramasından doğan zararlar kastedilmektedir. Ayıplı malın kendisinde meydana 

gelen zararların tazmini ise sözleşme hukukuna bırakılmış, Yönerge ile yalnızca 

“ayıbı takip eden zararlar” olarak nitelendirilen ayıplı malın dışında kalan zararların 
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tazmini ele alınmıştır. Bununla birlikte Yönerge, manevi zararların tazminini 

düzenlememiştir. 

Üründen zarar gören herkese karşı sorumlu tutulan kişi çevresi de, 

Yönerge’nin daha iyi koruma sağlaması amacıyla esas olarak üreticiyi ve ithalatçıyı 

sorumlu tutmuş olmakla birlikte, ürünün sağlayıcılarını da yalnızca üreticilerin tespit 

edilemediği durumlarda ve makul süre içerisinde üreticinin veya bir önceki 

sağlayıcının tüketiciye bildirilmemesi halinde sorumlu kılmaktadır. 

Yönerge kapsamında sorumluluk koşulları gerçekleştiğinde zarara uğrayanın 

tazminat talep etme hakkı, Yönerge’de açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte 

sorumluluğun herhangi bir tüketici işleminin tarafı olma şartına da bağlı 

tutulmadığından hareketle, ayıplı malın oluşturduğu tehlike çevresine giren herkese 

için mevcuttur. 

Yönerge’nin 2 nci maddesi, ürün kavramını ele tanımlamaktadır. Buna göre, 

başka bir taşınır veya taşınmaza bağlı olsalar dahi, her türlü taşınır eşya ve elektrik, 

ürün olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, 1999/34 sayılı Avrupa Birliği Konsey 

Yönergesi ile birlikte, işlenmemiş olsalar dahi tarım, hayvancılık ve balıkçılık 

ürünleri ile avlanma sonucu elde edilen şeyler de ürün kavramına dâhildir. Taşınmaz 

mallar, hizmet edimleri ve maddi varlığa sahip olmayan fikri eserler ise ürün kavramı 

dışında tutulmuştur.  

Yönerge, gerekçesinde belirtildiği üzere “bilimsel ve teknolojik alandaki 

sürekli gelişmenin hâkim olduğu çağımızda modern üretim teknolojileri ile yapılan 

üretimin ürünlerde oluşturduğu risklerin üretici ile zarar gören arasında adil bir 

biçimde paylaştırılması” amacıyla üreticinin kusura bağlı olmaksızın sorumluluğunu 

düzenlemektedir. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile amaçlanan ise, konusu mal ve 

hizmet sunumu olan ve bir tarafını tüketicilerin oluşturduğu sözleşmelerde, kanunla 

sorumlu tutulan kişilerin alıcı ya da hizmetten yararlanan kişiye karşı tüketici 

piyasalarına sundukları mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde tüketicilerin 

çıkarlarının korunabilmesidir. Bu anlamda TKHK, sosyal içerikli bir kanundur. 

Ürün sorumlululuğu açısından TKHK’deki düzenleme, ayıplı malın ölüm 

ve/veya yaralanmaya yol açması ve/veya kullanımdaki diğer mallara zarar vermesi 

halinde tüketicinin bu tür zararların tazminini talep edebileceği şeklindedir. 
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Vurgulamak gerekir ki TKHK ile yalnızca tüketicilerin uğramış olduğu zararların 

tazminine imkan tanınmış, üçüncü kişilerin ayıplı mal dolayısıyla uğramış olduğu 

zararların tazminine imkan tanımamıştır. Bununla birlikte, zararın miktarına ilişkin 

herhangi bir alt sınır mevcut değildir. Ayıplı maldan doğan zararlardan kaynaklanan 

manevi zararların tazminine de TKHK m. 24 ile imkan tanınmıştır. 

Tüketicinin hukukunun birçok yönünü birlikte düzenleyen TKHK’de, malın 

ayıplı olması halinde tüketiciye tanınan hakkın hangisini kullandığına bağlı olarak 

sorumlu tutulan kişi çevresi de farklilık göstermektedir. 4822 sayılı kanun ile yapılan 

değişiklikle ayıplı mal sebebiyle tüketicinin uğramış olduğu “ayıbı takip eden 

zararlar”dan dolayı üretici–imalatçı kendi başna sorumlu tutulmaktadır. 

