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ÖZ 

 

Ergin Akçay tarafından hazırlanan “Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

Zamanaşımı” isimli bu çalışmada, Türk Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında 

borçların sona ermesi bölümünde düzenlenen zamanaşımı müessesesi, iç hukuk 

düzenlemeleri, öğreti görüşleri ve yüksek mahkeme kararları çerçevesinde 

incelenmiştir. 

 

Bu çerçevede, genel olarak zamanın geçmesinin haklara etkisi ve zamanaşımı 

kavramı incelendikten sonra, hakkın zamanaşımına uğramasının şartları, Türk 

Borçlar Kanunu’nda düzenlenen zamanaşımı süreleri, zamanaşımının durması, 

kesilmesi ve nihayet zamanaşımının hüküm ve sonuçları incelenmiştir.  

 

ABSTRACT 

 

In this study entitled “Limitation Period According to the Turkish Code of 

Obligations”, “limitation period” topic regulated under the section related to the 

extinction of the obligations of the Turkish Code Obligations’ third chapter, is 

examined by taking into consideration national legal regulations, academic studies 

and jurisprudence of the Supreme Court of Appeals. 

 

In this context, after treating generally the effect of the time on rights and 

limitation period notion, we analyzed conditions of the prescription, the limitation 

periods regulated under the Turkish Code of Obligations, suspension of the limitation 

period, interruption of a limitation period and the terms of the limitation period. 
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ÖNSÖZ 

 

İstanbul Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı 

bünyesinde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada zamanaşımı 

müessesesi, iç hukuk düzenlemeleri, bilimsel esaslar, öğreti görüşleri ve yüksek 

mahkeme kararları çerçevesinde incelenmiştir. 

 

Zamanın geçmesi hakları çeşitli şekilde etkiler. Zamanın geçmesi yeni bir hak 

iktisap edilmesine, mevcut bir hakkın sona ermesine yol açabileceği gibi, bazen de 

alacağın zorla ifasına engel olur. Bu çalışmada zamanın geçmesinin alacak hakları 

üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bu çerçevede, genel olarak zamanın geçmesinin 

haklara etkisi ve zamanaşımı kavramı incelendikten sonra, hakkın zamanaşımına 

uğramasının şartları, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen zamanaşımı süreleri, 

zamanaşımının durması, kesilmesi ve nihayet zamanaşımının hüküm ve sonuçları 

incelenmiştir.  

 

Tez konusunun seçilmesinde ve yazılmasında, dahası yaşamımın her anında 

ve hayatımın her alanında yardımlarını benden esirgemeyen,  üzerimde sonsuz emeği 

bulunan, fikirleriyle hayatımı yönlendirmemi sağlayan, öğrencisi olma şerefine nail 

olduğum eşsiz akademisyen, değerli hocam sayın Prof. Dr. İlhan Helvacı’ya sonsuz 

minnet ve teşekkürlerimi sunarım. 

 

 Ayrıca bu çalışmam esnasında benden desteklerini esirgemeyen saygı değer 

meslektaşlarım Av. Ömer Bedük, Av. Mert Yavuz, Av. Murat Aygörmez ve Av. 

Mehmet Kılıç’a ve ismini zikredemediğim değerli dostlarıma teşekkürü bir borç 

bilirim. 
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 GİRİŞ 

 

Zamanın geçmesi hakları çeşitli şekilde etkiler. Zamanın geçmesi yeni bir hak 

iktisap edilmesine, mevcut bir hakkın sona ermesine yol açabileceği gibi, bazen de 

alacağın zorla ifasına engel olur. Bu bağlamda zamanın geçmesi ayni haklarda zilyet 

açısından kazandırıcı, asıl malik açısından ise kaybettirici bir etkiye sahiptir. 

Zamanın geçmesi süreye bağlı hakların ve yenilik doğuran hakların sona ermesine 

neden olurken, alacak haklarının sona ermesine neden olmaz. Alacak haklarında 

zamanın geçmesi hakkın ifa edilebilirliğine etki eder ve alacağın ifasının borçlunun 

iradesine bırakılmasına neden olur.  

 

Genel olarak zamanaşımı bir hakkın kazanılmasında ya da kaybedilmesinde 

kanunun öngördüğü sürenin dolması anlamına gelmektedir. 

 

Özel hukukta iki tür zamanaşımı düzenlenmiştir. Bunlardan ilki eşya 

hukukunda düzenlenen ve ayni haklar için söz konusu olan kazandırıcı (iktisabi) 

zamanaşımıdır. Bu halde başkasına ait bir malı belirli bir süreyle zilyetliğinde 

bulunduran kişi, kanunda öngörülen diğer koşulların da varlığı halinde, o şeyin 

mülkiyetini kazanmaktadır. Zamanaşımının diğer bir türü ise, kural olarak alacak 

hakları için söz konusu olan ve doktrinde düşürücü (iskati) zamanaşımı olarak ifade 

edilen zamanaşımıdır. Tezimizin konusu olması itibariyle çalışmamızda 

zamanaşımının bu türü incelenecektir. 

 

Tezimizin konusu olan zamanaşımı kavramı, genel olarak Borçlar 

Kanunu’nun 125-140. maddeleri arasında, “Borçların Sukutu” başlıklı üçüncü 

babında düzenlenmiştir. Zamanaşımı her ne kadar Borçlar Kanunu’nun “Borçların 

Sukutu” başlıklı üçüncü babında düzenlenmiş ise de, borcu sona erdiren bir sebep 

değildir.  

 

Zamanaşımının alacak hakkını sona erdirmez. Borçlu dilerse zamanaşımına 

uğramış borcunu ifa edebilir. Zamanaşımına uğramış borcun ifası alacaklı için 
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sebepsiz zenginleşme teşkil etmeyeceği gibi (BK.m.62), bir bağışlama da sayılmaz. 

Bu nedenle zamanaşımına uğramış bir borcu ifa eden borçlu alacaklıya karşı istirdat 

davası açamaz. Zamanaşımına uğrayan borç eksik bir borç haline gelir. Alacak 

hakkını uzun süre kullanmayan alacaklı alacağını değil, borçlunun iradesi hilafına 

olarak bu alacağını kullanma imkanını kaybeder. 

 

Çalışmamız altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak 

zamanın geçmesinin haklara etkisi incelendikten sonra, zamanaşımı kavramı, 

zamanaşımının kabul ediliş nedenleri ve zamanaşımı sürelerinin hak düşürücü 

sürelerden farkları ortaya konulmuştur.  

 

İkinci bölümde bir hakkın zamanaşımına uğramasının şartları incelenmiş ve 

özellikle zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle değiştirilip değiştirilemeyeceği hususu 

bilimsel görüşler ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda irdelenmiştir. Üçüncü 

bölümde ise Borçlar Kanunu’nda düzenlenen zamanaşımı süreleri ele alınmış, bu 

bağlamda BK.m.125’te düzenlenen on yıllık genel zamanaşımı ve BK.m.126’da 

düzenlenen beş yıllık zamanaşımı süreleriyle, haksız fiiller ve sebepsiz 

zenginleşmeden doğan alacakların tabi olduğu zamanaşımı süreleri, Türk Borçlar 

Kanunu Tasarısı hükümleri de dikkate alınmak suretiyle incelenmiştir.   

 

Çalışmamızın zamanaşımının durması başlıklı dördüncü bölümünde 

zamanaşımını durduran nedenlerin kanunlarda kabul edilmesinin nedenleri, 

zamanaşımının durmasının anlamı, Borçlar Kanunu’nda ve diğer kanunlarda 

öngörülen zamanaşımını durduran nedenler ve zamanaşımının durmasının sonuçları 

ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde öncelikle zamanaşımının kesilmesi kavramı 

ve düzenleniş nedeni ele alınmış, zamanaşımını kesen sebepler, zamanaşımının 

kesilmesinin sonuçları ve borçlu dışındaki diğer şahıslara etkileri Yargıtay içtihatları 

ve bilimsel görüşler çerçevesinde irdelenmiştir. 

 

Çalışmamızın altıncı ve son bölümünde ise zamanaşımının hüküm ve 

sonuçları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda zamanaşımının asıl alacak ve fer’i 

alacaklar bakımından etkileri ele alınmış, zamanaşımı def’inin ileri sürülmesi, 
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zamanaşımından feragat ve zamanaşımı def’ini ileri sürme hakkının kötüye 

kullanılması teorideki görüşler ve uygulamadaki kararlar çerçevesinde incelenmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ ve ZAMANAŞIMI 

KAVRAMI  
 

I. ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ 

 

Zamanın geçmesi hakları çeşitli şekilde etkiler. Zamanın geçmesi yeni bir hak 

iktisap edilmesine, mevcut bir hakkın sona ermesine yol açabileceği gibi, bazen de 

alacağın zorla ifasına engel olur.  

 

Zamanın geçmesinin haklar üzerindeki etkisi incelenirken hakkın niteliğinin 

belirlenmesi son derece isabetli olacaktır. Gerçekten de zamanın geçmesinin ayni 

haklar, yenilik doğuran haklar, süreye bağlı haklar ve alacak hakları üzerindeki etkisi 

birbirinden oldukça farklıdır.  

 

Ayni haklarda zamanın geçmesi kazandırıcı bir etkiye sahiptir. Diğer bir 

ifadeyle bazen ayni haklarda zamanın geçmesi bir kimsenin ayni bir hak iktisap 

etmesini sağlar. Taşınır veya taşınmaz bir malın zilyedinin, belirli bir sürenin 

geçmesi ve kanunda öngörülen diğer şartların da gerçekleşmesiyle zilyetliğindeki 

malın mülkiyetini kazanmasına kazandırıcı zamanaşımı (iktisabî müruru zaman) 

denilmektedir1. Ayni haklarda zamanın geçmesi zilyedin belirli şartlar çerçevesinde 

zilyetliğindeki malın mülkiyet hakkını kazanmasına neden olduğu gibi, asıl malikin 

de mülkiyet hakkını yitirmesine neden olmaktadır (MK.m.712, 713, 777)2. Örneğin 

MK.m.712 hükmüne göre, geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğünde malik 

olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl 

süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, bu ayni hakkı zamanaşımı ile kazanır ve bu 

kazanımla asıl malikin mülkiyet hakkı sona erer. Anlaşılacağı üzere ayni haklarda 

                                                 
1  Zahid Çandarlı, Borçlar Hukukunda Müruru Zaman ve Buna Mütedair Temyiz Mahkemesi 

Kararları, Ankara, Titaş Basımevi, 1943, s. 14. 
2  Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2005, 

s. 599. 
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zamanın geçmesi, zilyet açısından kazandırıcı, asıl malik açısından ise kaybettirici 

bir etkiye sahiptir3.   

 

Belirli bir süre içinde varlığını koruyabilen haklara süreye bağlı haklar denir4. 

Süreye bağlı haklarda zamanın geçmesi, bu hakkın sona ermesine yol açar.5 

Gerçekten, bazı hallerde bir hak süreye bağlıdır ve sürenin bitiminde o hak da sona 

erer. Örneğin, velinin küçük üzerindeki velayet hakkı kural olarak küçüğün 18 yaşını 

tamamlaması ile (MK.m.335); bir kişi lehine tesis edilen belirli süreli intifa hakkı 

süresinin bitimi ile (MK.m.797) kendiliğinden sona erer6.  

 

Hak sahibine tek taraflı irade beyanıyla yeni bir hukuki ilişki kurmak, mevcut 

bir hukuki ilişkiyi değiştirmek veya sona erdirmek yetkisini veren haklara yenilik 

doğuran haklar denir7. Kural olarak8 zamanın geçmesi, süreye bağlı haklarda olduğu 

gibi, yenilik doğuran hakların da sona ermesine neden olmaktadır9. Buna karşılık, 

süreye bağlı haklardan farklı olarak yenilik doğuran haklarda zamanın geçmesinin bu 

hakkın sona ermesine neden olması, söz konusu süre içerisinde hak sahibinin 

yapması gerekeni yapmamış olmasından kaynaklanır10. Bu halde hakkın sona 

ermesinin nedeni sadece zamanın geçmesi değil, aynı zamanda hak sahibinin tayin 

                                                 
3  Hıfzı Veldet Velidedeoğlu / Reşad Kaynar, Türk Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku 

Umumi Hükümler, 2. bs., İstanbul, Nazir Akbasan Matbaası, 1957, s. 210. 
4  Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 1. C., 6. bs., İstanbul, Sermet 

Matbaası, 1976, s. 1239.  
5  M. Kemal Oğuzman / M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. bs., İstanbul, Vedat 

Kitabevi, 2009, s. 464; Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku Dersleri, 1. Fasikül, 2. bs., 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985, s. 66; Tunçomağ, a.g.e., s. 1239. 

6  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 464; Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 66. 
7  M. Kemal Oğuzman / Nami Barlas, Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 15. 

bs., İstanbul, Vedat Kitabevi, 2008, s. 142. 
8  Bazı hallerde kanun koyucu istisnai olarak yenilik doğuran haklar için zamanaşımı süresi 

öngörmektedir. Örneğin Eski Medeni Kanun’da ölüme bağlı tasarrufların iptali (MK.m.501) ve 
tenkis (MK.m.513) davaları için zamanaşımı süresi öngörülmüştü. Buna karşılık doktrinde bu 
sürelerin hak düşürücü süre mi yoksa zamanaşımı süresi mi olduğu hususu tartışmalıydı. 4721 
sayılı Medeni Kanun’un 559 ve 571. maddelerinde bu sürelerin hak düşürücü süre olduğu açıkça 
düzenlenerek doktrindeki tartışmalara son verilmiştir (Oğuzman / Barlas, a.g.e., s. 145, dn: 170 ve 
s. 205 – 206, dn: 251). 

9  Harun Demirtaş, Yenilik Doğuran Haklar, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 30; Eyüp Sabri 
Erman “Hukuk Davalarında Zamanaşımı”, Adalet Dergisi, S. 7, 1974, s. 502. 

10  Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 67. 
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edilen süre içerisinde aktif bir eylemde bulunmamasıdır. Prensip itibariyle yenilik 

doğuran haklar için söz konusu olan bu süreye hak düşürücü süre denir11.  

 

Alacak haklarında ise zamanın geçmesi, yenilik doğuran haklardan ve süreye 

bağlı haklardan farklı olarak hakkın düşmesine neden olmaz12. Alacak hakkını uzun 

zaman kullanmayan alacaklı alacak hakkını değil, borçlunun iradesine aykırı olarak 

bu alacak hakkını kullanma imkanını kaybeder13. Zamanaşımına uğrayan alacak 

varlığını ve geçerliliğini korumakla birlikte, ifası borçlunun iradesine bağlı bir alacak 

haline dönüşmektedir.  

 

II. ZAMANAŞIMI KAVRAMI 

 

 Genel olarak zamanaşımı bir hakkın kazanılmasında ya da kaybedilmesinde 

kanunun öngördüğü sürenin dolması anlamına gelmektedir14.  

 

Özel hukukta iki tür zamanaşımı düzenlenmiştir. Bunlardan ilki eşya 

hukukunda düzenlenen ve ayni haklar için söz konusu olan kazandırıcı (iktisabi) 

zamanaşımıdır15. Bu halde başkasına ait bir malı belirli bir süreyle zilyetliğinde 

bulunduran kişi, kanunda öngörülen diğer koşulların da varlığı halinde, o şeyin 

mülkiyetini kazanmaktadır16.  

  

Zamanaşımının diğer bir türü ise, kural olarak alacak hakları için söz konusu 

olan ve doktrinde düşürücü (iskati) zamanaşımı olarak ifade edilen zamanaşımıdır. 

                                                 
11  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 464; Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 68. 
12  Erman, a.g.m., s. 502. 
13  von Andreas von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Çev: Cevat Edege, 1 – 2. C., 

Yargıtay Yayınları, No: 15, s. 687. 
14  Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 210. Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında ise zamanaşımı 

şu şekilde tanımlanmıştır: “Zamanaşımı, en basit anlatımla, yasanın öngördüğü belli bir sürenin 
geçmesiyle, bir hakkın kazanılmasına veya bir borçtan kurtulunmasına olanak veren bir hukuki 
müessesedir.” (Yargıtay HGK. T: 22.10.2003, E: 2003/4-603, K: 2003/594, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası).   

15  Erman, a.g.m., s. 502-503; Zahid Çandarlı, “Zaman Aşımının Kesilmesi Sebepleri”, ABD., 5. 
C., 67. S., 1949, s. 23. 

16  Çelik Ahmet Çelik, Tazminat ve Alacaklarda Zamanaşımı, İstanbul, Legal, 2004, s. 44; Safa 
Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. bs., İstanbul, 2008, s. 377. 
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Tezimizin konusu olması itibariyle çalışmamızda zamanaşımının bu türü 

incelenecektir. 

 

Düşürücü zamanaşımı doktrinde çok çeşitli şekilde tanımlanmaktadır. 

Düşürücü zamanaşımını Saymen, hareketsizliği nedeniyle alacağı dava veya talep 

etme hakkından mahrum eden zamanaşımı olarak tanımlarken17; Çandarlı uzun bir 

müddetin geçmesi sonucu bir hakkın zevalini intaç ettirten (hakkı sona erdiren) 

zamanaşımı olarak tanımlamaktadır18. Tunçomağ ise kanunda belirtilmiş koşullar 

altında ve belirli bir süre içinde alacaklının hareketsiz kalması sonucu alacağın ifasını 

isteme yetkisinin sona ermesi şeklinde tanımlamaktadır19.  

 

Kanaatimizce zamanaşımına uğrayan alacak sona ermeyip, varlığını ve 

geçerliliğini devam ettirir. Bu nedenle düşürücü (iskati) zamanaşımı ifadesi aslında 

konuyu tam olarak ifade etmemekte20 ve hatta yanlış anlaşılmalara sebebiyet 

verebilecek niteliktedir. Bu nedenle biz çalışmamızda düşürücü zamanaşımı ifadesi 

yerine sadece zamanaşımı ifadesini kullanacağız. Zaten hukuk literatüründe 

zamanaşımı ifadesi tek başına kullanıldığında kazandırıcı zamanaşımı olarak değil, 

BK.m.125 vd. hükümlerinde düzenlenen zamanaşımı olarak anlaşılmaktadır.  

 

Tezimizin konusu olan zamanaşımı kavramı, genel olarak Borçlar 

Kanunu’nun 125-140. maddeleri arasında, “Borçların Sukutu” başlıklı üçüncü 

babında düzenlenmiştir. Zamanaşımı her ne kadar Borçlar Kanunu’nun “Borçların 

Sukutu” başlıklı üçüncü babında düzenlenmiş ise de, borcu sona erdiren bir sebep 

değildir21.  

 

                                                 
17  Ferit H. Saymen, Borçlar Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, 1. C., , İstanbul, İsmail Akgün 

Matbaası, 1950, s. 596. 
18  Çandarlı, a.g.e., s. 12. 
19  Tunçomağ, a.g.e., s. 1232. 
20  Çandarlı, a.g.e., s. 12. 
21  21.01.2008 tarihli Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın konuya ilişkin üçüncü bölümünün başlığının 

“Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı” şeklinde düzenlenmesi, tasarıyı 
hazırlayanlar tarafından da zamanaşımının borcu sona erdirmediğinin kabul edildiğini 
göstermektedir. 
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Doktrinde zamanaşımının alacak hakkını sona erdirmediği ancak alacak 

hakkının dava edilmesine engel olduğu, dava hakkını düşürdüğü çoğunlukla 

belirtilmektedir22. Reisoğlu’na göre zamanaşımına uğramış bir borç, ifa edilebilen, 

fakat dava edilemeyen bir eksik borçtur23. 

 

Zamanaşımının alacak hakkını sona erdirmediği tartışmasızdır. Zira borçlu 

dilerse zamanaşımına uğramış borcunu ifa edebilir. Zamanaşımına uğramış borcun 

ifası alacaklı için sebepsiz zenginleşme teşkil etmeyeceği gibi (BK.m.62), bir 

bağışlama da teşkil etmez. Bu nedenle zamanaşımına uğramış bir borcu ifa eden 

borçlu alacaklıya karşı istirdat davası açamaz24.  

 

Doktrinde zamanaşımına uğrayan borcun eksik borç haline dönüşeceği 

çoğunlukla kabul edilmekle birlikte25, zamanaşımına uğrayan borcun kendiliğinden 

eksik borç haline dönüşmeyeceğini ileri sürenler de bulunmaktadır26.      

 

Kanaatimizce zamanaşımına uğrayan borç eksik bir borç haline gelir. Alacak 

hakkını uzun süre kullanmayan alacaklı alacağını değil, borçlunun iradesi hilafına 

olarak bu alacağı kullanma imkanını kaybeder27. Bu nedenle biz doktrindeki 

zamanaşımına uğrayan borcun dava edilemeyeceği, zamanaşımının dava hakkını 
                                                 
22  Aydın Aybay, Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm, 11. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995, s. 

153; Aydın Zevkliler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Turhan Kitabevi, 2001, s. 175; 
Ali Bozer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Dayınlarlı Yayınları, 2002, s. 218; 
Çandarlı, a.g.e., s. 13; Erman, a.g.m., s. 502; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. 
bs., İstanbul, Beta, 2006, s. 1232; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 642; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 464; Reisoğlu, 
a.g.e., s. 377; Tunçomağ, a.g.e., 1231; Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 212 Yavuz Abandan, 
“Akit Serbestisi ve Zamanaşımı”, Adalet Dergisi, S. 9, 1951, s. 1388. “Zamanaşımı, alacak 
hakkının belli bir süre kullanılmaması nedeniyle dava edilebilme niteliğinden yoksun kalabilmesini 
ifade eder. Bu nedenle, zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip onu eksik borç haline 
dönüştürür, alacağın dava edilebilme niteliğini ortadan kaldırır.” (Yargıtay HGK. T: 03.05.2006, 
E: 2006/4-232, K: 2006/269, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

23  Reisoğlu, a.g.e., s. 378.  
24  Aybay, a.g.e., s. 153; Çandarlı, a.g.e., s. 11, Eren,a.g.e., s. 1248; Feyzi Necmeddin Feyzioğlu, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1. c., 2. bs., İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1976, s. 707; 
Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 479; Reisoğlu, a.g.e., s. 378; Şener Akyol, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler I, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995, s. 49. 

25  Akyol, a.g.e., s. 49; Aybay, a.g.e., s. 153; Çandarlı, a.g.e., s. 11; Eren, a.g.e., s. 1248; Feyzioğlu, 
a.g.e., s. 707; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 479; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1032; 
Zevkliler, a.g.e., s. 175. 

26  Mehmet Akif Tutumlu, Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması, 3. bs., Ankara, 
Seçkin, 2007, s. 440.  

27  von Tuhr, a.g.e., s. 687. 
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düşüreceği, alacağın devlet eliyle tahsilinin mümkün olamayacağı şeklindeki 

çoğunluğun görüşüne katılamıyoruz28. Söz konusu görüş “düşürücü zamanaşımı” 

ifadesi gibi yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verecek niteliktedir. Zira alacağı 

zamanaşımına uğrayan alacaklı, alacağını elde etmek için borçluya karşı dava 

açabileceği gibi icra takibine de geçebilecektir. Hatta alacağın zamanaşımına 

uğradığı açılan davada borçlu tarafından ileri sürülmediği sürece hakim tarafından 

re’sen dikkate alınmayacaktır (BK.m.140).  

 

Zamanaşımı, alacaklının borçluya karşı dava açma veya icra takibinde 

bulunma hakkını ortadan kaldırmamakla birlikte, açılan davada veya başlatılan 

takipte borçlunun zamanaşımı def’ini ileri sürmesiyle, alacaklının ifa talebinin 

reddine neden olmaktadır. Bu nedenle zamanaşımı alacak hakkının ifa 

edilebilirliğine etki etmekte, alacağın ifasının borçlunun iradesine bırakılmasına 

neden olmaktadır29. 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde zamanaşımının şu şekilde 

tanımlanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz: Zamanaşımı, kanunda öngörülen 

koşullar altında ve belli bir süre içinde alacaklının alacağının ifasını sağlamaya 

yönelik harekette bulunmaması nedeniyle, alacağın ifasının borçlunun iradesine tabi 

hale gelmesidir. 

 

Zamanaşımı Türk ve Kıta Avrupası Hukuk Sistemleri30 ile İslam Hukukunda 

maddi hukuka (esasa) ait bir müessese sayılırken; Anglo Sakson Hukukunda usul 

hukukuna ait bit müessese olarak kabul edilmektedir31. Türk ve Kıta Avrupası Hukuk 

Sisteminde zamanaşımı maddi hukuka (hakkın esasına) ilişkin bir müessese sayıldığı 

için, devletler özel hukuku kuralları gereğince yabancılık unsurunu bünyesinde 

                                                 
28  Aynı yönde bkz: Çelik Ahmet Çelik, “Zamanaşımı Savunması”, Yargı Dünyası, 93. S., 2003, s. 

32; Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 62; S. Sulhi Tekinay / G. Sermet Akman / Haluk Burcuoğlu / 
Atilla Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, s. 1031 – 
1032. 

29  von Tuhr, a.g.e., s. 687. Çelik, zamanaşımı savunmasını dava hakkını kaldıran bir neden olmaktan 
daha çok, davayı reddettiren bir neden olarak tanımlamaktadır (Çelik, a.g.m., s. 32). 

30  von Tuhr, zamanaşımının Almanya’da ve İsviçre’de usule ilişkin değil, hakkın esasına ilişkin bir 
müessese olduğunu belirtmektedir (von Tuhr, a.g.e., s. 688). 

31  Cemal Şanlı, “Milletlerarası Akitlerde Zamanaşımı”, İBD., 63. c., S. 10 – 11 – 12, 1989, s. 637. 



 10

barındıran bir ihtilafta alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, uyuşmazlığın 

esasına uygulanacak hukuka, diğer bir ifadeyle akit statüsüne göre belirlenecektir32. 

Anglo Sakson Hukuk Sisteminde ise zamanaşımı usule ilişkin bir müessese olarak 

kabul edildiğinden, bu hukuk sisteminde alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı 

hakimin hukukuna (lex fori’ye) göre belirlenecektir. 

 

 III. ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLİŞ NEDENLERİ 

 

Kanun koyucu zamanaşımı müessesesini kabul ederek, zamana ıslah ve telafi 

edici bir sonuç bağlamıştır33. Zamanaşımı müessesesinin kabul edilerek borçluya 

borcunu ifadan kaçınma hususunda bir def’i hakkı verilmesinin çeşitli nedenleri 

bulunmaktadır.  

 

Hakkını uzun zaman aramayan alacaklı, hakkının artık korunmaya layık 

olmadığını kabul etmiş sayılmalıdır. Kamu yararı, hukuk güvenliği ve sosyal barış 

bunu gerektirir. Zira, uzun yıllar öncesine dayandırılan bir alacak iddiasına muhatap 

olan kişinin söz konusu borcu ödediğini ya da borcun sona erdiğini kanıtlaması 

neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle borçlarını ifa etmiş borçluları, ifaya ilişkin 

delillerini sonsuza kadar saklama mecburiyetinden kurtarmak ve borcunu bir defa ifa 

eden borçluyu bir kere daha borcu ifa etmek korkusu içinde bırakmamak gerekir34. 

Bu açıdan zamanaşımı kamu yararını ilgilendirir ve kamu düzenini sağlar35. 

Zamanaşımına dayanmaktan önceden feragat olunamaması (BK m. 139) ve Borçlar 

Kanunu’nun üçüncü babında düzenlenen zamanaşımı sürelerinin değiştirilememesi 

                                                 
32  Şanlı, a.g.m., s. 639; von Tuhr, a.g.e., s. 688. Bu husus 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve 

Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 8. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Zamanaşımı, hukuki 
işlem ve ilişkinin esasına uygulanan hukuka tabidir.” Yargıtay 11. HD. T: 03.06.2008, E: 2007/ 
183, K: 2008/7306; Yargıtay 19. HD. 17.05.2002, E: 2001/6649, 2002/3760 (Mahmut Bilgen, 
Özel Hukukta Zamanaşımı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2009, s. 12- 14). “Kural olarak 
zamanaşımının kendisine, "lex casusa" yani taraflar arasındaki ilişkiyi idare eden hukuk (yabancı) 
uygulanır.” (Yargıtay 11. HD. T: 05.04.1979, E: 1979/1512, K: 1979/1798 Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası). 

33  Çandarlı, a.g.e., s. 5; Ö. Faruk Karacabey, “Haksız Fiillerde Zamanaşımı”, Yargıtay Dergisi, 4. 
C., 4. S., 4, 1978, s. 481; von Tuhr, a.g.e., s. 687. 

34  Çandarlı, a.g.m., s. 23. 
35  Aybay, a.g.e., s. 152; Erman, a.g.m., s. 501; Tutumlu, a.g.e., s. 29; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 465. 
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(BK.m.127) zamanaşımının kamu düzenini ilgilendiren bu niteliğinden 

kaynaklanmaktadır.  

 

Kaldı ki, hakkını uzun zaman aramayıp ihmal gösteren alacaklıyı 

korumaktansa, izah edilen nedenlerle, zamanaşımı müessesesini kabul ederek 

borçluyu korumak daha makuldür. 

 

Nihayet zamanaşımı müessesesi mahkemelerin eski olaylarla meşgul 

edilmesini de engellemektedir.   

 

IV. SÜRENİN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ 

 

Kanunda öngörülen sürenin niteliğinin belirlenmesi, sürenin tamamlanıp 

tamamlanmadığının hesaplanması, süre tamamlanmış ise bunun sonuçlarının 

belirlenmesi ve mahkeme tarafından hangi koşullar altında dikkate alınacağının 

tespiti açısından son derece önemlidir. Zira zamanaşımı süresinin işlemesinin 

durması (BK.m.132) veya kesilmesi (BK.m.133) mümkün olduğu halde, hak 

düşürücü sürenin işlemesinin durması36 veya kesilmesi söz konusu olmaz37.  Hakim 

hak düşürücü süreyi re’sen dikkate alabildiği halde38, zamanaşımını re’sen dikkate 

alamaz (BK.m.140). Hak düşürücü sürenin tamamlandığı savunması bir itiraz 

niteliğindeyken; zamanaşımının tamamlandığı savunması bir def’i niteliğindedir. 

Hak düşürücü süre, hakkı ortadan kaldırdığı için bu bir olaydır ve usulüne uygun 

olarak dava dosyasına girmişse, taraflarca ileri sürülmemiş olsa bile, hakim 

tarafından re’sen dikkate alır39.  

                                                 
36  Kural olarak hak düşürücü sürelerin durması mümkün değil ise de kanunlarda bu kuralın bazı 

istisnaları bulunmaktadır. İİK.m.194/f.2, İİK.m.289/f.1, Bankacılık Kanunu m. 138/f.2. İstisnalar 
için bkz: 4. Bölüm / II, B, 3-4. 

37  Şakir Berki, “Hukukda Müddet Çeşitleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15. c., 
S. 1 – 2, 1968, s. 106; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1034; Oğuzman / Öz, a.g.e., 
s. 464; Tunçomağ, a.g.e., s. 1236; Yargıtay HGK. T:02.06.1965, 689, 1/232 (Tunçomağ, a.g.e., s. 
1236-1237). 

38  Miras hukukunda mirasın reddine ilişkin hak düşürücü sürenin mirasbırakanın yerleşim yeri sulh 
hukuk hakimi tarafından re’sen dikkate alınamayacağı doktrinde çoğunluk tarafından kabul 
edilmektedir. Bkz: İlhan Helvacı, Eski Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni 
Kanunu’na Göre Mirasın Reddi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2002, s. 75. 

39  Berki, a.g.m., s. 102 – 103; Eren, a.g.e., s. 1234. 
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Zamanaşımı, alacak hakkının ifa edilebilirliğine etki eder. Borçlu, 

zamanaşımı def’ini ileri sürerek dava edilen edimi yerine getirmekten kaçınabilir. 

Ancak hakim, hak düşürücü süreden farklı olarak, alacak hakkının zamanaşımına 

uğradığını dava dosyasından anlasa bile, borçlu tarafından alacağın zamanaşımına 

uğradığı defi olarak ileri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alamaz.  

 

Anlaşılacağı üzere, bir sürenin hak düşürücü süre mi yoksa zamanaşımı süresi 

mi olduğunun tespiti, sürenin sonunda hakkın sona mı erdiğinin, yoksa hakkın ifa 

edilebilirliğinin borçlunun iradesine bağlı bir hale mi geldiğinin; mahkemece sürenin 

nasıl dikkate alınacağının ve sürenin hesabının nasıl yapılacağının belirlenmesi 

açısından son derece önemlidir.  

 

İzah edilen nedenlerle, somut olayda adaleti sağlayabilmek için kanunda veya 

sözleşmede öngörülen sürenin niteliğinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu 

tespit yapılırken öncelikle süreyi düzenleyen maddenin lafzına ve ruhuna bakmak 

gerekir. Bu çerçevede sürenin düzenlendiği hükmün “hak sakıt olur”, “hakkın 

kullanılmasına imkan yoktur”  gibi kesin lafzından, maddede öngörülen sürenin hak 

düşürücü süre olduğu kabul edilmelidir40. Bununla birlikte maddenin lafzına rağmen 

süre geçtikten sonra hak sona ermeyip, varlığını devam ettiriyorsa bu halde söz 

konusu sürenin zamanaşımı süresi olduğu kabul edilmelidir41. Diğer bir ifadeyle 

kanunda öngörülen sürenin niteliğinin tespitinde müessesenin niteliği42, süreyi koyan 

hükmün lafzı ve amacı göz önünde tutularak bir sonuca varılmalıdır43.  

 

Prensip itibariyle, alacak hakkı dışındaki haklar zamanaşımına uğramaz. 

Özellikle ayni haklar, kişilik hakları, fikri haklar, üyelik hakları ve yenilik doğuran 

                                                 
40  Berki, a.g.m., s. 101; Bozer, a.g.e., s. 218. 
41  Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 212. 
42  Berki'ye göre, kanunun lafzından sürenin niteliğinin tespit edilemediği hallerde, usul hukuku ve 

icra ve iflas hukuku ile ilgili sürenin, adalete hız kazandırmak prensibi dikkate alınarak hak 
düşürücü süre; alacağın mahkemeden talebiyle ilgili sürelerin de zamanaşımı süresi niteliğinde 
olduğunun kabulü icap eder. (Berki, a.g.m., s. 102) 

43  Oğuzman-Öz, a.g.e.,, s. 464-465. Yargıtay HGK. T:11.01.1969, E:252/28, K:1969-2 (Tunçomağ, 
a.g.e., s. 1234 – 1235.) 
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haklar zamanaşımına tabi değildir. Bu nedenle ilke olarak alacak hakkına ilişkin bir 

talep söz konusu ise bu sürenin zamanaşımı, yenilik doğuran bir hakkın kullanılması 

söz konusu ise bu sürenin hak düşürücü süre olduğu kabul edilmelidir. Bununla 

birlikte süre koyan hükmün amacı farklı bir sonucu gerektiriyorsa, bu sonuca göre 

hareket edilmelidir44.  
 

                                                 
44  Oğuzman-Öz, a.g.e., s. 465. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

HAKKIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASININ ŞARTLARI 
 

Bir hakkın zamanaşımına uğraması iki şartın birlikte gerçekleşmesine 

bağlıdır. İlk şart hakkın zamanaşımına tabi olması, ikinci şart ise hak sahibinin 

hukuki yola başvurmak bakımından hareketsiz kalması sonucunda zamanaşımı 

süresinin tamamlanmış olmasıdır1.   

 

I. HAKKIN ZAMANAŞIMINA TABİ OLMASI 

 

Hangi sebepten doğmuş olursa olsun kural olarak2 alacak hakları 

zamanaşımına tâbidir. Alacak hakkı alacaklıya borçludan edimi yerine getirmesini 

isteme yetkisi veren bir haktır3. Zamanaşımına tâbi bu alacak hukuki muameleden 

doğabileceği gibi, sebepsiz zenginleşmeden veya haksız fiilden de doğabilir. Bu 

açıdan alacak hakkının kaynağının bir önemi olmadığından alacak hakkı aile hukuku, 

eşya hukuku, miras hukuku münasebetlerinden doğmuş olsa dahi zamanaşımına 

tâbidir4. 

 

Doktrinde ifade edildiği üzere, Borçlar Kanunumuzun 125. maddesinin 

 

“Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde 

her dava on senelik müruruzamana tabidir.” 

 

                                                 
1  Eren, a.g.e., s. 1235; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 467; Tutumlu, a.g.e., s. 211. 
2  Kanun koyucu bazı hallerde istisnai olarak bir alacak hakkı için hak düşürücü süre öngörmüş 

olabilir. Kocayusufpaşaoğlu, bu duruma örnek olarak BK.m.179’da öngörülen  malvarlığını 
devredenin, malvarlığının borçlarından, malvarlığını davralanla birlikte iki yıl daha sorumlu 
olacağına ilişkin düzenlemeyi göstermekte, söz konusu süreyi hak düşürücü süre olarak kabul 
etmektedir (Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 68, dn: 36).  

3  Oğuzman / Barlas, a.g.e., s. 125; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1035. 
4  Oğuzhan Ardıç / Emel Ersol, Borçlar Hukuku, Ankara, Agon, 2007, s. 143; Oğuzman / Öz, 

a.g.e., s. 467; Tunçomağ, a.g.e., s. 1241; von Tuhr, a.g.e., s. 688. 
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şeklindeki metninde bahsi geçen “her dava” ifadesinin, “her alacak” şeklinde 

anlaşılması gerekmektedir5. Metinde bahsi geçen “bu kanunda” ifadesinin ise 

“kanunda” şeklinde anlaşılması isabetli olacaktır. Zira sadece Borçlar Kanunu’nda 

değil, özel hukuka ilişkin diğer kanunlarda da zamanaşımı süresine ilişkin özel bir 

düzenlemenin bulunmadığı hallerde on yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır6. 

Nitekim Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda konuya ilişkin hüküm bu çerçevede 

düzenlenmiştir7. 

 

Geniş anlamda borç ilişkisi değil, geniş anlamda borç ilişkisinden doğan dar 

anlamda borç ilişkisi zamanaşımına tabidir8. Diğer bir ifadeyle, zamanaşımı borç 

ilişkisini değil, yalnızca borcu etkiler, münferit borç dışında kalan borç ilişkisini 

etkilemez. Örneğin bir kira sözleşmesinde kanunun öngördüğü sürenin geçmesiyle 

kira sözleşmesi değil, her bir kira dönemine ilişkin kira alacakları zamanaşımına 

uğrar.  

 

Aynı borç ilişkisinden doğmuş alacakların zamanaşımı açısından ayrı ayrı 

dikkate alınması gerekir. Aynı borç ilişkisinden doğmuş alacaklar farklı 

zamanaşımına tabi olabilir. Bu durum, bazen alacakların farklı vadelere bağlı 

olmasından bazen de alacakların niteliğinin farklı oluşundan kaynaklanır. Bu halde 

zamanaşımı her bir alacak için alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye 

başlar9. 

 

                                                 
5  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 467; Reisoğlu, a.g.e., s. 380; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., 

s. 1034. 
6  Abandan, a.g.m., s. 1391, Eren, a.g.e., s. 1239; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 468, dn: 180; Tekinay / 

Akman /Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1035. Medeni Kanun’un “genel nitelikli hükümler” kenar 
başlıklı 5. maddesinin “Bu Kanunun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun 
düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır” şeklindeki hükmü, BK.m.125 hükmünün 
özel hukuka ilişkin olan ve özel bir düzenleme bulunmayan alacak hakları için de uygulanacağını 
göstermektedir.   

7  TBKT.m.145: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına 
tâbidir.” 

8  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 465; Eren, a.g.e., s. 1233. 
9  Reisoğlu, a.g.e., s. 383. 
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 Ayni haklar ve ayni haklara dayanan davalar (istihkak davası10, müdahalenin 

meni davası, yolsuz tescilin düzeltilmesi davası) zamanaşımına tabi değildir11. 

Benzer şekilde yenilik doğuran haklar, kişilik hakları, fikri haklar ve üyelik hakları 

zamanaşımına uğramazlar12. 

 

 Bir alacağın zamanaşımına uğraması için öncelikle geçerli bir alacağın 

bulunması gerekir. Bu nedenle geçerli bir şekilde doğmayan alacaklar zamanaşımına 

uğramazlar13. Örneğin bir sözleşme BK.m.19-20 hükümlerine aykırı olması 

nedeniyle kesin hükümsüz ise, kesin hükümsüz olan bu sözleşmeden geçerli bir 

alacak doğmayacağı için, zamanaşımı da söz konusu olmayacaktır.  

 

 Tek başına bağımsız bir borç konusu olmayıp, asıl borcun varlığına bağlı 

olarak meydana gelen fer’i alacakların hukuki yazgıları, zamanaşımı bakımından da, 

asıl alacağa bağlıdır. Nitekim “Fer’iler hakkında müruru zaman”  kenar başlıklı 

Borçlar Kanunu’nun 131. maddesinin 1. fıkrasında bu durum şu şekilde 

düzenlenmiştir14: 

 

“Asıl alacak hakkında müruru zaman vaki olunca faiz ve sair 

fer’i alacaklar hakkında da müruru zaman vaki olmuş olur.” 

 

 Anılan düzenlemenin Borçlar Kanun’un 113. maddesi hükmünü teyit ettiği 

anlaşılmaktadır. Zira Borçlar Kanunu’nun 113. maddesinde asıl borcun ifa veya sair 

                                                 
10  “Davalı taraf on yıllık zamanaşımı savunmasını süresinde ileri sürmüştür. Ne var ki, taraflar 

arasında kurulmuş bulunan emanet akdinden davacı talebinin zamanaşımına uğradığı kabul edilse 
bile olayda davacının kerestelerin maliki olarak mülkiyet hakkından kaynaklanan geri isteme 
hakkı zamanaşımına uğramaz.” (Yargıtay 13. HD. T: 31.03.1986, E:1986/1335, K:1986/1912, 
Bilgen, a.g.e., s. 714). Aynı yönde bkz: Yargıtay 4. HD. T: 30.01.2003, E: 14965, K: 1008 
(Tutumlu, a.g.e., s. 489).  

11  Eren, a.g.e., s. 1234; Reisoğlu, a.g.e., s. 380; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1035; 
von Tuhr, a.g.e., s. 689. 

12  Bilgen, a.g.e., s. 72; Eren, a.g.e., s. 1234; Tekinay / Akman / Burcoğlu / Altop, a.g.e. s. 1035; 
Tutumlu, a.g.e., s. 37. 

13  Kılıçoğlu, a.g.e., s. 647; Tutumlu, a.g.e., s. 37. Muvazaa iddiasının zamanaşımına tabi olmadığı 
hakkında bkz: Yargıtay HGK, T: 22.03.1983, E: 1-497, K: 719 (Tutumlu, a.g.e., s. 260); Yargıtay 
1. HD. T: 08.02.1991, E: 14140, E: 1517 (Tutumlu, a.g.e., s. 480). 

14  Benzer düzenleme TBKT’nin “bağlı alacaklarda zamanaşımı” kenar başlıklı 151. maddesinde şu 
şekilde kaleme alınmıştır: “Asıl alacak zamanaşımına uğrayınca, ona bağlı faiz ve diğer alacaklar 
da zamanaşımına uğramış olur.” 
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suretle sona erdiği hallerde kefalet, rehin ve sair fer’i hakların da sona ereceği 

düzenlenmiştir.  

 

Medeni Kanun’un 864. maddesinde taşınmaz rehniyle güvence altına alınan 

alacaklar için zamanaşımının işlemeyeceği belirtilmiştir. Doktrinde bu hükmün 

alacak haklarının zamanaşımına tabi olması kuralının bir istisnasını teşkil ettiği 

belirtilmektedir15. Kanaatimizce burada alacak haklarının zamanaşımına tabi 

kılınmasının bir istisnası bulunmamaktadır. Taşınmaz rehniyle güvence altına alınan 

alacak da zamanaşımına tabidir. Ancak taşınmaz rehni devam ettiği sürece bu alacak 

için zamanaşımı süresi işlemez. MK.m.864 hükmü, alacağı zamanaşımına tabi 

olmaktan çıkartacak nitelikte bir hüküm olmayıp; BK.m.132 hükmü düzenlemesine 

benzer nitelikte bir durma sebebini ihtiva etmektedir.  

 

 Buna karşılık alacağın taşınır rehni ile teminat altına alınması zamanaşımının 

işlemesine engel değildir. Gerçekten de BK.m.138’de alacağın bir taşınır rehniyle 

temin edilmiş bulunmasının, bu alacak hakkında zamanaşımı işlemesine engel 

olmayacağı fakat alacağın zamanaşımına uğraması halinde dahi alacaklının rehni 

paraya çevirme hakkının saklı olduğu açıkça düzenlenmiştir16. 

 

Taşınmaz rehninde olduğu gibi teminat devam ettiği müddetçe, gemi 

ipoteğiyle temin edilen alacaklar için de zamanaşımı işlemez17.  

 

Mirasın taksimi talepleri zamanaşımına tâbi değildir (MK.m.642/f.1). Aynı 

şekilde MK.m.370’e göre, ana ve baba veya büyük ana ve büyük baba ile birlikte 

yaşayan ve emeklerini ya da gelirlerini aileye özgüleyen ergin altsoyların, bu 

                                                 
15  Eren, a.g.e., s. 1235; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 647; Tunçomağ, a.g.e., s. 1240; Tutumlu, a.g.e., s. 36 – 

37. 
16  Doktrinde Eren taşınır rehnine ilişkin BK.m.138 hükmünün, alacak rehni, hapis hakkı, teminat 

maksadıyla temlik veya inançlı temlikten, mülkiyeti muhafaza sözleşmesinden doğan haklarda da 
uygulanması gerektiğini belirtmektedir (Eren, a.g.e., s. 1235). Von Tuhr, anılan hükmün kıyasen 
hapis hakkında ve mülkiyetin devri suretiyle temin edilen teminatlarda uygulanacağını 
belirtmektedir (von Tuhr, a.g.e., s. 710). Saymen ise söz konusu hükmün hapis hakkı ve hükmen 
teslim hallerinde de uygulanacağını kabul etmektedir (Saymen, a.g.e., s. 622). 

17  Eren, a.g.e., s. 1235; İhsan Erdoğan, Borçlar Hukuku, Ankara, Gazi Kitabevi, 2006, s. 241. 
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özgüleme karşılığında isteyecekleri tazminat alacağı da MK.m.371/f.2’ye göre 

zamanaşımına tâbi değildir18. 

 

Doktrinde her ne kadar aciz vesikasında tespit edilen alacağın, borçluya karşı 

zamanaşımına tabi olmayacağı belirtilmekteyse de19 bu ifadenin ancak 30.07.2003 

tarihinden önce aciz vesikasına bağlanmış alacaklar için geçerli olduğu kabul 

edilmelidir. Zira, 4949 sayılı Kanun’la değiştirilmiş 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanunu’nu m.143/f.6 hükmüne göre, aciz vesikasına bağlanan alacak borçluya karşı 

aciz vesikasının düzenlendiği tarihten itibaren 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına 

uğrar20. 4949 sayılı Kanun’un geçici 5. maddesinin 22. bendine göre bu hüküm 

kanunun yürürlüğe girmesinden (30.07.2003’den) itibaren uygulanacağından, bu 

tarihten önce düzenlenen aciz belgelerinde belirtilen borçlar için zamanaşımı söz 

konusu olmayacaktır21.   

 

II. ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE HAK SAHİBİNİN 

HAREKETSİZ KALMASI 

 

 Zamanaşımına tâbi bir alacak ancak kanunda öngörülen zamanaşımı süresinin 

geçmesi ve bu süre içerisinde alacaklının dava veya takip yoluna başvurmamasıyla 

zamanaşımına uğrar. Bu nedenle bir alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığının 

belirlenebilmesi için öncelikle alacağın tâbi olduğu zamanaşımı süresinin, bu sürenin 

başlangıç tarihinin ve sürenin nasıl hesaplanacağının ve somut olayda zamanaşımını 

durduran veya kesen bir nedenin bulunup bulunmadığının belirlenmesi 

gerekmektedir. Biz burada sırasıyla alacağın tabi olduğu zamanaşımı süresini, bu 
                                                 
18  Eren, a.g.e., s. 1235. 
19  Eren, a.g.e., s. 1235; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 648; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 467; Tutumlu, a.g.e., s. 37 
20  Baki Kuru / Ramazan Arslan / Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 20. bs., Ankara, 

Yetkin Yayınları, 2006, s. 390; Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, İstanbul, Legal Kitabevi, 
2005, s. 651.  

21  Kuru / Arslan / Yılmaz, a.g.e., s. 390 dn: 6. Gerçekten de, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 
4949 sayılı Kanun’la değiştirilmiş maddesinin hükümet gerekçesi aynen şu şekilde kaleme 
alınmıştır: “Aciz vesikasına bağlanmış alacağın zamanaşımına tabi olmaması kuralı 19. asırdan 
kalma bir kural olduğu, hukukumuzda zamanaşımı sürelerinin belirli olması hususu ile 
bağdaşmadığı ve bu içerikte bir kural diğer Avrupa ülkelerinde mevcut bulunmadığı için 
kaldırılmıştır.” Bkz. Baki Kuru / Ramazan Arslan / Ejder Yılmaz En Son Değişikliğe göre Notlu 
– Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu ile Nizamnamesi Yönetmeliği, 23. bs, Ankara, Yetkin, 2005, 
s. 136.  
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sürenin sözleşme ile değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunu, sürenin başlangıç 

tarihini ve sürenin nasıl hesaplanacağını inceleyeceğiz. Zamanaşımını durduran ve 

kesen sebepler ise ileride ayrı bölümlerde ele alınacaktır. 

 

A. Zamanaşımı Süreleri 

 

Kanunlarımızda çeşitli alacak hakları için birbirinden farklı zamanaşımı 

süreleri öngörülmüştür. Tezimizin konusunun “Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

Zamanaşımı” olması nedeniyle biz bu çalışmamızda özellikle Türk Borçlar 

Kanunu’nda öngörülen zamanaşımı sürelerini inceleyeceğiz.  

 

Genel olarak zamanaşımı süreleri, Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında 125 

ve 126. maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca kanun koyucu haksız fiilden ve 

sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklar için BK.m.60 ve BK.m.66’da ayrı 

zamanaşımı süresi öngörmüştür. BK.m.125’te göre kanunda aksine bir zamanaşımı 

süresinin öngörülmediği her alacağın on yıllık genel zamanaşımı süresine tabi 

olacağı kabul edilmiştir. Bununla birlikte beş yıllık zamanaşımına tabi alacaklar 

BK.m.126’da dört bent halinde düzenlenmiştir. 

 

Haksız fiillerden doğan borçlarda zamanaşımı süresi, mağdurun zararı ve faili 

öğrenmesinden itibaren bir yıl ve her halükarda haksız fiilin işlendiği tarihten 

itibaren on yıldır (BK.m.60/f.1). Bununla birlikte haksız fiil aynı zamanda suç teşkil 

ediyor ve ceza kanunlarının öngördüğü zamanaşımı süresi, haksız fiil için öngörülen 

süreden daha uzun ise, haksız fiil tazminat alacağı için de uzun olan bu ceza 

zamanaşımı süresi geçerli olacaktır (BK.m.60/f.2).  

 

Diğer bir borç kaynağı olan sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlarda ise 

zamanaşımı süresi, fakirleşenin sebepsiz zenginleşmeyi ve sebepsiz zenginleşeni 

öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve her halükarda sebepsiz zenginleşmeden itibaren 

işlemeye başlayacak on yıllık zamanaşımına tabidir (BK.m.66). 
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Borçlar Kanunu’nda öngörülen zamanaşımı süreleri ileride ayrı bir bölüm 

başlığı altında ayrıntılı olarak incelendiğinden, tekrardan kaçınmak amacıyla bu 

bölüme atıf yapmakla yetineceğiz22.  

 

B. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 

 

1. Genel Olarak 

 

 Kural olarak zamanaşımı süresi, alacağın muaccel olduğu tarihten, diğer bir 

ifadeyle alacaklının alacağını talep edebileceği günden itibaren işlemeye başlar. 

Borçlar Kanunu’nun 128. maddesinde  

 

“Müruru zaman alacağın muaccel olduğu zamandan başlar” 

 

denilmek suretiyle zamanaşımının başlangıç anı belirlenmiştir23. Söz konusu 

hükümden anlaşılacağı üzere, zamanaşımının başlaması için borçlunun temerrüde 

düşürülmesine gerek olmayıp24, alacağın talep edilebilir hale gelmesi gerekli ve 

yeterlidir.  

 

Zamanaşımına uğrayan bir alacağın alacaklısının hakkını aramak konusunda 

hareketsiz kaldığı karinesi kabul edildiğinden25, zamanaşımı süresi ancak 

alacaklının hakkını arayabileceği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır26.  

Alacaklının hakkını hukuken korunur bir şekilde talep etmesi ise ancak alacağının 

muaccel olması ile mümkündür. Alacak müeccel olduğu sürece alacaklı alacağını 

                                                 
22  Bkz: 3. Bölüm. 
23  TBKT.m.148/f.1’de yer alan benzer düzenleme şu şekildedir: “Zamanaşımı, alacağın muaccel 

olmasıyla işlemeye başlar.” 
24  Çandarlı, a.g.e., s. 16; Çelik, a.g.e., s. 63; Eren, a.g.e., s. 1236; Erman, a.g.m., s. 507; Tutumlu, 

a.g.e., s. 211. “Görülüyor ki kanun koyucu burada borçlunun temerrüde düşürülmesi esasından 
ayrılarak alacağın muaccel olmasını kafi görmüştür. Binanaleyh zamanaşımının başlaması için 
ayrıca borçlunun sözü geçen yasanın 101. maddesinde yazılı şekilde temerrüde düşürülmesine 
lüzum yoktur.” (Yargıtay HGK T: 26.02.1975, E: 1973/12-401, K:1975/242, Bilgen, a.g.e., s. 709-
710). 

25  Saymen, a.g.e., s. 600. 
26  “Bir hakkın dava edilebilme hakkı doğmadan zamanaşımı işlemez.” (Yargıtay 4. HD. T: 

10.02.1966, E: 3286, K: 1586, Tutumlu, a.g.e., s. 276).  
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talep edemeyeceği için, müeccel alacak için zamanaşımı da işlemeye 

başlamayacaktır.   

 

 Bununla birlikte, istisnai olarak alacağın muacceliyetinin bir ihbar şartına 

bağlı olduğu hallerde zamanaşımı süresi, ihbarın yapılıp alacağın muaccel olduğu 

tarihte değil, muacceliyet ihbarının yapılabileceği tarihte işlemeye başlayacaktır. Bu 

istisnai durum Borçlar Kanunu’nun 128. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir27: 

 

“… alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise müruru 

zaman bu haberin verilebileceği günden itibaren cereyan 

eder.” 

  

Hükümden anlaşılacağı üzere burada alacak muaccel olmamasına rağmen 

zamanaşımı işlemeye başlamaktadır.  

 

Haksız fiilden doğan tazminat alacağında (BK.m.60) ve sebepsiz 

zenginleşmede iade talebinde (BK.m66) bir yıllık zamanaşımı sürelerinin başlaması 

için alacağın muaccel olması tek başına yeterli olmamakta, alacaklının bazı hususları 

da bilmesi aranmaktadır28.  

 

2. Kural Olarak Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 

 

 Zamanaşımı kural olarak alacağın muaccel olduğu tarihte işlemeye başlar. 

Bu nedenle sürenin işlemeye başlaması için prensip itibariyle alacaklının alacağını 

bilmesi veya bilmek zorunda olması gerekli değildir29.  

 

 Taraflar, alacağın muaccel olacağı tarihi, diğer bir ifadeyle borcun ifa 

edileceği tarihi kendi aralarında yapmış oldukları sözleşme ile serbestçe 

                                                 
27  Yürürlükteki kanun hükmüne paralel olarak TBKT.m.148/f.2’de konu şu şekilde kaleme 

alınmıştır: “Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu 
bildirimin yapılabileceği günden işlemeye başlar.” 

28  Bkz: 3. Bölüm, IV, 2; V, B. 
29  Eren, a.g.e., s. 1236; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 471; von Tuhr, a.g.e. s. 697. 
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kararlaştırabilirler. Borcun ifasının bir vadeye bağlandığı bu gibi hallerde, alacak 

vadenin gelmesiyle muaccel hale gelir ve zamanaşımı da bu tarihten itibaren 

işlemeye başlar.  

 

 Geciktirici şarta bağlı alacaklarda, alacak şartın gerçekleşmesiyle 

doğacağından zamanaşımı da bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Bozucu 

şarta bağlı alacaklarda ise, zamanaşımının işlemesi bakımından durum bir özellik 

arz etmez, alacağın muaccel olmasıyla zamanaşımı işlemeye başlar. 

 

Taraflar kendi aralarında yapmış oldukları sözleşmede borcun ne zaman ifa 

edileceğini düzenlememişler ve işin mahiyetinden de borcun ne zaman ifa edileceği 

belirlenemiyorsa, borcun hemen ifası ve derhal icrası talep olunabilir. Bu husus 

Borçlar Kanunu’nun 74. maddesinde şu şekilde kaleme alınmıştır30:  

 

“Ecel meşrut olmadığı veya işin mahiyetinden anlaşılamadığı 

takdirde borcun hemen ifa ve derhal icrası talep olunabilir.” 

  

BK.m.74 hükmüne göre, ifası derhal talep edilebilen alacaklarda 

zamanaşımı, alacağın doğumu ile beraber işlemeye başlayacaktır31. Bu nedenle bir 

borcun ne zaman doğduğunun tespiti zamanaşımı açısından büyük önemi haizdir. 

İsviçre Federal Mahkemesi, vedia sözleşmesinde ve bir servetin idaresine ilişkin 

vekalet sözleşmesinde iade borçlarının vedia ve vekalet sözleşmesi sona erince 

doğacağına ve zamanaşımı süresinin de bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağına 

karar vermiştir32. 

 

Kanun koyucu ifa zamanının belirlenmesi hususunu öncelikle tarafların 

iradesine bırakmış ve tarafların borcun ifa edileceği zamanı belirlememeleri 

ihtimaline binaen de, BK.m.74’te genel bir hüküm düzenleme ihtiyacını hissetmiştir. 

Bununla birlikte, ifa zamanıyla ilgili olarak, kanunda özel bir hükmün bulunması 

                                                 
30  Benzer düzenleme TBKT.m.89’da da yer almaktadır. 
31  Bozer, a.g.e., s. 220; Reisoğlu, a.g.e., s. 383. 
32  JdT 1996 I 346 (Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 469 – 470, dn: 186)  
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halinde, ifa zamanı bu özel hükme göre belirlenecektir. Nitekim, Borçlar 

Kanunu’nda ifa zamanına ilişkin bazı özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bunları şu 

şekilde özetleyebiliriz: Kira bedeli, adi kira sözleşmesi altı aylık ya da senelik ise 

her altı ayın sonunda (BK.m.257/f.2)33, hasılat kirasında ise yıl sonunda 

(BK.m.281/f.2); hizmet sözleşmesinde ücretler her ayın sonunda (BK.m.326); 

istisna sözleşmesinde eserin bedeli teslim gününde ödenir (BK.m.364)34.  

 

Bu noktada alacağın ne zaman muaccel olduğunun tespitinin güçlük arz 

ettiği veya doktrinde tartışmalı olduğu bazı konuların ayrıntılı olarak incelenmesi 

yerinde olacaktır.  

 

a. Sözleşmeden Doğan Tazminat Taleplerinde Sürenin Başlangıcı 

 

 Sözleşmeden doğan tazminat taleplerinde zamanaşımının ne zamandan 

itibaren başlayacağı hususunda doktrinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Doktrinde, borçlunun kusurlu davranışı nedeniyle sözleşmenin ifasının 

imkânsızlaşması halinde meydana gelen tazminat borcunun sözleşmeden doğan asıl 

borcun yerine geçtiği ve onun devamından başka bir şey olmadığı ifade edildiği 

gibi35, sözleşmenin ihlali nedeniyle meydana gelen tazminat borcunun, asıl borçtan 

bağımsız ve sözleşmenin ihlali anında doğan, farklı bir borç olduğu da ifade 

edilmektedir36.  

 

 Sözleşmenin ihlali nedeniyle meydana gelen tazminat talebinin tabi olduğu 

zamanaşımı süresinin başlangıç anı, söz konusu tazminat alacağının, sözleşmeden 

doğan borçtan bağımsız bir borç olup olmadığının kabulüne göre farklılık arz 

etmektedir.  

                                                 
33 Tespit davası ile artırılan kira bedellerinin tespit ilamının kesinleştiği tarihte muaccel olacağı 

hakkında bkz: Yargıtay 13. HD. T: 10.04.1974, E:788, K: 848 (Tutumlu, a.g.e., s. 268-269). 
34  “Eser sözleşmelerinde genel olarak BK’nın 126/IV. maddesinde yer alan 5 yıllık zamanaşımı 

uygulanır. Bu süre kural olarak işin teslim edildiği tarihte başlar. Zamanaşımı süresi içinde iş 
sahibi eksik iş ve ayıpların giderilme bedelini, yüklenici de işin bedelini dava konusu 
yapabilir.”(Yargıtay 15. HD. T: 08.02.2005, E: 2540, K: 586, Tutumlu, a.g.e., s. 221-222).  

35  Eren, a.g.e., s. 1236. 
36  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 444. 
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Sözleşmenin ihlali nedeniyle meydana gelen tazminat talebinin asıl edimin 

yerine geçtiği ve onun devamından başka bir şey olmadığı şeklindeki görüşe göre, 

tazminat talebine ilişkin zamanaşımı, asli edime ilişkin ifa talebinin muaccel olduğu 

anda işlemeye başlayacaktır37. Bu görüş taraftarlarına göre, BK.m.96 hükmü 

çerçevesinde kusurlu ifa imkansızlığından doğan tazminat taleplerinde, BK.m.102 -

105 hükümlerine göre temerrüdden doğan gecikme tazminatına ilişkin taleplerde ve 

kötü ifa nedeniyle meydana gelen tazminat taleplerinde de aynı kural geçerlidir. 

Buna karşılık aynı yazarlara göre, tam iki tarafa borç yükleyen akitlerde alacaklının 

borçlunun temerrüdünü kendisine tanınan mehle rağmen sürdürmesi üzerine 

sözleşmeden dönmesi halinde doğan menfi zarara ilişkin tazminat talebinde 

zamanaşımının başlangıç anı, dönülen alacağın muaccel olduğu an değil, 

sözleşmeden dönüldüğü andır38. Bu kabulün nedeni menfi zararın tazmini talebinin, 

ifa talebinin devamı olmaması ve ifa talebinden bağımsız bulunmasıdır.  

 

 Doktrinde Gauch / Schluep’e göre, sözleşmenin müspet ihlalinden, özellikle 

koruma yükümlülüklerinin ihlalinden doğan zararın tazmininde zamanaşımı, zararın 

doğduğu anda işlemeye başlayacaktır. Zira buradaki tazminat talebi ifayla ilgili 

olmayıp, ifadan bağımsızdır39.  

 

Sözleşmenin ihlali nedeniyle meydana gelen tazminat taleplerinin asıl edimin 

yerine geçmeyip, asıl edimden bağımsız bir borç olduğunu kabul eden yazarlara 

göre, tazminat talebine ilişkin zamanaşımı borca aykırılığın gerçekleştiği anda 

işlemeye başlayacaktır40.   

 

Yapmama borçlarının ihlalinden kaynaklanan tazminat taleplerinde 

zamanaşımının, borca aykırı davranışın gerçekleştiği andan itibaren işlemeye 

başlayacağı hususunda ise doktrinde görüş birliği mevcuttur41.  

                                                 
37  Eren, a.g.e., s. 1236; Tunçomağ, a.g.e., s. 1249; Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 214. 
38  Eren, a.g.e., s. 1237. 
39  Eren, a.g.e., s. 1237, dn: 89.  
40  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 470. 
41  Eren, a.g.e., s. 1237; Oğuzman, a.g.e., s. 470; von Tuhr, a.g.e., s. 695. 
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b. İşçi Alacaklarında Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 

 

 Taraflar arasındaki sözleşmede aksine bir hüküm yoksa genel olarak işçiler, 

devlet memurlarından farklı olarak, çalıştıkları ayın ücretini, bu ayın sonunda talep 

ve davaya hak kazanırlar42. Aylık ücretler için zamanaşımı, her bir ayın ücretinin 

muaccel olduğu tarihten itibaren ayrı ayrı işlemeye başlar ve beş yıl sonra 

zamanaşımına uğrar43. 

 

 Fazla çalışma, hafta ve genel tatilde çalışma ücretleri ile ikramiye ve sosyal 

yardımlara ilişkin ücretler doğdukları anda muaccel olur ve bu tarihten itibaren 

zamanaşımı işlemeye başlar44.  

 

 Tüm bu işçi alacakları için dava açıldığında, davalının zamanaşımı 

savunması ile karşılaşılırsa, beş yıllık zamanaşımı süresi, davanın açıldığı tarihten 

geriye doğru hesaplanacaktır45. Bu halde davanın açıldığı tarihten beş yıl önce 

muaccel hale gelen alacakların zamanaşımına uğradığı kabul edilecektir (İş Kanunu 

m.32/f.8).  

 

İşçilerin yıllık izin ücretleri ise, yıllık iznin hak edildiği anda değil, iş 

sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona erdiği anda muaccel olur46. Diğer bir 

ifadeyle iş sözleşmesi devam ederken yıllık izinlerin ücreti talep edilemez. Yıllık 

izinlerin ücreti ancak iş sözleşmesi sona erdiği anda talep edilebilir ve zamanaşımı 

da bu tarihten itibaren işlemeye başlar (İş Kanunu m.59/f.1)47. Bu nedenle iş 

sözleşmesi sona erdikten sonra beş yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açılması 

koşuluyla, yukarıda belirtilen işçi alacaklarından farklı olarak, hak edip de 

kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin tamamı hüküm altına alınacaktır.  

                                                 
42  Sarper Süzek, İş Hukuku, 3. bs., İstanbul, Beta, 2006, s. 294. 
43  Yargıtay 9. HD. T: 20.11.1995, E: 17818, K: 34317 (Tutumlu, a.g.e., s. 277); Yargıtay 11. HD. T: 

22.09.1987, E: 7562, K: 8340 (Tutumlu, a.g.e., s. 96). 
44  Yargıtay 9. HD. T: 08.07.2008, E: 2008/21464, K: 2008/19714 (Bilgen. a.g.e., s. 723). 
45  Yargıtay 9. HD. T: 20.03.2008, E: 2007/13183, K: 2008/5524 (Bilgen, a.g.e., s. 724). 
46  Süzek, a.g.e., s. 660. Yargıtay 9. HD. T:20.11.1997, E: 15366, K: 19740 (Tutumlu, a.g.e., s. 106). 
47  Yargıtay 9. HD. T: 11.06.2007, E: 2006/15229, K: 2007/18499 (Bilgen, a.g.e., s. 725). 
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İhbar48 ve kıdem tazminatı49 alacaklarının muaccel olduğu ve on yıllık 

zamanaşımı süresinin işlemeye başladığı tarih, iş sözleşmesinin feshi tarihidir. 

 

c. Rücu Alacaklarında Sürenin Başlangıcı 

 

 Rücu yoluyla talep edilen alacaklarda zamanaşımı süresi ve başlangıcı, 

rücunun dayandığı hukuki nedene göre belirlenir50. Bu çerçevede rücu halefiyete 

dayanıyorsa51, önceki alacaklı döneminde işlemeye başlayan zamanaşımı süresi yeni 

alacaklıya karşı da aynen devam eder52. Nitekim, Yargıtay T: 17.01.1972, E: 

1970/2, K: 1972/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nda sigortacının halef sıfatıyla 

haksız fiil failine karşı açacağı rücu davasının zamanaşımı süresinin, sigortalının 

(haksız fiilden zarar gören kişinin) haksız fiil failine karşı açabileceği davanın 

zamanaşımına bağlı olduğunu ve onunla aynı tarihte işlemeye başlayacağına karar 

vermiştir53. 

 

 Bununla birlikte rücu halefiyete dayanmıyorsa, eski süreden bağımsız yeni 

bir zamanaşımı süresi söz konusu olur. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T: 

22.03.1978, E: 1976/9 – 3592, K: 255 sayılı kararında, halefiyet ilişkisinin 

bulunmadığı, işverenin istihdam ettiği kişinin haksız fiilinden dolayı tazminat 

ödemesi nedeniyle, istihdam ettiği kişiye karşı açtığı rücu davasında, zamanaşımının 

                                                 
48  Yargıtay 9. HD. T: 14.07.2008, E: 2007/24490, K: 2008/20203 (Bilgen, a.g.e., s. 722). 
49  Yargıtay 9. HD. T: 23.12.2003, E: 2003/11071, K: 2003/22578 (Bilgen. a.g.e., s. 721). 
50  TBKT’da haksız fiilden doğan tazminat alacaklarına ilişkin rücu istemlerinde zamanaşımı süresi 

72. maddesinde özel olarak şu şekilde düzenlenmiştir: “ Rücu istemi, tazminatın tamamının 
ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin 
işlendiği tarihten başlayarak yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Tazminatın ödenmesi 
kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmek zorundadır. Aksi 
takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye 
başlar.” 

51  Genel olarak halefiyet BK.m.109’da düzenlenmiştir. Bununla birlikte halefiyetin özel olarak 
düzenlendiği durumlarda bulunmaktadır. Müteselsil borçlulukta halefiyet BK.m.147’de, kefalet 
sözleşmesinde halefiyet BK.m.496’da, mirasçılar arasında halefiyet MK.m.682’de, mal 
sigortalarında halefiyet ise TTK.m.1301’de özel olarak düzenlenmiştir. 

52  Bilgen, a.g.e., s. 482; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 470; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e. s. 
1045. 

53  Kazancı İçtihat Arama Programı. 
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haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren değil, ödeme tarihinden itibaren işlemeye 

başlayacağına karar vermiştir54.  

 

d. Munzam Zarar Taleplerinde Sürenin Başlangıcı 

 

Para borçlarında temerrüt faizi götürü şekilde gecikme tazminatı görevini 

icra ederse de, Borçlar Kanunu’nun 105. maddesi, alacaklının zararının temerrüt 

faizi ile karşılanamaması halinde munzam zararın tazmininin talep edilmesi 

imkanını da kabul etmiştir55. 

 

 Munzam zarar, sözleşmeden doğan para borcunun zamanında ifa edilmemesi 

nedeniyle doğabileceği gibi, haksız fiilden, sebepsiz zenginleşmeden, kanundan 

veya vekaletsiz iş görmeden doğan para borçlarının zamanında ifa edilmemesinden 

de doğabilir56.  

 

Munzam zararın doğumuna neden olan borcun kaynağı ne olursa olsun, 

munzam zarar, asıl alacaktan bağımsız ve yeni bir alacak olduğundan, munzam 

zararla ilgili alacak davası on yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir57. On yıllık 

                                                 
54  Aynı yönde Karacabey, a.g.m., I.,  s. 495; Tutumlu, a.g.e., s. 216. Aynı yöndeki diğer kararlar için 

bkz: Yargıtay 4. HD. T: 15.09.2008, E: 2007/14989, K: 2008/10308 (Bilgen, a.g.e., s. 481); 
Yargıtay 4. HD. T: 07.04.2008, E: 2008/3537, K: 2008/4744 (Bilgen, a.g.e., s. 481-482); Yargıtay 
19. HD. T: 01.11.2002, E: 2002/6404, K: 2002/7015 (Bilgen, a.g.e., s. 480); Yargıtay HGK. T: 
14.01.1977, E: 9-1015, K: 14 (Tutumlu, a.g.e., s. 261). 

55  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 397. 
56  Mustafa Reşit Karahasan, Sorumluluk Hukuku, Sözleşmeden Doğan Sorumluluk, 6. Baskı, 

Beta, İstanbul, 2003, s. 416; “B.K.nun 105. maddesi, kaynağı ne olursa olsun, temerrüt faizi 
yürütülebilir nitelikte olmak koşuluyla bütün para borçlarında uygulanma olanağına sahiptir. 
Borcun kaynağı haksız fiil, sözleşme, nedensiz zenginleşme, vekaletsiz iş görme veya kanun 
olabilir. Munzam zarar borcunun hukuki sebebi, asıl alacağın temerrüde uğraması ile oluşan 
hukuka aykırılıktır.” (Yargıtay 13. HD, T: 02.06.2002, E: 2002/1310, K: 2002/6636, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası). 

57  Çelik, a.g.e., s. 73; Şerafettin Şirin, Hukukumuzda Faizi Aşan Munzam Zarar ve Faiz, 
İstanbul, Alfa, 1996, s. 314. Yargıtay 11. HD. T: 30.10.2001, E: 20075381, K: 2001/8432 (Bilgen, 
a.g.e., s. 910-911); Yargıtay 4. HD. T: 04.04.2005, E: 2004/9159, K: 2005/3430 (Bilgen, a.g.e., s. 
910); Yargıtay 13. HD. T: 01.06.1995, 1995/267-5441 (Şirin, a.g.e., s. 54-58); “O nedenle, 
borçlunun munzam zararı tazmin yükümlülüğü, asıl borç ve temerrüt faizi yükümlülüğünden 
tamamen farklı, temerrüt ile oluşmaya başlayan asıl borcun ifasına kadar zaman içinde artarak 
devam eden, asıl borçtan tamamen bağımsız yeni bir borçtur. Munzam zarar bu hukuki niteliği ve 
karakteri itibariyle asıl alacak ve faizleri yönünden icra takibinde bulunulması veya dava 
açılmasıyla sona ermeyeceği gibi, icra takibinde bulunulması veya dava açılması sırasında asıl 
alacak ve temerrüt faizi yanında talep edilmemiş olması halinde dahi ( B.K. 105/2 md. ) takip veya 
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genel zamanaşımı süresi ise, munzam zarara neden olan alacağın tahsil edildiği 

günden itibaren işlemeye başlayacaktır58. 

 

3. İstisnai Olarak Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 

  

Zamanaşımı kural olarak alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye 

başlayacaksa da, istisnai olarak bazen alacak muaccel olmadan zamanaşımı 

işlemeye başladığı gibi; bazı durumlarda ise alacak muaccel olmasına rağmen 

zamanaşımı işlemeye başlamamaktadır. 

 

Zamanaşımının alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye 

başlayacağı kuralının ilk istisnası, BK.m.128 hükmünde muacceliyetleri alacaklının 

muacceliyet ihbarına bağlı alacaklar için düzenlenmiştir. Bu halde alacak muaccel 

olmamasına rağmen zamanaşımı süresi işlemeye başlamaktadır.  

 

Muacceliyetleri alacaklının muacceliyet ihbarına bağlı alacaklar için 

zamanaşımı, muacceliyet ihbarının fiilen yapılıp alacağın muaccel hale geldiği 

tarihten itibaren değil; muacceliyet ihbarının yapılabileceği tarihten itibaren 

işlemeye başlayacaktır. Söz konusu istisnanın düzenleniş amacı, alacaklının bu 

ihbarı yapmayarak zamanaşımının işlemeye başlamasını dilediği kadar uzatmasına 

engel olmaktır. 

 

BK.m.128 metninde herhangi bir ayrım yapılmamış olmasına rağmen, 

hükmün muacceliyet ihbarında bulunma hakkının alacaklıya ait olduğu hallerde 

uygulanacağı, muacceliyeti borçlunun ihbarına tabi alacaklarda genel kuralın 

uygulanacağı ve zamanaşımının alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye 

                                                                                                                                          
davanın konusuna dahil bir borç olarak da kabul edilemez. Hal böyle olunca, asıl alacağın faizi 
ile birlikte tahsiline yönelik icra takibinde veya davada munzam zarar hakkının saklı tutulduğunu 
gösteren bir ihtirazi kayıt dermeyanına da gerek yoktur. Ayrı bir dava ile on yıllık zaman aşımı 
süresi içinde her zaman istenmesi mümkündür.” (Yargıtay 13. HD, T: 02.06.2002, E: 2002/1310, 
K: 2002/6636, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

58  “Davacının tazminini istediği zarar, önceki davada hükme bağlanan alacağın tahsil edildiği 
tarihte doğmuş olacağı ve bu tarihte miktar olarak muayyen ve muaccel hale geldiği cihetle, 
zamanaşımı da ancak o tarihte işlemeye başlar.” (Yargıtay T: 11. HD. 24.01.1989, E: 1988/4444, 
K: 202, Çelik, a.g.e., s. 73, dn: 42). 
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başlayacağının kabulü gerekir59. Aksinin kabulü halinde borçlu hem muacceliyet 

ihbarında bulunmayarak alacaklının talepte bulunmasına engel olacak hem de bu 

süre içinde alacak zamanaşımına uğrayacaktır. 

 

Benzer şekilde, seçim hakkının alacaklıya ait olduğu seçimlik borçlarda 

zamanaşımının alacaklının bu hakkını kullanabileceği günde başlayacağının kabulü 

gerekir60. Seçim hakkının borçluya ait olduğu seçimlik borçlarda ise genel kural 

uygulanmalıdır. 

 

Kuralın bir diğer istisnasının ise BK.m.312 hükmünde düzenlendiğini 

belirtebiliriz. BK.m.312 hükmüne göre karz (ödünç) sözleşmesinde geri verme 

borcu, ilk talepten altı hafta sonra muaccel olur. Karz (ödünç) sözleşmesinde 

ödüncün ne zaman geri verileceği kararlaştırılmamışsa, BK.m.128/f.2 gereğince 

hemen muacceliyet ihbarı yapılabileceğinden, geri verme borcunun zamanaşımı 

ödüncün verildiği tarihten altı hafta sonra işlemeye başlayacaktır61. Karz 

sözleşmesinden doğan geri verme borcu on yıllık zamanaşımı süresine tabidir62. 

 

                                                 
59  Çandarlı, a.g.e., s. 18; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 471; Reisoğlu, a.g.e., s. 383; von Tuhr, a.g.e., s. 

696. 
60  Karş. Tutumlu, a.g.e., s. 212. 
61  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1043. Tandoğan konuya ilişkin olarak şu şekilde 

açıklamalarda bulunmaktadır: “Geri vermenin bir feshi bildirmeye veya talebe bağlı olduğu diğer 
bütün hallerde, bu talep fiilen yapılmasa dahi, BK.m.128 gereğince yapılabileceği tarihten itibaren 
zamanaşımı işleyecektir. Böylece, iade talebi hiç vaki olmasa bile, geri verme borcu teslim 
tarihinden on yıl veya on yıl altı hafta geçince zamanaşımına uğrayacak, dolayısıyla karz 
sözleşmesi de sona erecektir” (Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 1/2 C., 5. 
bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 365). “Geriye verilmesi için ne belirli bir vade ve ne bir 
ihbar süresi açıklanmamış, ne de istendiği tarihte muacceliyet kesbedeceği mukavele edilmemiş 
olan borç ilişkilerinde de bu esas uygulanır. Bu halde BK. m. 312 ilk talepten itibaren 6 hafta 
içerisinde borcun geri verilmesi gerekeceğini kabul ettiğinden, zamanaşımının başlangıç tarihinin 
(borcun verildiği tarihe 6 hafta eklenerek tesbiti) gerekir.” (Yargıtay HGK. T: 26.02.1975, E: 
1973/409, K: 1975/242, YKD. 1. C., 5. S., 1975, s. 19-22). 

62  Karz sözleşmesindeki on yıllık zamanaşımı süresi ile BK.m.309 hükmünde düzenlenen ifa 
edilmemiş karz akitlerindeki teslim ve tesellüm alacaklarının altı aylık zamanaşımı süresi 
birbiriyle karıştırılmamalıdır. Bu yönde bkz: “BK’nın 309. maddesinde yer alan altı aylık 
zamanaşımı süresi borç verilmesi taahhüt edilen şeyin borç vermeyi kabul eden kimse tarafından 
borç alana verilmesi ve ödünç alacak kimsenin verilecek şeyi istememesi halinde uygulanır. Karz 
sözleşmesine dayanarak para veya misli bir şey vermiş olan kimsenin geriye verilmesi için açtığı 
dava BK’nın 125. maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabidir.” (Yargıtay 13. HD. T: 
21.02.1980, E: 790, K: 1127, Tutumlu, a.g.e., s. 136-137); Yargıtay 13. HD. T: 21.06.1984, E: 
4247, K: 4740 (Tutumlu, a.g.e., s. 493). 
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Alacağın muaccel olmasına rağmen zamanaşımının işlemeye başlamayacağı 

haller ise, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler için söz 

konusudur. Gerçekten haksız fiilden doğan tazminat alacakları ve sebepsiz 

zenginleşmeden doğan iade borçları için öngörülen bir yıllık zamanaşımı sürelerinin 

işlemeye başlaması için alacağın muaccel olması yeterli değildir. Haksız fiilden 

doğan tazminat alacağı fiilin vuku bulduğu tarihte, sebepsiz zenginleşmeden doğan 

iade borcu ise, zenginleşmenin gerçekleştiği anda muaccel hale gelmektedir. Ancak 

haksız fiillerde bir yıllık zamanaşımı zarar görenin faili ve zararı öğrenmesinden; 

sebepsiz zenginleşmede bir yıllık zamanaşımı süresi ise, fakirleşenin zenginleşeni 

ve zenginleşmeyi öğrenmesinden itibaren başlamaktadır. 

 

BK.m.129/f.1’e göre, hayat boyunca gelir ve benzeri devri edimlerde alacak 

hakkının tamamında zamanaşımı, ödenmemiş ilk taksitin muacceliyet kazandığı 

günde işlemeye başlar. BK.m.129/f.2. hükmünde ise, hayat boyunca gelir hakkının 

zamanaşımına uğraması halinde, artık diğer taksitlerin zamanaşımı sürelerinin 

dolmuş olup olmadığına bakılmaksızın, bütün alacakların zamanaşımına uğrayacağı 

hususu düzenlenmiştir.  

 

C. Zamanaşımı Süresinin Hesabı 

 

 Borçlar Kanunu’nun “müddetlerin hesabı” kenar başlıklı 130. maddesinde 

zamanaşımı sürelerinin nasıl hesaplanacağı şu şekilde düzenlenmiştir63: 

 

“Müddetlerin hesabında müruru zamanın başladığı gün nazarı 

itibare alınmaz ve müruru zaman ancak müddetin son günü 

kullanılmaksızın geçtiği surette vaki olmuş olur. 

 

                                                 
63  Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlandığı anlaşılan TBKT.m.150’de konu şu şekilde 

düzenlenmiştir: “Süreler hesaplanırken zamanaşımının başladığı gün sayılmaz ve zamanaşımı 
ancak sürenin son günü de hak kullanılmaksızın geçince gerçekleşmiş olur. Zamanaşımı 
sürelerinin hesaplanmasında da, borçların ifasındaki sürelerin hesaplanmasına ilişkin hükümler 
uygulanır.” 
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Bununla beraber borçların ifası meselesinde müddetlerin 

hesabına müteallik kaideler burada da tatbik olunur.” 

 

Anlaşılacağı üzere, zamanaşımı süresi hesaplanırken zamanaşımının 

başladığı gün, diğer bir ifadeyle alacağın muaccel olduğu gün dikkate alınmaz. 

Zamanaşımı sürenin son gününün geçmesi ile tamamlanmış olur. Borçların ifasına 

ilişkin sürelerin hesaplanmasına dair kurallar (BK.m.76 vd.) burada da uygulanır. 

Eğer zamanaşımı süresinin son günü pazara veya kanunen tatil olarak kabul edilen 

diğer bir güne denk gelirse, zamanaşımı tatili takip eden ilk iş günü sonunda 

tamamlanmış olur (BK.m.77). 