Alış-verişe konu olan taşınır eşya ile konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve 

elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri 

gayri maddi mallar TKHK kapsamında değerlendirilmektedir. Bir başka taşınır ya da 

taşınmazın bütünleyici parçası ya da teferruatı olan taşınır eşya da TKHK 

kapsamındadır. Canlı ve cansız hayvanlar da tüketici işlemine konu olmak koşuluyla 

TKHK’ya göre taşınır mal kapsamındadır. Konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar 

haricindeki taşınmaz mallar ise TKHK kapsamında değildir. Elektronik ortamda 

kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar da 

kanun kapsamında değerlendirilmektedir. TKHK’da haklarında açık hüküm 

bulunmamakla birlikte, sebze ve meyve, hayvancılıkla elde edilen işlenmemiş et ve 

süt de kanunun ruhundan çıkan sonuca göre mal kapsamına dahil olduğu kabul 

edilmelidir. TKHK’de açıkça kapsam dışı tutulmayan avlanma sonucu elde edilen 

şeylerin de mal kavramına dâhil edilmelidir. Elektriğin de MK. m. 762’ya göre 

Yönerge’ye paralel olarak TKHK’ya göre mal kapsamında ele alınması gerekir. 

TKHK’deki sorumluluk, TKHK. m. 4’te yer alan “satılan malın ayıplı 

olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz” şeklindeki açık hükmü 

gereği kusura bağlı olmayan bir sorumluluktur. Bu hüküm, TKHK’nin ayıplı mallara 

ilişkin genel düzenlemesinde olduğu gibi Borçlar Kanunu’nda ayıba karşı tekeffül 

borcunu düzenleyen m. 194/II hükmüyle paraleldir. 
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II. 
Ayıp kavramı, gerek Avrupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi’ne 

gerekse Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine 

göre ayıba karşı tekeffül sorumluluğunu kuran en temel unsurdur. Gerçekten de 

Yönerge’ye göre ayıp, üründeki ayıbın sebep olduğu vücut bütünlüğüne ilişkin 

zararlar ile ayıplı üründen başkaca malların uğramış olduğu zararlardan dolayı 

üreticinin sorumluluğunun mevcut olup olmadığının tespiti noktasında temel 

kurucu/belirleyici iki maddi ölçütten birisidir, Aynı şekilde TKHK’da da ayıp, 

tüketicinin maldan beklediği faydayı azaltan hususların varlığı halinde sorumluluğun 

varlığını doğuran başlıca koşuldur. Bir başka deyişle ürünün veya malın ayıplı 

olması, ayıbın sebep olduğu bir zarar ve ayıp ile zarar arasındaki illiyet bağı, her iki 

sorumluluğun doğması için gerekli olan koşullardır. 

Ürünün kamunun genel anlamdaki haklı güvenlik beklentisinden yoksun 

olması, bir başka deyişle üründe “güvenlik ayıbı” bulunması, ürünün kullanıcısının 

vücut bütünlüğünü ve mallarını tehdit etmektedir. Diğer taraftan malı kullanan 

kişinin söz konusu ürünü seçerken üründen beklediği ise güvenliği ile değil, üründen 

beklediği fayda, bir başka deyişle  “uygunluk ayıbı” ile ilgilidir. Kullanıcının maldan 

beklediği faydayı karşılamaması sorunu, sözleşme hukuku alanında çözümlenmesi 

gereken bir konuyu teşkil etmektedir. Maldan beklenen fayda ise, söz konusu malın 

sözleşme ile örtülü veya açık olarak kararlaştırılmış olan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenecektir. Bu bağlamda, belirli bir maldan beklenen faydayı sağlamaması 

nedeniyle uğranılan zarara ilişkin olarak tazminat talebinin de, sözleşmesel bir 

ilişkiye dayandırılması gerekir. Esasen sözleşmeye dayalı sorumluuk hükümleri, 

sözleşmenin gereği gibi ifa edilmesindeki ekonomik menfaati korumaya yöneliktir. 