 

Bir örnekle açıklamak gerekirse, on yıllık zamanaşımına tabi bir alacak 

30.04.1999 tarihinde muaccel olmuş ise, zamanaşımı süresi 01.05.1999 tarihinden 

itibaren işlemeye başlayacaktır. Zamanaşımı süresi, durma veya kesilme nedenleri 

bulunmadıkça 01.05.2009 tarihinde tamamlanmış olur. Ancak zamanaşımının son 

günü olan 01.05.2009 günü yasa ile tatil edildiğinden, 02.05.2009 ve 03.05.2009 

günü hafta sonuna tekabül ettiğinden, zamanaşımı tatili takip eden ilk iş günü olan 

04.05.2009 günü sonunda tamamlanmış olur. 04.05.2009 tarihinden sonra açılacak 

dava zamanaşımı def’i ile karşılaşabilir.  

 

Borçlunun ölümü zamanaşımı sürelerinin işlemesinde ve hesabında bir 

değişikliğe neden olmaz. Borçluya karşı işlemeye başlayan süre, mirasçılara karşı 

devam eder64.  

 

BK.m.174 hükmü çerçevesinde gerçekleştirilen borcun naklinde, eski 

borçluya karşı işlemeye başlayan zamanaşımı borcu üstlenen kişi hakkında da aynen 

devam eder65.   

 

                                                 
64  Tutumlu, a.g.e., s. 217. Doktrinde Çandarlı, ölümün zamanaşımını kesen bir sebep olmadığını, bu 

sebeple zarara uğrayanın ölümüyle işlemeye başlayan zamanaşımı süresinin kesilmeyeceğini ve 
mirasçıların öğrenme tarihinden itibaren yeni bir zamanaşımı süresinin başlamasının mümkün 
olmadığını belirtmektedir (Çandarlı, a.g.e., s. 54). 

65  Tutumlu, a.g.e., s. 217; von Tuhr, a.g.e., s. 698. 
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D. Zamanaşımı Süresinin Sözleşmeyle Değiştirilmesi 

 

Borçlar Hukuku’na hakim ilkelerden biri olan irade serbestisinin bir parçası 

olan sözleşme özgürlüğüne göre kişiler, kural olarak istedikleri konuda ve şekilde 

sözleşme yapıp yapmama hakkına sahiptirler. Bununla birlikte sözleşme 

özgürlüğünün de kanunlardan kaynaklanan bir takım kısıtlamaları bulunmaktadır. 

Kanun koyucunun zamanaşımı süreleri bakımından sözleşme özgürlüğüne getirdiği 

sınırlama Borçlar Kanunu’nun “Müruru zaman müddetlerinin katiyeti” kenar 

başlıklı 127. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir66: 

 

“Bu üçüncü bapta tayin olunan müruru zaman müddetleri 

mukavele ile tadil olunamaz.” 

 

Söz konusu hüküm niteliği itibariyle emredici bir hukuk kuralı olup, 

sürelerin kesinliği kuralını ve böylece zamanaşımı sürelerini değiştirme yasağını 

öngörmüştür67. Söz konusu yasak zamanaşımı sürelerinin hem uzatılması hem de 

kısaltılması yönünden geçerlidir68. 

 

Söz konusu yasağın amacını, zamanaşımının kanunlarda düzenlenme 

nedenlerinde aramak gerekir. Zamanaşımı süresinin sözleşmeyle uzatılamaması 

kuralı kamu düzeni ile ilgili olup bir taraftan borçluyu koruma, diğer taraftan da 

mahkemelerin uzun yıllar öncesine dayanan alacak davalarıyla işgal edilmelerini 

önleme amacını gütmektedir. Zamanaşımının kamu düzenine ilişkin bu amacı 

dikkate alındığında, zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle uzatılamamasının son 

                                                 
66  Benzer düzenlemenin yer aldığı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın “sürelerin kesinliği” kenar 

başlıklı 147. maddesi şu şekilde kaleme alınmıştır: “Bu ayırımda belirlenen zamanaşımı süreleri, 
sözleşmeyle değiştirilemez.” 

67  Eren, a.g.e., s. 1238. 
68  Çelik, a.g.m., s. 45. “Taraflar arasında akdedilen GSM abonelik sözleşmesinin 7-5 maddesinde 

‘Bu sözleşmeden kaynaklanan dava ve takipler için zamanaşımı süresi, dava konusu problemin 
oluşumundan itibaren 1 yıldır’ hususu düzenlenmiştir. Ancak BK' nun 127.maddesi gereğince ‘Bu 
bapta tespit olunan zamanaşımı müddetleri tarafların iradeleri ile değiştirilemeyeceğinden’ ve 
BK'nun 125. maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresi de henüz dolmadığından, 
mahkemece davanın esası incelenerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanlış 
gerekçeler ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 3. HD. T: 
11.09.2003, E: 2003/10466, K: 2003/9936, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
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derece isabetli olduğu anlaşılmaktadır. Doktrinde, BK.m.127 hükmünün 

zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle kısaltılmasına engel olunmasının nedenini 

anlamanın güç olduğu, zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle kısaltılmasının 

yasaklanmasının zamanaşımı müessesesinin amacına aykırı olduğu görüşü ileri 

sürülmüştür69. Ancak bu yasakla kanun koyucunun, zamanaşımı süresinin 

kısaltılması nedeniyle alacaklının zarara uğramasına engel olmak ve sözleşmenin 

yapılması esnasında öngörülemeyen olaylara karşı alacaklıyı korumak istediği 

anlaşılmaktadır70. 

 

BK.m.127 hükmünden açıkça anlaşılmamakla birlikte, hükmün düzenleniş 

amacı göz önünde bulundurulduğunda tarafların sözleşme ile zamanaşımını 

durduran veya kesen yeni sebepler öngörmeleri de hükümsüzdür71. Aksine bir kabul 

borçlunun alacaklı karşısındaki durumunu ağırlaştıracak ve böylece kanun 

koyucunun amacına ters düşecektir. 

 

 Tarafların sözleşmeyle Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında öngörülen 

zamanaşımı sürelerini hak düşürücü süre olarak kararlaştırmaları da mümkün 

değildir. Zira bu durum zamanaşımını durduran ve kesen sebeplerin sözleşmeyle 

ortadan kaldırılması niteliğini taşıyacaktır72. 

 

 BK.m.127’de düzenlenen zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle 

değiştirilemeyeceğine dair yasağın sadece Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında 

düzenlenen zamanaşımı sürelerini mi kapsadığı, yoksa Borçlar Kanunu’nun üçüncü 

                                                 
69  Tunçomağ, a.g.e., s. 1250; von Tuhr, a.g.e., s. 692. 
70  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 465 – 466 Tunçomağ, a.g.e. s. 1251; von Tuhr, a.g.e., s. 692. 
71  Ardıç / Ersal, a.g.e., s. 144- 145; Bilgen, a.g.e., s. 65; Eren, a.g.e., s. 1238; Reisoğlu, a.g.e., s. 389; 

Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1072; Tunçomağ, a.g.e., s. 1250; von Tuhr, a.g.e., 
s. 692. 

72  Çelik, a.g.m., s. 45; Eren, a.g.e., s: 1238; Kazım Berker, “Zamanaşımı Hak Sukutu Şekline 
Çevrilebilir mi?”, Adalet Dergisi, S. 9, 1951, s. 1381-1382. Berker anılan makalesinde Türk 
Ticaret Kanunu’nun sigorta münasebetleri için öngördüğü zamanaşımı sürelerinin hak düşürücü 
süreye çevrilemeyeceğini belirtmektedir. Bununla birlikte yazar, Ticaret Kanununun gerek kara, 
gerekse deniz sigortası kısmında sigorta işlerinde zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin 
kısaltılamayacağına dair bir hüküm bulunmadığını belirterek tarafların gerek zamanaşımı 
sürelerini gerekse hak düşürücü süreleri sözleşmeyle kısaltabilecekleri görüşünü kabul etmektedir 
(Berker, a.g.m., s. 1381-1382).  
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babının dışında kalan diğer zamanaşımı sürelerini de kapsayıp kapsamadığı hususu 

doktrinde tartışmalıdır.   

 

Doktrinde Abandan, tarafların zamanaşımı sürelerinin değiştirilmesine dair 

sözleşme yapamayacaklarını, zamanaşımı sürelerini değiştirme yetkisinin kanun 

koyucuya ait olduğunu, BK.m.127 hükmünün mefhumu muhalifinden hareket 

ederek bir sonuca varmanın yanlış olacağını, zira zamanaşımına ilişkin kuralların 

yanlış tercüme edildiğini, bu nedenle hükmün mefhumu muhalifinden hareket 

etmekten ziyade,  mehaz kanunu da göz önünde bulundurarak, BK.m.127’nin 

kıyasen diğer kanunlarda öngörülen zamanaşımı sürelerine de uygulanması 

gerektiğini belirtmektedir73.  

 

Benzer şekilde Bozer, Borçlar Kanunu’nun 127. maddesinde düzenlenen 

yasağın sadece Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında düzenlenen zamanaşımı 

süreleri için değil, bütün kanunlardaki zamanaşımı süreleri için geçerli olduğunu 

kabul etmektedir. Yazara göre zamanaşımı sürelerinin değiştirilmesi ancak kanunun 

buna açıkça izin verdiği durumlarda söz konusu olur74.  

 

Bizim de katıldığımız doktrindeki ağırlıklı görüşe göre75, BK.m.127’de 

düzenlenen zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle değiştirilemeyeceğine dair yasak 

sadece Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında düzenlenen zamanaşımı sürelerini 

kapsamaktadır. Hükmün zıt anlamından (mefhumu muhalifinden) anlaşılacağı 

üzere, Borçlar Kanunu’nun üçüncü babı dışında kalan zamanaşımı süreleri 

sözleşmeyle değiştirilebilecektir. 

 

 Bununla birlikte hemen belirtmek gerekir ki, BK.m.127 hükmünün mefhumu 

muhalifinden hareket ederek, Borçlar Kanunu’nun üçüncü babı dışındaki her 

                                                 
73  Abandan, a.g.m., s. 1391 vd. 
74  Bozer, a.g.e., s. 221. 
75  Çandarlı, a.g.e., s. 35, Eren, a.g.e., s. 1239; Hamdi Halim, Müruru Zaman Müddetini Tatil 

Eden Mukavelenameler”, Hukuki Bilgiler Mecmuası, İstanbul, Bankalar Matbaası, 1932, s. 
4528; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 466; Saymen, a.g.e., s. 599; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, 
a.g.e., s. 1070. 
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zamanaşımı süresinin sözleşmeyle değiştirilebileceği sonucuna da varılmamalıdır76. 

Borçlar Kanunu’nun üçüncü babı dışında kalan ve zamanaşımı süresi tayin eden 

bazı hükümlerin de nitelikleri itibariyle emredici nitelikte oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu nitelikteki zamanaşımı süreleri de sözleşmeyle değiştirilemezler.  

 

Nitekim Türk Ticaret Kanunu’nun “müruru zaman” kenar başlıklı 6. 

maddesi; 

 

“Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça ticari hükümler koyan 

kanunlarla tayin olunan müruru zaman müddetleri mukavele 

ile değiştirilemez.” 

 

şeklindeki hükmüyle, BK.m.127 hükmüne paralel bir düzenleme getirmektedir. 

Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu’nun anılan hükmü, kanunda açıkça belirtildiği 

hallerde sözleşme ile zamanaşımı sürelerinin değiştirilebileceğini de kabul 

etmektedir. Örneğin, TTK.m.25/b.3 hükmünde tacirler arasındaki ticari satışlarda 

öngörülen altı aylık zamanaşımı süresinin sözleşmeyle kısaltılabileceği 

düzenlemektedir. 

 

 Belirtmekte fayda vardır ki; kanunlarda öngörülen başka zamanaşımı 

süreleri, bu süreyi koyan hükmün mahiyeti gereği sözleşme ile kısaltılmaya veya 

uzatılmaya uygun olmayabilir77. Örneğin, vasiye veya kayyıma karşı açılacak 

tazminat davalarında zamanaşımı süreleri ( MK.m.492 – 493 ), kurumların mahiyeti 

gereği sözleşme ile değiştirilmeye uygun değildir. Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun 

üçüncü babı dışındaki zamanaşımı sürelerinin sözleşme ile değiştirilip 

değiştirilemeyeceği hususu her bir zamanaşımı süresi açısından ayrı ayrı ele alınarak 

belirlenmelidir. 

 

BK.m.60 hükmünde düzenlenen zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle 

değiştirilip değiştirilemeyeceği hususu doktrinde tartışmalıdır. Doktrinde bir görüş 

                                                 
76  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1071. 
77  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 466. 
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BK.m.60’ta öngörülen sürelerin Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında 

düzenlenmemiş olması nedeniyle sözleşme ile değiştirilebileceği yönündeyken78, 

diğer bir görüş BK.m.60’ta öngörülen sürelerin emredici nitelikte olması nedeniyle 

sözleşmeyle değiştirilmeyeceği yönündedir79. 

 

 Borçlar Kanunu’nun üçüncü babı dışında kalmaları ve nitelikleri itibariyle de 

sözleşmeyle değiştirilmesi mümkün olan zamanaşımı sürelerinin, sözleşmeyle 

sadece kısaltılabilecekleri mi, yoksa uzatılmalarının da mümkün olup olmadığı 

doktrinde tartışmalıdır.  Doktrinde söz konusu zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle 

kısaltılabileceği hususu kolaylıkla kabul edilmektedir80. Bununla birlikte bazı 

yazarlara göre söz konusu sürelerin sözleşmeyle uzatılmaları, zamanaşımının kamu 

düzenine ilişkin niteliğine aykırılık teşkil eder81. Zamanaşımı süreleri çok fazla 

uzatılarak hayali bir duruma sokulmasına ve böylece zamanaşımının düzenleniş 

amacına aykırılık teşkil edecek uygulamalara sebep olabilir82. Ayrıca zamanaşımı 

sürelerinin sözleşmeyle uzatılmaları BK.m.139/1’de düzenlenen zamanaşımından 

önceden feragat edilemeyeceğine ilişkin hükme de aykırılık teşkil eder. Bu nedenle 

zamanaşımı süreleri uzatılamaz83.   

 

Doktrindeki ağırlıklı görüşe göre, Borçlar Kanunu’nun üçüncü babı dışında 

kalan ve nitelikleri itibariyle sözleşmeyle değiştirilmeleri mümkün olan zamanaşımı 

sürelerinin sözleşmeyle uzatılması da mümkündür84. Tekinay / Akman / Burcuoğlu / 

Altop, BK.m.207’de satım sözleşmesinde satıcının ayıplardan doğan sorumluluğuna 

ilişkin zamanaşımı süresinin bir yıl olduğunu, ancak bu sürenin taraflarca 

uzatılabileceğinin kabul edildiğini, bu hükümden hareket edildiğinde kanun 

                                                 
78  Eren, a.g.e., s. 794. 
79  Bilgen, a.g.e., s. 65; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 720. 
80  Çandarlı, a.g.e., s. 35, Eren, a.g.e., s. 1239; Halim, a.g.m., s. 4527; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 466; 

Saymen, a.g.e., s. 599; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1070. 
81  Halim, a.g.m., s. 4526. 
82  Çandarlı, a.g.e., s. 35 
83  Çandarlı, a.g.e., s. 35. Halim, a.g.m., s. 4526-4527; Saymen BK.m.207 ve 363 hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla zamanaşımı sürelerinin uzatılamayacağı görüşündedir (Saymen, a.g.e., s. 599). 
84  Bilgen, a.g.e., s. 66; Eren, a.g.e., s. 1239; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 466; Reisoğlu, a.g.e., s. 389; 

Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1071; von Tuhr, a.g.e., s. 693. 
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koyucunun, kanunun üçüncü babı dışında kalan sürelerin de uzatılabileceğini kabul 

ettiğini savunmaktadırlar85.  

 

Bununla birlikte zamanaşımı sürelerinin uzatılabileceğini kabul eden 

yazarlar uzatılan bu sürenin BK.m.125’teki on yıllık süreyi aşmaması gerektiğini86; 

kısaltmanın mümkün olduğu hallerde ise belirlenen sürenin alacak hakkının 

kullanılmasını aşırı derecede güçleştirmemesi gerektiğini haklı olarak ifade 

etmektedirler87.  

 

Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında yer alan zamanaşımı sürelerinin 

işlemeye başlamasından sonra uzatılıp uzatılamayacağı hususu da doktrinde 

tartışmalıdır. Bir görüşe göre; alacağı süreye bağlamak, borcun vadesini uzatma 

sözleşmesi yapmak ancak borç muaccel olmadan önce mümkün olup, borç muaccel 

olduktan sonra yapılacak uzatma sözleşmesi zamanaşımı süresini uzatma anlamına 

geleceğinden mümkün değildir88. Doktrindeki diğer bir görüşe göre ise, zamanaşımı 

süresi işlemeye başladıktan sonra uzatılabilir. Fakat o tarihten itibaren 

BK.m.125’deki on yıllık süresinden daha uzun bir süre kabul edilemez89. 

Kanaatimizce ikinci görüş daha isabetlidir. Tarafların muaccel hale gelen bir borcun 

ifa tarihini aralarında yapacakları sözleşmeyle ileri bir tarihe bırakırken güttükleri 

amaç, zamanaşımı süresini uzatmak olamaz. Bu sonuç alacağın muacceliyet 

                                                 
85  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1070. Benzer şekilde Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun’un 4. maddesinin 4. fıkrasına göre, taraflar daha uzun bir zamanaşımı süresi 
kararlaştırmamışlarsa, satıcının ayıplardan doğan sorumluluğu  2 yıllık zamanaşımına tabidir. 

86  Bilgen, a.g.e., s. 66; Eren, a.g.e., s. 1239; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 466; Reisoğlu, a.g.e., s. 389; 
Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1071; von Tuhr, a.g.e., s. 693. “BK.nun 207/1 
maddesi ile uyumlu olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun bu hükmü ile, 
zamanaşımının sözleşme ile uzatılabileceği kabul edilerek BK.nun 127. maddesinde kabul edilen 
ana kurala ayrık getirilmiştir. Bununla birlikte uzatılan sürenin dahi genel zamanaşımı süresi olan 
( BK. Madde 125 ) 10 yıllık süreyi aşamayacağını hemen belirtmek gerekir.” (Yargıtay 13. HD.  
T: 10.12.2002, E: 2002/10673, K: 2002/13269, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).  

87  Bilgen, a.g.e., s. 66; Çandarlı, a.g.e., s. 35; Eren, a.g.e., s. 1239; Halim, a.g.m., s. 4529; Oğuzman 
/ Öz, a.g.e., s. 466; Tutumlu, a.g.e., s. 303; von Tuhr, a.g.e., s. 693. 

88  Eren, a.g.e., s: 1238. 
89  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 465, dn: 169. “Öyle ise bir sözleşmenin tarafları, alacağın muaccel 

olacağı tarihi birlikte tespit edebilecekleri gibi, taraflardan yalnız birinin tayin edebileceği, veya 
bir taliki şartın gerçekleşmesine bağlı olabileceği hususunda da anlaşabilirler, hatta daha sonra 
yapacakları bir sözleşme ile muaccel olacak veya olmuş bir alacağın muacceliyet tarihini daha 
sonraya bırakabilirler, tecil edebilirler. Şu halde zamanaşımı bu yeni ecelden itibaren işlemeye 
başlar.” (Yargıtay HGK. T: 03.11.1982, E: 11-34, K: 870, Tutumlu, a.g.e., s. 307-312).    
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tarihinin ertelenmesiyle kendiliğinden meydana gelir. Kaldı ki muaccel hale gelen 

borcun vadesinin ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin sözleşme, bünyesinde borcun 

ikrarını da barındırması nedeniyle, zamanaşımını keseceğinden, o ana kadar işlemiş 

zamanaşımı süresi de zaten ortadan kalkacaktır.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN ZAMANAŞIMI 

SÜRELERİ 
 

I- GENEL OLARAK 

 

Borçlar Kanunu’nda düzenlenen zamanaşımı süreleri genel olarak doktrinde 

olağan (normal) zamanaşımı süresi ve olağanüstü zamanaşımı süresi olmak üzere iki 

başlık altında incelenmektedir. 

 

Biz tezimizde BK.m.125’te düzenlenen genel zamanaşımı süresini 

inceledikten sonra sırasıyla BK.m.126’da öngörülen beş yıllık zamanaşımı süresini, 

BK.m.60’ta düzenlenen haksız fiillerden doğan alacaklarda uygulanacak zamanaşımı 

süresini, BK.m.66’da sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklar için öngörülen 

zamanaşımı süresini ve BK.m.207 hükmünde ayıba karşı tekeffülden doğan alacaklar 

için öngörülen zamanaşımı süresini inceleyeceğiz. 

 

II- GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ  

 

Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre genel (normal) zamanaşımı süresi 

on yıldır. Konuya ilişkin Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi aynen şu şekilde kaleme 

alınmıştır: 

“Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, 

her dava on senelik müruru zamana tabidir.”   

 

Öncelikle belirtilmelidir ki, kanun metninde bahsi geçen “her dava” 

ifadesinin, “her alacak hakkı” şeklinde anlaşılması gerekmektedir1.  

 

                                                 
1  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 467; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1034.  
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Her ne kadar BK.m.125 hükmünde “bu kanunda başka suretle hüküm 

mevcut olmadığı takdirde” denilmişse de, bu hükmün özel hukuka ilişkin diğer 

kanunları kapsayacak şekilde “özel hukuka ilişkin kanunlarda başka suretle hüküm 

mevcut olmadığı takdirde” şeklinde geniş anlaşılması gerekmektedir. 

 

Zira Türk Medeni Kanunu’nun “genel nitelikli hükümler” kenar başlıklı 5. 

maddesinin 

 

“Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, 

uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerinde uygulanır.” 

 

şeklindeki hükmü dikkate alındığında, Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde 

düzenlenen on yıllık zamanaşımı süresinin sadece Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan 

alacak hakları için değil, özel hukuka ilişkin diğer kanunlardan doğan ve hakkında 

özel bir düzenleme bulunmayan alacak hakları için de geçerli olacağı sonucuna 

ulaşılmaktadır2.  

 

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, gerek 1475 sayılı İş Kanunu’nda 

gerekse 4857 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatı alacağının tabi olduğu 

zamanaşımı süresi düzenlenmediğinden ve bu tazminat alacağı BK.m.126/b.3 hükmü 

kapsamına da girmediğinden, kıdem tazminatı alacağı BK.m.125’te düzenlenen on 

yıllık genel zamanaşımına tabidir3. Buna karşılık kambiyo senetlerinden doğan 

alacaklar için zamanaşımı süreleri Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak 

düzenlendiğinden (TTK.m.661, 690 ve 726), kambiyo senetlerinden doğan alacaklar, 

BK.m.125’te öngörülen genel zamanaşımı süresine değil, bu maddelerde özel olarak 

düzenlenen zamanaşımı sürelerine tabi olacaktır4.  

                                                 
2  Çandarlı, a.g.e., s. 77; Eren, a.g.e., s. 1239; Erman, a.g.m., s. 503; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 468, 

dn: 180; Tekinay / Akman /Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1035.  
3  Yargıtay 9. HD. T: 23.12.2003, E: 2003/11071, K: 2003/22578 (Bilgen. a.g.e., s. 721). 
4  TTK.m.661’e göre poliçeyi kabul etmiş olan muhataba ve avalistine karşı açılacak davalarda 

zamanaşımı süresi vade tarihinden itibaren üç yıl; hamilin cirantalar ile keşideciye ve bunların 
avalistlerine karşı açacağı davalar protesto tarihinden, poliçe protestosuz ise vade tarihinden 
itibaren bir yıl; cirantanın diğer cirantalar ile keşideciye karşı ve bunların avalistlerine karşı 
açacağı davalar cirantanın poliçeyi ödediği ya da poliçenin dava yoluyla kendisine karşı ileri 
sürüldüğü tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. TTK.m.690 hükmü uyarınca 
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Anlaşılacağı üzere gerek Borçlar Kanunu’nda öngörülsün gerekse özel 

hukuka ilişkin diğer kanunlarda öngörülsün, zamanaşımına ilişkin hakkında özel bir 

düzenleme bulunmayan her alacak on yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olacaktır. 

 

Aşağıda zamanaşımının kesilmesinin sonuçları bölümünde ayrıntılı olarak 

inceleneceği üzere5, BK.m.135/f.2 hükmüne göre borçlunun borcunu bir senetle ikrar 

etmesi ya da alacağın bir hükümle sabit olması nedeniyle işleyen zamanaşımı 

süresinin kesilmesi halinde, işlemeye başlayacak yeni süre daima on yıldır. Senetle 

ikrar edilen ya da hükümle sabit olan alacağın tabi olduğu zamanaşımı süresinin bu 

açıdan herhangi bir önemi bulunmamaktadır.  

 

Sözleşmelerden doğan tazminat taleplerinin zamanaşımı süresi, haksız fiillere 

veya sebepsiz zenginleşmeye ilişkin bir yıllık zamanaşımı süresine değil, 

sözleşmeden doğan asıl alacağın tabi olduğu zamanaşımı süresine tabidir6. Bu 

nedenle genel zamanaşımı süresine tabi olan bir sözleşmeden doğan tazminat talebi 

de on yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olacaktır. 

 

Yargıtay, tapuya kayıtlı bir taşınmazın haricen satımına ilişkin sözleşmeyle 

ilgili bir uyuşmazlıkta, satıcının taşınmazı yetkili memur huzurunda devretmeyi ve 

aksi halde almış olduğu bedelin iadesini taahhüt ettiğini ve alıcının da aralarında 

kararlaştırılan bedeli bu şartlar altında satıcıya vermiş olduğunu kabul ederek, 

bedelin iadesine ilişkin davanın bir yıllık sebepsiz zenginleşme zamanaşımı süresine 

değil, on yıllık akdi (olağan) zamanaşımı süresine tabi olacağına karar vermiştir7. 

                                                                                                                                          
poliçeden doğan alacaklar için TTK.m.661’de düzenlenen bu süreler, bonodan doğan alacaklar 
için de uygulanacaktır. TTK.m.726 hükmüne göreyse, çek hamilinin cirantalarla keşideci ve diğer 
çek borçlularına karşı sahip olduğu müracaat hakkı çekin ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı 
ay; çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları ise, bu çek borçlusunun 
çeki ödediği veya çekin dava yoluyla kendisine bildirildiği tarihten itibaren altı ay geçmekle 
zamanaşımına uğrar. 

5  Bkz: 5. Bölüm, III, A. 
6  Çandarlı, a.g.e., s. 81. 
7  Yargıtay İBK. T: 29.02.1940, E: 31, K: 47. Ayrıca bkz. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel 

Borç İlişkileri, 1/1 C., 5. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s.. 265, dn: 114. 
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Yargıtay’ın bu kararı doktrinde eleştirilmiştir8. Yine Yargıtay bu halde on yıllık 

zamanaşımı süresinin ödemenin yapıldığı andan itibaren değil, satıcının taşınmazı 

devretmekten imtina ettiği9 veya alıcının devir şartının gerçekleşmeyeceğine kanaat 

getirdiği10 tarihten itibaren başlayacağını kabul etmiştir  

 

Tarafların kanunun farklı sözleşme tipleri için öngördüğü unsurları kanunun 

öngörmediği bir şekilde bir araya getirmeleriyle oluşan karma sözleşmelerde 

uyuşmazlık hangi sözleşmeye ait borcun yerine getirilmemesinden doğmuş ise ona 

ait zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir11. 

 

III- BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 

 

Beş yıllık zamanaşımına tabi hak ve alacakların neler olduğu Borçlar 

Kanunu’nun 126. maddesinde 4 bent halinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu 

birtakım pratik ihtiyaçlar nedeniyle on yıllık genel zamanaşımı süresini 

düzenledikten sonra bazı alacak hakları için özel olarak beş yıllık zamanaşımı 

süresini düzenleme ihtiyacını hissetmiştir.  

 

 Beş yıllık zamanaşımı süresi öngörülmesinin ilk nedeni alacaklıyı alacağını 

kısa sürede elde etmeye zorlamaktır. Ticari hayatın bünyesinde sürati barındırdığını 

dikkate alan kanun koyucu, ekonomik bir karakter taşıyan alacak haklarının süratli 

                                                 
8  Tutumlu, tapuya kayıtlı bir taşınmazın resmi şekil dışında satışının hukuken geçersiz olduğunu, 

borçlandırıcı satım sözleşmesi geçersiz olunca semenin ödenmesine ilişkin tasarruf işleminin de 
geçersiz olduğunu, bu nedenle ödenen semenin muteber olmayan bir sebebe dayandığını, bu 
nedenle semenin geri alınmasına ilişkin davanın sebepsiz zenginleşme davasının zamanaşımı 
süresine tabi olması gerektiğini belirtmektedir. (Tutumlu, a.g.e., s. 44) 

9  Yargıtay İBK.T: 07.06.1939, E: 1936/31, K: 1939/47 (Bilgen, a.g.e., s. 440-441).  
10  Yargıtay 3. HD. T: 12.10.1967, E: 5954, K: 4854 (Tutumlu, a.g.e., s. 146) 
11  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1042. “Bir akitte birden çok akit mevcut ise ihtilaf 

hangi akde ait borcun yerine getirilmemesinden doğmuş ise ona ait zamanaşımının uygulanması 
iktiza eder.” (Yargıtay Ticaret Dairesi T: 01.11.1961,  E: 4001, K: 3548, Tekinay / Akman / 
Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1042, dn: 18). Karş: “ Hemen belirtelim ki; bankadaki hesabın sahibi 
ile (davacı) ek kart hamili (davalı) arasındaki sözleşme, yasalarda öngörülen veya öğretide kabul 
edilen sözleşme tiplerine dahil edilmesi mümkün değildir. O nedenle, bu sözleşme kendisine özgü 
bir hukuki nitelik taşımakta olduğu için ‘isimsiz akit’ olarak kabul edilebilir, en önemlisi bu akit 
tipi için Borçlar Kanununda ayrı bir yasa hükmü öngörülmemiştir. Hal böyle olunca, BK’nın 125. 
maddesindeki on yıllık zamanaşımı süresi uygulanması gerekir.” (Yargıtay 13. HD. T: 11.12.1995, 
E: 10155, K: 11050, Tutumlu, a.g.e., s. 134).  
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bir şekilde talep edilmesini sağlamak gayesiyle beş yılık zamanaşımı süresini 

öngörmüştür12.   

 

Bu açıdan bakıldığında olağan zamanaşımı süresine göre daha kısa bir 

zamanaşımı süresi öngörülmesiyle aslında alacaklı da korunmak istenmiştir. 

Gerçekten geçimini beş yıllık zamanaşımı süresine tabi tutulan işlerden sağlayan 

alacaklının, alacaklarını kısa sürede tahsil etmeye girişmesi ekonomik yaşamı için 

zorunludur. Zamanaşımı süresinin kısa tutulmuş olması, bu tür alacaklarda hak 

sahibini alacağını kısa sürede tahsil etmeye zorlar.  

 

Beş yıllık kısa zamanaşımı süresi borçluyu da koruyucu niteliktedir. 

Borçlunun günlük harcamaları nedeniyle elde ettiği makbuzları uzun yıllar 

saklaması güçtür. Bu tür işlerde uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmesi halinde 

borçlu, yapmış olduğu ödemeye ilişkin makbuzları kaybedebileceğinden mükerrer 

ödeme yapma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecektir13.  

 

 Yukarıda belirtilen nedenlerle kanun koyucu Borçlar Kanunu’nun 126. 

maddesinde 4 ayrı grupta beş yıllık zamanaşımına tabi alacakları düzenlemiştir. 

 

A. BK.m.126/b.1’de Düzenlenen Alacak Hakları  

 

Borçlar Kanunu’nun 126. maddesinin 1. bendinde beş yıllık zamanaşımına 

tabi alacaklar şu şekilde belirlenmiştir14: 

 

“Alelumum kiralar ile resülmal faizleri ve muayyen 

zamanlarda tediyesi meşrut aidat hakkındaki davalar.” 

 

                                                 
12  Çandarlı, a.g.e., s. 61. 
13  Çandarlı, a.g.e., s. 61; Tutumlu, a.g.e., s. 47 -48. 
14  TBKT.m.146/b.1’de ücret de dahil olmak üzere dönemsel olarak ödenmesi gereken edimlerin 

tamamı beş yıllık zamanaşımına tabi kılınmıştır. Hüküm şu şekilde kaleme alınmıştır: “Kira 
bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler” 
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 Bu gruptaki alacakların ortak özelliği, belirli aralıklarla birbirini takip eden 

ve belirli zamanlarda ödenmesi gereken borçlara karşılık gelmesidir. Maddede 

belirli aralıklarla ödenen adi ve hasılat kirası ile faiz alacakları tipik örnek olarak 

gösterilmiştir. Temettü payları ile irat taksitleri de bu grupta yer almaktadır15.   

 

 Kira bedelleri devri olarak değil de toptan ödenecekse, örneğin aylık olarak 

değil de yıllık olarak ödenecekse, devri alacak söz konusu olmadığından bu 

alacaklar BK.m.126/b.1’de öngörülen beş yıllık zamanaşımı süresine değil, 

BK.m.125’de öngörülen on yıllık zamanaşımı süresine tâbi olurlar16.  

 

 Kira sözleşmesinin kira alacağı dışında taraflara yüklediği diğer borçların 

ihlalinde BK.m.126/b.1’de öngörülen beş yıllık süre değil, BK.m.125’de öngörülen 

on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır17. 

 

 Yargıtay, T: 25.05.1938, E: 29, K: 10 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında 

sözleşme ilişkisine dayanmayan ancak sonuçları itibariyle kira sözleşmesine 

benzeyen haksız işgal tazminatından (ecrimisilden) doğan alacaklara, BK.m.126/b.1 

                                                 
15  Eren, a.g.e., s. 1240; Oğuzman  / Öz, a.g.e., s. 468; Tutumlu, a.g.e., s. 48. 
16  Eren, a.g.e., s. 1240; Oğuzman  / Öz, a.g.e., s.  468; Tunçomağ, .g.e., s. 1254; von Tuhr, a.g.e., s. 

691. 
17  “Davacının talepleri kira sözleşmesine aykırılıktan kaynaklandığından ve bu tip davalar için 

yasada ayrıca bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden dava BK. nun 125 maddesinde yazılı on 
yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir.” (Yargıtay 11. HD. T: 14.02.2005, E: 2004/4457, K: 
2005/1153, Bilgen, a.g.e., s. 699-700); “Taraflar arasında kira sözleşmesi bulunduğu belirginidir. 
Ev sahibi olan davalının kiracı olan davacıya ait ev eşyalarını davacıdan habersiz biçimde evden 
çıkartması, ceza hukuku yönünden suç olduğu gibi aynı zamanda borçlar hukuku yönünden bir 
haksız eylem ve kira sözleşmesine aykırılık oluşturmaktadır. İddianın hukuki tavsifi hakim 
tarafından yapılır. Davacının dava dilekçesindeki açıklamaları değerlendirildiğinde sözleşmeye 
aykırı davranış nedeniyle tazminat istendiği sonucuna varılmaktadır. Sözleşmeye aykırılık 
durumunda ise; BK. nun 125. maddesine göre zamanaşımı süresi 10 yıldır.” (Yargıtay 3. HD. T: 
15.07.2008, E:2008/11079, K: 2008/13472, Bilgen, a.g.e., s. 697-698). Aynı yönde bkz: Yargıtay 
4. HD. T: 21.06.1971, E: 1971/6510, K: 6095 (Tutumlu, a.g.e., s. 48); Yargıtay 11. HD. T: 
28.01.2008, E: 2006/13618, K: 2008/631 (Bilgen, a.g.e., s. 698-699); Yargıtay 13. HD. T: 
08.12.1987, E: 5664, K: 6087 (Tutumlu, a.g.e., s. 145). Yargıtay 13. HD. T: 01.04.2008, E: 
2007/15125, K: 2008/4500 sayılı kararında kiralayanın sözleşmeye aykırı hareketinden 
kaynaklanan tazminat davasının BK.m.126/b.1 hükmü uyarınca beş yıllık zamanaşımı süresine 
tabi olacağını kabul etmiştir (Bilgen, a.g.e., s. 701-702).   
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hükmündeki beş yıllık zamanaşımı süresinin kıyasen uygulanması gerektiğine karar 

vermiştir18.  

 

 BK.m.126/b.1’de düzenlenen ve beş yıllık zamanaşımına tabi olan faizler, 

sözleşmeden doğan ve belirli dönemlerde muaccel hale gelen faizlerdir. Bu nedenle 

temerrüt faizleri19, tazminat alacaklarının faizleri ve sebepsiz zenginleşmeden doğan 

alacaklara eklenen faizler bu hükmün kapsamı dışında olup, on yıllık olağan 

zamanaşımı süresine tabidir20.  Aynı şekilde vekil tarafından borçludan tahsil edilip 

müvekkile verilmesi gereken faizler (BK.m.392) ile vekilin müvekkili için yapmış 

olduğu masrafların faizleri (BK.m.394) de, BK.m.126/b.1 hükmünün kapsamı 

dışındadır21. Bununla birlikte bu faizler, vekalet sözleşmesinden doğmaları 

nedeniyle, BK.m.126/b.4 hükmü uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabidir. 

 

 Doktrinde Tutumlu her ne kadar boşanmadan doğan nafaka alacaklarının 

BK.m.126/b.1 hükmü gereğince beş yıllık zamanaşımına tabi olduğunu belirtmişse 

de22, bize göre nafaka alacakları BK.m.126/b.2 hükmü gereğince beş yıllık 

zamanaşımı süresine tâbidirler. 

 

B. BK.m.126/b.2’de Düzenlenen Alacak Hakları 

 

 Borçlar Kanunu’nun 126. maddesinin 2. bendinde beş yıllık zamanaşımına 

tabi alacaklar şu şekilde düzenlenmiştir23: 

 
                                                 
18  Doktrinde Çandarlı Yargıtay’ın bu kararının yerinde olduğunu belirtirken (Çandarlı, a.g.e., s. 64); 

Tutumlu, haksız işgalde taraflar arasında sözleşmesel bir ilişki bulunmadığını ve haksız işgalin 
haksız bir fiil teşkil ettiğini, bu  nedenle tazminat talebinin BK.m.60’da öngörülen zamanaşımı 
süresine tabi olması gerektiğini belirtmektedir (Tutumlu, a.g.e., s. 43). 

19  Bilgen, a.g.e., s. 890; Şirin, a.g.e., s. 314. Yargıtay 4. HD. T: 25.07.1957, E: 6584, K: 4791 (Şirin, 
a.g.e., s. 319); Yargıtay 4. HD. T: 01.06.1959, E: 1958/1661, K: 1959/4161 (Şirin, a.g.e., s. 320). 

20  Çandarlı, a.g.e., s. 65 – 66; Oğuzman / Öz; a.g.e., s. 468; Tutumlu, a.g.e., s. 48; Tunçomağ, a.g.e., 
s. 1254; vom Tuhr, a.g.e., 691. Yargıtay 4. HD. T: 07.03.1979, E:1978/1151, K: 1979/2990; 
Yargıtay 11 HD. T: 24.06.1975, E: 1975/1938, K:1975/4262 (YKD, 1976, C. II, S. 6, s. 856, 
Tutumlu, a.g.e., s. 48, dn: 89). 

21  Çandarlı, a.g.e., s. 66;  von Tuhr, a.g.e., s. 691. 
22  Tutumlu, a.g.e., s. 48. 
23  Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlanan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın konuya ilişkin 

146. maddesinin 2. bendi şu şekildedir: “Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki 
konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri” 
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“Erzak bedel ve nafaka ve otel ve lokanta masraflarına 

müteallik davalar.” 

 

Hükümde bahsi geçen erzak bedeli ile kastedilen bir kimsenin kişisel 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için edindiği borçlardır. Bu nedenle bir kimsenin ticari 

amaçla tekrar satmak için satın aldığı malların bedeli, bu bağlamda toptancılarla 

perakendeciler arasındaki erzak alışverişleri bu hükmün kapsamı dışındadır24. 

 

 Bu nedenle, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 

“tanımlar” kenar başlıklı 3. maddesinde “bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki 

olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi” 

şeklinde tanımlanan tüketicilerin alacakları erzakların bedellerinin, hükmün 

kapsamında olduğu açıktır.  

 

Hükümde zikredilen nafaka alacaklarının içerisine boşanma nedeniyle doğan 

nafaka bedelleri (iştirak nafakası, yoksulluk nafakası) dahil olduğu gibi, bakım ve 

yardıma ilişkin nafaka bedelleri de dahildir25.  

 

Otel, lokanta, kahvehane gibi yerlerde kalanların yatacak, yiyecek ve 

içeceklerine ilişkin borçları beş yıllık zamanaşımı süresine tâbidir. Lokanta 

işleticisinin işletimi sağlamak amacıyla üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmet 

bedellerine ilişkin borçları hükmün kapsamı dışındadır.   

 

C. BK.m.126/b.3’te Düzenlenen Alacak Hakları 

 

Borçlar Kanunu’nun beş yıllık zamanaşımı süresi öngördüğü üçüncü grup 

alacaklar ise Kanun’un 126. maddesinin 3. bendinde aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir26: 

                                                 
24  Eren, a.g.e., s. 1240; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1039; Tunçomağ, a.g.e., s. 

1255; Tutumlu, a.g.e., s. 49; Yargıtay 4. HD. T:26.02.1973, E:7640, K:2151, RKD. 1973. s. 282 
(Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 469, dn: 183.)  

25  Çandarlı, a.g.e., s. 69. 
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“Sanatkârların veya esnafın emeklerinin karşılığı, 

perakendecilerin sattıkları malların parası, noterlerin mesleki 

hizmetleri karşılığı, başkalarının maiyetinde çalışan veya 

müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve 

işçilerin ücretleri hakkındaki davalar.”  

 

 Madde metninde yer alan sanatkâr ifadesinden marangoz, terzi gibi sadece 

maddi değerler yaratanları değil; ressam, aktör, şarkıcı gibi güzel sanatlara yönelik 

faaliyetlerde bulunanları da anlamak gerekir27. Mimar ve mühendislerin yapmış 

oldukları plan ve projelerden kaynaklanan alacak hakları da bu madde kapsamına 

girmektedir28.  

 

Esnaf ve sanatkar alacağında el emeği veya zihinsel beceri, seri üretime, 

bilimsel ve örgütsel unsura ağır basmalıdır. Aksi halde on yıllık zamanaşımı süresi 

geçerli olur29.   

 

 Perakendecilerin sattıkları malların bedeli ile noterlerin hizmetlerinin 

karşılığı hak ettikleri ücretler de bu madde kapsamındadır. Perakendeci esnaf 

sıfatıyla toptancıdan almış olduğu malları tüketicilere satan kişi olarak 

tanımlanabilir.    

 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamında iş sözleşmesine dayanarak çalışan 

işçiler ile30, anılan kanunun 4. maddesi gereğince Borçlar Kanunu’nun 313 vd. 

                                                                                                                                          
26  Konu TBKT.m.146/b.3’de şu şekilde düzenlenmiştir: “Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta 

perakende satışlardan doğan alacaklar” Kanaatimizce BK.m.126/b.3’de bahsi geçen başkasının 
maiyetinde çalışan veya müstahdemi olan kişilerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ücretleri 
TBKT.m.146/b.2 hükmüne göre beş yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. Noterlerin yapmış 
oldukları işlerin karşılığı olan ücretler TBKT.m.146 kapsamında yer almadığından, kanaatimizce 
bu alacaklar Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na göre artık on yıllık genel zamanaşımına tabi 
olacaktır.  

27  Tutumlu, a.g.e., s. 49. 
28  Çandarlı, a.g.e., s. 70.  
29  Eren, a.g.e., s. 1240. 
30  Söz konusu işçilerin ücretlerinin beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

23. maddesinin 8. fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. 
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hükümleri çerçevesinde hizmet akdine dayanarak çalışan işçilerin ücretleri de beş 

yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Buna karşılık iş sözleşmesinden doğan diğer 

borçlar, özellikle sözleşmeden doğan bir borcun ifa edilmemesi nedeniyle istenen 

tazminat talepleri on yıllık zamanaşımı süresine tabidir31. 

 

4857 sayılı Kanun kapsamındaki işçilerin fazla çalışma ücretleri ile yıllık 

ücretli izin ücretleri de beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Ancak fazla çalışma 

ücretleri fazla çalışmanın gerçekleştiği ay muaccel hale gelir ve zamanaşımı süresi 

bu tarihten itibaren işlemeye başlarken; yıllık ücretli izin ücretleri, işçinin izne hak 

kazandığı tarihte değil, işçinin işten ayrılmasıyla muaccel hale gelir ve bu tarihten 

itibaren ileriye doğru beş yıl geçtikten sonra zamanaşımına uğrar. İşçilerin ihbar ve 

kıdem tazminatı ücretleri de yıllık ücretli izin ücretinde olduğu gibi, işçinin ihbar ve 

kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesinin sona ermesiyle muaccel 

hale gelir ve on yıl sonra zamanaşımına uğrar.  

 

BK.m.126/b.3 hükmü 29.06.1956 tarih ve 6763 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun’un 41. maddesiyle 

değiştirilmiştir. Hükmün değiştirilmemiş ilk halinde doktorların ve avukatların 

mesleki faaliyetleri sonucu kazandıkları alacak hakları da bent kapsamında 

sayılmaktaydı. Değişiklikle bu alacaklar bent kapsamından çıkartılmıştır. Fakat 

avukatların mesleklerinin icrası nedeniyle doğan alacakları BK.m.126/b.4 hükmü 

gereğince yine beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir32. Doktorların mesleklerinin 

icrası nedeniyle doğan alacakları ise 1219 sayılı Kanun’un 6. ve 71. maddeleri 

uyarınca iki yıllık zamanaşımı süresine tâbidir. 

                                                 
31  Tunçomağ, a.g.e., s. 1256. “… Bu esasa göre belli bir iş karşılığında istenmesine hak kazanılan iş 

parsı alacağı beş yıllık zamanaşımına bağlanmıştır. Bunun dışında kalan iş veya hizmet 
sözleşmesine dayanan (fakat iş parası dışında kalan ek ödemeler dışında) her türlü sözleşmeye 
dayanan ve sözleşmeye aykırı davranıştan doğan tazminat istekleri, sınırlı ve sayılı istisna dışında 
kaldığından Borçlar Yasası’nın 126. maddesine göre değil, 125. maddesine göre hiç kuşkusuz on 
yıllık zamanaşımına bağlıdır.” (Yargıtay 4. HD., T: 12.06.1974, E: 1973/3995, K: 1974/3358, 
Tunçomağ, a.g.e., s. 1257 – 1258). 

32  Tutumlu, a.g.e,. s. 49’da her ne kadar avukatların alacaklarının beş yıllık zamanaşımına tabi 
olmasının nedeni olarak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 40. maddesini zikretmekteyse de, 
anılan hüküm avukatın vekalet ücretinin zamanaşımı süresini değil, iş sahibi tarafından avukatlık 
sözleşmesine dayanılarak avukata karşı ileri sürülebilecek tazminat isteklerine ilişkin zamanaşımı 
süresini düzenlemektedir.  
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D. BK.m.126/b.4’de Düzenlenen Alacak Hakları  

 

Borçlar Kanunu’nun 126. maddesinin 4. bendinde beş yıllık zamanaşımına 

tabi 4. grup alacaklar şu şekilde düzenlenmiştir33:  

 

“Ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar 

arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan 

bütün davalar ile bir şirketin müdürleri, temsilcileri, 

murakıplarıyla şirket veya ortaklar arasındaki davalar, 

vekalet akdinden, komisyon akdinden, acentelik 

mukavelesinden, ticari tellallık ücreti davası hariç, tellallık 

akdinden doğan bütün davalar, müteahhidin kasıt veya ağır 

kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve 

bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana 

getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç olmak üzere 

istisna akdinden doğan bütün davalar.”  

 

Anılan hükümde bahsi geçen alacakların her birinin ayrı ayrı irdelenmesi 

yerinde olacaktır.  

 

1. Ortaklık İlişkisinden Doğan Alacaklar 

 

 Anılan hükümde belirtilen şirket ifadesi, Borçlar Kanunu’na tabi adi şirketi 

kapsadığı gibi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi ticaret şirketlerini de 

kapsamaktadır.  

                                                 
33  BK.m.126/b.4 hükmü, TBKT’nin 146. maddesinde üç ayrı bent halinde düzenlenmiştir. 

Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlanan TBKT’nin 4, 5 ve 6. maddeleri sırasıyla şu 
şekildedir: “Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile 
ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar 
arasındaki alacaklar,  

 
Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticarî simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık 
sözleşmesinden doğan alacaklar, 

 
Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser 
sözleşmesinden doğan alacaklar.” 
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Ortakların birbirleriyle ya da şirketle olan ve aralarındaki ortaklık ilişkisi 

nedeniyle doğan davalar ile, aynı şekilde şirketin müdürleri, temsilcileri ve 

denetçileri ile şirket veya ortaklar arasındaki davalar beş yıllık zamanaşımına 

tabidir. Kanaatimizce burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu alacak 

hakkının ve dolayısıyla alacak davasının “ortaklık ilişkisi” nedeniyle gündeme 

gelmesidir.   

 

Bu nedenle ortaklar, şirket müdürleri, temsilcileri veya denetçileri arasında 

ortaklık ilişkisi nedeniyle değil de, başka herhangi bir nedenle doğan alacak ve 

tazminat talepleri BK.m.126/b.4 hükmü kapsamında değerlendirilemez. Örneğin 

ortaklardan birisi diğer bir ortağa veya şirketin müdürüne ortaklık ilişkisiyle ilgisi 

olmaksızın bir ödünç akti çerçevesinde borç para vermişse, bu halde söz konusu 

ilişkiye BK.m.125 hükmünde öngörülen on yıllık zamanaşımı süresi 

uygulanmalıdır.  

 

Aynı şekilde şirketin müdürü şirkete karşı ortaklık ilişkisi nedeniyle bir zarar 

vermişse, bu zararın giderilmesi için açılacak tazminat davası BK.m.126/b.4 

hükmüne göre beş yıllık zamanaşımı süresine tabi olacakken, şirket müdürünün 

şirkete ortaklık ilişkisi dışında herhangi bir nedenle zarar vermesi halinde açılacak 

tazminat davasının zamanaşımı süresinin BK.m.60 hükmüne göre belirlenmesi 

gerekecektir.  

 

2. Vekalet, Komisyon, Acentelik ve Tellallık Sözleşmesinden Doğan 

Alacak Hakları 

 

Ticari tellallık ücreti hariç olmak üzere tellallık, vekalet, komisyon, acentelik 

sözleşmelerinden doğan alacaklar da beş yıllık zamanaşımı süresine tâbidir. Ticari 

tellallık ücreti ise Türk Ticaret Kanunu’nun 106. maddesinin 2. fıkrasına göre bir 

yıllık zamanaşımına tabidir. 
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Avukatların mesleki faaliyetleri sonucu kazandıkları alacakları 

BK.m.126/b.3 hükmünün 29.06.1956 tarih ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun’un 41. maddesiyle değiştirilmemiş ilk 

halinde bu bent kapsamında sayılmakta ve beş yıllık zamanaşımına tabi 

tutulmaktaydı. Değişiklikle söz konusu alacaklar bent kapsamından çıkartılmıştır. 

Fakat avukat ile müvekkili arasındaki sözleşmesel ilişki vekalet sözleşmesi olması 

nedeniyle, avukatların mesleklerinin icrası nedeniyle doğan alacakları BK.m.126/b.4 

hükmü gereğince yine beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 

 

Bununla birlikte müvekkilin aralarındaki sözleşmeye dayanarak avukata 

karşı açacağı tazminat davasının zamanaşımı süresi Avukatlık Kanunu’nun 40. 

maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Hükme göre müvekkilin sözleşmeye 

dayanarak avukata karşı açacağı tazminat davası, bu hakkın doğumunun öğrenildiği 

tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl sonra 

zamanaşımına uğrar. Anılan hüküm şu şekilde kaleme alınmıştır:  

 

“İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı 

ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun 

öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran 

olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.” 

 

 Söz konusu hükümde her ne kadar “düşer” ifadesi kullanılmışsa da, hükmün 

“tazminat isteklerinde zamanaşımı” şeklindeki kenar başlığından da anlaşılacağı 

üzere, buradaki süre hak düşürücü süre olmayıp, bir zamanaşımı süresidir34.  

 

3. İstisna Sözleşmesinden Doğan Alacaklar 

 

Borçlar Kanunu’nun 126. maddesinin 4. bendi, 29.06.1956 tarih ve 6763 

sayılı Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun ile 

eklenmiştir. BK.m.126/b.4 hükmü eklenmeden önce istisna sözleşmesinden doğan 

                                                 
34  Yargıtay 13. HD. T: 10.06.2008, E: 2008/366, K: 2008/8103 (Bilgen, a.g.e., s. 860). 
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davalara Borçlar Kanunu’nun 363. maddesi hükmü uygulanıyordu. Anılan hükme 

göre: 

“Yapılan şeyin kusurlu olmasından dolayı iş sahibinin haiz 

olduğu haklar, müşterinin haklarının tabi olduğu müruru 

zaman hükmüne tabidir. 

 

Fakat gayrimenkul inşaata müteallik kusurlardan dolayı iş 

sahibinin müteahhide ve inşaata iştirak eyleyen mimar ve 

mühendise karşı mütalebesi, tesellüm zamanından itibaren 

beş senelik müruru zamana tabidir.” 

 

Yürürlükten zımnen kaldırılıp kaldırılmadığı tartışmalı olan bu hüküm, 

konusu taşınır olan eser sözleşmelerinin ayıplı ifası nedeniyle eser sahibinin ileri 

sürebileceği hakların tabi olduğu zamanaşımı süresini, satım sözleşmesine ilişkin 

hükümlere atıf yapmak suretiyle düzenlemektedir35. Satım sözleşmesine yapılan bu 

atıf nedeniyle eser sahibinin eserin ayıplı olması yüzünden ileri sürebileceği haklar, 

BK.m.207/f.1 hükmünde olduğu gibi, genellikle teslimden itibaren işlemeye 

başlayacak bir yıllık zamanaşımı süresine tabidir36. Yargıtay ise BK.m.363 

hükmüyle alıcının haklarının zamanaşımına yapılan atfın yalnız BK.m.207’ye ilişkin 

değil, aynı zamanda taraflar tacir ise TK.m.25/b.4’e de ilişkin olduğunu kabul 

etmekte ve böylece ticari istisna akitlerinde ayıba karşı tekeffülden doğan hakların 

teslimden itibaren altı ay içinde zamanaşımına uğrayacağını kabul etmektedir37. 

 

Borçlar Kanunu’nun 363. maddesinin 2. fıkrasında ise taşınmaz inşaatına 

ilişkin ayıplardan dolayı eser sahibinin müteahhide ve inşaata katılan mimar ve 

mühendislere karşı olan talep hakları için teslim almadan itibaren işlemeye 

başlayacak beş yıllık zamanaşımı süresi öngörülmektedir. 

 

                                                 
35  Tutumlu, a.g.e., s. 50. 
36  Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 2. C., 4. bs., İstanbul, Evrim, 1989, s. 

222.  
37  Yargıtay 11. HD. T:12.11.1981, E:3939, K: 4762 (Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 222). 
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29.06.1956 tarih ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tatbik 

Şekli Hakkında Kanun ile Borçlar Kanunu’nun 126. maddesine 4. bendin 

eklenmesiyle birlikte BKm.363/f.1 hükmüyle BK.m.207’ye yapılan atfın zımnen 

yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı doktrinde tartışmalı hale gelmiştir. Bu konuda 

iki görüş ileri sürülmüştür: 

 

BK.m.363/f.1 hükmünün, BK.m.126/b.4 hükmüyle birlikte zımnen yürürlükten 

kaldırıldığı görüşü:  

 

Bu görüşe göre, BK.m.126/b.4 hükmünde yer alan “istisna akdinden doğan 

bütün davalar”ın beş yılda zamanaşımına uğrayacağı ifadesi hem taşınır hem de 

taşınmaz mala ilişkin istisna sözleşmelerindeki talep hakları için geçerlidir. 

Taşınmaz inşaatına ilişkin olsun veya olmasın, kural olarak her türlü ayıba karşı 

tekeffülden doğan davalar için beş yıllık zamanaşımının uygulanması öngörülmüştür 

ve artık taşınmaz mala ilişkin olmayan eserlerdeki ayıplar için bir yıllık 

zamanaşımına gitme olanağı kalmamıştır. Bu nedenle BK.m.363/f.1 hükmü zımnen 

yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun dışında, müteahhidin kasıt veya ağır kusuru ile 

akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş olması, ayıplı ifada bulunmuş olması 

hallerinde, eser sahibinin müteahhide karşı tazminat talepleri on yılda zamanaşımına 

uğrar38.   

 

Bu görüşün kabul edilmesinin başlıca üç sonucu bulunmaktadır. İlk olarak, 

taşınmaz inşaat dışındaki eserlerdeki bozukluklar için bir yıllık zamanaşımının 

geçerli olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Söz konusu eserlerdeki ayıplar 

nedeniyle açılacak davalar da beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  

 

İkinci olarak, eskiden sadece ayıbın kasten gizlenmesi halinde BK.m.207/f.3 

hükmüne dayanarak uygulanan on yıllık zamanaşımı süresi, artık ayıbın kasten 

                                                 
38  Yaşar Karayalçın, İstisna Akdi – Zamanaşımı, Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, Ankara, 

1975, s. 153 vd. Yargıtay içtihatları da aynı yöndedir. Bkz: Yargıtay 15. HD. T: 10.02.1983, 
E:1982/2684, K:1983/214; Yargıtay 15. HD. T: 18.04.1985, E:1984/3740, K:1985/1315 (naklen 
Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 228).  
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gizlenmesinin dışında, ağır kusur (ağır ihmal) ve bilhassa ayıplı malzeme 

kullanılması veya ayıplı bir iş meydana getirilmesi hallerine de yayılmaktadır.  

 

Üçüncü olarak ise, BK.m.363/1 hükmünün yaptığı atfa dayanan bir yıllık 

(BK.m207/f.1) veya altı aylık (TK.m.25/b.4) zamanaşımı süreleri ile BK.m.363/f.2’ 

de düzenlenen beş yıllık zamanaşımı sürelerinin, Borçlar Kanunu’nun üçüncü 

babında yer almadıklarından, sözleşme ile değiştirme imkanının bulunmasına 

karşılık, BK.m126/b.4 hükmünde öngörülen zamanaşımı sürelerinin sözleşme ile 

değiştirilme imkanının bulunmamasıdır39.   

 

 BK.m.363/f.1 hükmünün yürürlükte kaldırılmadığı görüşü: 

 

 Doktrinde Tandoğan, BK.m.126/b.4 hükmünün BK.m.363/f.1’in 

BK.m.207’ye yaptığı atfı yürürlükten kaldırmadığını, aksine ayıplı malzeme 

kullanılması ve ayıplı iş yapılmasını kendi uygulama alanı dışında bırakarak, bu 

yollamayı ve bir yıllık zamanaşımına tabi halleri saklı tutuğunu belirtmektedir40. 

 

 Aynı görüşte olan Seliçi ise, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunmaktadır: 

 

 “BK.m.126/Bd 4’deki istisna hükmünün BK.m.363 hükmünü 

teyit ettiği söylenebilir. Müteahhidin sözleşmeyi gerektiği gibi 

yerine getirmemesi eserde bozukluk olarak ortaya çıkmışsa, iş 

sahibinin hakları BK.m.363 hükmüne göre bir veya beş yıllık 

zamanaşımına tabi olacaktır; buna karşılık sözleşmeye aykırı 

davranışı eserde bozukluk biçiminde somutlaşmıyorsa iş 

sahibinin müteahhide karşı talepleri 10 yıllık genel 

zamanaşımı süresine bağlı olur41.” 

 

                                                 
39  Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 229. 
40  Tandoğan, a.g.e., 2. C. s. 229-230.   
41  Özer Seliçi, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul, 1978, s. 206. 
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Yine bu görüşün taraftarlarına göre BK.m.126/b.4’ün kendi uygulama alanı 

dışında bıraktığı haller için özel bir hüküm varsa ona gidilmeli, özel bir hüküm 

yoksa BK.m.125’de öngörülen on yıllık zamanaşımı süresi uygulanmalıdır42.  

 

Tandoğan söz konusu görüşünü BK.m.126/b.4 hükmünün eklenmesi 

gerekçesine de dayandırmakta ve hükmün sevk ediliş amacının ortaklık veya bazı iş 

görme sözleşmelerinden doğan alacakların vaktinde istenmesini ve bunlara ilişkin 

davaların bir an önce görülmesini sağlamak olduğunu, fazla uzun bulunan on yıllık 

zamanaşımı süresinin beş yıla indirmek istendiğini, yoksa zaten kısa olan bir yıllık 

veya altı aylık zamanaşımı sürelerinin beş yıla çıkarılmasının düşünülmediğini 

belirtmektedir43.  

 

Bu görüşün kabul edilmesi halinde şu sonuçlara varılacaktır: 

BK.m.363/f.1’de BK.m.207’ye atıf yapan hüküm, BK.m.126/b.4’ün kapsamı 

dışında kalan özel bir hüküm olduğundan, ayıplı malzeme kullanma veya ayıplı iş 

meydana getirme ağır kusura dayansa dahi bu husustaki özel hüküm olan BK.m.363 

atfıyla BK.m.207/f.1 ve onun öngördüğü bir yıllık zamanaşımı süresi 

uygulanmalıdır. Aynı şekilde müteahhidin kasten ayıbı gizlemesi söz konusuysa 

BK.m.125 hükmü değil, BK.m.207/f.3 hükmü uyarınca on yıllık zamanaşımı süresi 

kabul edilmelidir44.  

 

BK.m.126/b.4’de öngörülen zamanaşımı süresi müteahhidin iş sahibine karşı 

olan alacakları, özellikle ücret alacağı ve eserde ayıp şeklinde kendini göstermeyen 

sözleşmeye aykırı hafif kusurlu davranışlarından dolayı iş sahibinin müteahhide 

karşı ileri süreceği tazminat alacakları için uygulanacaktır. Müteahhidin eserde ayıp 

şeklinde kendini göstermeyen ve kasta veya ağır kusura dayanan sözleşmeye aykırı 

davranışlarından dolayı iş sahibinin ona karşı olan tazminat alacakları için de 

BK.m.207/f.3 hükmü değil, BK.m.125 hükmü uygulanmalıdır45. 

 
                                                 
42  Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 230.  
43  Tandoğan, a.g.e., 2. C.,  s. 231-232. 
44  Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 230. 
45  Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 230-231. 



 56

Kanaatimizce BK.m.126/b.4 hükmüyle BK.m.363/f.1 hükmünün kaldırılıp 

kaldırılmadığı hususu belirlenirken, Medeni Hukukumuzda öngörülen yorum 

kuralları da göz önünde bulundurularak bir sonuca gidilmelidir.  

 

Medeni Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasının  

 

“Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.”  

 

şeklindeki hükmü, sadece lafzi bir yorumda bulunmanın yetersizliğine işaret ettiği 

gibi, serbest bir yoruma da cevaz bulunmadığını kabul etmektedir46.  

 

Medeni Kanunumuzun anılan hükmü, bir kanun normunun anlamı tespit 

edilirken, lafzi bir yoruma başvurulacağını kabul etmektedir. Fakat lafzi yorumla 

tespit edilen anlamla yetinilmeyecektir. Bu anlamın kanunun ruhuna uygun olması 

gerekir. Eğer kanunun lafzı ile ruhunu (sözü ile özünü) bağdaştırmak mümkün 

olmazsa, bu takdirde ortada bir kanun boşluğu bulunduğunu kabul etmek ve bu 

boşluğu kanunun ruhuna uygun olarak doldurmak gerekir47. 

 

BK.m.126/b.4 hükmünün lafzına baktığımızda BK.m.363 hükmüne göre 

daha geniş kapsamlı bir düzenleme getirdiği anlaşılmaktadır. Anılan hükümde 

taşınır ve taşınmaz ayrımı yapılmaksızın, müteahhidin kasıt veya ağır kusuru ile 

akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış 

veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç, istisna 

akdinden doğan bütün davalar beş yıllık zamanaşımına bağlanmıştır. Lafzi yorum 

yapıldığında taşınır taşınmaz ayrımı yapılmaksızın istisna sözleşmesinden doğan 

bütün davalar beş yıllık zamanaşımına tabi tutulduğundan, BK.m.363/f.1 hükmünün 

zımnen yürürlükten kalktığı söylenebilir. 

 

                                                 
46  Oğuzman / Barlas, a.g.e., s. 64. 
47  Oğuzman / Barlas, a.g.e., s. 65. 
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Yapılan bu lafzi yorum nedeniyle varılan sonucun kanun koyucunun 

amacına da aykırılık teşkil etmediği kanaatindeyiz. Diğer bir ifadeyle varılan bu 

sonuç BK.m.126/b.4 hükmünün özüne de uygundur.  

 

Gerçekten de yasa koyucu istisna sözleşmelerinde müteahhidin kastı veya 

ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve özellikle ayıplı ifa 

ettiği hallerde beş yıllık zamanaşımı süresinin uygulanmayacağını açıkça 

öngörmüştür. Kanun koyucu bu hallerde on yıllık genel zamanaşımı süresinin 

uygulanmasını istemektedir. Taşınırlara yönelik istisna sözleşmelerinde müteahhidin 

kastı veya ağır kusuru ile akdi yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine 

getirmediği ve özellikle ayıplı ifa ettiği hallerde BK.m.363/f.1 hükmünün yaptığı 

atıf ile BK.m.207/f.1 (veya TTK.25/b.4) hükmünün uygulanacağını kabul etmek, 

her şeyden önce kanun koyucunun, ayıplı ifadan doğan alacaklar için daha uzun 

zamanaşımı süresi öngörme yönündeki amacına aykırılık teşkil edecektir.  

 

Ayrıca BK.m.363/f.1 hükmünün yürürlükten kalkmadığının kabulü hüküm 

içerisinde bir çelişkiye de neden olacaktır. Şöyle ki, BK.m.126/b.4 hükmünde beş 

yıllık zamanaşımı süresinden istisna tutulan kısım “müteahhidin kastı veya ağır 

kusuru” ve özellikle bu nedenle meydana gelen ayıplı ifa halleridir. Taşınırlara 

ilişkin istisna sözleşmesinde müteahhidin kastı veya ağır kusuru olmayan, hafif 

ihmali nedeniyle oluşan sözleşmeye aykırılıklarda beş yıllık zamanaşımı süresi 

uygulanırken, ahde vefa ilkesine daha fazla aykırılık teşkil eden kasıt veya ağır 

ihmal nedeniyle oluşan sözleşmeye aykırılıklarda bir yıllık zamanaşımı süresinin 

uygulanacağını söylemek hüküm içerisinde bir çelişkiye neden olacaktır.  

 

Kaldı ki, kanun koyucu taşınırlara ilişkin istisna sözleşmelerinde 

BK.m.363/f.1 hükmünün uygulanmasını isteseydi, sonradan sevk ettiği 

BK.m126/b.4 hükmünde açıkça bu durumu belirtirdi. 

 

Sonuç olarak, 29.06.1956 tarih ve 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun 

Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun ile Borçlar Kanunu’nun 126. maddesine 4. 

bendin eklenmesiyle birlikte BKm.363/f.1 hükmünün ve dolayısıyla BK.m.207’ye 
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yapılan atfın zımnen yürürlükten kaldırıldığı, bu nedenle müteahhidin kasıt veya 

ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi ve bilhassa ayıplı 

malzeme kullanması veya ayıplı bir iş meydana getirmesi nedeniyle açılacak 

davaların on yıllık, bunun dışındaki istisna sözleşmesinden doğan bütün davaların 

beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu kanaatindeyiz. 

 

BK.m.363/f.2 hükmünde düzenlenen inşaata katılan mimar ve mühendislere 

karşı olan alacakların beş yıllık zamanaşımına tabi olduğuna ilişkin hükmün de bir 

öneminin kalmadığı söylenebilir. Zira, İsviçre Hukukunda vekalet akdinden doğan 

davalar on yıllık zamanaşımına tabi olduğundan, müteahhide karşı olan alacaklarla 

uyum sağlamak amacıyla mimar ve mühendislere karşı olan alacaklar beş yıllık 

zamanaşımına tabi kılınmıştır48. BK.m.126/b.4 hükmünde vekaletten doğan davalar 

hakkında da beş yıllık zamanaşımı kabul ettiğinden, BK.m.363/f.2’deki mimar ve 

mühendislere dair açıklamanın büyük bir öneminin kalmadığı söylenebilir49. 

  

 Yargıtay ise BK.m.126/b.4 hükmüyle BK.m.363 hükmünün tamamen 

yürürlükten kaldırıldığını kabul etmektedir50. 

  

                                                 
48  Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 225. 
49  Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 225. Tekinay / Akman / Burcoğlu / Altop’un da belirttiği üzere bir 

mimarın mimarlık sözleşmesinden doğan ücret alacağı BK.m.126/b.4 hükmü çerçevesinde beş 
yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Nitekim Federal Mahkeme de mimarlık sözleşmesiyle vekalet 
ilişkisi meydana geldiğini kabul etmektedir (Tekinay / Akman / Burcoğlu / Altop, a.g.e., s. 1040, 
dn: 16). 

50  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T: 22.03.1995, E: 1995/15-31, K: 1995/196 sayılı kararında konuya 
ilişkin olarak şu şekilde karar vermiştir: “1.1.1957 tarihinde yürürlüğe giren 29.06.1956 günlü ve 
6763 sayılı ‘Türk Ticaret Kanunu’nun Mer’iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun’un 41. maddesi 
ile BK. nun 126. maddesine eklenen 4. fıkrada ise; ‘… müteahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi 
hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş 
meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç olmak üzere, istisna akdinden doğan 
bütün davalar’ beş yıllık zamanaşımı süresine bağlanmıştır. Bu fıkrada (istisna akdinden doğan 
bütün davalar) denildiği için artık BK. nun 363. maddesinin uygulanma olanağı kalmamıştır. 
Müteahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa 
ayıplı malzeme kullanmış yahut ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar 
bu fıkra hükmünden hariç tutulmakla, bu gibi davaların BK. nun 125. maddesindeki on yıllık 
zamanaşımına tabi tutulması istenmiştir. Böylece eser sözleşmesinden dolayı açılacak davalar, 
yüklenicinin kastı veya ağır kusuru bulunması halinde on yıl, diğer hallerde beş yıllık 
zamanaşımına tabi tutulmuştur. BK. nun 126/4. maddesi ayıplı işlerden dolayı açılacak davaları 
da kapsamına aldığından, 1.1.1957 tarihinden itibaren BK. nun 363 ve dolayısıyla BK. 207 ve 
TTK. nun 25/4 maddelerinin uygulanması mümkün değildir.” (Bilgen, a.g.e., s. 812-815). Aynı 
yönde Yargıtay 15. HD. T: 08.04.1985, E:3740, K: 1315 (Tutumlu, a.g.e., s. 101-102). 
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Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda, istisna sözleşmesinden doğan borçların 

beş yıllık zamanaşımına tabi olduğu Tasarının genel hükümleri arasında (146. 

maddesinin 6. bendinde)51; istisna sözleşmesinde ayıplı ifa nedeniyle açılacak 

davaların tabi olduğu zamanaşımı süresinin ise Tasarının özel hükümleri arasında 

(478. maddesinde) hususi olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır52. Tasarı hükümlerin 

incelenmesiyle anlaşılacağı üzere, tasarıyı hazırlayanların yukarıdaki birinci görüş 

doğrultusunda bir düzenleme yaptığı anlaşılmaktadır. Söz konusu düzenlemenin 

yukarıda izah ettiğimiz gerekçelerle yerinde olmadığı kanaatindeyiz. 

 

IV. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ALACAKLARI 

 

A. Genel Olarak 

 

Borçlar Kanunumuzda sözleşmeden doğan alacak haklarına nazaran, haksız 

fiillerden doğan borç ilişkileri için daha kısa bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. 

Gerçekten BK.m.60 hükmüne göre, haksız bir fiilden zarar gören kişi, maddi ve 

manevi tazminat taleplerini zararı ve faili öğrenmesinden itibaren bir yıl ve herhalde 

zararı doğuran haksız fiilin meydana gelmesinden itibaren on yıl içinde ileri 

sürebilir53.  

 

Sözleşmesel ilişkilere nazaran haksız fiile ilişkin tazminat alacaklarında daha 

kısa bir zamanaşımı süresinin düzenlenmesinin nedenlerinden biri, hukuka aykırı 

fiillerden dolayı zarara uğrayan kişinin bir an önce mağduriyetinden kurtulması için, 

tazminat taleplerini kısa süreler içinde ileri sürmesini sağlamaktır54.  

 

                                                 
51  TBKT.m.146/b.6 hükmü aynen şu şekildedir: “Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç 

ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.” 
52  TBKT.m.478 hükmü şu şekilde kaleme alınmıştır: “Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, 

bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki 
yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, yirmi yılın geçmesiyle 
zamanaşımına uğrar.” 

53  Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda haksız fiiller için öngörülen bir yıllık zamanaşımı süresinin iki 
yıla, on yıllık zamanaşımı süresinin ise yirmi yıla çıkartıldığı anlaşılmaktadır. 

54  Feyzioğlu, a.g.e., s. 707. 
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Haksız fiillere ilişkin tazminat taleplerinin zamanaşımı süresinin daha kısa 

olmasının diğer bir nedeni ise, sözleşmesel ilişki nedeniyle oluşacak delillerden 

farklı olarak, haksız fiille ilgili delillerin önceden hazırlanmasının ve uzun süre 

muhafaza edilmesinin oldukça güç olmasıdır55. 

 

Haksız fiilin gerçekleştiği tarihten uzun bir süre geçtikten sonra dava 

açılması, haksız fiil nedeniyle meydana gelen zararın miktar ve niteliğinin 

belirlenmesi açısından sorun teşkil edebileceği gibi, bu zararı tespit edecek hakimin 

işini de güçleştirebilecektir. 

 

BK.m.60’ta düzenlenen zamanaşımı süresi kusura dayanan haksız fiil 

sorumluluğunda uygulanacağı gibi kusura dayanmayan haksız fiil sorumluluğunda 

da uygulanacaktır. 

 

BK.m.60 hükmü haksız fiilden doğan sorumluluğa uygulanacak genel bir 

zamanaşımı süresini düzenlemiş bulunmaktadır. Bu nedenle kanunlarda haksız fiile 

ilişkin özel bir zamanaşımı süresi düzenlenmişse, bu hükmün getirdiği zamanaşımı 

süresi dikkate alınmalı56, kanunlarda zamanaşımına ilişkin özel bir düzenlemenin 

bulunmadığı hallerde ise BK.m.60 hükmü uygulanmalıdır57. 

 

Nitekim trafik kazalarından doğan sorumluluğa ilişkin zamanaşımı süresi 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. 2918 sayılı 

Kanun’un 109. maddesine göre, motorlu araç kazalarından doğan tazminat talepleri, 

zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve 

herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bu nedenle, 

                                                 
55  Tutumlu, a.g.e., s. 51. 
56  Örneğin Türk Ticaret Kanunu’nda haksız rekabetten doğan davaların tabi olduğu zamanaşımı 

süresi 62. maddede özel olarak düzenlendiğinden, haksız fiilin haksız rekabet teşkil etmesi halinde 
özel olarak düzenlenen bu zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Anılan düzenleme şu şekildedir: 
“58’nci maddede yazılı davalar dava hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden 
itibaren bir yıl ve herhalde bunların doğumundan üç yıl geçmekle müruruzamana uğrar. Şu kadar 
ki; ceza kanunları gereğince daha uzun bir müruruzaman müddetine tabi olan cezayı müstelzim 
bir fiil işlenmiş bulunursa, bu müddet hukuk davaları hakkında da caridir.” 

57  Eren, a.g.e., s. 794; Feyzioğlu, a.g.e., s. 708; Tunçomağ, a.g.e., s. 522; von Tuhr, a.g.e., s. 386 – 
387. 
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2918 sayılı Kanun kapsamında gündeme gelen tazminat talepleri, BK.m.60 

hükmünün öngördüğü zamanaşımı süresine değil, söz konusu kanunun 109. 

maddesinin getirdiği zamanaşımı süresine tabidir58.   

 

Borçlar Kanunu’nun “haksız muamelelerden doğan borçlar” başlıklı ikinci 

faslında“müruru zaman” kenar başlığıyla düzenlenen 60. maddesinde, haksız 

fiillerden doğan tazminat alacakları için bir yıllık ve on yıllık zamanaşımı süreleri 

düzenlenmiştir. Ayrıca anılan hükümde haksız fiil teşkil eden eylemin aynı zamanda 

suç teşkil etmesi durumu ile tazminat talebi zamanaşımına uğramış olsa bile ileri 

sürülebilecek daimi def’i hususu özel olarak düzenlenmiştir.  

 

BK.m.60 hükmü haksız fiillerden doğan tazminat taleplerinin tabi olduğu 

zamanaşımı süresini ve bu sürelerin başlangıç anını düzenlemekte olup, zamanaşımı 

süresi dışında kalan konularda örneğin zamanaşımını durduran ya da kesen sebepler 

ile zamanaşımı sürelerinin hesabına ilişkin olarak, maddede bir düzenleme 

bulunmamaktadır. BK.m.60’da düzenlenmeyen konulara zamanaşımına ilişkin genel 

hükümler uygulanacaktır59. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
58  Bir yıllık süreden daha kısa sürelerin düzenlendiği özel kanun hükümleri de bulunmaktadır. 

Örneğin, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 28. maddesinde, madde 
kapsamına giren haksız fiiller nedeniyle açılacak tazminat davaları için altmış günlük zamanaşımı 
süresi öngörülmüştür. Anılan hüküm aynen şu şekilde kaleme alınmıştır: “Bu madde kapsamına 
giren suçlardan ve haksız fiillerden dolayı yayının yapıldığı tarihten başlayarak altmış gün içinde 
açılmayan davalar dinlenmez.” Hükümde bahsi geçen “dinlenmez” ifadesi, söz konusu sürenin 
hak düşürücü süre niteliğinde olduğu kanısını uyandırsa da, tazminat alacakları için öngörülen bu 
sürenin zamanaşımı süresi olduğu kanaatindeyiz. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 142. 
maddesinin 1. fıkrasında koruma tedbirlerinin hukuka aykırı olarak uygulanması nedeniyle 
Devlete karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının karar veya hükmün kesinleştiğinin 
ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve herhalde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen 
bir yıl içinde açılması gerektiği düzenlenmiştir. 

59  Eren, a.g.e., s. 794; Karacabey, a.g.m., II., s. 91; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 320; Mustafa Reşit Belgesay, 
Borçlar Kanunu Şerhi, 1. C., İstanbul, Rıza Koşkun Matbaası, 1942, s. 160; Reisoğlu, a.g.e., s. 
234. 
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B. Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi 

 

1. Genel Olarak 

 

Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinin 1. fıkrasında haksız fiillerden doğan 

tazminat alacakları için öngörülen bir yıllık zamanaşımı süresi şu şekilde 

düzenlenmiştir60:  

 

“Zarar ve ziyan yahut manevi zarar namıyla nakdi bir 

meblağ tediyesine müteallik dava, mutazarrır olan tarafın 

zarara ve failine ıttılaı tarihinden itibaren bir sene … 

mürurundan sonra istima olunmaz.” 

 

 Hükümden anlaşılacağı üzere, tazminat alacağına ilişkin bir yıllık 

zamanaşımı süresi, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren değil (BK.m.128), 

haksız fiil nedeniyle zarara uğrayan kişinin, uğradığı zararını ve faili öğrendiği 

tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır61. Bu haliyle BK.m.60/f.1 hükmünün, 

zamanaşımı süresinin alacağın muaccel hale geldiği tarihten itibaren işlemeye 

başlayacağına ilişkin BK.m.128 hükmünün bir istisnasını teşkil ettiğini 

söyleyebiliriz. Zira haksız fiil tazminat alacağı, fiilin gerçekleşmesiyle birlikte 

muaccel olur. 

 

2. Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlamasının Şartları 

 

a. Zarar Gören Taraf Tazminat Sorumlusunu Öğrenmelidir 

 

 Bir yıllık zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması için zarar gören tarafın 

zararını ve tazminat sorumlusunu birlikte öğrenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

                                                 
60  Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda haksız fiillerden doğan tazminat alacakları için öngörülen bir 

yıllık zamanaşımı süresinin iki yıla çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Konuya ilişin TBKT.m.71/f.1 
hükmü aynen şu şekilde kaleme alınmıştır: “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat 
yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın … geçmesiyle zamanaşımına uğrar”. 

61  von Tuhr, a.g.e., s. 387. 
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zamanaşımı zarar ve tazminat sorumlusundan hangisi daha sonra öğrenilirse, o 

hususu öğrenme tarihinden itibaren başlar. Zarar gören tarafın zararı ve tazminat 

sorumlusunu öğrenebilecek durumda olması zamanaşımının başlamasına neden 

olmaz.  

 

Zarar gören taraf ifadesini söz konusu zarar nedeniyle tazminat talebinde 

bulunabilecek kişi olarak anlamak gerekir. Bu bağlamda zararı ve tazminat 

sorumlusunu öğrenmesi gereken kişi, kural olarak haksız fiil nedeniyle zarara 

uğrayan kişi, diğer bir ifadeyle mağdurun kendisidir. Bununla birlikte zarara 

uğrayan kişi küçük veya kısıtlı ise, maddi tazminat davalarında bir yıllık 

zamanaşımı süresi, küçük veya kısıtlının zararı ve faili öğrenmesinden itibaren 

değil, tazminat davasını açma ehliyetine sahip kanuni temsilcinin (veli veya vasinin) 

zararı ve faili öğrenmesinden itibaren işlemeye başlayacaktır62. Bu nedenle küçük 

veya kısıtlı ayırt etme gücüne sahip olsa ve zarar ve faili öğrenmesinden itibaren bir 

yıldan fazla süre geçmiş olsa bile, kanuni temsilcinin zararı ve faili öğrenmesinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe tazminat talep hakkı zamanaşımına uğramaz63. 

 

Ancak, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olan manevi tazminat davası açma 

hakkının, ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlılar tarafından bizzat 

kullanılması gerekir. Dolayısıyla, manevi tazminat alacaklarında bir yıllık 

zamanaşımı süresi, ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlının zararı ve tazminat 

sorumlusunu öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 

 

Haksız fiil nedeniyle zarara uğrayan bir tüzel kişi ise, bir yıllık zamanaşımı 

süresi tüzel kişinin dava açmaya yetkili organının zararı ve tazminat sorumlusunu 

öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır64. Benzer şekilde hazine 

                                                 
62  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 540 ve dn:173. Ayrıca bkz: Yargıtay 11. HD. T: 17.04.1975, E: 443, K: 

2764. (YKD 1976/3, s. 358, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası ) 
63  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 717, dn: 1. 
64  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 541; Feyzioğlu, a.g.e., s. 713; Karacabey, a.g.m., I., s. 495; Reisoğlu, 

a.g.e., s. 233. “Zarar görenin tüzel kişi olması durumunda zamanaşımı tüzel kişinin dava açmaya 
emir vermeye yetkili organının, başka bir deyişle o makamı işgal eden kişi ya da kurulun durum 
hakkında bilgilenmesi ile başlar.” (Yargıtay HGK. T: 06.12.2006, E: 2006/7-764, K: 2006/772, 
Bilgen, a.g.e., s. 341-342); Yargıtay 4. HD. T: 27.01.2003, E:10674, K: 844 (Tutumlu, a.g.e., s. 
165). 
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tarafından açılacak tazminat davalarında bir yıllık zamanaşımı süresi, dava açmaya 

yetkili merciin zararı ve tazminat sorumlusunu öğrendiği tarihten itibaren 

başlayacaktır65. 