Buna karşın ürünün haklı güvenlik beklentilerini karşılamaması durumunda 

da alıcının ekonomik menfaatlerinin de etkileneceği aşikardır. Bu tür bir ürün, 

herşeyden önce alıcının sözleşmeye dayalı beklentilerine cevap veremeyecektir. Bu 

açıdan bakıldığında “uygunluk ayıbı” “güvenlik ayıbı”nı; bir başka deyişle Yönerge 

ile ele alınan ayıp kavramı Borçlar Kanunu’na ve TKHK’daki ayıp kavramına 

nispeten daha geniştir. Bu sebeple, sözleşmesel sorumluluk hükümleri haklı güvenlik 

beklnetileri esas alındığında tatminkar değildir. Nitekim, ürünün haklı güvenlik 
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beklentisini karşılmamasının sonuçları, sözleşmeden kaynaklanan ve maldan 

beklenen faydaya yönelik beklentilere uygun olmamasının sonuçlarından daha 

kapsamlı ve etkilidir. Bu sebeple ürün sorumluluğu alanında daha ciddi ve nevi 

şahsına münhasır düzenlemeleri gerektirmektedir. Ayrıca bu konudaki önemli bir 

husus da, haklı güvenlik beklentisini karşılamayan bir üründen zarar gören üçüncü 

kişiler, sözleşmeye dayalı sorumluluk hükümlerine göre zararlarının tazminini talep 

etme hakkında sahip bulunmamaktadırlar. Nitekim sözleşmesel sorumluluk 

hükümlerine, sözleşmenin nisbiliği prensibi sonucu, sadece sözleşemenin tarafı olan 

kişiler başvurabilecektir.  

Bu çerçevede Yönerge’ye göre ürün, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin 

geliştirilmesi ve genişletilmesi suretiyle yeni bir konseptin gelişmesine yön veren 

“ürünün güvenliğine” dayanmaktadır. Buna göre “bir ürün, tüm hal ve şartlar; 

özellikle ürünün sunumu, makul kullanım şekli ve ürünün piyasaya sürüldüğü zaman 

dikkate alındığında, bir kimsenin ondan her durumda beklemeye hakkı olduğu 

güvenliği karşılamıyorsa ayıplı olarak kabul edilir.” Madde metninden de 

anlaşılacağı üzere Yönerge, orta vasıftaki kullanıcının ürüne dair haklı güvenlik 

beklentisini objektif bir ölçüt olarak ortaya koymaktadır. 

Ürün sorumluluğunun konusu, zarar görmüş ekonomik menfaatlerin 

karşılanması değil; üründe mevcut olan ve/veya piyasaya sürüldüğü anda mevcut 

olduğu halde sonradan- ortaya çıkan vasıf noksanlıklarının vücut bütünlüğüne veya 

başka mallara verdiği zararlardır. 

TKHK’da düzenlenen ayıp kavramı ise, Borçlar Kanunu m. 194 hükmünde 

yer alan “satılan maldaki zikir ve vaat edilen vasıf eksiklikleri ile zikir ve vaat 

edilmediği halde malda bulunması gereken lüzumlu vasıflardaki eksiklikler” 

tanımına paralel olarak TKHK m. 4 ile “Ayıplı Mal” başlığı altında, “ambalajında, 

etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan 

veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit 

edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 

amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya 

ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal 

olarak kabul edilir” şeklinde somutlaştırılmıştır. 
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TKHK’de ayıplı mal, tüketicinin maldan beklenti içinde olduğu ve beklemesi 

gerektiği kullanılabilirliğine yönelik bir durumdur. Malın kullanılabilirliğinin 

azalması hususu, tüketici ve satıcı arasında yapılan alım satım sözleşmesine göre 

belirlenir. Bu husus, gerek Borçlar Kanunu’nda gerekse TKHK’de ayıba karşı 

tekeffül borcu kapsamında düzenlenmiştir. 

Her iki ayıp kavramına bakıldığında açıkça görüldüğü üzere, Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’daki ayıplı mal ile Yönerge’deki ayıplı ürün kavramları 

birbirinden tamamen farklı iki temel üzerine bina edilmiş iki kavramdır. Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’daki tanımıyla ayıplı mal kavramı Borçlar Kanunu 

paralelinde “maldan beklenen fayda” temeline oturduğu halde, Yönerge kapsamında 

ele alınan ayıplı ürün kavramı ise, “maldan beklenen haklı güvenlik beklentisi” 

temelinde tanımlanmıştır. 

Günümüzde Avrupa Birliği üye ülkeleri, Yönerge’yi kendi mevzuatlarına 

kazandırmakla, haklı güvenlik beklentisini karşılamayan ürünlerle ilgili olarak 

üreticinin sorumluluğu meselesini çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. Bu, üretim 

teknolojilerinin gelişmesi ve globalleşme sürecinde tüm ülkelerin benzer şekillerde 

ürün sorumluluğunu düzenlemesi yönünden de olumlu bir gelişmedir. Ülkemizde ise 

üründeki güvenlik ayıbı sorunu uygulanabilir bir şekilde henüz düzenlenmemiştir. 

Bu konuda ülkemizde tek çalışma, 13.06.2003 tarihinde 25137 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan 

Sorumluluk Hakkında Yönetmelik’te “ayıp” kavramının TKHK’dan farklı olarak, 

Ürün Sorumluluğu Yönergesi’nde benimsenen ve haklı güvenlik beklentisini esas 

alan “ayıp” kavramına paralel bir şekilde tanımlanmasıdır. Ancak yönetmelikle 

yapılan bu düzenleme, gerek kanun yapım tekniği ve normlar hiyerarşisine aykırılık 

gerekse kanun ile yönetmelik çelişki sebebiyle haklı olarak eleştirilmektedir. 

 

III. 
Görülmektedir ki, Avupa Birliği Ürün Sorumluluğu Konsey Yönergesi ile 

TKHK’de, düzenlenen ürün sorumluluğu arasında birçok yönden farklılıklar 

mevcuttur.  

 124



Öncelikle, Yönerge ile amaçlanan ayıplı üründen doğabilecek zararlara karşı 

bütünlük menfaatlerinin korunması olup, bunun TKHK’da düzenlenen ve ayıplı 

malın sebep olduğu satıcının ayıba karşı tekeffül borcu ile bir ilgisi yoktur. TKHK’da 

düzenlenen ayıba karşı tekeffül borcunda ise Yönerge’de yer aldığı haliyle tüketiciye 

teslim edilen malın kamunun haklı güvenlik beklentisini karşılayıp karşılamadığına 

bakılmaksızın zikir ve vaat edilen vasıflar ile malda bulunması gereken lüzumlu 

vasıflardaki eksiklik nedeniyle tüketicinin ihlal edilen menfaatlerinin korunması 

amaçlanmaktadır. Tüketicinin sahip olduğu haklar TKHK’nın bu amacı 

doğrultusunda edimler arası menfaat dengesinin sonradan gerçekleştirilmesine 

hizmet etmektedir. 

Buna karşn, Yönerge’ye göre ayıplı ürünün vücut bütünlüğüne veya ürün 

dışında diğer mallara vermiş olduğu zararlardan dolayı ürünün üreticisi kusurlu 

olmasa dahi sorumlu olduğu gibi, TKHK’da da bu paralelde bir düzenlemeye 

gidilerek kusura bağlı olmayan sorumluluğa yer verilmiştir. 

Yönerge ayıplı ürünün sebep olduğu zararlardan dolayı esas olarak üreticiyi 

ve ithalatçıyı sorumlu tutmakla birlikte, ürünün sağlayıcılarını da üreticilerin tespit 

edilemediği durumlarda ve makul süre içerisinde üreticinin veya bir önceki 

sağlayıcının tüketiciye bildirilmemesi halinde sorumlu kılmaktadır. TKHK’nin ürün 

sorumluluğu doğrultusunda yapılan düzenlemesinde ise sorumlular Yönerge’ye göre 

dar tutularak yalnızca üretici – imalatçının sorumluluğun düzenlemiştir 

Yönerge ile TKHK arasındaki en önemli farklardan birisi, Yönerge’ye göre 

ayıplı ürün sebebiyle zarara uğrayan kişinin tüketici olup olmadığına bakılmaksızın 

herkesin tazminat talebinde bulunabileceği şeklindeki düzenlemenin karşısında 

TKHK’ya göre tazminat talebinde bulunabilecek kişilerin yalnızca tüketici olmasıdır. 