 

BK.m.60 hükmünde bahsi geçen “fail” ifadesinin “tazminat sorumlusu” 

olarak anlaşılması gerekmektedir66. Tazminat sorumlusu ifadesi, kusura dayanan 

haksız fiil sorumluluğunda da, kusura dayanmayan haksız fiil sorumluluğunda da 

uygulanma imkanına sahiptir.  

 

Bir yıllık zamanaşımı süresinin işlemeye başlayabilmesi için tazminat 

sorumlusunun kişilik ve kimliği hakkında kesin bilgi edinilmesi zorunlu olup, bu 

hususta şüphe duyulması yeterli değildir. Zira haksız fiil sorumlusunun kimliğinin 

tam olarak tespit edilememesi halinde ya dava alacaklı tarafından açılamaz ya da 

açılan dava husumet yönünden reddedilir. 

 

Kusura dayanan sorumlulukta sorumlu şahıs, haksız fiili gerçekleştiren fail 

iken, kusursuz sorumlulukta (sebep sorumluluğunda) kanunun kendisine tazminat 

yükümlülüğünü bağladığı kişidir. Bu nedenle bir yıllık zamanaşımı süresinin 

işlemeye başlaması için aile reisinin sorumluluğunda zarar veren küçük veya 

kısıtlının değil, aile reisinin, adam çalıştıranın sorumluluğunda da yardımcı kişinin 

değil, adam çalıştıranın öğrenilmesi gerekmektedir. Bu nedenle zarar görenin 

tazminat yükümlülüğünü kuran olay ve olguları da öğrenmesi gerekmektedir67.  

 

Haksız fiili birden fazla kişi birlikte meydana getirmişse (BK.m.50) veya 

meydana gelen haksız fiilden birden fazla kişi farklı hukuki sebeplerle sorumlu 

                                                 
65  Feyzioğlu, a.g.e., s. 712; Karacabey, a.g.m., I., s. 496. Haksız fiilin ve zararın saptanması müfettiş 

soruşturmasıyla tespit edilmişse, zamanaşımı süresi dava açmaya yetkisi olmayan müfettişin zararı 
ve tazminat sorumlusunu öğrendiği tarihte değil, müfettişin durumu dava açmaya yetkili makama 
bildirdiği tarihte işlemeye başlayacaktır.  Bu yönde bkz: Yargıtay 4. HD. T: 23.09.1986, E: 5790, 
K: 690 (Tutumlu, a.g.e., s. 252-253). 

66  Eren, a.g.e., s. 797; Feyzioğlu, a.g.e., s. 706; Karacabey, a.g.m., I., s. 500; Oğuzman, a.g.e., s. 
541; Reisoğlu, a.g.e., s. 233; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 718. Nitekim 
TBKT.m.71’de de fail yerine tazminat yükümlüsü ifadesi kullanılmıştır. 

67  Eren, a.g.e., s. 796; Karacabey, a.g.m., I., s. 500. 
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tutuluyorsa (BK.m.51), bu kişilerin her biri açısından kendisinin öğrenilme tarihi 

önem taşır68.   

 

b. Zarar Gören Taraf Zararı Öğrenmelidir 

 

 Bir yıllık zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması için haksız fiilin 

meydana gelmesi ve zararın doğması, diğer bir ifadeyle tazminat alacağının muaccel 

hale gelmesi yeterli değildir69. Zararın dava açma hakkı olan kişi tarafından 

öğrenilmesi gerekir. 

 

Zarar, zarar verici fiil veya olayın zarar görenin şahıs veya malvarlığı 

değerleri üzerindeki olumsuz etki ve sonuçlarıdır70. Zararın öğrenilmiş sayılması 

için, zararın hesabına yönelik bütün ayrıntıların bilinmesi gerekmeyip, varlığını, 

niteliğini ve temel unsurlarını belirleyecek bilgilerin dava açacak derecede 

öğrenilmiş olması yeterlidir. Doktrin71 ve Yargıtay72 tarafından da benimsenen 

İsviçre Federal Mahkemesinin 15.10.1963 tarihli konuya ilişkin kararı şu 

şekildedir73: 

 

                                                 
68  Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 541. Müteselsil sorumlulukta müteselsil borçlulardan her birinin borcunun 

diğerlerinden bağımsız olması zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin her borçlu için ayrı ayrı 
hesaplanmasını gerektirir (Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, .a.g.e., s. 718.) 

69  BK.m.128’de alacağın muaccel hale gelmesiyle zamanaşımı işleyeceği kararlaştırıldığından, 
BK.m.60 hükmü anılan kuralın istisnasını oluşturmaktadır. 

70  Eren, a.g.e., s. 795; Çelik, a.g.e., s. 147. 
71  Çelik, a.g.e, s. 149; Eren, a.g.e., s. 796; Feyzioğlu, a.g.e., s. 710; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 541; 

Reisoğlu, a.g.e., s. 232; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 718; Tunçomağ, a.g.e., s. 
524.  

72  “Zamanaşımının işlemeye başlaması için zararın öğrenilmesinden amaç, zarar verici olayı değil, 
zararın varlığı, niteliği ve esaslı unsurları hakkında dava açmaya, bu davayı objektif şekilde 
desteklemeye ve davanın gerekçelerini göstermeye elverişli, yeterli hak ve koşulların öğrenilmesi 
demektir. Bunlar öğrenilmedikçe, zarar gören dava yoluyla talep edebileceği tazminatın sebep ve 
şartlarını değerlendiremez. Zarar ve zarar verici fiil devam ettiği sürece, zarar görenin zararı 
öğrendiği kabul edilemez.” (Yargıtay HGK. T: 05.04.2006, 2006/4-118-145, Bilgen, a.g.e., s. 77- 
78); “Zarar görenin zararı öğrenmesi demek, zararın varlığı, mahiyeti ve esaslı unsurları 
hakkında, bir dava açmaya ve davanın gerekçelerini göstermeye elverişli bütün hal ve şartları 
öğrenmiş olması demektir.” Yargıtay HGK. T: 25.11.1972, E: 1970/4-454, K: 951; Yargıtay 
HGK. T: 11.12.2002, E: 2002/13-1011, K: 2002/1047; Yargıtay 4. HD. T: 04.12.1986, E: 6073, K: 
8118; Yargıtay 4. HD. T: 26.01.1987, E: 7582, K: 485; Yargıtay 4. HD. T: 22.11.1988, E: 8031, 
K: 9943, Yargıtay HGK. T: 06.12.2006, E: 2006/7-764, K: 2006/772; (Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası).  

73  Çelik, a.g.e., s. 149. 
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“Davacı, zararın varlığı, niteliği ve ana unsurları yönünden 

bir davayı ciddi ve objektif şekilde desteklemeye ve 

gerekçelendirmeye yeterli hal ve şartları öğrenirse, zararı 

biliyor demektir. Eğer zararın kapsamı dönüşümlü veya 

dönüşümsüz, düzenli veya düzensiz olsun, gelişen bir duruma 

bağlıysa zamanaşımı gelişmenin bitmesinden önce işlemeye 

başlamaz…”    

 

Zarar veya zarar verici fiil devam ettiği sürece, zarar görenin zararı 

öğrenmesi mümkün değildir74. Zarar, ani bir fiilden de süreklilik arz eden bir fiilden 

de doğsa daima tekdir. Buna zararın tekliği ilkesi denir75. 

 

Bazı delillerin zararın varlığını ortaya koyacak derecede bilgi taşıması, 

gerçek zararın bilinmesi olarak değerlendirilemez ve bu delillerin zarara uğrayana 

ulaşmış olması, zararı öğrenme olarak nitelendirilemez. Bununla birlikte, açık ve 

herkesçe bilinen bir olayın varlığı zararın bilinmesini de zorunlu kılar. Özellikle, 

haksız bir fiil sonucunda fiile maruz kalanın ölmesi halinde, destekten yoksun 

kalanın karine olarak ölüm olayını öğrendiği anda zararını da öğrenmiş sayılması 

gerekir76.    

 

Devam eden zararlarda, zararın niteliğinden kapsamını tayin etmek 

mümkünse zamanaşımı işlemeye başlayabilir. Bir haksız fiil sonucu bir kimsenin 

sakat kalması halinde, sakatlığın derecesi ve meydana getirdiği kazanç mahrumiyeti 

oranı anlaşılır hale gelince zararın öğrenilmesi tamamlanır.  Doktrinde bu zararın 

her gün devam etmesi nedeniyle her günkü zarar için yeni bir zamanaşımı 

başlayacağı görüşü ileri sürülmüşse de77, zararın tekliği ilkesi devam eden zarar 

halinde zaman süreci içinde gerçekleşen her zararı, ayrı bir zarar olarak anlamaya 

                                                 
74  Karacabey, a.g.m., I., s. 498. Yargıtay HGK. T: 06.12.2006, E: 2006/7-764, K: 2006/772 (Bilgen, 

a.g.e., s. 305-306), Yargıtay 4. HD. T: 17.01.2002, E: 2001/8826, K: 2002/458 (Bilgen, a.g.e., s. 
311-312). 

75  Eren, a.g.e., s. 795; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 542.  
76  Çelik, a.g.e., s. 147; Karacabey, a.g.m., I., s. 492. 
77  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 542, dn: 179’da belirtilen yazarlar 
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elverişli olmadığı gibi78, zararı zararlar toplamı olarak anlamaya da elverişli 

değildir79. Sürekli zararda, zarar ancak kesin olarak gerçekleştiği zaman 

öğrenilebileceği için, bir yıllık süre de zararın gerçekleştiği anda işlemeye başlar80.    

 

Vücut bütünlüğünün ihlaline yönelik haksız fiiller nedeniyle oluşan zarar ve 

miktarı, tıbbi tedavi sonucunda düzenlenen doktor raporuyla belirli bir açıklığa 

kavuşur81. Doktor veya diğer bilirkişi raporları, bu gibi hallerde bir yıllık sürenin 

işlemeye başlaması için yeterlidir82. 

 

 Haksız ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulması nedeniyle uğranılan 

zararın tazminine yönelik olarak açılacak davalarda zamanaşımı, ihtiyati tedbirde 

ihtiyati tedbiri kaldıran kararın kesinleştiği, ihtiyati hacizde ise hacze konu malların 

mülkiyet durumuna ilişkin kararın kesinleştiği andan itibaren işlemeye 

başlayacaktır83.  

 

C. On Yıllık Zamanaşımı Süresi 

 

1. Genel Olarak 

 

 Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinde haksız fiillerde zarar ve tazminat 

sorumlusunu öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlayan bir yıllık nispi sürenin84 

yanında, herhalde zarar verici fiil veya olayın vukuu bulduğu tarihten itibaren 

işlemeye başlayan on yıllık mutlak bir zamanaşımı süresi de düzenlenmiştir. 

Gerçekten de BK.m.60/f.1 hükmü şu şekilde kaleme alınmıştır85: 

                                                 
78  Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 542. 
79  Eren, a.g.e., s. 795. 
80  Feyzioğlu, kardan yoksun kalma şeklindeki zararlarda, her günün zararına ait dava hakkının o 

günden itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağını belirtmektedir (Feyzioğlu, a.g.e., s. 
709). Aynı görüş için bkz: Karacabey, a.g.m., I., s. 499. 

81  Yargıtay 21. HD. T: 05.02.2008, E: 2007/20599, 2008/1547 (Bilgen, a.g.e., s. 308-309). 
82  Eren, a.g.e., s. 796. 
83  Yargıtay 4. HD. T: 10.02.1986, E: 8916, K: 1105 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
84  Çelik, a.g.e., s. 159; Eren, a.g.e., s. 795. 
85  Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda haksız fiillerden doğan tazminat alacakları için öngörülen on 

yıllık zamanaşımı süresinin yirmi yıla çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Konuya ilişin TBKT.m.71/f.1 
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“Zarar ve ziyan yahut manevi zarar namiyle nakdi bir meblağ 

tediyesine müteallik dava … ve herhalde zararı müstelzim 

fiilin vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima 

olunamaz.”  

 

2. Sürenin Başlangıç Anı 

 

 Hükümden de anlaşılacağı üzere burada on yıllık zamanaşımı süresinin 

başlangıç anı, zarar verici fiil veya olayın gerçekleşmesi gibi objektif bir şartın 

gerçekleşmesine bağlanmıştır. Ancak aşağıda izah edileceği üzere Yargıtay, on 

yıllık zamanaşımı süresinin işlemeye başlayacağı an ile ilgili olarak, toplumsal 

ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, farklı kararlar verebilmektedir.   

 

 Zarar veya tazminat sorumlusu öğrenilemediği için bir yıllık zamanaşımı 

süresi işlemeye başlamamış olsa dahi, haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren on 

yıl geçmiş ise tazminat davası açma hakkı zamanaşımına uğramış olur86. 

 

 Hükümde öngörülen bir yıllık süre on yıllık zamanaşımı süresi ile sınırlıdır87. 

Bu nedenle örneğin zarar gören, zararını ve tazminat sorumlusunu haksız fiilin 

gerçekleştiği tarihten itibaren 9 yıl 9 ay sonra öğrenmiş ise, tazminat davasını üç ay 

içinde açması gerekir. Aksi halde alacaklı bu süreden sonra açacağı davada 

davalının tazminat alacağının zamanaşımına uğradığı def’i ile karşı karşıya 

kalabilecektir. 

 

 Bununla birlikte hemen belirtilmelidir ki, on yıllık zamanaşımı süresi 

içerisinde, zararın ve fiilin öğrenilmesinden itibaren bir yıllık süre geçmiş ise, artık 

                                                                                                                                          
hükmü aynen şu şekilde kaleme alınmıştır: “Tazminat istemi, … ve her hâlde, fiilin işlendiği 
tarihten başlayarak yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” 

86  Çelik, a.g.e., s. 158 – 159; Eren, a.g.e., s. 797; Feyzioğlu, a.g.e., s. 713; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 
543. Yargıtay 4. HD. T: 21.02.1990, E: 12205, K: 1565. 

87  Karacabey, a.g.m., I., s. 502. 
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on yıllık sürenin bir önemi kalmayacaktır. Zira, bir yıllık sürenin dolması ile 

tazminat davası açma hakkı zamanaşımına uğramış olur. 

 

 Haksız fiil doğuran fiil veya olay, devamlılık arz eden bir fiil veya olay 

niteliğindeyse, on yıllık süre, bu fiil veya olayın sona erdiği anda işlemeye 

başlayacaktır88. Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de bir kararında89, sürekli 

olarak radyasyona maruz kalmada, zarar verici fiil ve olayın zarar görenin hizmet 

sözleşmesinin sona erdiği tarihte nihayete erdiğini kabul ederek, zarar verici eylem 

veya olayın sürekli olması halinde, 10 yıllık sürenin bu fiil veya olayın sona erdiği 

anda başlayacağını kabul etmiştir. 

 

3. Zararın Gerçekleşmesi Meselesi 

 

 Burada ele alınması geren önemli bir diğer konu ise, zararın haksız fiilin 

gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmesinden sonra doğması halinde, tazminat 

alacağının zamanaşımına uğramış kabul edilip edilmeyeceği meselesidir. Konu 

tartışmalı olmakla birlikte, doktrinde ve uygulamada hakim olan görüş, on yıllık 

zamanaşımı süresinin zararın gerçekleştiği tarihten değil, zarara neden olan fiilin 

gerçekleştiği tarihten itibaren başlayacağı ve dolayısıyla on yıllık sürenin 

dolmasından sonra gerçekleşen zararın zamanaşımına uğramış sayılacağı 

yönündedir90.  

 

Gerçekten de doktrinde Oğuzman / Öz tarafından konuya ilişkin şu 

açıklamalar yapılmaktadır91: 

 

“On yıllık zamanaşımı bakımından önemli olan tarih, haksız 

fiilin vuku bulduğu tarihtir. Bununla kastedilen zararın 

gerçekleştiği tarih değil, zarara yol açan fiilin tamamlandığı 

                                                 
88  Çelik, a.g.e., s. 159; Eren, a.g.e., s. 797; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 324; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 544. 
89  BGE 106 II 134 (Eren, a.g.e., s. 798, dn: 15; Oğuzman / Öz, a.g.e. s. 544, dn: 191.) 
90  Eren, a.g.e., s. 797; Feyzioğlu; a.g.e., s. 713; Karacabey, a.g.m., I., s. 502; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 

543; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 720; Tunçomağ, a.g.e., s. 524. 
91  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 543. 
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tarihtir. Zarar daha sonra gerçekleşmiş olabilir. Örnek 

olarak, fail tarafından radyasyona maruz bırakılan mağdur 

bu fiilden 15 yıl sonra bu sebeple kanser olmuşsa, tazminat 

zamanaşımı dolmuş bulunduğundan, tazminat talebi 

zamanaşımı itirazı ile karşılaşabilecektir.”  

 

Doktrinde Eren ise benzer şekilde şu açıklamalarda bulunmaktadır92: 

 

“Zarar verici fiil veya olayın vukuu ile zararın gerçekleşmesi 

arasında on yıldan uzun bir süre geçtiği takdirde, bu durum 

zarar gören aleyhine sonuç doğurabilir.  Örneğin nükleer bir 

santralden sızan radyasyona (radyo aktif ışınlara) maruz 

kalan kimse, 15 yıl sonra kanser hastalığına yakalanmışsa, bu 

maddeye göre tazminat davası açamaz. Zira zarar, zarar 

verici fiilin vukuundan itibaren 10 yıl geçtikten sonra 

gerçekleşmiştir.” 

  

Doktrinde azınlıkta kalan görüş ise, on yıllık sürenin mutlak olarak 

uygulanmasının, zarar göreni haksızlığa uğratacağı düşüncesiyle, on yıllık sürenin 

işlemeye başlaması için zararın gerçekleşmesi gerektiği yönündedir93.  

 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi T: 13.05.2002, E: 4491, K: 5701 sayılı kararında94 

deprem zararlarıyla ilgili olarak açılan bir davada çağın ve toplumun 

gereksinimlerine uygun, son derece ilginç bir karar vermiştir. Anılan kararında 

Yargıtay, hukuka aykırı eylemin gerçekleşmesine rağmen, zarar gerçekleşmemişse, 

zamanaşımı süresinin işlemeye başlamayacağına hükmetmiştir. Doktrindeki hakim 

görüşe aykırı olduğu anlaşılan Yargıtay’ın anılan içtihadı şu şekildedir: 

 

                                                 
92  Eren, a.g.e., s. 797. 
93  Çelik, a.g.e., s. 160, dn: 179’da bahsi geçen yazarlar. 
94  Çelik, a.g.e., s. 154-157. 
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 “… Yine aynı maddenin ‘… zararı müstelzim fiilin 

vukuundan itibaren…” biçimindeki düzenlemede hukuka 

aykırı eylemin yanında zararın da gerçekleşmesinin 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Diğer bir anlatımla, hukuka 

aykırı eylemin varlığına karşın, zarar gerçekleşmemişse, 

zamanaşımı süresinin başlaması söz konusu olmayacaktır. 

Somut olayda, hukuka aykırı eylem daha önce, zarar ise, 

depremin meydana gelmesi ile gerçekleşmiştir. 

 

… Bir kimsenin, ödence isteminde bulunabilmesi için 

öncelikle bir zararının doğması ilk koşuludur… Davaya konu 

edilen olayda olduğu gibi, davalının hukuka aykırı eylemi, 

yapının yapıldığı tarihte gerçekleşmiştir. Ancak o tarihte 

davacının eldeki davaya konu ettiği tür ve kapsamda bir 

zararı doğmamıştır. Bu tür bir zarar olmayınca, davacının 

eldeki gibi böyle bir dava açma olasılığı da bulunmayacağı 

doğaldır. Zamanaşımı, harekete geçememek, istemde 

bulunamamak durumunda bulunan kimsenin aleyhine işlemez. 

 

… Hukuki düzenleme ve eldeki bu olgulara göre, binanın 

yapımı, yönetmeliğe aykırı olsa bile, o tarihte zarar 

doğmadığından davacının anılan tarihte bir talep hakkı da 

olmayacaktır. Bir hakkın, bu bağlamda ödence isteminin 

doğmadığı bir tarihte, zamanaşımının başlatılması hakkın 

istenmesini ve elde edilmesini güçleştirir, hatta olanaksız 

kılar 

 

…  Tüm bu olgular göz önünde tutulduğunda, istemin 

zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile davanın reddedilmiş 

olması, usule, yasaya ve dosyadaki somut olgulara uygun 

düşmemektedir…” 
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Yargıtay’ın anılan içtihadı her ne kadar Borçlar Kanunu’nun lafzına uygun 

değilse de, somut olayda hakkaniyetin tesis edilmesi açısından yerinde olduğu 

anlaşılmaktadır95.  

 

Borçlar Kanunu’nun 60. maddesine göre “zararı müstelzim fiilin vukuundan 

itibaren” başlayacak on yıllık zamanaşımı süresinin, zararın on yıldan sonra 

doğmuş olduğu hallerde uygulanamaması gerektiği kanaatindeyiz. Dahası bu 

durumda “gerçek olmayan bir kanun boşluğunun” bulunduğu düşüncesindeyiz. 

 

Gerçekten de, kanunda bulunan bir hükmün hakimin önündeki somut olaya 

olduğu gibi uygulanmasının, kanunun gerçek amacına (ratio legis’e) ve hukukun 

temel ilkelerine aykırılık teşkil edeceği, dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı ve bir 

hakkın kötüye kullanılması sayılacağı hallerde gerçek olmayan kanun boşluğunun 

bulunduğunun kabulü gerekir96. Gerçek olmayan boşluk, aslında kanunun boşluğunu 

değil, kanunun sakatlığını veya yetersizliğini ifade etmektedir. 

 

Bu çerçevede Borçlar Kanunu’nun 60. maddesi dikkate alındığında, hükmün, 

haksız fiil sorumluluğuna yol açan fiilin vukuundan itibaren on yıl geçtikten sonra 

meydana gelen zararlara olduğu gibi uygulanmasının dürüstlük kuralına ve 

hakkaniyete aykırı sonuç doğuracağı anlaşılmaktadır. Zira, Yargıtay’ın anılan 

içtihadında belirtildiği üzere, on yıllık süre içerisinde zarar meydana gelmediğinden, 

meydana gelmeyen bir zararın tazminine yönelik dava açılması da hukuken 

mümkün değildir.  Bir hakkın, bu bağlamda haksız fiil tazminatının, dava 

edilemeyeceği bir tarihte, bu hakka ilişkin zamanaşımı süresinin işlemeye 

başlayacağının kabulü, hakkın istenmesini ve dava edilmesini güçleştirecek ve hatta 

olanaksız hale getirecektir. 

 

                                                 
95  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T: 22.10.2003, E: 2003/4-603, K: 2003/594 sayılı kararı ile 

Yargıtay 4. HD.’nin söz konusu kararını aynı gerekçelerle kabul ederek, ilk derece mahkemesinin 
direnme kararını bozmuştur. Aynı yönde bkz: Yargıtay HGK. T: 04.06.2003, E: 4-400, K: 393 
(Tutumlu, a.g.e., s. 254-260); Yargıtay 4. HD. T: 15.02.2005, E: 7718, K: 1296 (Tutumlu, a.g.e., s. 
167); Yargıtay 4. HD. T: 03.02.2005, E: 7039, K: 746 (Tutumlu, a.g.e., s. 226-228).  

96  Oğuzman / Barlas, a.g.e., s. 93 – 94. 
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Zamanaşımı müessesesinin kanunlarda düzenlenme amaçlarından birisi de 

“hakkını uzun zaman aramayan alacaklının borçlu aleyhine dava açamaması” 

gerektiği düşüncesidir97. Anlaşılacağı üzere kanun koyucunun amacı, dava açma 

hakkına sahipken uzun yıllar dava açmayan alacaklının borçlu karşısında artık 

korunmaması gerektiğidir. Oysa on yıldan sonra meydana gelen zararlarda, keyfi 

olarak dava açmama değil, yasal zorunluluk ve fiili imkansızlık nedeniyle davanın 

açılamaması söz konusudur.  

 

İzah edilen nedenlerle Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinde düzenlenen 

“zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren” başlayacak on yıllık zamanaşımı 

süresinin, zararın on yıldan sonra doğmuş olduğu hallere aynen uygulanamayacağı 

ve bu hallerde gerçek olmayan bir kanun boşluğunun bulunduğu kabul edilerek, her 

somut olayda hakimin MK.m.1 hükmü doğrultusunda, Yargıtay’ın yukarıda anılan 

içtihadı çerçevesinde bir sonuca ulaşması gerektiği kanaatindeyiz. 

 

4. On Yıllık Sürenin Kesilmesi 

 

Bu başlık altında son olarak on yıllık zamanaşımı süresinin, zamanaşımını 

kesen sebeplerden birinin bulunması halinde kesilip kesilmeyeceği hususu 

incelenmelidir. Öncelikle belirtilmelidir ki, konu doktrinde tartışmalıdır. 

Doktrindeki bir görüşe göre, bu süre mutlak ve azami bir süre olduğu için bunun 

kesilmesi mümkün değildir98. Buna karşılık doktrindeki diğer bir görüşe göre, on 

yıllık süre niteliği itibariyle bir zamanaşımı süresi olduğundan, on yıllık sürenin 

zamanaşımını kesen sebeplerle her zaman kesilebileceği yönündedir99. Son görüşün 

daha isabetli olduğu kanaatindeyiz.  

 

 

 

 

                                                 
97  Bkz: 1. Bölüm, III. 
98  Çelik, a.g.e., s. 160, dn:177’de ve Eren, a.g.e., s. 798, dn: 18’de anılan yazar. 
99  Çelik, a.g.e., s. 160, Eren, a.g.e., s. 798. 



 74

D. Ceza Zamanaşımı Süresi  

 

1. Genel Olarak 

 

Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinin 2. fıkrasına göre; haksız fiil aynı 

zamanda ceza kanunları gereğince daha uzun ceza davası zamanaşımına tabi bir suç 

teşkil ediyorsa, tazminat davasının zamanaşımı süresi ceza davasının zamanaşımı 

süresine tabi olur. 

 

Anılan BK.m.60/f.2 hükmü şu şekilde kaleme alınmıştır100: 

 

“Şu kadar ki zarar ve ziyan davası, ceza kanunları mucibince 

müddeti daha uzun müruru zamana tabi cezayı müstelzim bir 

fiilden neşet etmiş olursa şahsi davaya da o müruru zaman 

tatbik olunur.” 

 

Söz konusu hükmün düzenleniş amacı hem tazminat sorumluluğunu 

gerektiren hem de ceza kanunlarına göre suç teşkil eden bir eylemin farklı 

zamanaşımı sürelerine tabi olmasını engelleyerek hukuk mantığına ve adalet 

duygusuna aykırı sonuçların önüne geçmektir101. Çoğu zaman ceza zamanaşımı 

süresi haksız fiil zamanaşımı süresinden daha uzundur. Ceza sorumluluğunun 

tazminat sorumluluğundan daha ağır olduğu, haksız fiili gerçekleştiren failin daha 

ağır sorumluluğu devam ederken görece daha hafif olan sorumluluğunun sona 

ermesi adalet duygusuna ve hukuk mantığına aykırı olacaktır102. Bu sebeple kanun 

koyucu, sorumluluklar arasındaki uyumu sağlamak amacıyla ceza davası zaman 

                                                 
100  Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlandığı anlaşılan TBKT.m.71/f.1 hükmü aynen şu 

şekildedir: “Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı 
gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.” 

101  Çelik, a.g.e., s. 203; Eren, a.g.e., s. 799; Tutumlu, a.g.e., s. 56. 
102  Ö. Faruk Karacabey, “Haksız Fiillerde Zamanaşımı”, Yargıtay Dergisi, 5. C., 1. S., 1979, s. 81. 

“… ceza davası devam ettiği sürece zarar görenin ceza mahkemesinden tazminat isteyebileceği ve 
haksız eylemin Devlet tarafından izlenmesi mümkün oldukça tazminat davasını kabul etmemek 
anlamsız olacaktır.” (Yargıtay İBK, T: 07.12.1955, E: 17, K: 26, Tutumlu, a.g.e., s. 178). 
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aşımına uğramadıkça tazminat davasının da zamanaşımına uğramayacağını hüküm 

altına almıştır.  

 

Tazminat davasında ceza zamanaşımının düzenleniş nedenlerinden bir diğeri 

ise, haksız fiilden zarar görenin ceza davası devam ettiği sürece davaya katılarak 

tazminat isteyebilmesinin mümkün olması idi103. Zira mağdura, ceza mahkemesine 

müracaatla kişisel haklarını hüküm altına alınabilmesi hakkının tanındığı hallerde, 

aynı olanağın hukuk mahkemelerine müracaat etmek suretiyle sağlanamaması bir 

çelişki teşkil edecektir104.  

 

BK.m.60/f.2 hükmünün uygulandığı durumlarda zamanaşımı süresi, zararın 

ve sorumlu şahsın öğrenildiği tarihten itibaren değil, suç teşkil eden fiilin işlendiği 

tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır105. 

 

BK.m.60/f.2 hükmü sadece ceza davasının zamanaşımı süresi açısından 

uygulanacak olup, zamanaşımın durması ve kesilmesine ilişkin nedenler ve 

sonuçları hakkında Ceza Kanunu hükümleri değil Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanacaktır106.  

 

 

 

 

 
                                                 
103  1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 365. maddesinin 2. fıkrasındaki kamu 

davasına katılan kişinin şahsi haklarını isteyebileceğine ilişkin düzenleme 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu’na alınmamıştır. Bu nedenle söz konusu gerekçenin bugün itibariyle bir 
geçerliliğinin kalmadığı anlaşılmaktadır. 

104  Kılıçoğlu, a.g.e., s. 325; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 722; Tunçomağ, a.g.e, s. 
525. 

105  Çelik, a.g.e., s. 211; Feyzioğlu, a.g.e., s. 719; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 331; Tekinay / Akman / 
Burcuoğlu / Altop, a.g.e, s. 725. 

106  Çelik, a.g.e., s. 277; Karacabey, a.g.m., II., s. 91; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 331. “Ancak hemen 
belirtmek gerekir ki; BK.m.60/II’deki zamanaşımı tamamen hukuka ait bir kurum olup, 
zamanaşımını durduran ve kesen nedenler yönünden TCK.nun 102, 104-107. maddeler değil, 
aksine BK.m.132-137 uygulama alanı bulur.” (Yargıtay HGK. T: 18.11.1981, E:1979/4-231, 
K:1981/744, Bilgen, a.g.e., s. 345). Aksi yöndeki kararlar için bkz: Yargıtay 15.HD. T: 
14.02.1989, E: 1989/261; K: 1989/585 (Bilgen, a.g.e., s. 345); Yargıtay 17. HD. T: 08.09.2004, 
E:2004/8400, K: 2004/9121 (Bilgen, a.g.e., s. 346). 
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2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Koşulları 

 

a. Haksız Fiilin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi 

 

 Ceza davası zamanaşımı süresinin uygulanabilmesi için öncelikle tazminat 

sorumluluğuna neden olan fiilin aynı zamanda ceza kanunlarına göre suç teşkil 

etmesi gerekir. Suç niteliğinin araştırılmasında sadece Türk Ceza Kanunu hükümleri 

değil, özel yasalarda yer alan ceza hükümleri de göz önünde bulundurulmalıdır107.  

 

 Aynı şekilde ceza davası zamanaşımının uygulanabilmesi için tazminat 

sorumluluğuna neden olan fiilin ceza kanunlarına göre suç teşkil etmesi yeterli olup 

ayrıca fiili gerçekleştiren kişi hakkında ceza davası açılmış olması veya mahkûmiyet 

kararı verilmiş olması gerekli değildir108. Nitekim Yargıtay içtihatları da bu 

doğrultudadır109. Benzer şekilde takibi şikayete bağlı suçlarda, şikayet süresi 

içerisinde şikayette bulunulmamasının da bir önemi yoktur110.  

 

 Yargıtay eski tarihli kararlarında ceza davasına katılmamış kişilerin açtığı 

tazminat davalarında ceza zamanaşımı süresinin uygulanamayacağına karar 

vermekteydi111. Yargıtay’ın bu kararları doktrinde haklı olarak eleştirilmektedir112. 

Zira, BK.m.60/f.2’de tazminat davasına ceza zamanaşımı süresinin uygulanabilmesi 

için ceza davasına müdahil olma koşulu öngörülmemiştir.  

                                                 
107  Eren, a.g.e., s. 799; Feyzioğlu, a.g.e., s. 718; Karacabey, a.g.m., II., s. 86; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 329; 

Tunçomağ, a.g.e., s. 525. 
108  Eren, a.g.e., s. 799; Feyzioğlu, a.g.e., s. 715; Karacabey, a.g.m. II, s. 82; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 332 

Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 544.  
109  “Madde hükmünün uygulanabilmesi için, ceza davası açılmış bulunması gerekmediği gibi; 

mahkumiyet kararı verilmiş olması da koşul değildir. Bu anlamda, Cumhuriyet Savcılığının 
kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı dahi, bağlayıcı ve etken değildir.” (Yargıtay 4. HD. T: 
09.06.2008, E: 2007/13029, K: 2008/7854, Bilgen, a.g.e., s. 222). “Borçlar Kanunu’nun 60/2. 
maddesinde öngörülen ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için eylemi işleyen hakkında ceza 
davası açılmış olması şart olmayıp, sadece haksız eylemin ceza hukuku bakımından suç olması 
yeterlidir.” (Yargıtay 4.HD., T: 20.09.1979, E: 4725, K: 9975). Bkz. aynı doğrultuda Yargıtay 
HGK., T: 18.11.1981, E: 1979/4-231, K: 1981/744; Yargıtay 4.HD. T: 21.05.1980, E:4356, K: 
6805; Yargıtay 4.HD. T: 25.01.1990, E: 1989/6101, K: 1990/285; (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
)Yargıtay 4. HD. T: 25.04.2005, E: 1074, K: 4340 (Tutumlu, a.g.e., s. 171-172). 

110  Çelik, a.g.e., s. 214; Feyzioğlu, a.g.e., s. 715; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 332. Yargıtay HGK. T: 
18.11.1981, E: 1979/4-231, K: 1981/744 (Bilgen, a.g.e., s. 223) 

111  Yargıtay 4. HD., T: 19.02.1949, E: 12626 (Tunçomağ, a.g.e., s. 525). 
112  Kılıçoğlu, a.g.e., s. 333; Tunçomağ, a.g.e., s. 525. 
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Ceza mahkemesi fiilin suç teşkil ettiğine karar vermiş ve bu karar da 

kesinleşmişse BK. m.53 hükmü uyarınca ceza mahkemesinin bu kararı ile tazminat 

davasına bakan hukuk mahkemesi hâkimi bağlı olacaktır113. Hukuk mahkemesi 

hâkimi, ceza mahkemesi kararı ile kesinleşen eylemlerin gerçekleşmediğini hukuk 

mahkemesinde tartışma konusu yapamaz114. Yine benzer şekilde ceza mahkemesi 

fiilin suç teşkil etmediğine ya da suçun işlenmemesi nedeniyle beraat yönünde karar 

vermiş ise, artık hukuk mahkemesinde ceza davası zamanaşımı dikkate alınamaz115.  

 

Buna karşılık Yargıtay’a göre, delil yetersizliğinden beraat halinde, hukuk 

mahkemesi fiilin suç niteliğinde olup olmadığını inceleyebilir116. Ceza mahkemesi 

fiilin suç teşkil edip etmediği hususunda bir karar vermiş değilse, fiilin suç teşkil 

edip etmediğini tazminat davasına bakan hakim ceza hukuku kuralarına göre 

belirleyecektir117.  

 

 Ceza kanunlarına göre suç teşkil eden bir haksız fiil genel af kabul edilmesi 

sonucunda, suç olmaktan çıkartılmışsa, artık hukuk mahkemesinde görülen tazminat 

davası için ceza davası zamanaşımı uygulanmayacaktır118. Zira genel af suç teşkil 

eden fiilin ceza hukukuna ilişkin tüm sonuçlarını ortadan kaldırmaktadır119. Genel af 

kabul edildiği için ceza davası zamanaşımı uygulanması durumu ortadan kalkmış 

                                                 
113  Çelik, a.g.e., s. 236; Eren, a.g.e., s. 799; Feyzioğlu; a.g.e., s. 715; Karacabey, a.g.m., II., s. 84; 

Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 545; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 723;Tutumlu, a.g.e., 
s. 57. 

114  Yargıtay 10.HD. T: 01.12.1981, E: 5692, K: 6273; Yargıtay 4.HD., T: 19.03.2001, E: 2000/12073, 
K: 2001/2587 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); Yargıtay HGK., T: 16.09.1981, E: 1979/1-131, K: 
1981/587 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

115   Eren, a.g.e., s. 799; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 545. 
116  Feyzioğlu, a.g.e., s. 716; Yargıtay HGK., T: 30.01.1976, E: 1974/4-475, K: 1976/159; Yargıtay, 

11. HD. T: 22.04.1999, E:1998/8330, K: 1999/3098 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); Yargıtay 4. 
HD. T: 25.10.1990, E: 1989/12558, K: 1992/7848 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). Aksi görüş 
Karacabey, a.g.m., II., s. 85-86. 

117  Çelik, a.g.e., s. 247; Feyzioğlu, a.g.e., s. 715; Karacabey, a.g.m., II., s. 84 Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 
545; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 723; Yargıtay 4. HD. T: 20.09.1979, E: 4725, 
K: 9975. 

118  Çelik, a.g.e., s. 221; Feyzioğlu, a.g.e., s. 711; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 335; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 
545; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e. s. 724; Tunçomağ, a.g.e., s. 526; Tutumlu, a.g.e., 
s. 58; Yargıtay İBK. T: 07.12.1955, E: 17, K: 26 (Tutumlu, a.g.e., s. 178). 

119  Mehmet Emin Artuk / Ahmet Gökcen / A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. 
bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2007, s. 1061 vd.  
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ise, BK.m.60/f.1’de yer alan bir yıllık zamanaşımı süresi bu tarihten itibaren 

işlemeye başlayacaktır120. Diğer bir ifadeyle, tazminat davası, ceza davası 

görülmekte iken af kanunu çıkartılmışsa af sebebiyle ceza davasının düşmesine 

karar verildiği; ceza davasının henüz açılmadığı hallerde ise af kanununun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde açılmalıdır121. Haksız fiil sorumlusu ve zarar 

bu tarihlerden sonra öğrenilirse, eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl 

içerisinde öğrenilmek ve bu süreyle sınırlı kalmak kaydıyla, son öğrenilen unsurun 

öğrenilme tarihinden itibaren bir yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır.  

 

Genel af değil de özel af kabul edilmişse, özel affın sadece cezaya ilişkin 

olması ve fiilin suç teşkil etme niteliğini ortadan kaldırmaması nedeniyle122, bu 

halde tazminat davalarında ceza davası zamanaşımının dikkate alınması 

gerekecektir123.  

 

b. Fiil İçin Ceza Kanunlarının Öngördüğü Zamanaşımı Süresi 

BK.m.60’da Düzenlenen Sürelerden Daha Uzun Olmalıdır 

 

Haksız fiil teşkil eden eylemin aynı zamanda ceza kanunlarına göre suç 

teşkil etmesi halinde ceza davası zamanaşımının uygulanabilmesi için, ceza davası 

zamanaşımı süresinin BK.m.60/f.1’de öngörülen sürelerden daha uzun olması 

gerekmektedir124.  

 

Ceza davası zamanaşımı süresi on yıldan fazla olduğu takdirde bu süre hem 

bir yıllık zamanaşımı süresinin hem de on yıllık zamanaşımı süresinin yerini alır125. 

Ceza davası zamanaşımı süresi on yıldan kısa ise BK.m.60/f.1’deki bir yıllık 

                                                 
120  Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 545. 
121  Feyzioğlu, a.g.e., s. 711; Yargıtay HGK. T: 18.11.1981, E: 1979/4-231, K: 1981/744 (Kazancı 

İçtihat Bilgi Bankası). 
122  Artuk / Gökcen / Yenidünya, a.g.e., s. 1061 vd.  
123  Çelik, a.g.e., s. 221; Eren, a.g.e., s: 800; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 335; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 545; 

Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e. s. 724; Tunçomağ, a.g.e., s. 526; Tutumlu, a.g.e., s. 
58; Yargıtay 4. HD. T: 11.12.1978, E: 12356, K: 13942 (Tutumlu, a.g.e., s. 59 - 60, dn: 135). 

124  Ceza davası zamanaşımı süreleri için bkz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 66. 
125  Eren, a.g.e., s. 800; Feyzioğlu, a.g.e., s. 718-719; Karacabey, a.g.m., II., s. 86; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 

328; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 544, Tutumlu, a.g.e., s. 59; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, 
a.g.e, s. 725; von Tuhr, a.g.e., s. 387 – 389. 
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zamanaşımı süresi yerine bu zamanaşımı süresi dikkate alınacak; on yıllık 

zamanaşımı süresi ise etkisini koruyacaktır126. Örneğin, ceza davasındaki 

zamanaşımı süresi on beş yıl ise, zarar gören en geç bu süre içerisinde zararı ve 

sorumlu şahsı öğrendiği takdirde tazminat davasını açmak zorundadır. Ceza 

davasındaki zamanaşımı süresi beş yıl ise, bu durumda haksız fiilden zarar gören 

kişi zararı ve sorumlu şahsı öğrendiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde, fiilin 

gerçekleştiği tarihten başlayarak da on yıl içinde tazminat davasını açabilecektir.  

 

3. Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı Kişiler 

 

Ceza davası zamanaşımı kural olarak ancak suç teşkil eden fiili işleyenler 

hakkında uygulanır. BK.m.51 hükmü çerçevesinde, aynı fiil yüzünden başka hukuki 

sebeplerle tazminatla sorumlu olmakla beraber kendi fiilleri suç teşkil etmeyen 

kimseler için ceza davası zamanaşımı uygulanamaz127.   

 

Bu çerçevede, BK.m.55 hükmüne göre istihdam edenlerin128 ve MK.m.369 

hükmüne göre ev başkanının sorumluluğu, istihdam edilenin veya ev başkanlığı 

                                                 
126  Çelik, a.g.e., s. 203; Eren, a.g.e., s. 800; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 544; Tekinay / Akman / 

Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 725; Tutumlu, a.g.e., s. 59. 
127  Eren, a.g.e., s. 800; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 545; “Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinin 2. 

fıkrasında yazılı olan ve suç niteliği bulunan haksız eylemlere ilişkin olan tazminat davalarında 
ceza zamanaşımının uygulanacağı kuralı, yalnız haksız eylemi işleyenlere karşı  açılan davalarla 
sınırlıdır. Suç niteliğindeki haksız eylemden ötürü, malca sorumlu olanlara karşı açılan davalarda 
uygulanacak zamanaşımı, TCK.’nın 465.m. deki düzenleme hariç, Borçlar Kanunu’nun 60. 
maddesinde yazılı bir yıllık zamanaşımı uygulanır.” (Yargıtay 4. HD. T: 23.06.1967, E: 4436, K: 
5427, Tutumlu, a.g.e., s: 61, dn:149.)  

128  Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 465. maddesi kapsamındaki suçlarda 
malvarlığı ile sorumlu olanlar hakkında da ceza zamanaşımı uygulanıyordu. Anılan hüküm şu 
şekilde düzenlenmişti: “Bir kimsenin veya bir şirketin hizmetinde bulunanlar tarafından vazife ve 
hizmet sırasında işlenen 455 ve 459’uncu maddelerde yazılı cürümlerden dolayı hükmedilecek 
tazminattan o kimse veya şirket malen mes’uldür.” Bu düzenleme karşısında Yargıtay, BK.m.55 
hükmüne nazaran, TCK.m.465 hükmünün özel bir düzenleme olduğunu kabul etmekte ve 
çalışanının TCK.m.455 ve TCK.m.459 hükmünde belirtilen suçları işlemesi halinde, tazminat 
sorumluluğu açısından adam çalıştıran hakkında da ceza zamanaşımın uygulanacağını kabul 
etmekteydi. Nitekim Yargıtay 4. HD bir kararında aynen şu şekle karar vermiştir: “Somut olayda 
davacıya zarar verenin davalı tarafından çalıştırılan konumunda bulunduğu tartışmasızdır. Böyle 
bir kişinin verdiği zarardan zararı veren kişiyle birlikte onu çalıştıranın da hukuki sorumluluğu 
bulunacağı Borçlar Kanunu’nun 55. maddesinde ifade edilmiştir. Borçlar Kanunu’nun anılan 
maddesindeki genel düzenleme dışında TCK’nın 465. maddesinde bir kimsenin veya bir şirketin 
hizmetinde çalışanlar tarafından çalıştıkları sırada işlenen ve TCK’nın 455 ve 459. maddelerinde 
yazılı eylemlerden dolayı hükmedilecek tazminattan haksız eylemi yapan kişi veya çalıştıranın da 
sorumlu olacağı ifade edilmiştir. Açıklanan şu yasal düzenlemeler itibariyle TCK’nın 465. 
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altında bulunan küçük, kısıtlı, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı kişilerin davranışına 

değil, istihdam edenin veya ev başkanının objektif özen ödevinin ihlaline 

dayandığından, ceza davası zamanaşımı süresi istihdam eden129 ve ev başkanı 

aleyhine açılan davalarda uygulanmaz130. 

 

Bu noktada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde 

öngörülen ceza zamanaşımı süresinin kimler hakkında uygulanacağının tespiti 

gerekmektedir. Anılan hüküm şu şekilde kaleme alınmıştır: 

 

“Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların 

giderilmesine ilişkin istemler, zarar görenin, zararı ve 

tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve 

herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde 

zamanaşımına uğrar. 

 

Dava cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu 

bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş 

bulunursa, bu süre maddi tazminat istemleri için de 

geçerlidir.”  
                                                                                                                                          

maddesinin Borçlar Kanunu’nun 55. maddesine göre daha özel nitelik taşıdığı ve çalıştıranın da 
hukuki sorumluluğu TCK’deki 455 ve 459. maddelerdeki eylemlerle sınırlı tutulduğu 
anlaşılmaktadır. Yasa koyucu böyle bir düzenlemeyi getirmiş olduğuna göre çalışanın özensiz 
davranması nedeniyle meydana getirdiği zarardan dolayı çalışanın tabi olduğu zamanaşımının 
çalıştıran için de uygulanması gerektiği sonucuna varılmalıdır.” (Yargıtay 4. HD. T: 31.01.2000, 
E: 1999/10753, K: 2000/610, Tutumlu, a.g.e., s. 184-186). Anılan Yargıtay kararına muhalefet 
şerhi koyan Yargıtay üyeleri, adam çalıştıran hakkında ceza davası zamanaşımı süresinin ceza 
yargılaması devam ettiği sürece söz konusu olabileceğini, ceza mahkemesinde karar verildikten 
sonra ceza zamanaşımının uygulanmayacağını belirtmişlerdir. Nitekim Yargıtay HGK. T: 
27.06.2001, E: 4-472, K: 547 sayılı kararında (Tutumlu, a.g.e., s. 67) “TCK. 465. maddesinin 
verdiği bu imkan sonucu sadece ceza davasının devam ettiği sürece Borçlar Kanunu’nun 60/1. 
maddesindeki bir yıllık sürenin dolduğundan söz edilemeyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus; ceza davasının varlığı nedeniyle uzamış olan zamanaşımının (uzamış) zamanaşımı süresi 
kadar olmayıp, haksız fiil sorumlusu hakkındaki ceza davasının süresi ile sınırlıdır.” şeklinde 
karar vermiştir. 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda mülga Türk Ceza Kanunu’nun 465. 
maddesinin karşılığı bulunmadığı gibi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile, mülga 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 365. maddesinde düzenlenen kamu davasına 
katılarak şahsi hakların hüküm altına alınması usulü de kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni yasalara 
göre ceza davasına katılarak şahsi hak talep edilemeyeceğinden, adam çalıştıran hakkında da ceza 
davası zamanaşımı uygulanamayacaktır. 

129  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 545. 
130  Eren, a.g.e., s. 800 – 801. 
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Doktrinde bir görüş, KTK.m.109/f.2 hükmünün sadece fiili 

gerçekleştirenlere (sürücü ve yardımcılarına) değil anılan kanunun 85. maddesinin 

son fıkrası hükmü gereğince işleten, araç maliki, girişimci, onarımcı, aracı, satıcı vb. 

ile kanunun 88. maddesi gereğince sigortacıya karşı açılacak tazminat davalarında 

da uygulanacağını belirtmektedir131.  

 

Yargıtay’ın konuya ilişkin olarak verdiği eski tarihli kararlarından 

KTK.m.109/f.2’de öngörülen ceza davası zamanaşımı süresinin işleten ve araç 

sahibi hakkında uygulanamayacağı görüşünü kabul ettiği anlaşılmaktadır132. 

Bununla birlikte Yargıtay’ın sonraki tarihli kararlarında, ceza zamanaşımı süresinin 

işleten açısından da uygulanacağı yönünde görüşünü değiştirdiği görülmektedir133. 

 

Gerek doktrindeki KTK.m.109/f.2 hükmünün sadece fiili gerçekleştirenlere 

değil işleten, araç maliki, girişimci, onarımcı, aracı, satıcı, sigortacı vb. karşı 

açılacak tazminat davalarında da uygulanacağı şeklindeki görüşe134; gerekse 

Yargıtay’ın ceza davası zamanaşımının işletene karşı açılacak tazminat davalarında 

da uygulanması gerektiği şeklindeki görüşüne katılmıyoruz. Zira, bu görüşlerin 

kabulü her şeyden önce ceza zamanaşımı süresinin kanunlarda düzenleniş amacına 

aykırılık teşkil edecektir. Daha önce de belirtildiği üzere, ceza zamanaşımının 

öngörülmesinin nedeni daha ağır olan cezai sorumluluğu devam eden failin daha 

                                                 
131  Çelik, a.g.e., s. 205; Eren ise “Zarar görenin, araç işletenin sigortacısına karşı sahip olduğu 

doğrudan doğruya dava hakkında da B.K. m. 60/II’de düzenlenmiş bulunan, ceza zamanaşımı 
süresi uygulanır” demektedir. (Eren, a.g.e., s. 800) 

132  Yargıtay 4. HD. T: 11.04.1979, E: 985, K: 4920 (Tutumlu, a.g.e., s. 61, dn: 153); Yargıtay 4. HD. 
T: 13.03.1981, E: 1164, K: 3171 (Tutumlu, a.g.e., s. 61, dn: 153). 

133  “Maddenin iki fıkrası arasındaki bağlantı gözetildiğinde ceza (uzamış) zamanaşımı süresinin 
işletenler hakkında da uygulanacağı kabul edilmelidir. Çünkü birinci fıkrada işleten ve sürücü 
hakkında bir ayrım yapılmaksızın maddi tazminat talepleri için iki yıllık zamanaşımı süresi kabul 
edilirken ikinci fıkrada ‘dava’ ve ‘maddi tazminat talepleri de’ sözcükleriyle birinci fıkradaki 
sistem aynen benimsenmiştir… Ne var ki 2918 sayılı KTK’nin 85/1. maddesinde kabul edilen 
ağırlaştırılmış objektif sorumluluğun amacı gözetildiğinde, böyle bir yorumla zarar görenlerin 
ekonomik gücü zayıf olan sürücülerle karşı karşıya kalmalarının önlendiği göz ardı 
edilmemelidir.”( Yargıtay 4. HD. T: 24.04.1989, E: 1988/9130, K: 1989/3869, Tutumlu, a.g.e., s. 
153); Yargıtay HGK. T: 10.10.2001, E: 19-652, K: 705 (Tutumlu, a.g.e., s. 169-170); Yargıtay 4. 
HD. T: 23.01.2003, E:2002/9945, K: 2003/760 (Tutumlu, a.g.e., s. 172-173); Yargıtay 4. HD. T: 
18.02.1999, E: 1998/9746, K: 1998/1189; Yargıtay 4. HD. T: 07.03.1996, E:1996/1033, K: 
1996/1461. 

134  Çelik, a.g.e., s. 205; Eren, a.g.e., s. 800. 
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hafif olan hukuki sorumluluktan kurtulmasını önlemektir. Diğer bir ifadeyle ceza 

zamanaşımı, cezai ve hukuki sorumluluklar arasında bir paralellik kurma 

düşüncesine dayanmaktadır. İşletenin sorumluluğu cezai değil, objektif bir 

sorumluluktur.  

 

KTK.m.109/f.2 ile BK.m.60/f.2 hükmü tekrar edilmek istenmiştir. Bu 

hükümle, BK.m.60/f.2’den farklı olarak suç teşkil eden fiil nedeniyle sorumlu 

tutulan kişiler yanında araç işletenleri ya da istihdam edenleri de uzun süreli ceza 

zamanaşımı süresine tabi tutmak amaçlanmamıştır135. Maddede bahsi geçen “cezayı 

gerektiren bir fiil” ifadesi de sadece suçun failinin fiilini ifade etmekte olup, araç 

işletenlerin ya da istihdam edenlerin cezayı gerektiren bir fiili bulunmamaktadır. 

Başka bir ifadeyle bu kişilere karşı açılan dava cezayı gerektiren bir fiilden 

doğmamakta, yasanın bu kişilere yüklediği sorumluluktan doğmaktadır. 

 

Ayrıca işletenin ekonomik üstünlüğü onun ceza zamanaşımına tabi 

tutulmasını gerektirmez. Zaten KTK.m.109/f.1 hükmüyle, BK.m.60/f.1 hükmünde 

öngörülen bir yıllık süre iki yıla çıkartılmıştır. Nispeten daha uzun olan bu süre 

içinde hakkını aramayan alacaklıyı, kanunun amacına aykırı yorumlar yapmak 

suretiyle, bir de ceza zamanaşımından faydalandırmak için bir neden yoktur136. 

 

 Ceza zamanaşımının failin ölmesi nedeniyle mirasçılara kaşı açılacak 

davalarda da uygulanıp uygulanmayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır. Ceza 

zamanaşımının failin ölmesi nedeniyle mirasçılara kaşı açılacak davalarda da 

uygulanacağı belirtildiği gibi137, ceza zamanaşımının failin ölmesi halinde 

mirasçılara karşı açılacak davalarda uygulanamayacağı da belirtilmektedir138. 

Yargıtay eski tarihli kararlarında139 mirasçılar için ceza zamanaşımının 

uygulanmayacağını belirtmiş olmasına rağmen, yeni tarihli kararlarında, 

                                                 
135  Kılıçoğlu, a.g.e., s. 338. 
136  Aynı yönde bkz: Tutumlu, a.g.e., s. 62 – 63. 
137  Çelik, a.g.e., s. 217; Eren, a.g.e., s. 800; Feyzioğlu, a.g.e., s. 717; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 546; 

Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 726.  
138  Belgesay, a.g.e., s. 160; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 329; Tutumlu, a.g.e., s. 60 – 61; von Tuhr, a.g.e., s. 

388. 
139  Yargıtay 4. HD. T: 23.01.1964, E: 2925, K: 379. 
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mirasçıların ölenin külli halefi olması gerekçesinden hareketle, ceza davası 

zamanaşımının mirasçılara karşı açılacak tazminat davalarında da uygulanacağını 

kabul etmektedir140.  

 

 Tazminat davalarında ceza zamanaşımının uygulanmasını öngören 

BK.m.60/f.2’deki hükmün düzenleniş nedeni göz önünde bulundurulduğunda, 

işletene karşı açılacak tazminat davalarında olduğu gibi benzer gerekçelerle, 

mirasçılara karşı açılacak tazminat davalarında da ceza zamanaşımı süresinin 

uygulanmaması gerektiği kanaatindeyiz141.  

 

 Tüzel kişilerin organlarının fiilleri, tüzel kişilerin fiili sayıldığından, bu 

organların işledikleri haksız fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde, tüzel kişi 

aleyhine açılacak tazminat davalarında ceza zamanaşımı süresi uygulanır142.  

 

E. Daimi Def’i Hakkı 

 

 Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinin 3. fıkrasına göre, haksız fiil zarar gören 

aleyhine bir alacak doğurmuşsa, zarar gören kendisinin tazminat talebi 

zamanaşımına uğramış olsa bile, o alacağı vermekten imtina edebilir. Haksız fiil 

mağdurunun kendi borcunu ifa etmekten devamlı olarak kaçınabilme hakkına daimi 

def’i hakkı denir143. Anılan BK.m.60/f.3 hükmü şu şekilde düzenlenmiştir144: 

 

                                                 
140  Yargıtay 4. HD. T: 25.01.1990, E: 1989/6101, K: 1990/285 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); 

Yargıtay 4. HD. T: 08.07.1986, E: 1986/4736, 1986/5453 (Tutumlu, a.g.e., s. 182-183); Yargıtay 
4. HD. T: 14.09.1987, E: 2461, K: 6505. 

141  Karacabey de benzer şekilde konuya ilişkin şu açıklamaları yapmaktadır: “Kanımızca ceza 
zamanaşımının malca sorumlu olanlara uygulanması mümkün değildir. Ceza zamanaşımının 
tazminat davasında uygulanmasını gerekli kılan temel neden, birkaç kere tekrarlandığı gibi 
Devletin ceza kovuşturmasını yürüttüğü sürece, kişisel hakkın sönmesinin doğruluk, mantık 
kurallarına ve hayatın olağan akışına uygun olmamasıdır. Diğer bir deyişle cezai sorumluluğa 
paralel olarak ceza zamanaşımı uygulanmalıdır. Malca sorumluların cezai sorumlulukları 
olmadığına göre, ceza zamanaşımının uygulanmaması gerekir.” (Karacabey, a.g.m., II., s. 89)  

142  Eren, a.g.e., s. 800; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 725. 
143  Zekeriya Kürşat, Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul, Kazancı, 2003, s. 119. 
144  Daimi def’i hakkı yürürlükteki hükme paralel olarak TBKT.m.71/f.2’de şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden 
doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.” 
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“Eğer haksız bir fiil, mutazarrır olan taraf aleyhinde bir 

alacak tevlit etmiş olursa, mutazarrır kendisinin tazminat 

talebi müruru zaman ile sakıt olsa bile o alacağı vermekten 

imtina edebilir.”  

 

Bir sözleşmesel ilişki hile veya tehdit altında yapılmışsa, BK.m.31 hükmü 

uyarınca yapılan bu sözleşme geçerli olmakla beraber zarar göreni (hile veya 

tehdide maruz kalanı) bağlamaz. Zarar gören (hile veya tehdide maruz kalan) bu 

sözleşmeyi BK.m.31 hükmü doğrultusunda hileyi öğrendiği, tehdidin etkisinden 

kurtulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde iptal edebilir. Bu halde hile veya ikrah ile 

yapılan sözleşme geçerli hale gelmeyeceğinden, böyle bir sözleşmeden daimi def’i 

hakkının kullanılmasına imkan sağlayacak nitelikte bir alacak hakkı da 

doğmayacaktır.145  

 

Bununla birlikte sözleşme bir yıl içinde iptal edilmediği için her iki tarafı 

bağlar ve bu sözleşmeden hile veya tehditle iradesi sakatlanan aleyhine bir borç, 

karşı taraf lehine de bir hak doğarsa, karşı tarafın bu hakkını talep etmesi halinde, 

haksız fiile (hile veya tehdide) maruz kalan taraf haksız fiil def’ini ileri sürebilir146. 

BK.m.60/f.3 hükmünün haksız fiilin sadece haksız fiili gerçekleştiren kişi lehine hak 

doğurduğu durumlarda değil, haksız fiil faili dışında başka kişiler lehine hak 

doğurduğu durumlarda da uygulanacağı kanaatindeyiz. Zira anılan hükümde haksız 

fiil sonucu doğan hakkın sahibi açısından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

 

Daimi def’i hakkından yararlanma, sözleşmeyi iptale ilişkin iradenin karşı 

tarafa bir yıl içinde beyan edilmemesi halinde uygulanacak olup; hile veya ikrah 

altında yapılan sözleşmeye açıkça onay verilmesi halinde, daimi def’i hakkından 

yararlanılamayacaktır147. 

                                                 
145  Belgesay, a.g.e., s. 163. 
146  Belgesay, a.g.e., s. 163;  Eren, a.g.e., s. 801; Feyzioğlu, a.g.e., s. 720; Reisoğlu; a.g.e., s. 236; 

Tunçomağ, a.g.e., s. 527. 
147  Reisoğlu, a.g.e., s. 236. Doktrinde BK.m.60/f.3 hükmünün Borçlar Kanunumuzun irade 

sakatlıkları sistemiz ile bağdaşmadığı bu nedenle uygulama alanına sahip olmadığı görüşü de ileri 
sürülmüştür. Bu görüş taraftarlarına göre, hileye maruz kalan taraf bir yıllık süre içerisinde 
sözleşmeyi iptal etmezse, sözleşme geçerli bir hale gelir ve geçerli bir borcun ifasından imtina 
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Haksız fiil def’i sürekli nitelikte olup, zamanaşımına tabi değildir148. 

BK.m.60/f.3 hükmü emredici nitelikte olması nedeniyle, zarar gören söz konusu 

def’i hakkını kullanmaktan önceden feragat edemez. Bununla birlikte def’i hakkı 

doğduktan sonra bundan zımnen (hakkı kullanmayarak) veya açıkça feragat etmek 

mümkündür. 

 

V. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN ALACAKLAR 

 

A. Genel Olarak 

 

Kanun koyucu sebepsiz zenginleşmeden doğan borçların tabi olduğu 

zamanaşımı süresini, diğer borcun kaynaklarında (sözleşmeden ve haksız fiilden 

doğan borçlarda) olduğu gibi ayrı bir madde altında düzenleme ihtiyacını 

duymuştur. Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak haklarının zamanaşımı süresi, 

haksız fiilden doğan tazminat alacaklarının tabi olduğu zamanaşımı süresini 

düzenleyen BK.m.60 hükmüne paralel olarak, BK.m.66’da şu şekilde kaleme 

alınmıştır149: 

 

“Haksız surette mal iktisabından dolayı ikame olunacak dava, 

mutazarrır olan tarafın verdiğini istirdada hakkı olduğuna 

ıttılaı tarihinden itibaren bir senenin müruriyle ve herhalde 

bu hakkın doğduğu tarihten itibaren on senenin müruriyle 

sakıt olur. Eğer mal iktisabı mutazarrır olan taraf aleyhinde 
                                                                                                                                          

edilmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle sözleşmeyi iptal etmeyerek, geçerli hale getiren borçluya 
karşı borcunu ifadan kaçınacağı daimi def’i hakkının verilmesi yerinde değildir (Kürşat, a.g.e., s. 
120-122). 

148  Çelik, a.g.e., s. 139; Eren, a.g.e., s. 801. 
149  Haksız fiillerden doğan tazminat alacakları ile sebepsiz zenginleşmeden doğan iade alacakları 

arasındaki zamanaşımı süresi bakımından yürürlükteki kanunda bulunan paralelliğin, Türk Borçlar 
Kanunu Tasarısı’nda da korunduğu anlaşılmaktadır. Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak 
haklarının zamanaşımı süresi TBKT.m.81’de aynen şu şekilde düzenlenmiştir: “Sebepsiz 
zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten 
başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle 
gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu 
ifadan kaçınabilir.” 
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bir borç teşkilinden ibaret ise, mutazarrırın hakkı müruru 

zaman ile sakıt olmuş olsa bile, bu borcu ifa etmez.”  

 

 Haksız fiilden doğan alacaklarda olduğu gibi, sebepsiz zenginleşmeden 

doğan alacaklarda da biri bir yıllık kısa, sübjektif ve nispi, diğeri on yıllık uzun, 

objektif ve mutlak olmak üzere iki ayrı zamanaşımı süresi öngörülmüştür150. 

BK.m.60/f.3 hükmüne paralel olarak, BK.m.66/f.2 hükmünde zamanaşımı 

süresinden bağımsız sebepsiz zenginleşme defi düzenlenmiştir. Bununla birlikte, 

BK.m.66 hükmünde, BK.m.60/f.2.’de olduğu gibi, sebepsiz zenginleşmeyi doğuran 

olayın ceza kanunlarına göre suç teşkil eden bir fiil olması ve bu fiilin daha uzun bir 

ceza davası zamanaşımına tabi tutulması halinde, bu uzun sürenin sebepsiz 

zenginleşme davasına uygulanması hususu düzenlenmemiştir. Bu durum ise 

doktrinde çeşitli farklı görüşlerin ileri sürülmesine neden olmuştur151.   

 

BK.m.66 hükmünde sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklara uygulanacak 

genel bir zamanaşımı süresi düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle kanunlarda 

sebepsiz zenginleşme alacağına ilişkin özel bir zamanaşımı süresi düzenlenmişse152, 

bu hükmün getirdiği zamanaşımı süresi dikkate alınmalı, kanunlarda zamanaşımına 

ilişkin özel bir düzenlemenin bulunmadığı hallerde ise BK.m.66 hükmü 

uygulanmalıdır. 

 

BK.m.66’da sadece sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklara uygulanacak 

zamanaşımı süresi düzenlenmiştir. BK.m.66’da düzenlenmeyen zamanaşımı 

süresinin hesaplanması, zamanaşımını durduran ve kesen sebepler, zamanaşımının 

hüküm ve sonuçları gibi konularda zamanaşımına ilişkin genel hükümler 

uygulanır153.   

 

 
                                                 
150  Necip Kocayusufpaşaoğlu / Hüseyin Hatemi / Rona Serozan / Abdulkadir Arpacı, Borçlar 

Hukuku Genel Bölüm, 3. C., 4. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s. 383; Eren, a.g.e., s. 861. 
151  Bkz: 3. Bölüm, V, E. 
152  Türk Ticaret Kanunu’nun 473, 535, 767 ve 1268. maddelerinde şirket, taşıma ve sigorta 

ilişkilerinde fazladan ödenen paraların iadesi için özel zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir. 
153  Çandarlı, a.g.e., s. 60; Reisoğlu, a.g.e., s. 252. 
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B. Bir Yıllık Süre 

 

 Bir yıllık sürenin işlemeye başlaması için iade alacaklısının hem sebepsiz 

zenginleşmeyi hem de kendisi aleyhine sebepsiz zenginleşen kişiyi öğrenmesi 

gerekmektedir154. İade alacaklısının kendisi aleyhine zenginleşen kişiyi öğrenmiş 

sayılması için, haksız fiillerde olduğu gibi, bu kişiye karşı dava açabilecek 

nitelikteki kimlik bilgilerini öğrenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde açılacak 

dava husumet yokluğu nedeniyle reddedilecektir. 

 

Sebepsiz zenginleşme sonucunda küçük veya kısıtlı fakirleşmişse, bir yıllık 

süre, fakirleşen küçük veya kısıtlının değil, küçük veya kısıtlının kanuni 

temsilcisinin sebepsiz zenginleşmeden sorumlu kişiyi ve zenginleşme miktarının 

öğrenmesi ile başlamalıdır.  

 

İade alacaklısının tüzel bir kişi olduğu hallerde ise bir yıllık süre, tüzel 

kişilerin dava açmaya yetkili organlarının sebepsiz zenginleşmeden sorumlu olan 

kişiyi ve zenginleşmeyi öğrenmesi ile başlamalıdır. 

 

İadeye konu zenginleşme miktarının kesin olarak öğrenilmesi gerekli 

olmayıp, dava açmaya imkan verecek ölçüde, diğer bir ifadeyle iade alacaklısının 

dava açmak hususunda kararını etkilememesi gereken bir farkla yaklaşık olarak 

zenginleşme tutarını öğrenmesi yeterli görülmektedir155.  

 

 Buna karşılık Doktrinde Eren, kanun koyucunun sebepsiz zenginleşme 

davası için öngördüğü bir yıllık sürenin çok az olduğunu, başkaca hukuk 

sistemlerinde bulunmadığını belirterek, iade alacaklısı aleyhine olan bu hükmü 

kısmen telafi etme düşüncesiyle, bir yıllık sürenin işlemeye başlaması için davacının 

dava açma hakkına sahip olduğunu kesin olarak öğrenip bilmesi gerektiğini ifade 
                                                 
154  Çandarlı, a.g.e., s. 58; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 795. “Bir yıllık sürenin başlaması için, iade 

alacaklısının kendisi aleyhine zenginleşen kişiyi ve zenginleşmenin kapsamını bilmesi aranmalı; 
bununla birlikte, zenginleşmenin gerçekleşmiş olması, yani hakkın doğmuş olması da 
aranmalıdır.” (Yargıtay 3. HD. T: 26.06.2007, E: 2007/5010, K: 2007/11086, Bilgen, a.g.e., s. 
427).  

155  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 795. 
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etmektedir156.  Bu görüşe göre, davacının gerekli özeni göstermesi halinde dava 

açma hakkını öğrenme ihtimalinin bulunması yeterli olmayıp, bu hakkını öğrenmesi 

gereklidir. Doktrinde Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı ise, bir yıllık 

kısa sürenin elden geldiğince geç işletilmeye başlatılabilmesi için öğrenme 

koşulunun olabildiğince dar ve sıkı yorumlanmasının işlevsel menfaat 

(değerlendirme) hukukçuluğunun bir gereği olduğunu belirtmektedirler157. 

 

 Elbirliği (iştirak) halinde alacak hakkına sahip bulunan iade alacaklılarının 

tamamının bu bilgileri öğrenmesine kadar, bir yıllık süre işlemeye başlamaz158.  Bu 

nedenle örneğin sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkını miras yoluyla 

iktisap eden mirasçıların tamamının bu bilgileri öğrenmesiyle bir yıllık zamanaşımı 

süresi işlemeye başlayacaktır.  

 

C. On Yıllık Süre 

 

BK.m.66 hükmünde öngörülen on yıllık zamanaşımı süresi, BK.m.125 

hükmünde kabul edilen genel zamanaşımı süresine uygun olarak düzenlenmiştir. On 

yıllık süre azami süre olup, bir yıllık sürenin üst sınırı on yıllık süreyle sınırlıdır. Bu 

nedenle on yıllık sürenin dolmasına üç ay kala dava hakkı öğrenilmişse, öğrenme 

tarihinden itibaren bir yıl içinde değil, on yıllık süreden arta kalan üç aylık süre 

içinde dava açılması gerekmektedir. Bununla birlikte on yıllık süre dolmadan önce 

dava açma hakkı öğrenilmiş ve öğrenme tarihinden itibaren bir yıllık süre geçmişse 

                                                 
156  Eren, a.g.e., s: 862. Gerçekten Eren BK.m.66’daki zamanaşımı süresini çok az bulmakta ve şöyle 

eleştirmektedir: “Kanun koyucunun sebepsiz zenginleşme davasında bir yıllık bir süre tanımasını 
anlamak zordur. Bu, kanun koyucunun sebepsiz zenginleşme ile haksız fiil arasında bilimsel 
olmayan bir benzerlik görmesinden ve böylece BK. mad. 60’taki espriyi buraya da aktarmak 
istemesinden ileri gelmektedir. Bu nedenle sebepsiz zenginleşmeye ‘haksız fiil benzeri = quasi 
delikt’ de denilmektedir. Tarihi açıdan ve yabancı hukuk sistemlerinde örneği görülmeyen bir 
yıllık süre İsviçre Borçlar Kanunundaki değişiklik sonrasında kabul edilmiş ve oradan da Türk 
Borçlar Kanununa alınmıştır. Bir yıllık sürenin kabul edilmesi aslında sebepsiz zenginleşme talep 
ve davasının şartlarının ağırlaştırılması ve dolayısıyla davacı aleyhine zorlaştırılması sonucunu 
doğurmuştur. Buna karşılık Alman hukukunda sebepsiz zenginleşme davası içi bir tek zamanaşımı 
süresi tanınmış olup o da 30 yıllık mutlak ve objektif bir süredir.” (Eren, a.g.e., s. 861-862, dn: 
236). 

157  Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı, a.g.e., s. 384. 
158  Eren, a.g.e., s. 862; Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 795. 
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on yıllık zamanaşımı süresinin bir önemi kalmayacaktır. Zira bu halde bir yılın 

dolmasıyla alacak zamanaşımına uğrayacaktır. 

 

BK.m.128 hükmüne göre zamanaşımı, alacağın muaccel olduğu andan 

itibaren başlar. Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkı da sebepsiz 

zenginleşmenin meydana geldiği anda muaccel olur ve zamanaşımı süresi bu andan 

itibaren işlemeye başlar159. Bununla birlikte on yıllık sürenin başlangıç anı sebepsiz 

zenginleşmeye neden olan olayın çeşidine göre değişir. İfa sonucu zenginleşme 

türlerinden geçersiz sebebe dayanan zenginleşmelerde on yıllık süre, kazandırmanın 

yapıldığı ve dolayısıyla zenginleşmenin gerçekleştiği andan itibaren işlemeye 

başlayacaktır. Gerçekleşmeyen bir sebebe dayanan zenginleşmelerde bu süre, 

sebebin gerçekleşmeyeceğinin kesin olarak anlaşıldığı andan itibaren; sonradan 

ortadan kalkan sebebe dayanan zenginleşmelerde ise, sebebin ortadan kalktığı 

tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır160. 

 

İfa dışındaki zenginleşmelerde ise on yıllık zamanaşımı süresi 

zenginleşmenin gerçekleştiği andan itibaren başlayacaktır. Gerçekten de haksız fiil 

ya da bir doğa olayı sonucunda ortaya çıkan sebepsiz zenginleşmelerde on yıllık 

süre, haksız fiilin ya da doğa olayının oluştuğu andan itibaren başlayacaktır.  

 

Süreklilik arz eden bir fiilden doğan sebepsiz zenginleşmelerde ise on yıllık 

süre, fiilin tamamlanarak zenginleşmenin sona erdiği andan itibaren işlemeye 

başlayacaktır. Sebepsiz zenginleşemeye neden olan fiil süreklilik arz etmeyip, belirli 

aralıklarla tekrarlanmaktaysa, bu halde on yıllık süre, her bir tekrardan itibaren, 
                                                 
159  Yargıtay 3. HD. T: 09.07.2007, E: 2007/10027, K: 2007/11878 (Bilgen, a.g.e., s. 400). 
160  Belgesay, a.g.e., s. 185; Eren, a.g.e., s. 863; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 796; Reisoğlu, a.g.e., s. 252. 

“Şu durumda; sebepsiz zenginleşmede geri verme borcu, zenginleşmenin geçersiz bir nedene 
dayanması durumunda hemen; geleceğe yönelik bir neden bulunuyorsa onun oluşmadığı an; var 
olan bir neden bulunuyorsa da onun ortadan kalktığı zaman doğmuş olur. Edim yerine getirildiği 
sırada geçerli bir hukuksal neden bulunmasına karşın sonradan bu neden ortadan kalkmış olursa, 
bu durumda sebepsiz zenginleşme, nedenin ortadan kalktığı an meydana gelir.” (Yargıtay HGK T: 
06.02.2008, E:2008/3-40, K: 2008/102, Bilgen, a.g.e., s. 410-415). “O halde bir yıllık zamanaşımı 
iptal kararının Resmi Gazete ile yayınlandığı 11.04.1978 günü işlemeye başlayacaktır. Çünkü 
ödemenin sebebini teşkil eden yasa hükmü ayakta durdukça, sebepsiz iktisabın ve bunun doğal 
sonucu olan dava hakkının varlığından söz edilemez. Henüz dava hakkının doğmadığı hallerde ise 
BK’nın 66. maddesinde öngörülen zamanaşımını düşünmeye gerek yoktur.” (Yargıtay HGK T: 
15.12.1982, E: 778, K: 941, Tutumlu, a.g.e., s. 248-249).   
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diğerlerinden bağımsız olarak işlemeye başlar. Anlaşılacağı üzere, burada her bir 

tekrar diğerlerinden bağımsız bir sebepsiz zenginleşme alacağı doğurur ve bu 

alacaklar için birbirinden bağımsız zamanaşımı süreleri söz konusu olur. 

 

D. Sebepsiz Zenginleşme Def’i 

 

BK.m.66 hükmünde, sebepsiz zenginleşmenin fakirleşen aleyhine alacak 

hakkı kazanma şeklinde gerçekleştiği durumlarda, BK.m.60/f.3 hükmüne paralel 

olarak, fakirleşen lehine özel bir defi hakkı düzenlenmiştir. Anılan hüküm şu 

şekildedir161:  

 

“Eğer mal iktisabı mutazarrır olan taraf aleyhinde bir borç 

teşkilinden ibaret ise, mutazarrırın hakkı müruru zaman ile 

sakıt olmuş olsa bile, bu borcu ifa etmez.” 

 

Hükümden anlaşılacağı üzere, sebepsiz zenginleşme sonucunda zenginleşen, 

fakirleşen aleyhine bir alacak hakkı elde etmiş ise, fakirleşen kendi iade alacağı 

zamanaşımına uğramış olsa bile, bu borcu ifa etmekten kaçınabilecektir162.  

 

Doktrinde söz konusu hükmün sebebe bağlılık (illilik) ilkesinin kabul 

edildiği bir hukuk sisteminde pratik bir değerinin olmadığı ifade edilmektedir. Zira, 

böyle bir sistemde alacak geçerli ise ortada sebepsiz bir zenginleşme olmayacak; 

alacak geçersiz ise karşı taraf def’inin ileri sürülebileceği bir alacağa zaten sahip 

olmayacaktır163. Bununla birlikte anılan hükmün geçersiz bir sebebe dayanılarak, 

BK.m.17 hükmü uyarınca yapılan mücerret borç ikrarından doğan alacak hakları 

için uygulanacağı hususu gözden uzak tutulmamalıdır164.  

                                                 
161  Sebepsiz zenginleşme def’i, yürürlükteki hükme benzer olarak TBKT.m.81/f.2.’de şu şekilde 

düzenlenmiştir: “Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse 
diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan 
kaçınabilir.” 

162  Eren, a.g.e., s. 864. 
163  Eren, a.g.e., s. 864. 
164  Belgesay, a.g.e., s. 185; Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı, a.g.e., s. 383; Oğuzman 

/Öz, a.g.e., s. 796; Reisoğlu, a.g.e., s. 252. 
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Sebepsiz zenginleşme def’i sürekli nitelikte olup, zamanaşımına tabi 

değildir165. BK.m.66/f.2 hükmü emredici nitelikte olması nedeniyle, fakirleşen söz 

konusu def’i hakkını kullanmaktan önceden feragat edemez. Bununla birlikte def’i 

hakkı doğduktan sonra bundan açıkça veya zımnen (hakkı kullanmayarak) feragat 

etmek mümkündür. 

 

E. Ceza Zamanaşımı Süresi 

 

Öncelikle belirtilmelidir ki, BK.m.66 hükmünde, BK.m.60/f.2.’den farklı 

olarak, sebepsiz zenginleşmeyi doğuran olayın ceza kanunlarına göre suç teşkil 

etmesi halinde, ceza zamanaşımı süresinin sebepsiz zenginleşme davasına 

uygulanması hususu düzenlenmemiştir166. 

 

Bu durum karşısında doktrinde iki görüş ileri sürülmüştür: Bir görüşe göre, 

BK.m.60/f.2 hükmünde haksız fiiller için öngörülen ceza zamanaşımı süresi kıyasen 

sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklar için de uygulanmalıdır167. Diğer bir 

görüşe göreyse iki kurum arasında özellikle dava haklarının doğması yönünden 

önemli bir fark bulunduğundan, BK.m.60/f.2 hükmünde öngörülen ceza zamanaşımı 

süresi sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklara uygulanamaz.  

 

Kanaatimizce ilk görüş daha isabetlidir. Hem sebepsiz zenginleşme 

nedeniyle sorumluluğunu gerektiren hem de ceza kanunlarına göre suç teşkil eden 

bir eylemin farklı zamanaşımı sürelerine tabi olması hukuk mantığına ve adalet 

duygusuna aykırı sonuçları beraberinde getirecektir. Ceza sorumluluğunun sebepsiz 

zenginleşme sorumluluğundan daha ağır olduğu kuşkusuzdur. Sebepsiz 

zenginleşmeyi gerçekleştirenin daha ağır sorumluluğu devam ederken görece daha 

                                                 
165  Aybay, a.g.e., s. 102; Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı, bu durumu aynen şu şekilde 

belirtmektedirler: “BK 66 II’de haksız zenginleşme define sürekli bir karakter tanınması, ta 
Romadan kalma ünlü bir ilkenin yansımasıdır: Saldırı (atak) planında geçici olan hak, savunma 
planında sürekli olur. Quae ad agendum temporolia, ad excipiendum sunt perpetua.” 
(Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı, a.g.e., s. 383). 

166  Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda da konuya ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 
167  Eren, a.g.e., s. 864, dn: 245’de belirtilen yazarlar. 
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hafif sorumluluğunun sona ermesi adalet duygusuna ve hukuk mantığına aykırı 

olacaktır.  

 

F. Zamanaşımı Sürelerinin Yarışması Sorunu 

 

Sebepsiz zenginleşene karşı açılacak davalarda uygulanacak zamanaşımı 

süresi BK.m.66 hükmünde öngörülen bir ve on yıllık sürelerdir. Bununla birlikte 

bazı durumlarda iade yükümlülüğü sebepsiz zenginleşemeye değil de, özel bir 

hükme dayanıyorsa, BK.m.66 hükmü değil, özel hükmün öngördüğü zamanaşımı 

süresi uygulanacaktır168.  

 

Doktrindeki bir görüşe göre, sebepsiz zenginleşme kurumu diğer hukuki 

kurumlardan tamamen bağımsız olup, ikincil nitelikte değildir. Bu nedenle kendine 

özgü şartların gerçekleştiği her durumda, diğer taleplerle yarışabilir169.  

 

Doktrindeki diğer bir görüş ise170, sebepsiz zenginleşme talebi diğer talepler 

karşısında daima ikincildir. Bu nedenle aynı olayda, ayni haktan (istihkak davası), 

zilyetlik hükümlerinden, sözleşmeden, sözleşme benzeri bir hukuki ilişkiden ya da 

haksız fiilden kaynaklanan bir talebin ileri sürülmesi olanağının bulunduğu hallerde 

sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanmayacaktır. Taraflar arasında başka 

herhangi bir hukuki ilişkiye dayanan talep bulunması halinde, sebepsiz 

zenginleşmeye dayanan iade talebine kesinlikle yer olmayacaktır171. 

 

                                                 
168  Çelik, a.g.e., s. 55. 
169  M. Turgut Öz, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul, Kazancı, 1990, s. 61. 
170  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 741, dn: 92’de belirtilen yazarlar. 
171  “Bütün bu açıklamalara göre, sebepsiz zenginleşme alacaklıya, ikinci derecede (tali nitelikte) bir 

dava hakkı temin eder. Mal varlığındaki azalmanın başka asli nitelikteki davalarla önlenmesi 
mümkün ise, sebepsiz zenginleşme davası gündeme gelmez. Aynı ilkenin bir sonucu olarak, 
sözleşmeden doğan bir hukuksal ilişkinin bulunduğu hallerde tarafların sebepsiz zenginleşmeye 
dayanan bir talepte bulunması olanaklı değildir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
6.1.1968 gün ve E: 1966/T-1728, K:6 sayılı kararında da, feshedildiği ileri sürülen bir 
sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın, sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi ve 
zamanaşımının da buna göre belirlenmesi gerektiği kabul edilmiştir.” (Yargıtay HGK. T: 
13.06.2007, E: 2007/18-330, K: 2007/350, Bilgen, a.g.e., s. 415-419).      
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Doktirinde Oğuzman / Öz tarafından isabetle belirtildiği üzere172, sebepsiz 

zenginleşmenin şartları kanunda öngörülmüş olup, bunlar arasında sebepsiz 

zenginleşmenin ikincil nitelikte olması gerektiği şeklinde bir şart bulunmamaktadır. 