Yönerge ve TKHK’de yer alan zararın kapsamı her ikisin de de Ölüm veya 

vücut bütünlüğünün ihlali sonucunda ortaya çıkan zararlar ile ayıplı ürünün kendisi 

dışında başka bir eşyanın hasara uğramasından doğan zararları kapsaması yönüyle 

Yönerge ve TKHK benzerlik içermektedir. Buna karşın TKHK, zarar miktarının alt 

sınıra tabi tutulmaması ve manevi zararları da kapsaması yönüyle Yönerge’den 

farklıdır.  

Kanaatimizce Yönerge ile TKHK arasında kavramsal açıdan farklılık arzeden 

en önemli husus ise, sorumluluğu kuran en temel unsur olan ayıp kavramıdır. 
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Gerçekten de Yönerge ile TKHK’, birbirinden tamamen farklı iki esasta 

temellendirilen iki farklı ayıp kavramına yer vermektedir. 

Gerçekten de Yönerge’ye göre ayıp, üründeki ayıbın sebep olduğu vücut 

bütünlüğüne ilişkin zararlar ile ayıplı üründen başkaca malların uğramış olduğu 

zararlardan dolayı üreticinin sorumluluğunun mevcut olup olmadığının tespiti 

noktasında temel kurucu/belirleyici iki maddi ölçütten birisidir, Aynı şekilde 

TKHK’da da ayıp, tüketicinin maldan beklediği faydayı azaltan hususların varlığı 

halinde sorumluluğun varlığını doğuran başlıca koşuldur. Bir başka deyişle ürünün 

veya malın ayıplı olması, ayıbın sebep olduğu bir zarar ve ayıp ile zarar arasındaki 

illiyet bağı, her iki sorumluluğun doğması için gerekli olan koşullardır. 

Yönerge’ye göre ürün, ayıba karşı tekeffül hükümlerinin geliştirilmesi ve 

genişletilmesi suretiyle yeni bir konseptin gelişmesine yön veren “ürünün 

güvenliğine” dayanmaktadır. Buna göre “bir ürün, tüm hal ve şartlar; özellikle 

ürünün sunumu, makul kullanım şekli ve ürünün piyasaya sürüldüğü zaman dikkate 

alındığında, bir kimsenin ondan her durumda beklemeye hakkı olduğu güvenliği 

karşılamıyorsa ayıplı olarak kabul edilir.” Madde metninden de anlaşılacağı üzere 

Yönerge, orta vasıftaki kullanıcının ürüne dair haklı güvenlik beklentisini objektif bir 

ölçüt olarak ortaya koymaktadır. 

Ürün sorumluluğunun konusu, zarar görmüş ekonomik menfaatlerin 

karşılanması değil; üründe mevcut olan ve/veya piyasaya sürüldüğü anda mevcut 

olduğu halde sonradan- ortaya çıkan vasıf noksanlıklarının vücut bütünlüğüne veya 

başka mallara verdiği zararlardır. 

TKHK’da düzenlenen ayıp kavramı ise, Borçlar Kanunu m. 194 hükmünde 

yer alan “satılan maldaki zikir ve vaat edilen vasıf eksiklikleri ile zikir ve vaat 

edilmediği halde malda bulunması gereken lüzumlu vasıflardaki eksiklikler” 

tanımına paralel olarak TKHK m. 4 ile “Ayıplı Mal” başlığı altında, “ambalajında, 

etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan 

veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit 

edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 

amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya 

ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal 

olarak kabul edilir” şeklinde somutlaştırılmıştır. 
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TKHK’de ayıplı mal, tüketicinin maldan beklenti içinde olduğu ve beklemesi 

gerektiği kullanılabilirliğine yönelik bir durumdur. Malın kullanılabilirliğinin 

azalması hususu, tüketici ve satıcı arasında yapılan alım satım sözleşmesine göre 

belirlenir.Bu husus, gerek Borçlar Kanunu’nda gerekse TKHK’de ayıba karşı 

tekeffül borcu kapsamında düzenlenmiştir. 