Bu nedenle şartlarının oluşması halinde sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler 

diğer hak ve taleplerle yarışabilecektir. Bununla birlikte her bir somut olayda dikkat 

edilmesi gereken husus, diğer hak ve taleplerin varlığının, sebepsiz zenginleşme için 

aranan şartları ortadan kaldırıp kaldırmadığı hususudur. Bu bağlamda sebepsiz 

zenginleşmeden doğan talebin çeşitli talepler karşısındaki durumu ayrı ayrı 

incelenmelidir. Örneğin istihkak davasının varlığı, mülkiyetin karşı tarafa 

geçmediğini ve sebepsiz zenginleşmenin gerçekleşmediğini gösterir. Şu halde bu iki 

talebin yarışması mümkün değildir. 

 

Somut bir uyuşmazlığa iki hukuk kuralının da uygulanması ihtimalinin 

bulunduğu hallerde, daha özel olan hükmün uyuşmazlığa uygulanması, “özel 

normun önceliği ilkesine” uygun olacaktır173.  Aslında bu hallerde somut olaya 

uygulanacak iki hukuk kuralı bulunmamaktadır. Özel olan hüküm genel hükmün 

uygulanmasına mani olmakta ve somut olaya uygulanacak tek kural olarak kendisini 

kabul ettirmektedir. Bu sebeple iade borcunun özel olarak düzenlendiği konularda 

sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümlerin değil, özel hükmün ve özel hükmün 

öngördüğü zamanaşımı süresinin tek başına uygulanması gerekecektir174. 

 

Sebepsiz zenginleşmeden doğan taleplerin diğer hak ve taleplerle yarışıp 

yarışmadığı hususu doğal olarak zamanaşımı sürelerinin de yarışıp yarışmadığı 

sonucunu beraberinde getirmektedir.  

 

Sonuç olarak sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler diğer hak ve talepler 

karşısında ikincil bir nitelikte olmadığından, her bir somut olayda sebepsiz 

zenginleşmeden doğan taleplerin ve diğer hak ve taleplerin birlikte uygulanıp 

                                                 
172  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 741. 
173  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 741. 
174 Öz, a.g.e., s. 62. 
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uygulanmayacağı değerlendirilmeli, birlikte uygulandığı hallerde hak sahibinin 

tercih ettiği talebin bağlı olduğu zamanaşımı süresi somut olaya uygulanmalıdır175. 

 

VI. AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN ALACAKLAR 

 

 Ayıba karşı tekeffül, satılan şeyin satıcının zikrettiği vasıfları 

taşımamasından veya bu şeyin değerini ya da sözleşme gereğince ondan beklenen 

yararları azaltan veya kaldıran eksiklikleri bulunmasından satıcının sorumlu 

tutulması şeklinde tanımlanmaktadır176. 

 

Satım sözleşmesinde satıcının ayıba karşı tekeffülden doğan borcunun 

zamanaşımı süresini belirlemek için öncelikle söz konusu satımın hangi kanun 

kapsamında olduğunun ve konusunun ne olduğunun tespiti gerekmektedir. Zira 

satım sözleşmesinin taraflarından birisi tüketici ise TKHK.m.4 hükmü, satım 

sözleşmesinin taraflarının tacir olması halinde TTK.m.25 hükmü, bu satışların 

dışında kalan diğer satım sözleşmelerinde ise BK.m.207 ve 215 hükümleri ayıba 

karşı tekeffülden doğan hakların tabi oldukları zamanaşımı sürelerini 

belirlemektedir.  

 

                                                 
175  Karacabey davacının özellikle yarışan haklardan birini tercih ederek davasını tercih ettiği hakka 

dayandırmışsa, zamanaşımı süresinin bu hakka göre belirlenmesi gerektiği görüşündedir 
(Karacabey, a.g.m., I., s. 489). Yargıtay’ın bir içtihadına göre, “Komanditer ortak, yasal bir 
yükümlülüğü bulunmadığı halde davalı ortaklığın kesinleşen takipteki borcunu kendiliğinden 
ödemesi nedeniyle, bunun geri verilmesini isterse, başkasının borcunu ödeyen üçüncü kişi 
konumunda olur. Başkasının borcunu ödeyen üçüncü kişi, borçlu kendisine yetki vermemiş olsa 
bile, borçlunun temsilcisi olarak hareket etmiş olur. Yetkisi bulunmaksızın borcu ödeyen üçüncü 
kişi ile, borçlu arasındaki hukuki ilişki ‘vekaletsiz iş görme’ niteliğindedir. Bu nedenle başkasının 
borcunu ödeyen durumundaki davacı ödediğini vekaletsiz iş görme ya da haksız zenginleşme 
hükümlerine göre geri isteyebilir. Vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanıldığında da, zamanaşımı 
B.K.m.125’e göre on yıl olacaktır.” (Yargıtay 11. HD. T: 31.03.1983, E: 1378, K: 1589, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası); “Kredi kartı sahibinin talimat vererek, kendi hesabından bir başkasına 
harcama verme yetkisi durumunda ek kartla ilgili bu sözleşme, kanunda sözleşme tiplerinden hiç 
birine dahil edilemediğinden isimsiz akit sayılır ve anlaşmazlıklarda BK.m.125’deki on yıllık 
zamanaşımı hükümleri uygulanması gerekir.” (Yargıtay 13. HD. T: 11.12.1995; E: 10155, K: 
11050, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

176  Tandoğan, a.g.e., 1. C., s. 163. 
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 BK.m.207 hükmüne göre, satılanın ayıplı olmasından dolayı alıcının açacağı 

davalar, satıcı daha uzun bir süre taahhüt etmemişse177, satılanın tesliminden itibaren 

bir yıllık zamanaşımına tabidir178. Bu zamanaşımı süresi, tacirler arasındaki ticari 

satımlarda TTK.m.25/b.3 hükmünde altı ay olarak; taraflarından birisinin tüketici 

olduğu satımlarda ise, THKH.m.4 hükmünde iki yıl olarak düzenlenmiştir. Yargıtay 

ticari satımlarda179 ve tüketici satımlarında180 garanti süresinin zamanaşımı süresini 

uzatacağını kabul etmektedir. 

 

 Söz konusu süreler, gizli ayıplar için dahi satılanın teslimi tarihinden itibaren 

işlemeğe başlar181. Kural bu olmakla birlikte, geciktirici şarta bağlı satımlarda teslim 

daha önce gerçekleşmiş olsa bile, zamanaşımı süresi şartın gerçekleşmesinden önce 

işlemeye başlamaz182.   Belirli vadelerde teslim şartıyla gerçekleştirilen satışlarda 

her vadede teslim edilen ayıplı eşya için o teslim tarihinden itibaren ayrı bir 

zamanaşımı işlemeye başlar. 

 

 BK.m.215/f.2 hükmüne göre, bir binanın ayıplı olmasından doğan ve 

tekeffüle dayanan davalar mülkiyetin alıcıya geçmesinden itibaren beş yıl geçmekle 

                                                 
177  Garanti süresinin zamanaşımı süresini uzatacağı yönündeki Yargıtay içtihatları için bkz: Yargıtay 

19. HD. T: 28.11.2005, E: 2005/792, K: 2005/11686 (Bilgen, a.g.e., s. 638); Yargıtay 19. HD. T: 
22.02.2005, E: 2004/7795, K: 2005/1643 (Bilgen, a.g.e., s. 639); Yargıtay 19. HD. T: 02.04.2004, 
E: 2003/7272, K: 2004/3721 (Bilgen, a.g.e., s. 639). 

178  Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda bir yıllık zamanaşımı süresinin iki yıla çıkartıldığı 
anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin TBKT.m.230 hükmü şu şekildedir: “Satıcı daha uzun bir süre için 
üstlenmiş olmadıkça, satılanın ayıbından doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava, satılandaki 
ayıp daha sonra ortaya çıksa bile, satılanın alıcıya devrinden başlayarak iki yıl geçmekle 
zamanaşımına uğrar. Alıcının satılanın kendisine devrinden başlayarak iki yıl içinde bildirdiği 
ayıptan doğan def’i hakkı, bu sürenin geçmiş olmasıyla ortadan kalkmaz. Satıcı, satılanı ayıplı 
olarak devretmekte ağır kusurlu ise, iki yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.” 

179  “TTK.m.25/b.4’e göre ise, bu süre tacirler arasındaki ticari satımlarda bir yıl olmayıp altı ay 
olarak sınırlandırılmıştır. Ne var ki, somut olayda davalı taraf bir yıl süre ile ayıba karşı garanti 
verdiğinden davanın yukarıda açıklanan yasa hükmü gereğince teslim tarihinden itibaren bir yıl 
içinde açılması gerekir.” (Yargıtay 19. HD. T: 21.01.2004, E: 2003/811, K: 2004/287, Bilgen, 
a.g.e., s. 640).  

180  Bilgen, a.g.e., s. 661 vd. bulunan Yargıtay HGK kararı. 
181  “BK. nun 207. maddesine göre satılanı ayıba karşı tekeffülden mütevellit her türlü dava 

satılandaki ayıp daha sonra meydana çıksa bile alıcıya teslim vukuundan itibaren bir sene 
geçmekle sakıt olur, tacirler arasındaki ticari satımlarda ise bu süre TTK. nun 25/4 maddesinde 
düzenlenmiş olup süre 6 ay olarak kabul edilmiştir.” (Yargıtay 19. HD. T: 30.05.2003, E: 
2002/8421, K: 2003/5821, Bilgen, a.g.e., s. 628-629). 

182  Tandoğan, a.g.e., 1. C, s. 200.  
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zamanaşımına uğrar183. Benzer şekilde konusunu taşınmaz oluşturan tüketici 

satımlarında zamanaşımı süresi TKHK.m.4 hükmünde beş yıl olarak düzenlenmiştir.  

 

 Zamanaşımı süresi içinde ayıpların ihbar edilmiş olması şartıyla, ihbar edilen 

ayıplardan doğan haklar def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilirler184. Gerçekten de 

konuya ilişkin BK.m.207/f.2 hükmü şu şekilde düzenlenmiştir:  

 

“Fakat müşterinin, bayi tarafından aleyhine ikame edilen 

davaya karşı mebiin tesliminden itibaren bir sene geçmeksizin 

ihbar ettiği ayıptan dolayı defi hakkı sene geçmekle sakıt 

olmayıp devam eder.”  

 

 Söz konusu hüküm ticari satımlarda ve tüketici satımlarında da 

uygulanabilir. Böylece kanun koyucu alıcıya, zamanaşımı süresi içerisinde ihbarda 

bulunmuş olması şartıyla, ihbarda bulunması nedeniyle elde ediği hakkını bir yıllık 

süreyle bağlı olmaksızın kullanabilme hakkını tanımıştır.  Bu hüküm sayesinde alıcı, 

bir yıllık sürenin geçmesinden sonra semenin ödenmesi için kendisine karşı açılan 

davada satıcıya semenin tenzilini def’i olarak ileri sürebilecektir185.   

 

BK.m.207/f.3 hükmüne göre satıcı, hile ile ayıbı gizlediği takdirde bir yıllık 

zamanaşımı süresinden yararlanamaz. BK.m.207/f.3 hükmü tacirler arasındaki ticari 

satımlarda uygulanabileceği gibi, tüketici satımlarında da uygulanacaktır. Hile ile 

ayıbın gizlendiği durumlarda ayıba karşı tekeffülden doğan alacağın hangi 

zamanaşımı süresine tabi olduğu kanunda açık olarak düzenlenmemiş olmakla 

birlikte bu halde BK.m.125 hükmünde öngörülen genel zamanaşımı süresinin 

uygulanacağı kuşkusuzdur186.  

 

                                                 
183  Yargıtay 13. HD. T: 23.01.2006, E: 13514, K: 456 (Tutumlu, a.g.e., s. 228-229). 
184  Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 5. bs, Ankara, Yetkin, 2003, s. 156; 

Tandoğan, a.g.e., 1/1. C., s. 202.  
185  Bilgen, a.g.e., s. 626. 
186  Aral, a.g.e., s. 157; Çelik, a.g.e., s. 349; Tandoğan, a.g.e., 1/1. C., s. 202. Yargıtay 19. HD. T: 

17.10.2003, E: 2003/1215, K: 2003/10021 (Bilgen, a.g.e., s. 641-642); Yargıtay 19. HD. T: 
09.07.2003, E: 2002/10788, K: 2003/7552 (Bilgen, a.g.e., s. 642-643). 
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Ayıba karşı tekeffülden doğan alacakların tabi olduğu süreler zamanaşımı 

süresi olması nedeniyle Borçlar Kanunu’nun sürenin hesaplanmasına, zamanaşımını 

durduran ve kesen sebeplerine, zamanaşımının hüküm ve sonuçlarına ilişkin genel 

hükümleri burada da uygulanacaktır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ZAMANAŞIMININ DURMASI 

 
I. DURMA KAVRAMI ve DÜZENLENME AMACI 

 

A. Durma Kavramı 

 

 Zamanaşımının işlemeye başlamadan önce veya işlemeye başladıktan sonra, 

kanunda belirtilen engellerle durmasına ve engel ortadan kalktıktan sonra da kaldığı 

yerden işlemeye devam etmesine zamanaşımının durması denilir. 

 

 Zamanaşımını durduran nedenler Borçlar Kanunu’nun 132. maddesinde ve 

diğer bazı kanunlarda tahdidi olarak düzenlenmiştir. Zamanaşımını durduran 

nedenler istisnai ve tahdidi nitelikte düzenlendiğinden, kıyasen genişletilmeleri 

mümkün değildir1.  

 

Zamanaşımını durduran nedenler, zamanaşımı işlemeye başladığı anda 

mevcutsa zamanaşımı işlemeye başlamaz, zamanaşımı işlemeye başladıktan sonra 

ortaya çıkarsa zamanaşımı işlemeye devam etmez. Zamanaşımının durmasında, 

kesilmesinden farklı olarak, işlemeye başlayan süre varlığını korur ve durma nedeni 

ortadan kalktıktan sonra kaldığı yerden devam eder. 

 

 Zamanaşımını durduran nedenlerin düzenlendiği Borçlar Kanunu’nun 132. 

maddesinde her ne kadar “aşağıdaki hallerde müruru zaman cereyan etmez ve 
                                                 
1  Çandarlı, a.g.e., s. 83; Saymen, a.g.e., s. 608. Bununla birlikte doktrinde Tekinay / Akman / 

Burcuoğlu / Altop, borçlunun kötüniyetli davranışlarının da zamanaşımını durduran bir sebep 
olarak kabul edileceğini belirtmektedirler. Yazarlara göre borçlunun davranışı alacaklının 
zamanında dava açmasını engellemiş veya gecikmesine kötüniyetle sebebiyet vermişse, 
zamanaşımı savunması reddedilmelidir ( Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1048 – 
1049). Kanaatimizce burada zamanaşımının durduran bir neden değil, hakkın kötüye kullanılması 
teşkil eden bir husus söz konusudur. Diğer bir ifadeyle borçlunun dürüstlük kuralına aykırı 
davranışları nedeniyle alacaklı zamanında dava açmamış ve bu esnada zamanaşımı süresi 
dolmuşsa, alacağın zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir. Fakat bu halde borçlunun 
zamanaşımı def’ini ileri sürmesinin hakkın kötüye kullanılması teşkil ettiği dikkate alınarak, bu 
savunmaya değer verilmemelidir. Bu husus ileride ayrıntılı olarak izah edilmiştir (Bkz: 6. Bölüm, 
VI). 
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cereyana başlamış ise inkıtaa uğrar” denilmişse de, madde de bahsi geçen “inkıtaa 

uğrar” ifadesi hatalı olarak kullanılmıştır. Zira maddede düzenlenen, maddenin 

“müruru zamanın cereyanına mani olan ve müruru zamanı tatil eden sebepler” 

şeklindeki kenar başlığından da anlaşılacağı üzere, zamanaşımının kesilmesi değil, 

zamanaşımının durmasıdır2. 

 

B. Düzenlenme Amacı 

 

Zamanaşımını durduran sebeplerin kanunlarda düzenlenmesinin nedenini 

zamanaşımı müessesesinin kabul ediliş amacında aramak gerekir. Daha önce izah 

edildiği üzere zamanaşımı, alacaklının talep hakkını kanunen belirlenen süreler 

içinde kullanmamasından doğmaktadır.   

 

Kanun koyucu alacaklının talep hakkını, keyfi olarak değil de, borçlu ile 

arasındaki bazı sosyal ve hukuki münasebetler nedeniyle kullanamadığı hallerde 

zamanaşımının işlemesini adalete aykırı görmüştür. Gerçekten de alacaklı ile borçlu 

arasında öyle bazı ilişkiler vardır ki, çoğu zaman alacaklı bu ilişkiler nedeniyle ya 

alacağını talep etmekten kaçınır ya da hiç talep edemez. Bu hallerde zamanaşımının 

işlemeye devam etmesi adalete aykırı sonuçlar doğurur. 

 

Zamanaşımını durduran nedenlere bakıldığında aslında bunların başlıca iki 

grupta toplandığı anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki alacaklı ile borçlu arasındaki sosyal 

ilişkiler, ikincisi ise alacaklının borçlu aleyhine dava açmasının fiilen mümkün 

olmamasıdır. 

 

Gerçekten de velayet altında bulunan bir çocuğun velayet süresince anne ve 

babasından olan alacağını, eşlerin evlilik süresince birbirlerinden olan alacaklarını, 

hizmetçinin hizmet ilişkisi devam ettiği sürece işvereninden olan alacağını talep ve 

dava etmesi, taraflar arasındaki söz konusu sosyal ilişkilere zarar verebilecektir. 

Alacaklı çoğu zaman, bu ilişkilerin zarar görmemesi için alacağını dava etmekten 

                                                 
2  Tutumlu, .a.g.e., s. 331. 
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çekinecektir. Borçluya karşı açılacak bir davada Türk mahkemelerinin milletlerarası 

yetkisinin bulunmaması, borçlunun diplomatik dokunulmazlığa sebep olması  gibi, 

benzer objektif sebeplerin bulunduğu hallerde ise alacaklı borçlu aleyhine bir Türk 

mahkemesi önünde dava açma imkanına sahip olmayabilir. 

 

Söz konusu sosyal ilişkiler ve fiili durumlar nedeniyle dava açılmamasına ya 

da açılamamasına rağmen zamanaşımının işlemesi adalete aykırı sonuçlar 

doğuracaktır.  İşte kanun koyucu alacaklı aleyhine olan ve adalete aykırı sonuçlar 

doğuran bu sakıncayı gidermek amacıyla zamanaşımını durduran nedenleri 

kanunlarda düzenleme ihtiyacını hissetmiştir. 

 

II. DURMA NEDENLERİ 

 

Zamanaşımını durduran nedenler asıl olarak Borçlar Kanunu’nun 132. 

maddesinde altı bent halinde düzenlenmiştir3. Borçlar Kanunu’nda düzenlenen 

durma nedenlerinden başka diğer kanunlarda da zamanaşımını durduran nedenler 

düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

                                                 
3  Zamanaşımını durduran nedenler Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda yürürlükteki kanuni 

düzenlemeye paralel olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, geçmişe etkili olarak sonradan ortadan 
kalkması kaydıyla alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesi yeni bir durma nedeni olarak 
öngörülmüştür. Ayrıca Medeni Kanun’un 467. ve 468. maddelerinde yapılan yeni düzenlemeye 
uygun olarak vesayet ilişkisiyle ilgili durma nedeni yeniden düzenlenmiştir. Tasarının konuya 
ilişkin 152. maddesi şu şekildedir: “Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, 
başlamışsa durur: 
1. Velâyet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için,  
2.Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle 
Devletten olan alacakları için,  
3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için, 
4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için, 
5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece, 
6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece, 
7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak 
ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece.” 
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A. Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Durma Nedenleri 

  

1. Velayet Devam Ettiği Sürece Çocukların Velilerindeki Alacakları 

 

Velayet altında bulunan çocukların anne veya babalarında bulunan 

alacaklarını talep ve dava etmeleri aile içindeki sevgi ve saygı ortamını 

zedeleyebilecektir. Ayrıca küçüğün MK.m.426/b.2 hükmüne dayanarak kendisine bir 

kayyım tayin ettirmesi ve velilerine onun aracılığıyla dava açması da çok zordur. 

Zaten velayet altındaki kişi, çoğu zaman böyle bir hakka sahip olduğunu dahi bilmez.  

 

Bu sebepleri göz önünde bulunduran kanun koyucu Borçlar Kanunu’nun 132. 

maddesinin 1. bendinde velayet devam ettiği sürece çocukların anne ve babalarına 

karşı olan alacakları hakkında zamanaşımının işlemeyeceğini kabul etmiştir. 

 

Velayet ilişkisi kural olarak ergin olmayan çocuklar ile ana ve babaları 

arasında söz konusu olur. Bununla birlikte kısıtlanan ergin çocuklar da, mahkeme 

tarafından kendilerine vasi atanmasına gerek görülmedikçe, ana ve babanın velayeti 

altında kalırlar (MK.m.335/f.2). Evlat edinmeyle birlikte ana ve babaya ait olan 

haklar (bu arada velayet hakkı) evlat edinene geçer (MK.m.314/f.1). Bu nedenle, 

velayet altında bulunan evlatlığın, evlat edinenlerde bulunan alacakları için de 

zamanaşımı işlemez4.  

 

Evlilik dışında doğan çocuğun velayeti anaya ait olduğundan 

(MK.m.337/f.1), çocukla baba arasında tanıma veya mahkeme kararıyla velayet 

ilişkisi kurulmadıkça, evlilik dışında doğan çocuğun babasına karşı olan alacakları 

hakkında zamanaşımı durmaz, işlemeye devam eder. 

 

                                                 
4  Çandarlı, a.g.e., s. 84; Tutumlu, a.g.e., s. 332. 
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 Ana ve babanın çocuğa karşı olan alacakları için zamanaşımı durmayacağı 

gibi, çocuğun velayet hakkı nez’edilen ana ve babasına karşı olan alacakları için de 

zamanaşımı durmaz5. 

 

 Velayet ilişkisinin herhangi bir nedenle son ermesiyle birlikte zamanaşımını 

durduran sebep ortadan kalkar ve zamanaşımı işlemeye hiç başlamamışsa baştan, 

işlemeye başladıktan sonra durmuşsa kaldığı yerden devam eder. 

 

2. Vesayet Devam Ettiği Sürece Vesayet Altında Bulunanların 

Vasilerinde veya Vesayet Mahkemesi Hakimlerinde Bulunan Alacakları 

 

Borçlar Kanunu’nun 132. maddesinin b) bendinde vesayet devam ettiği 

sürece vesayet altında bulunanların vasi, sulh hakimi ve asliye mahkemesi 

hakimlerine karşı olan alacakları hakkında zamanaşımının işlemeyeceği 

düzenlenmiştir.  

 

Söz konusu hükmün düzenleniş amacı, velayet altındaki kişilerin alacaklarını 

dava etmesinde olduğu gibi, vesayet altındaki kişilerin vasilerindeki ve vesayet 

mahkemesi hakimlerindeki alacaklarını dava etmelerindeki güçlüğe dayanmaktadır. 

Gerçekten de ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar kural olarak, ayırt etme 

gücü bulunmayan kişiler ise kesin olarak dava ehliyetine sahip değillerdir6. Bu kişiler 

davalarda kanuni temsilcileri tarafından temsil edilirler. Küçük veya kısıtlının 

vasisinde ve vesayet mahkemesi hakimlerinde olan alacağını talep ve dava etmesinin 

oldukça güç olduğunu dikkate alan kanun koyucu bu alacaklar hakkında 

zamanaşımının işlemeyeceğini kabul etmiştir7. Zamanaşımının durması açısından 

küçük veya kısıtlıların vasi veya vesayet mahkemesi hakimlerinde bulunan 

                                                 
5   Çandarlı, a.g.e., s. 85; Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 472; Saymen, a.g.e., s. 608; Tunçomağ, a.g.e., s. 

1276; von Tuhr, a.g.e., s. 699. 
6  Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 270 – 271. 
7  Eski Medeni Kanun’un 436. maddesinin son fıkrasının “vesayet altındaki kimse, vesayetten 

kurtulmadıkça vesayet daireleri azası ile hazine aleyhinde müruru zaman cereyan etmez” 
şeklindeki hükmü yeni Medeni Kanun’a alınmamıştır. Böylece Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu 
arasındaki paralellik ortadan kalkmış ise de, BK.m.132/b.2 hükmünün geçerliliğini sürdürdüğü 
muhakkaktır. 
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alacaklarının vasi tayin edilmeden önce ya da sonra doğmasının bir önemi 

bulunmamaktadır8.    

 

Bununla birlikte BK.m.132/b.2 kapsamına kayyım ve yasal danışman 

girmediğinden, kayyım ve yasal danışmanda bulunan alacaklar için zamanaşımı 

durmaz9. Gerçekten de Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında düzenlenen sürelerin 

sözleşmeyle değiştirilemeyeceğine dair BK.m.127. maddesinin emredici niteliği ve 

BK.m.132/b.2 hükmünün üçüncü bapta düzenlenmesi, zamanaşımını durduran 

nedenlerin tahdidi olarak istisnai nitelikte düzenlenmesi, istisnaların dar 

yorumlanacağı, kıyas yoluyla çoğaltılamayacağı hususları birlikte 

değerlendirildiğinde, madde metninde bahsi geçmeyen kayyım ve yasal danışman 

nezdindeki alacaklar için zamanaşımının durmayacağının kabulü gerekir10. 

 

 Küçük veya kısıtlı üzerindeki vesayet ilişkisi sona erince veya vasinin veya 

vesayet mahkemesi hakimlerinin bu sıfatlarının sona ermesiyle birlikte, durma sebebi 

ortadan kalkar.  

 

3. Evlilik Devam Ettiği Sürece Eşlerin Birbirlerinden Olan Alacakları 

 

 Eşlerin birbirlerine karşı dava açmalarının veya takibe geçmelerinin evlilik 

birliğinde bulunması gereken karşılıklı güven, saygı ve sevgi duygularını olumsuz 

yönde etkileyeceğini düşünen kanun koyucu, Borçlar Kanunu’nun 132. maddesinin 

3. bendinde evlilik devam ettiği sürece karı kocadan birinin diğerine karşı olan 

alacakları hakkında zamanaşımının işlemeyeceğini kabul etmiştir. 

 

                                                 
8  “Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin 11.7.1936 günlü 2914/1589 sayılı kararında da ifade 

edildiği gibi, BK’nın 132. maddesinde yer alan ‘alacak’ deyimi mutlaktır. Yani alacak hakkı ister 
vasilik görevinin yerine getirilmesi yüzünden meydana gelmiş bulunsun ister hacir kararından 
önce veya sonraki bir hakla ilgili olarak doğmuş olsun, her halde vasi ile, vasiyeti altında bulunan 
kişi arasındaki davalarda zamanaşımı işlemez.” (Yargıtay 2. HD. T: 23.11.1982, E: 7244, K: 
8785, Tutumlu, a.g.e., s. 485). 

9  Çandarlı, a.g.e., s. 86; Saymen, a.g.e., s. 608; Tunçomağ, a.g.e, s. 1276. 
10  Tutumlu, a.g.e., s: 333. 
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 BK.m.132/b.3 hükmünün uygulanması için alacağın türü, kaynağı, evlilikten 

önce veya sonra doğmuş olması önemli olmadığı gibi11, eşler arasındaki mal 

rejiminin de bir önemi bulunmamaktadır12. Bu nedenle hangi hukuksal ilişkiden 

doğarsa doğsun, eşlerin evlenmeden önce birbirlerinde olan alacakları, hakkında 

işlemeye başlayan zamanaşımı süresi evliliğin gerçekleştiği tarih itibariyle durur; 

evlilik birliği devam ederken doğan alacaklar hakkında ise zamanaşımı süresi 

işlemeye başlamaz. 

 

Mutlak butlanla ya da nispi butlanla sakat olan bir evlilik hakimin kararına 

kadar geçerli bir evliliğinin bütün sonuçlarını doğurur (MK.m.156). Batıl olan bu 

evliliklerde de eşlerin birbirlerinden olan alacakları hakkında mahkemece butlan 

kararı verilip, bu karar kesinleşinceye kadar zamanaşımı işlemez13.  

 

 Evlilik birliğinin son ermesiyle birlikte zamanaşımını durduran sebep ortadan 

kalkar ve zamanaşımı işlemeye hiç başlamamışsa baştan, işlemeye başladıktan sonra 

durmuşsa kaldığı yerden devam eder. Zamanaşımını durduran sebep evlilik birliği 

olduğundan, zamanaşımı ancak evlilik birliğinin son ermesiyle birlikte işlemeye 

başlar. Bu nedenle mahkemece evlilik birliğinin sona ermesine (eşlerin boşanmasına) 

değil de, MK.m.170 hükmü çerçevesinde ayrılığa karar verilmişse, bu halde evlilik 

birliği devam ettiğinden, ayrılık süresince de eşler arasındaki alacaklar için 

zamanaşımı işlemez14. 

 

 Evlilik birliğinin sona erme nedeninin zamanaşımının işlemeye başlaması 

açısından bir önemi yoktur. Zamanaşımı süresi evlilik boşanma veya iptal ile sona 

ermişse boşanmaya veya iptale dair mahkeme kararının kesinleştiği 

(HUMK.m.443/f.4)15 günü takip eden günden (BK.m.130), ölümle sona ermişse 

ölümün gerçekleştiği günü takip eden günden (BK.m.130) itibaren işlemeye başlar.  

 
                                                 
11  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 473; Saymen, a.g.e., s. 608 – 609; Tutumlu, a.g.e., s. 333. 
12  Çandarlı, a.g.e., s. 87; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 473; Saymen, a.g.e., s. 608 – 609; Tutumlu, a.g.e., 

s. 333; von Tuhr, a.g.e., s. 700. 
13  Çandarlı, a.g.e., s. 88. 
14  Çandarlı, a.g.e., s. 87; Saymen, a.g.e., s. 609; Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 217.  
15  Tunçomağ, a.g.e., s. 1288. 
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4. Hizmet Sözleşmesi Devam Ettiği Sürece Hizmetçilerin İşverende 

Bulunan Alacakları 

 

 Borçlar Kanunu’nun 132. maddesinin 4. bendinde hizmet sözleşmesi devam 

ettiği sürece, hizmetçilerin işverenlerine karşı olan alacakları hakkında 

zamanaşımının işlemeyeceği, işlemeye başlayan sürenin ise duracağı düzenlenmiştir.   

 

 Kanun koyucu, ev işlerinde çalışan kişilerin işverenleriyle olan ilişkilerinin, 

diğer sıradan işçi işveren ilişkisinden çok daha sıkı olmasını ve bu durumda olanların 

işvereni dava etmekten çekinebileceklerini, dava açılması halinde ise taraflar 

arasındaki sükun ve huzuru bozabileceğini göz önünde bulundurarak, bu durumu 

zamanaşımını durduran bir sebep olarak kabul etmiştir. 

 

 Hükmün lafzından ve düzenleniş amacından, sadece ev işlerinde çalışan 

hizmetçileri (aşçı, bahçıvan, şoför vs.) kapsadığı anlaşılmaktadır. Hizmet 

sözleşmesiyle istihdam edilen diğer işçiler bu madde kapsamında olmadığından16, 

onların işverenlerinde olan alacakları hakkında zamanaşımı durmaz. Nitekim 

Yargıtay da aynı görüştedir17.  

 

 BK.m.132/b.4 hükmünün uygulanabilmesi için alacağın hizmet ilişkisinden 

doğmuş olması şart değildir. Hizmetçinin herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle 

işverenine karşı sahip olduğu alacak hakkı bakımından da zamanaşımı hizmet ilişkisi 

süresince işlemez18. 

 

                                                 
16  Çandarlı, a.g.e., s. 89; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 473; Saymen, a.g.e., s. 609; Tunçomağ, a.g.e., s. 

1280; Tutumlu, a.g.e., s. 334; Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 217. 
17  “Hizmet akdinin devamı müddetince, müruru zamanın cereyan etmemesi keyfiyeti, Borçlar 

Kanunu’nun 132. maddesinin dört numaralı bendi sarahati mucibince, sadece hizmetçilerin, 
istihdam edilenlere karşı olan alacakları hakkında bahis mevzuu olup, hizmetçilerden gayri 
kimselerin alacakları hizmet akdi zımnında da olsa bu madde hükmüne tabi tutulmamıştır.” 
Yargıtay İBK , T: 03.02.1954, E: 21, K: 4, (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

18  Çandarlı, a.g.e., s. 88;  
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 İşverenin hizmetçisine karşı sahip olduğu alacak hakları anılan hükmün 

kapsamı dışında olduğundan, söz konusu alacak hakları hakkında zamanaşımı 

durmaz.  

 

Hizmet ilişkisinin sona ermesiyle birlikte zamanaşımını durduran sebep 

ortadan kalkar ve zamanaşımı işlemeye hiç başlamamışsa baştan, işlemeye 

başladıktan sonra durmuşsa kaldığı yerden devam eder. 

 

5. Borçlunun Alacak Üzerinde İntifa Hakkına Sahip Olması 

 

 Borçlar Kanunu’nun 132. maddesinin 5. bendinde, borçlunun alacak üzerinde 

intifa hakkına sahip olması bir durma nedeni olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu 

burada alacak üzerindeki intifa hakkının hak sahibine vermiş olduğu yetkileri göz 

önünde bulundurarak, bu durumu bir durma nedeni olarak düzenleme ihtiyacını 

hissetmiştir.  

 

 Gerçekten borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu durumda 

alacaklı dava açıp borcu tediyeye zorlasa bile, borçlu tediye ettiği meblağ üzerinde, 

sahip olduğu intifa hakkı nedeniyle yararlanma hakkına sahip olacak (MK.m.821/f.2) 

ve alacaklı borcu tediye ettirmekte büyük bir yarar elde etmiş olmayacaktır19.  

 

 6. Alacağın Türk Mahkemesinde Dava Edilememesi 

 

 Borçlar Kanunu’nun 132. maddesinde düzenlenen son durma nedeni ise, 

alacağın bir Türk mahkemesinde dava edilememesidir. Söz konusu hükmün 

uygulanabilmesi için alacak için Türk mahkemeleri huzurunda dava açılması 

zorunluluğu bulunmalı ve bu zorunluluğa rağmen Türk mahkemeleri huzurunda dava 

açılması imkanı bulunmamalıdır20. Bu nedenle Devletler Özel Hukukuna göre, 

alacağa ilişkin uyuşmazlık yabancı bir mahkemede çözülmesi gerekiyorsa 
                                                 
19  Çandarlı, borçlunun alacak üzerinde bir rehin hakkının mevcut olduğu hallerde de hukuki 

durumun bu çerçevede olduğunu belirtmektedir. Yazara göre alacak sahibi, üzerinde rehin hakkı 
bulunan şeyin iadesine borçluyu zorlayamaz ( Çandarlı, a.g.e., s. 90).  

20  Saymen, a.g.e., s. 609; von Tuhr, a.g.e., s. 701. 
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BK.m.132./b.6 hükmü uygulanmaz. Eğer alacağın Türk mahkemeleri huzurunda 

dava edilmesi gerekiyor ve Devletler Özel Hukukunun yetkiye ilişkin kurallarına 

göre, somut uyuşmazlık için Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi 

bulunmuyorsa, söz konusu alacak için zamanaşımı işlemez.  

 

 Alacağın bir Türk mahkemesi huzurunda dava edilememesinin nedenlerinden 

bir diğeri ise borçlunun diplomatik dokunulmazlığa sahip olmasıdır. Borçlunun 

diplomatik dokunulmazlığa sahip olması nedeniyle kendisine karşı Türkiye’de dava 

açılamaması halinde, dava edilemeyen borçları hakkında zamanaşımı süresi 

işlemez21.     

  

Doğal afetler, isyan gibi sebeplerle adli işlemlerin durması yüzünden dava 

açılamaması hallerinde de zamanaşımı işlemeyecektir22. Buna karşın, alacaklının ani 

hastalığı, alacağını bilmemesi gibi şahsında gerçekleşen sebeplerle dava açması 

imkanının bulunmaması hallerinde, söz konusu hüküm uygulanamaz ve bu alacaklar 

için zamanaşımı işlemeye devam eder23. Ancak haksız fiilden kaynaklanan tazminat 

taleplerinde24 ve sebepsiz zenginleşmeden doğan iade taleplerinde bir yıllık 

zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması için alacaklının hakkının varlığını bilmesi 

gerekir. Burada alacaklının alacağını bilmemesi bir durma nedeni değil, zamanaşımı 

süresinin işlemeye başlamasına engel teşkil eden bir nedendir.  

 

B. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Durma Nedenleri 

 

 1. Terekenin Resmi Defterinin Tutulması 

 

 MK.m.625/f.2 hükümde terekenin resmi defterinin tutulması süresince miras 

bırakanın borçları için zamanaşımının işlemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Tereke 

defterinin tutulması ile amaçlanan terekenin aktif ve pasifini belirlemek ve böylece 

mirasçıların mirası kabul veya reddetmek konusunda bir fikre sahip olmalarını 
                                                 
21  Çandarlı, a.g.e., s. 90; Tunçomağ, a.g.e., s. 1283. 
22  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 474; Tunçomağ, a.g.e., s. 1283; Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 218. 
23  Reisoğlu, a.g.e., s. 385; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 474. 
24  Eren, a.g.e., s. 1243. 



 108

sağlamaktır. İşte kanun koyucu, terekenin tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi 

amacıyla bu süre zarfında miras bırakanın borçları için icra takibinin 

yapılamayacağını ve zamanaşımının işlemeyeceğini kabul etmiştir. 

 

 2. Alacak Hakkının Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınması 

 

 Taşınmaz rehniyle teminat altına alınan alacak hakkında, rehnin tapu 

kütüğüne tescilinden itibaren zamanaşımı işlemez (MK.m.864). Söz konusu hüküm 

rehnin borçlu tarafından verilmesi halinde uygulanacağı gibi, rehnin üçüncü kişi 

tarafından verilmesi halinde de uygulanacaktır. Zira anılan hükmün lafzından 

zamanaşımının durması açısından rehnin kimin tarafından verildiğinin bir öneminin 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

 

 Zamanaşımının işlememesi açısından taşınmaz rehnini verenin borçlu ya da 

üçüncü şahıs olması önem taşımıyorsa da, zamanaşımının kesilmesi açısından 

kanaatimizce bu husus önem taşımaktadır. Gerçekten de borçlu tarafından rehin 

verilmesi BK.m.133/b.1 hükmünde zamanaşımını kesen sebeplerden biri olarak 

düzenlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında, alacağın borçlu tarafından verilen taşınmaz 

rehniyle (ipotekle) güvence altına alınması, diğer durma nedenlerinden farklı olarak 

aynı zamanda zamanaşımın kesilmesine de neden olmaktadır. Bununla birlikte 

borçlunun borcunu teminat altına almak için, borçlunun rızası olmaksızın üçüncü bir 

kişinin gayrimenkulü üzerine rehin konulmuşsa, bu halde MK.m.864 hükmüne göre 

zamanaşımının işlemesi duracak ve fakat BK.m.133/b.1 hükmüne göre zamanaşımı 

kesilmeyecektir. 

 

 Borçlunun taşınmazı üzerine rehin konulması zamanaşımının durması ve 

kesilmesi açısından, diğer durma ve kesilme nedenlerine göre şahsına münhasır bir 

özellik taşımaktadır. Alacağın borçlunun taşınmazı ile güvence altına alınmasını 

diğer durma nedenlerinden farklı kılan özellik, bu hususun aynı zamanda bir kesilme 

nedeni olmasında ve taşınmaz rehni sona erince evvelce işlemiş süre dikkate 

alınmaksızın zamanaşımının tamamının yeniden işlemeye başlamasında 

görülmektedir. Alacağın borçlunun taşınmazı ile güvence altına alınmasını diğer 
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kesilme nedenlerinden farklı kılan özellik ise, diğer kesilme nedenlerinde kesilme 

nedeni gerçekleştikten sonra derhal baştan zamanaşımı işlemeye başlarken, burada 

kesilme nedeni gerçekleştikten sonra zamanaşımı süresi derhal işlemeye 

başlamamakta, ancak rehin hakkı sona erdikten sonra işlemeye başlamaktadır25.  

 

 3. İflasın Açılması, Ertelenmesi ve Konkordato Talebinin Kabul Edilmesi 

 

 İcra ve İflas Kanunu’nun 194. maddesine göre, iflasın açılmasıyla birlikte 

şeref ve haysiyete tecavüzden ve vücut üzerinde ika olunan zararlardan doğan 

tazminat davaları, nafaka davaları ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerle 

ilgili olarak açılmış olan davalar hariç, müflisin davalı veya davacı olarak yer aldığı 

diğer hukuk davalar ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonrasına kadar durur. 

İİK.m.194/2 hükmüne göreyse, bu süre zarfında duran davaların konusunu oluşturan 

alacak ve borçlar için zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez. 

 

 İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesine göre, sermaye şirketleri ile 

kooperatiflerin temsile yetkili organları veya alacaklılardan herhangi biri, şirketin 

veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair 

iyileştirme projesini belgeleriyle birlikte ticaret mahkemesine sunarak, iflasın 

ertelenmesini isteyebilir. Ticaret mahkemesi, iyileştirme projesini ciddi ve inandırıcı 

bulursa, azami bir yıl için iflasın ertelenmesine karar verir. 