Her iki ayıp kavramına bakıldığında açıkça görüldüğü üzere, Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’daki ayıplı mal ile Yönerge’deki ayıplı ürün kavramları 

birbirinden tamamen farklı iki temel üzerine bina edilmiş iki kavramdır. Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’daki tanımıyla ayıplı mal kavramı Borçlar Kanunu 

paralelinde “maldan beklenen fayda” temeline oturduğu halde, Yönerge kapsamında 

ele alınan ayıplı ürün kavramı ise, “maldan beklenen haklı güvenlik beklentisi” 

temelinde tanımlanmıştır. Buna bağlı olarak da ayıp türleri TKHK’de tüketicinin 

yapmış olduğu sözleşme ve malda bulunması gereken lüzumlu vasıflardaki eksiklik 

çerçevesinde maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikler olarak sayılmıştır. Yönerge’de 

ise her ne kadar ayıp türleri sayılmamış olsa da, doktrin tarafından ürünün üretimi ve 

dağıtımı aşamalarında ortaya çıkması yönüyle yapım, fabrikasyon, talimat ve 

bilgilendirme ayıpları olduğu kabul edilmektedir. 

 

IV. 
Ülkemizde Avrupa Birliği ülkelerindeki anlamında üretici – imalatçının 

sorumluluğunu düzenleyen bağımsız bir kanuni düzenlemenin mevcudiyetin 

bahsetmek mümkün değildir. Kanuni düzenleme olarak bu konudaki tek düzenleme 

4822 sayılı değişiklik kanunu ile TKHK’nın 4. maddesine eklenen imalatçı – 

üreticiye ilişkin düzenlemedir. Her ne kadar TKHK m. 4’te yapılan değişiklik 

gerekçesinde Ürün Sorumluluğu Yönergesi’ne atıf varsa da, yukarıdaki açıklamalar 

da açıkça ortaya koymaktadır ki; bu konuda yapılan düzenleme ürün sorumluluğunu 

karşılamaktan birçok yönüyle uzaktır. 

2003 yılından bu yana var olan Ayıplı Malların Sebep Olduğu Zararlardan 

Sorumluluk Alanındaki Yönetmelik ile Yönerge, neredeyse aynen benimsenmiştir. 

Zaten yönetmelikle ürün sorumluluğunun ele alınmış olması da TKHK 

düzenlemesinin yetersizliğinin bir kanıtı olarak telakki edilebilir. Kaldı ki 
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yönetmelikle üreticiye bu tür bir sorumluluğun yüklenmesi kanun tekniği ve normlar 

hiyerarşisi bakımından uygun değildir.  

Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk, bir ayrım yapmak 

gerekirse hukuk sistemimize göre özel hukuk konusu içerisinde değerlendirilmesi 

gereken bir konu olup, yönetmelikler ise idari düzenlemeler içermektedir. Bu 

bakımdan, bu konuda düzenlenen yönetmeliğin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 

kendi görev alanını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 

üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarabileceği (Anayasa m. 124) 

yönetmelikler kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bir başka deyişle 

ayıplı malların neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk hukukunun ve 

kapsamının kanunlar ve bu kanunların uygulayıcıları olan hâkimler tarafından 

belirlenmesi gerekir. Bu bakımdan mahkemeler bakımından bu yönetmeliğin 

uygulanabilirliği kanatimizce olmayıp, yalnızca fikir verici mahiyette kabul edilmesi 

gerekir. Nitekim 2003’ten bu yana yürürlükte olan bu yönetmeliğe göre oluşturulmuş 

herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. Yönetmelikle hüküm verilmesi şeklindeki 

aksi bir yorum ise, bir konuda yürütmenin, yönetmelik eliyle yasama gücü tarafından 

çıkarılan bir kanuna müdahalesi; dolayısıyla yürütmenin yasamaya müdahalesi 

anlamına gelecektir.  
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