 

 Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan 

takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler 

durur. Erteleme süresi içerisinde bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı 

süreleri ve hak düşürücü süreler işlemez (İİK.m.179b/f.1). Bununla birlikte bu süre 

zarfında İİK.m.206’nın birinci sırasında yazılan alacaklar için haciz yoluyla takip 

                                                 
25  Kanun koyucu alacağın bir taşınır rehniyle güvence altına alınmasını bir durma nedeni olarak 

kabul etmemiştir. Gerçekten de BK.m.138’de alacağın taşınır rehniyle temin edilmiş 
bulunmasının, bu alacak hakkında zamanaşımı işlemesine engel olmayacağı, fakat alacağın 
zamanaşımına uğraması halinde dahi alacaklının rehni paraya çevirme hakkının saklı olduğu 
belirtilmiştir. Yürürlükteki hükme paralel olarak TBKT.m.158’de  konu şu şekilde düzenlenmiştir: 
“Alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için zamanaşımının 
işlemesine engel olmaz; bununla birlikte alacaklının, hakkını rehinden alma yetkisi devam eder.” 
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yapılabileceğinden (İİK.m.179b/f.3), söz konusu alacaklar için zamanaşımı 

durmayacaktır.   

 

 İflasa tabi borçlunun konkordato talebinin icra mahkemesi tarafından kabul 

edilmesi üzerine, borçluya en fazla üç aylık bir süre verilir (İİK.m.287/f.2). İşin 

niteliği gerekli kılıyorsa, komiserin teklifi üzerine en fazla üç aylık verilen süre, 

alacaklılar da dinlendikten sonra en fazla iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir 

(İİK.m.287/f.6). Söz konusu süreler içinde borçlu aleyhine takibe geçilemeyeceği 

gibi daha önce başlatılan takipler de durur ve bu süre içinde zamanaşımı ve hak 

düşürücü süreler işlemez (İİK.m.289/f.1). 

 

 4. Banka Borçlarının Yüklenilmesi veya Alacaklarının Devralınması 

 

 Bankacılık Kanunu’nun 138. maddesinin 2. fıkrasına göre, Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu tarafından bir bankanın borçlarının ve taahhütlerinin yüklenilmesi veya 

alacaklarının devralınması halinde, söz konusu haklara ilişkin zamanaşımı süreleri 

alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren dokuz ay 

süre ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na karşı duracaktır. Anılan hüküm şu 

şekilde kaleme alınmıştır: 

 

“Bu Kanunun 107. maddesi uyarınca bir bankanın, 

borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacaklarının 

devralınması halinde, bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili 

olarak açılmış veya açılacak dava ve icra takiplerinde 

kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil 

her türlü süre, alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün 

yüklenildiği tarihten itibaren Fon bakımından dokuz ay süre ile 

durur.” 

 

 Anılan hükmün kapsamına sadece zamanaşımı süreleri değil, hak düşürücü 

süreler ve kanunlarda öngörülen sair süreler de dahildir. Bahsi geçen hükümden 
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sürelerin sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na karşı duracağı, diğer borçlular 

ve alacaklılara karşı durmayacağı anlaşılmaktadır. 

 

III. DURMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

 

 Durma nedeni, zamanaşımın işlemeye başlayacağı anda mevcutsa, diğer bir 

ifadeyle alacak hakkı durma nedenlerinden birinin gerçekleşmesinden sonra muaccel 

hale gelmişse, zamanaşımı durma nedeni ortadan kalkıncaya kadar işlemeye 

başlamaz. 

 

Alacak hakkı muaccel hale geldikten diğer bir ifadeyle zamanaşımı süresi 

işlemeye başladıktan sonra durma nedeni ortaya çıkarsa, zamanaşımı durma nedeni 

ortadan kalkıncaya kadar işlemeye devam etmez. Bu halde işlemeye başlayan süre 

varlığını korur ve durma nedeninin ortadan kalktığı günü takip eden günden sonra 

kaldığı yerden devam eder (BK.m.132/f.2).  

 

Zamanaşımının kesilmesinden farklı olarak zamanaşımın durmasında, durma 

nedeni ortaya çıkıncaya kadar işleyen süre varlığını korur. Durma nedeni ortadan 

kalktıktan sonra, durma anına kadar işleyen süre kaldığı yerden tekrar işlemeye 

başlar. Örneğin beş yıllık zamanaşımına tabi bir alacak hakkında durma sebebi 

dördüncü yılda ortaya çıkarsa, durma nedeni ortadan kalkana kadar zamanaşımı 

süresi işlemeye başlamaz. Durma nedeninin ortadan kalkmasından sonra beş yıldan 

arta kalan bir yıllık süre için zamanaşımı işlemeye devam eder. 

 

Zamanaşımının kesilmesinden farklı olarak zamanaşımının durması, ancak 

durma nedeni şahsında gerçekleşen borçlu açısından geçerli olur. Zira 

zamanaşımının durmasını gerektiren sebepler her bir borçlunun şahsi durumundan 

doğar. Bu nedenle müteselsil borçlulukta zamanaşımının bir borçlu bakımından 

durması, diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımının durmasına neden 
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olmayacağı gibi26, zamanaşımının asıl borçluya karşı durması halinde zamanaşımı 

kefile karşı da durmaz27. 

                                                 
26  Bilgen, a.g.e., s. 461. 
27  Gülçin Elçin Grassinger, Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu 

Savunma İmkanları, İstanbul, Alfa Yayınları, 1996, s. 192. 



 113

BEŞİNCİ BÖLÜM  

ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 

 
I. KESİLME KAVRAMI ve DÜZENLENME AMACI 

 

 A. Kesilme Kavramı 

 

 İşlemeye başlamış ve henüz tamamlanmamış zamanaşımı süresinin kanunda 

öngörülen kesilme nedenlerinden birinin gerçekleşmesiyle son bulması ve kesilme 

nedeninin ortadan kalkmasıyla birlikte yeni baştan işlemeye başlamasına 

zamanaşımın kesilmesi denilir1. 

 

Zamanaşımının kesilmesi için öncelikle işlemeye başlamış bir zamanaşımı 

süresinin bulunması gereklidir. Bu nedenle henüz zamanaşımı süresinin işlemeye 

başlamadığı anda ortaya çıkan kesilme nedeninin bir önemi bulunmamaktadır. Oysa 

zamanaşımını durduran nedenler zamanaşımının işlemeye başlamadığı anda ortaya 

çıkarsa, zamanaşımı süresi durma nedeni ortadan kalkana kadar işlemeye başlamaz.  

 

Zamanaşımının kesilmesi için zamanaşımının işlemekte olması gerekir. 

Zamanaşımı süresi dolmuşsa, zamanaşımının kesilmesi söz konusu olmaz2. 

Zamanaşımının kesilmesiyle birlikte, o ana kadar işlemiş olan zamanaşımı süresi 

hiçbir sonuç doğurmamak üzere ortadan kalkar ve zamanaşımını kesen olaydan 

itibaren baştan yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar. 

 

 B. Düzenlenme Amacı 

 

 Zamanaşımının kesilmesinin düzenlenme amacı, durma nedenlerinin 

düzenleniş amacından farklı olarak, alacaklı ile borçlu arasındaki alacağın talep ve 
                                                 
1  Çelik, a.g.e., s. 79. 
2  “Gerçekten de borç ikrarı, ancak işlemekte olan zamanaşımını keser; farklı anlatımla zamanaşımı 

süresinin tamamlanmasından sonraki borç ikrarı -kesme yönünden- bir sonuç doğurmayacağına 
kuşku ve duraksamaya yer olmamalıdır.” (Yargıtay HGK. T: 18.12.2002, E: 15-1061, K: 1070, 
Tutumlu, a.g.e., s. 325-330).   
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dava edilmesini güçleştiren sosyal ilişkiler ve fiili zorluklar olmayıp; borçlunun, 

alacaklının ve adli makamların borcun ifasını sağlamaya yönelik fiillerine değer 

verilmesi isteğidir.  

 

 Gerçekten de borçlu, borcunu ikrar etmek, alacağına ilişkin kısmi ödemede 

bulunmak, borcuna rehin veya kefalet göstermek gibi fiilleriyle, borcunu ifa edeceği 

hususunda alacaklıda güven oluşmasına neden olmaktadır3. Kendisinde bu şekilde 

bir güven oluşan alacaklıdan, alacağını dava veya takip yoluyla talep etmesi 

beklenmemelidir. Söz konusu fiilleriyle borcun ifa edileceği hususunda alacaklıda 

güven oluşturan bir borçlunun, borcunu ödemeyerek daha sonra zamanaşımı def’inde 

bulunması dürüstlük kuralına ve kaynağını dürüstlük kuralından alan çelişkili 

davranma yasağına aykırılık teşkil edecektir. İşte kanun koyucu, dürüstlük kuralına 

ve çelişkili davranış yasağına aykırılığı önlemek amacıyla, alacaklıda borcun 

ödeneceği hususunda güven oluşturan borçlunun kanunda sayılan türdeki fiillerine 

zamanaşımını kesici bir sonuç bağlamıştır4.  

 

 Daha önce açıklandığı üzere5, zamanaşımının kanunlarda düzenlenmesinin 

amaçlarından birisi, alacaklının alacağını elde etmesi hususunda gösterdiği 

ihmalkârlığa katlanması gerektiği düşüncesidir. Bu nedenle alacağını elde etmek için 

gerekli hukuksal işlemleri yapan alacaklı ile alacağını elde etmek için gerekli 

hukuksal işlemleri yapmayan alacaklının aynı zamanaşımı kurallarına tabi olmaları 

kanun koyucunun zamanaşımı müessesesini düzenlemekle güttüğü amaca aykırılık 

teşkil edecektir. Bu durumu dikkate alan kanun koyucu, alacaklının alacağını elde 

etmesine yönelik kanunda sayılan eylemlerine zamanaşımını kesici bir sonuç 

bağlamıştır6.  

 

 

 

 
                                                 
3  Çandarlı, a.g.m., s. 26. 
4  Tutumlu, a.g.e., s. 345.  
5  Bkz: 1. Bölüm, III. 
6  Aybay, a.g.e., s. 155. 
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 II. KESİLME NEDENLERİ 

 

 Zamanaşımını kesen nedenler asıl olarak Borçlar Kanunu’nun 133. ve 136. 

maddelerinde düzenlenmiştir7. Borçlar Kanunu’nun 133. ve 136. maddelerinin 

Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında düzenlenmesi, BK.m.127. maddesinin emredici 

niteliği ve anılan hükümlerin sınırlı sayıda düzenlendiği8 hususları birlikte 

değerlendirildiğinde, zamanaşımını kesen nedenlerin kıyas yoluyla 

genişletilemeyecekleri ve tarafların anlaşmasıyla değiştirilemeyeceği 

anlaşılmaktadır. 

 

Zamanaşımını kesen nedenleri borçlunun, alacaklının ve adli makamların 

fiillerinden kaynaklanan kesilme nedenleri olmak üzere üç ana başlık altında 

inceleyebiliriz.  

 

 1. Borçlunun Fiillerinden Kaynaklanan Kesilme Nedenleri 

 

 Borçlar Kanunu’nun 133. maddesinin 1. bendinde borçlunun fiillerinden 

kaynaklanan kesilme nedenleri şu şekilde düzenlenmiştir9:  

 

“Borçlu borcu ikrar ettiği, hususiyle faiz veya mahsuben bir 

miktar para veya rehin yahut kefil verdiği takdirde.”  

 

 Hükümden anlaşılacağı üzere borçlunun borcu kabule yönelik irade 

açıklamalarında bulunması, bu bağlamda borcunu ikrar etmesi zamanaşımını 

kesecektir.  

 

                                                 
7  Borçlar Kanununda düzenlenen kesilme nedenlerinin dışında Türk Ticaret Kanunu’nun 662. 

maddesinde ve Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 103. maddesinde de 
zamanaşımını kesen sebepler düzenlenmiştir. 

8  Saymen, a.g.e., s. 611; Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 220. 
9  Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlanan ve dilinin sadeleştirilmesi dışında hiçbir değişiklik 

içermeyen TBKT.m.153/b.1 hükmü aynen şöyledir: “Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz 
ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse,” 
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Borcun ikrarı borçlunun malvarlığı değerleri üzerinde borçlu aleyhine bir 

sonuç doğurduğundan ikrarda bulunan borçlunun tam ehliyetli olması 

gerekmektedir10. Bu nedenle ayırt etme gücüne sahip olmayan borçlular ile küçük ve 

kısıtlı borçluların ikrara yönelik irade beyanları ile zamanaşımı kesilmez. 

 

 Borçlunun borcunu ikrar etmesi, usul hukuku anlamında alacağın kabul 

edilerek davanın sonuçlanması anlamında değil, borcun borçlu tarafından tanınması 

şeklinde anlaşılmalıdır11. İkrarın zamanaşımını kesmesi için ikrara yönelik borçlunun 

tek taraflı irade beyanı yeterli olup, alacaklının kabulüne gerek yoktur. 

 

Borçlu borcunu ikrar ederken, ikrara yönelik iradesiyle zamanaşımının 

kesilmesini isteyip istememesi ve hatta zamanaşımının kesileceğini bilip bilmemesi 

önemli değildir12. Bu nedenle borçlunun borcun ikrarına yönelik irade beyanının 

hukuki işlem değil, hukuki işlem benzeri bir fiil olduğu doktrinde13 ve uygulamada14 

kabul edilmektedir. Gerçekten de hukuki işlemin, hukuki sonuç doğurmaya yönelik 

irade beyanı olduğu dikkate alındığında15, BK.m.133/b.1 hükmü çerçevesinde 

borçlunun borcunun ikrarına yönelik irade beyanının hukuki işlem olmayıp, hukuki 

işlem benzeri bir fiil olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 Borcun ikrarına yönelik irade beyanının zamanaşımını kesmesi için 

alacaklıya karşı yöneltilmesi gereklidir16. Zira daha önce de belirtildiği üzere, 

borçlunun borcunu ödemeye yönelik fiillerine, bu fiillerin alacaklıda borcun ifa 

edileceği yönünde bir güven oluşturması nedeniyle zamanaşımının kesilmesi sonucu 

tanınmıştır. Bu nedenle alacaklıya yöneltilmeyip, üçüncü bir şahsa yöneltilen veya 

üçüncü bir şahsa dahi yöneltilmeyip örneğin borçlunun borcunu ticari defterine 

kaydetmesine yönelik fiilleri zamanaşımını kesmeyecektir17. Bununla birlikte 

                                                 
10  Çandarlı, a.g.e., s. 93; Saymen, a.g.e., s. 612; Velidedeoğlu / Kaynar, a.g.e., s. 219. 
11  Çelik, a.g.e., s. 81; Tutumlu, a.g.e., s. 345. 
12  Çandarlı, a.g.e., s. 93; Tunçomağ, a.g.e., s. 1285; von Tuhr, a.g.e., s. 703. 
13  Çelik, a.g.e., s: 81; Tunçomağ, a.g.e, s. 1285; Tutumlu, a.g.e., s. 346. 
14  Yargıtay HGK. T: 18.12.2002, E:2002/15-1061, K: 2002/1070 (Bilgen, a.g.e., s. 62). 
15  Oğuzman / Barlas, a.g.e., s. 154. 
16  Yargıtay HGK. T: 11.05.1977, E: 11-3211, K:471 (Tutumlu, a.g.e., s. 389). 
17  Çandarlı, a.g.e., s. 95; Reisoğlu, a.g.e., s. 386; Tunçomağ, a.g.e., s. 1285; Velidedeoğlu / Kaynar, 

a.g.e., s. 219; von Tuhr, a.g.e., s. 703. “Borçlu bu irade beyanını alacaklıya karşı yapmalıdır. 
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borçlunun yetkili temsilcisinin alacaklıya karşı yönelttiği borcun ikrarına ilişkin irade 

beyanı zamanaşımını kesecektir18.  

 

Doktrinde borçlunun bilgisi olmak kaydıyla üçüncü kişilerden kaynaklanan 

borcun tanınması niteliğindeki fiillerin de zamanaşımını keseceği ifade 

edilmektedir19. Kanaatimizce üçüncü kişilerin fiilleri nedeniyle zamanaşımının 

kesilmesi için, bu fiillerden sadece borçlunun bilgisi olması yeterli olmayıp, bu 

fiillerin en azından zımnen de olsa borçlunun muvafakati ile yapılmış olması 

gereklidir20. Borçlunun haberi olmaksızın üçüncü bir şahsın kısmi ödemede 

bulunması veya teminat göstermesiyle zamanaşımının kesilmeyeceği aşikardır21. 

 

 BK.m.133/b.1 hükmüne göre borç ikrarının şekli, zamanaşımının kesilmesi 

açısından önem arz etmemektedir. Bu nedenle borcun ikrarı açıkça sözle veya yazı 

ile yapılabileceği gibi, örtülü olarak da yapılabilir.  

 

 BK.m.133/b.1 hükmünde örnek niteliğindeki borcun ikrarına yönelik borçlu 

fiilleri; faiz ödenmesi, kısmi ödemede bulunulması, kefalet veya rehin şeklinde borca 

ilişkin teminat gösterilmesi olarak belirtilmiştir. Söz konusu hükümde bahsi 

geçen“hususiyle” ifadesinden, kanunda sayılan ve zamanaşımını kesen borçlu 

fiillerinin sınırlı sayıda olmayıp, örnek niteliğinde oldukları açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, borçlunun borcunu ödemek için alacaklıdan yeni bir süre istemesi, ibra 

talebinde bulunması22, ifa amacıyla alacak devri23, ipotekli borç senedi 

                                                                                                                                          
Borçlunun defterine borcun kaydedilmesi ikrar anlamında değildir. Alacaklıya yöneltilmiş irade 
beyanı olmalıdır. Alacaklının borçlunun irade beyanını üçüncü bir kişi aracılığıyla tesadüfen 
öğrenmesi halinde alacaklıya borçlu tarafından yönelmiş bir irade beyanının varlığından söz 
edilemez.” Yargıtay HGK. T: 18.12.2002, E:2002/15-1061, K: 2002/1070 (Bilgen, a.g.e., s. 57-
62). 

18  Yargıtay HGK T: 23.02.2000, E: 15 – 71, K: 116 sayılı kararında borçlunun yetkili kıldığı 
temsilcisinin alacaklıya yönelttiği borcun ikrarına yönelik irade beyanının zamanaşımını 
keseceğine karar vermiştir. 

19  Tutumlu, a.g.e., s. 346. 
20  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 475. 
21  von Tuhr, a.g.e., s. 703 
22  Tunçomağ, a.g.e., s. 1286; von Tuhr, a.g.e., s. 703. 
23  Saymen, a.g.e., s. 612; Tunçomağ, a.g.e., s. 1286; von Tuhr, a.g.e., s. 703. 
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düzenlemesi24, takas beyanında bulunması25 gibi fiilleri de zamanaşımını 

kesecektir26.  

 

Borçlunun zamanaşımı süresi dolduktan sonra borcunu ikrar etmesi 

zamanaşımını kesmez27. Zira zamanaşımının kesilmesi ancak zamanaşımı işlerken 

söz konusu olabilir. Zamanaşımı dolduktan sonra borcunu ikrar eden borçlunun bu 

beyanıyla zamanaşımı def’ini kullanmaktan feragat ettiği kabul edilmelidir28.  

 

 Borçlu borcun tamamını değil de, bir kısmını ikrar etmişse, ikrar edilen bu 

kısım için zamanaşımı kesilecektir29. Bununla birlikte borca mahsuben verilen 

paranın miktarı ne olursa olsun zamanaşımı borcun tamamı için kesilir30. 

 

 Doktrinde İİK.m.143 hükmüne göre, borç ödemekten aciz vesikası ile haczin 

semeresiz kaldığına ilişkin tutulan tutanağın da borç ikrarı niteliğinde olduğu ileri 

sürülmektedir31. İcra müdürlüğü tarafından tanzim edilen söz konusu tutanağın, 

borçlunun borcunu ikrarına yönelik iradesini yansıtmaması nedeniyle bu görüşe 

katılamıyoruz. Kanaatimizce İİK.m.143 hükmü çerçevesinde düzenlenen aciz 

vesikası, BK.m.136/f.2 hükmü gereği adli makamların fiillerinden kaynaklanan bir 

zamanaşımının kesilmesi nedenidir.  

 

                                                 
24  Saymen, a.g.e., s. 612. 
25  Takas sonucu borç tamamen sona ermezse takas beyanı zamanaşımını keser. Eğer takas sonucu 

borç tamamen sona ererse, artık zamanaşımının kesilmesi söz konusu olmaz (Oğuzman / Öz, 
a.g.e., s. 475, dn: 205). 

26   Çelik, a.g.e., s. 83; Eren, a.g.e., s. 1244; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 475; Tutumlu, a.g.e., s. 347. 
27  Çandarlı, a.g.e., s. 95. “Gerçekten de borç ikrarı, ancak işlemekte olan zamanaşımını keser; farklı 

anlatımla zamanaşımı süresinin tamamlanmasından sonraki borç ikrarı -kesme yönünden- bir 
sonuç doğurmayacağına kuşku ve duraksamaya yer olmamalıdır.” (Yargıtay HGK. T: 18.12.2002, 
E: 15-1061, K: 1070, Tutumlu, a.g.e., s. 325-330).   

28  Reisoğlu, a.g.e., s. 386; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 479; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., 
s. 1056; Tunçomağ, a.g.e., s. 1287. “Zamanaşımı süresinin dolmasından sonra alacaklıya 
yöneltilen borç ikrarının zamanaşımı def’inden zımni (örtülü) feragat anlamına geldiği, öğretideki 
baskın görüşlerle doğrulanmaktadır. Dahası, zamanaşımı süresinin dolmasından sonra alacaklıya 
karşı bir borç ikrarında bulunan borçlunun da bu borç ikrarına dayanılarak açılan davada 
zamanaşımı def’ini ileri sürmesi çelişkili davranış yasağı oluşturur ve MK.m.2’ye aykırıdır. 
Hukuken korunmaz.” Yargıtay HGK. T: 18.12.2002, E: 2002/15-1061, K: 2002/1070 (Bilgen, 
a.g.e., s. 57-62). 

29  Çandarlı, a.g.m., s. 26. 
30  Çandarlı, a.g.e., s. 95. 
31  Saymen, a.g.e., s. 612. 
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 2. Alacaklının Fiillerinden Kaynaklanan Kesilme Nedenleri 

 

 Borçlar Kanunu’nun 133. maddesinin 2. bendinde alacaklının fiillerinden 

kaynaklanan kesilme nedenleri şu şekilde düzenlenmiştir32: 

 

“Alacaklı dava veya defi zımnında mahkemeye veya hakeme 

müracaatla veya icrai takibat yahut iflas masasına müdahale 

ile hakkını talep eylediği halde.” 

 

 Hüküm ile alacaklının alacağının tahsiline yönelik fiillerinin zamanaşımını 

keseceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla 

mahkemeye veya hakeme dava veya def’i yoluyla müracaat etmesi, icra takibinde 

bulunması veya iflas masasına başvurması halinde zamanaşımı kesilir. Alacaklının 

alacağını tahsile yönelik adli muamelelerde bulunmayıp, borçludan alacağını alelade 

bir şekilde talep etmesi33, idari makamlara başvurması veya ihkakı hakka kalkışması 

zamanaşımını kesmez34. Benzer şekilde alacaklının alacağını noterden keşide edeceği 

bir ihtarnameyle talep etmesi de zamanaşımını kesmez35. 

 

 a. Alacaklının Mahkemede Dava Açması veya Def’i Yoluyla Alacağını 

İleri Sürmesi 

 

 Alacaklının yetkili bir mahkemede alacağıyla ilgili dava açması 

zamanaşımının kesilmesi için yeterlidir. Açılan davanın dava dilekçesinin davalıya 

tebliğ edilip edilmemesinin bu açıdan bir önemi bulunmamaktadır36.  

 

Zamanaşımı davanın açıldığı tarih itibariyle kesilir. HUMK.m.178’e göre 

dava, dava dilekçesinin mahkeme kalemine kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. 

                                                 
32  Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlanan ve hiçbir değişiklik içermeyen TBKT.m.153/b.2 

hükmü aynen şu şekilde kaleme alınmıştır: “Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya 
hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuşsa ya da iflâs masasına başvurmuşsa.” 

33  Aybay, a.g.e., s. 156. 
34  Çandarlı, a.g.e., s. 96; Tunçomağ, a.g.e., s. 1289. 
35  von Tuhr, a.g.e., s. 703; Tunçomağ, a.g.e., s. 1289. 
36  Çandarlı, a.g.e., s. 98; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 654 
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Bununla birlikte Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, T: 06.02.1984, E: 1983/7, K: 

1984/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında harca tabi olmayan davalarda dava 

dilekçesinin hakim tarafından havale edildiği tarihte; harca tabi davalarda harcın 

ödendiği tarihte; harca tabi davalarda dava dilekçesinin harcın yatırıldığı tarihten 

sonraki bir tarihte mahkeme kalemine verildiğinin kalem tarafından 

belgelendirilmesi halinde ise, davanın dilekçenin kaleme verildiği tarihte davanın 

açılmış sayılacağına karar vermiştir.  

 

 Medeni Hukuktaki fiil ehliyetinin Medeni Usul Hukukundaki bir uzantısı 

olan dava ehliyetini haiz olmayan bir alacaklının açtığı dava zamanaşımını kesmez. 

Bu nedenle kural olarak alacaklının küçük veya kısıtlı olması halinde, ancak kanuni 

temsilcilerin açtığı dava zamanaşımını kesecektir37. Bununla birlikte temyiz 

kudretine sahip küçük veya kısıtlılar şahsa sıkı sıkıya bağlı haklarını şahsen 

kullanabilecekleri için (MK.m.16), şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olan manevi 

tazminat talebine dair davaların bu kişiler tarafından açılması halinde zamanaşımı 

süresi kesilecektir.  

 

Benzer şekilde iflas etmiş alacaklının talep hakkı üzerindeki tasarruf yetkisi 

iflasın açılmasıyla birlikte sona ereceğinden, müflis alacaklının açtığı dava 

zamanaşımını kesmeyecektir. Yine borçlunun iflası halinde borçluya karşı açılan 

dava değil, ancak iflas idaresine karşı açılan dava zamanaşımını kesecektir38. 

 

 Borçluya karşı değil de başka bir kişiye karşı açılan davanın sıfat yokluğu 

sebebiyle reddedilmesi halinde zamanaşımı kesilmez39. Buna karşılık dava 

dilekçesinde davalının ad veya unvanının yanlış yazılması halinde, dava husumet 

yönünden reddedilmeyip, bu yanlışlık ıslaha dahi gerek olmaksızın her zaman 

düzeltilebileceğinden, bu halde davanın açılmasıyla birlikte zamanaşımı kesilir40.  

 

                                                 
37  Çelik, a.g.e., s. 348. 
38  Tutumlu, a.g.e., s. 349. 
39  Yargıtay HGK. T: 16.12.1967, E: 413, K: 623 (Tutumlu, a.g.e., s. 398). 
40  Yargıtay 4. HD T: 03.05.1989, E: 1424, K: 4219. 
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Benzer şekilde husumetin yöneltilmesinde temsilcide yanılma halinde dava 

husumet yokluğu nedeniyle reddedilmeyip, mahkeme belirlenen doğru ad ve adrese 

davetiye göndererek davaya bakmaya devam eder. Bu halde de davanın açılmasıyla 

birlikte zamanaşımı kesilmiş sayılır41. 

 

 Alacaklı borçluya karşı dava açarak zamanaşımını kestikten sonra, davasını 

takip etmez ve borçlu da davayı takip etmeyeceğini belirtirse, dava yenileninceye 

kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir (HUMK.m.409/f.1). İşlemden 

kaldırılmış olan dava derdest kalmakta devam ettiğinden, dava açılmasıyla meydana 

gelmiş olan zamanaşımı kesilmesi, dosyanın işlemden kaldırılması kararına rağmen 

devam eder42. Dosyası işlemden kaldırılan bir dava, işlemden kaldırılma tarihinden 

itibaren üç ay içinde yenilenmezse, mahkeme kendiliğinden davanın açılmamış 

sayılmasına karar verir (HUMK.m.409/f.5). Bu karar ile davanın açılmasıyla 

meydana gelmiş olan sonuçlar ortadan kalkacağından zamanaşımı da kesilmemiş 

sayılır43.  

 

 Zamanaşımı sadece alacaklının açacağı eda davasıyla değil, alacağının 

varlığının tespitine yönelik tespit davasıyla da kesilir44. Buna karşın borçlunun 

borcunun bulunmadığının tespitine yönelik açacağı menfi tespit davası zamanaşımını 

kesmez. Ancak açılan menfi tespit davasında alacaklının alacağın varlığına yönelik 

bir savunmada bulunması halinde, böyle bir savunmanın yapıldığı tarih itibariyle 

                                                 
41  “İş kazası sonucu ölen kişinin mirasçıları tarafından zamanaşımı süresi içinde açılan tazminat 

davasında, davanın doğru temsilciye yöneltilmesi için geçen sürede zamanaşımı süresinin dolması, 
davanın bu nedenle reddini gerektirmez. Temsilcide yapılan yanlışlığın yargılama sırasında 
giderilmesi halinde davanın başlangıçtan itibaren dava açılmasına bağlı tüm hukuksal sonuçları 
doğurmuş olduğunun kabulü gerekir.” (Yargıtay 21. HD T: 15.04.1999, E: 1998/8171, K: 
1999/2476, Tutumlu, a.g.e., s. 398-399). 

42  Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 669. 
43  Çelik, a.g.e., s: 87; Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku s. 674; “Davanın açılması 

sonucu zamanaşımı kesilir. Bu dava için sonradan davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği 
takdirde, artık zamanaşımının kesilmesi söz konusu olmaz.” (Yargıtay 11. HD. T: 20.09.1993, E: 
1992/6427, K: 1993/5651). Benzer yönde bkz: Yargıtay 4. HD. T: 04.02.2008, E: 2007/15053, K: 
2008/1052 (Bilgen, a.g.e., s. 112); Yargıtay 4. HD. T: 03.06.2004, E: 15423, K: 7187 (Tutumlu, 
a.g.e., s. 470). 

44  Tunçomağ, a.g.e., s. 1291; Tutumlu, a.g.e., s. 351; von Tuhr, a.g.e., s. 704. Aksi görüşte Kılıçoğlu, 
a.g.e., s. 654. Yargıtay 21. HD. T: 11.07.200, E: 2000/4536, K: 2000/5588 (Tutumlu, a.g.e., s. 
531-532). 
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zamanaşımı kesilmiş olur45. Aynı şekilde borçlunun alacaklıya karşı açacağı menfi 

tespit davasında alacaklının esasa cevap dilekçesinde alacak iddiasını karşılık dava 

olarak ileri sürmesi halinde, karşılık davanın açıldığı tarih itibariyle zamanaşımı 

kesilir. 

 

 Alacaklının alacağının tamamını değil de, fazlaya ilişkin haklarını saklı 

tutarak belli bir kesimi için açtığı davaya kısmi dava denir. Kısmi davada 

zamanaşımı sadece dava edilen kısım için kesilir, alacağın talep ve dava edilmeyen 

kesimi için zamanaşımı işlemeye devam eder46. Aynı şekilde asıl alacak hakkında 

açılan dava asıl alacağın faizi hakkındaki zamanaşımını kesmez47. 

 

 Alacaklının alacağının tamamını değil de belli bir kesimi için açtığı kısmi 

davada, dava konusunun ıslah suretiyle arttırılması halinde zamanaşımının hangi 

tarih itibariyle kesileceğinin belirlenmesi gerekir. HUMK.m.87/son hükmünde yer 

alan “Müddei ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez” şeklindeki son cümlesinin 

Anayasa Mahkemesi’nin T: 20.07.1999, E: 1, K: 33 sayılı kararı48 ile iptal edilmesi 

üzerine bu husus önem kazanmıştır.  

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T: 03.07.2002, E: 9-564, K: 572 sayılı 

kararında ıslah dilekçesiyle artırılan kısım için zamanaşımının ıslah dilekçesi tarihi 

itibariyle kesileceğine karar vermiştir49. 

                                                 
45   Tutumlu, a.g.e., s. 351. “Borçlunun açtığı senet iptali davasına alacaklı, davanın varit olmadığı 

cevabını vermekle yetinip müstakil ve mütekabil bir hak dermeyan etmediğinden müruruzaman 
kesilmiş sayılmaz.” (Yargıtay 19. HD. T: 28.12.1994, E: 13209, K: 13979, Tutumlu, a.g.e., s. 399-
400). 

46  Çelik, a.g.e., s. 91; Eren, a.g.e., s. 1245; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 654; Reisoğlu, a.g.e., s. 386; Tekinay / 
Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1065; Tutumlu, a.g.e., s. 351; Tunçomağ, a.g.e., s. 1291; von 
Tuhr, a.g.e., s. 705. “Dava açılması Borçlar Kanununun 132/2 maddesi ile zamanaşımını kesen 
sebepler arasındadır. Ancak dava, açılan miktar için zamanaşımını kesmektedir. Zarar gören 
kişinin dava dışı tuttuğu tazminat miktarı için zamanaşımı kesilmez, bu miktarla ilgili olarak 
işlemeye devam eder. Mevzuatımızda, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması, saklı tutulan alacak 
kısmı için zamanaşımını kesen bir sebep olarak öngörülmemektedir.” (Yargıtay HGK. T: 
05.04.2006, 2006/4-118-145, Bilgen, a.g.e., s. 78).  

47  Yargıtay HGK, T:15.01.1961, E: 36, K: 38. 
48  Resmi Gazete T: 04.11.2000, S. 24220. 
49  Doktrinde Çelik, alacağın miktarının davanın açıldığı tarihte kesin olarak belli olmadığı davalarda, 

özellikle haksız fiilden doğan tazminat davalarında ve işçi alacağı davalarında, kısmi dava ve 
tespite ilişkin bölümün bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, BK.m.42/f.2 hükmü gereği gerçek 
zararı belirlemenin veya alacağı hüküm altına almanın hakimin bir görevi olduğunu, bu nedenle 
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 Yukarıda belirtildiği üzere, alacaklı dava açarken alacağının tamamını değil 

de, belli bir kısmını talep etmişse, zamanaşımı ancak talep edilen kısım için kesilir, 

talep ve dava edilmeyen bakiye kısım için zamanaşımı işlemeye devam eder. 

Alacaklının ıslah dilekçesiyle başlangıçta saklı tuttuğu bakiye alacağını talep etmesi 

halinde, bakiyeye ilişkin kısım ıslah dilekçesiyle talep edildiğinden, zamanaşımı da 

bu tarih itibariyle kesilecektir50. Bu nedenle ıslah yoluyla talebin artırılması 

tarihinde, bu miktar için zamanaşımı süresi dolmuşsa, davalı buna karşı zamanaşımı 

def’inde bulunabilir. Kural bu olmakla birlikte özellikle haksız fiil nedeniyle 

uğranılan zarar miktarının dava açılırken bilinmemesi nedeniyle, kısmi dava açılması 

halinde farklı bir sonuca varmak gerekir. Gerçekten yukarıda izah edildiği üzere, 

haksız fiillerde bir yıllık zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması için zararın 

öğrenilmesi gerekmektedir. Haksız fiil nedeniyle uğranılan zararın tazminine ilişkin 

dava, zararın miktarının tam olarak bilinmemesi nedeniyle kısmi olarak açılmış ve 

yapılan yargılama sırasında zararın miktarı öğrenilmişse (örneğin bilirkişi raporuyla 

tespit edilmişse), zarar bu tarihte öğrenildiğinden zamanaşımı süresinin de bu 

tarihten itibaren işlemeye başladığının kabulü yerinde olacaktır.  Dikkat edilecek 

olursa, burada kısmi olarak açılan davanın talep edilmeyen bakiye alacak için de 

zamanaşımını keseceğini değil, zararın miktarının bilinmemesi nedeniyle 

öğrenilmeyen kısım için zamanaşımı süresinin işlemeye başlamayacağını 

savunuyoruz51. 

 

 Delil tespiti52 ve ihtiyati tedbir taleplerinin zamanaşımını kesmeyeceği kabul 

edilmektedir53.  

 

                                                                                                                                          
gerek faiz ve gerekse zamanaşımı konusunda tazminat ve alacağın tümü için kısmi dava tarihinin 
başlangıç alınması gerektiğini belirtmektedir (Çelik, a.g.e., s. 94 – 95).  

50  Kılıçoğlu, a.g.e., s. 654. 
51  “Davacının olayı ve faillerini daha önceden bilmesine karşın vücut bütünlüğünün ihlaline ilişkin 

bu davaya konu zararını Adli Tıp Kurumunun kesin raporunun okunduğu 13.10.1995 tarihli 
oturum gününde öğrenmiş olduğunun kabulü gerekir. Borçlar Kanunu’nun 60. maddesinin 
öngördüğü bir yıllık zamanaşımı süresi de bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.” (Yargıtay 
13. HD. T: 02.03.1998, E: 10172, K: 1882, Tutumlu, a.g.e., s. 253). 

52  “Delil tespiti istemi zamanaşımını kesen sebeplerden değildir.” (Yargıtay HGK. T: 13.03.1971, 
1970/4-835-164, Bilgen, a.g.e., s. 112-113).  

53  Çelik, a.g.e., s. 92; Tutumlu, a.g.e., s. 352. 
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 Davaya müdahalenin (katılmanın) zamanaşımını kesip kesmeyeceği 

belirlenirken, öncelikle davaya müdahalenin türü belirlenmelidir. Dava sonucunda 

verilecek hüküm davanın tarafları dışında, üçüncü bir kişiyi de ilgilendiriyorsa, bu 

üçüncü şahıs davanın taraflarından birinin yanında yer almak ve yardım etmek 

amacıyla davaya müdahale edebilir. Fer’i müdahale denilen bu durumda, davaya 

katılan üçüncü kişi taraf sıfatını kazanmaz ve bu kişi hakkında hüküm tesis edilmez. 

Bu nedenle fer’i müdahale halinde zamanaşımı kesilmiş olmaz54. 

 

İki taraf arasında dava devam ederken, üçüncü bir kişinin dava konusu şey 

üzerinde hak iddia ederek, aynı mahkemede görülmekte olan davanın taraflarına 

karşı ayrı bir dava açarsa, buna asli müdahale denilir55. Asli müdahalede, fer’i 

müdahaleden farklı olarak, davaya katılan üçüncü kişi yeni bir dava açmakta ve 

açtığı bu davada davacı (taraf) sıfatını kazanmaktadır. Bu nedenle asli müdahalede 

bir dava açılması söz konusu olduğundan, asli müdahale ile zamanaşımı kesilir56.  

 

 Davanın ihbarı kural olarak zamanaşımını kesmez57. Zira, davanın ihbarı ile 

ihbarda bulunulan aleyhine dava açılmış sayılmayacağı gibi, kendisine davanın 

ihbarı yapılan kişi bu ihbarla davada taraf sıfatını da kazanmaz. Bununla birlikte 

kambiyo senetlerinde davanın ihbarı zamanaşımının kesilmesine neden olur 

(TTK.m.662,690 ve 730)58.  

 

 Ceza davasına katılmanın zamanaşımını kesip kesmeyeceği hususunun 

irdelenmesi gerekmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 237. 

maddesine göre, mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlu olan kişiler, ilk derece 
                                                 
54  Tutumlu, a.g.e., s. 356. 
55  Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 600 – 601. 
56  “Az önce açıklandığı gibi temyiz edenler evvelce hazine tarafından açılan iptal davasına asli 

müdahil olarak katılmak istemişler, o tarihte yürürlükte bulunan 5887 sayılı Harçlar Kanununa 
göre harcını verip, asli müdahil sıfatını kazanmışlardır, başka bir deyimle kendi açılarından 
usulünce iptal davası açmışlar, böylece zamanaşımını kesmişlerdir.” (Yargıtay 2. HD. T: 
12.11.1976, E: 6764, K: 8120, Tutumlu, a.g.e., s. 397-398).  

57  Bilgen, a.g.e., s. 111; Tutumlu, a.g.e., s. 354. 
58  Türk Ticaret Kanunu’nun 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler şu şekilde 

düzenlenmiştir: “Müruru zaman, dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar 
edilmesi, veya alacağın iflas masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir.” Poliçe için öngörülen söz 
konusu hüküm, Türk Ticaret Kanunu’nun 690 ve 730 maddeleri uyarınca bono ve çeklere de 
uygulanacaktır.   
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mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında şikayetçi olduklarını 

bildirerek kamu davasına katılabilirler. Sadece kamu davasına katılmak başlı başına 

zamanaşımını kesmez. Kamu davasına katılan aynı zamanda ceza mahkemesinden 

şahsi haklarının hüküm altına alınmasını istemişse, bu istekle birlikte zamanaşımı 

kesilir59. Gerçekten 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 365. 

maddesinin 2. fıkrasında, kamu davasına katılan kişinin ceza mahkemesinden şahsi 

haklarını isteyebileceği düzenlenmişti. Kamu davasına katılan kişinin ceza 

mahkemesinden şahsi haklarını istemesiyle birlikte, istek tutarı ile sınırlı olarak 

zamanaşımı kesilmekteydi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile birlikte ceza 

mahkemesinden şahsi hakkın istenmesi usulü kaldırıldığından artık kamu davasına 

katılmanın zamanaşımını kesmeyeceğinin kabulü gerekir60.  

 

 Davanın yetkisiz veya görevsiz bir mahkemede açılması halinde 

zamanaşımının kesilip kesilmeyeceği doktrinde tartışmalıdır. Doktrindeki birinci 

görüşe göre, yetkisiz veya görevsiz mahkemede açılan dava zamanaşımını kesmez. 

Alacaklının açtığı davanın mahkemenin yetkisizliği veya görevsizliği nedeniyle 

reddedilmesi ve bu arada zamanaşımı süresinin dolması halinde, alacaklı BK.m.137 

hükmünde düzenlenen altmış günlük ek süreden yararlanır. Kanun koyucu alacaklıya 

bu altmış günlük ek süreyi verdiğine göre, yetkisiz veya görevsiz mahkemede açılan 

davanın zamanaşımını kesmeyeceğini kabul etmiş demektir61. 

 

 Doktrindeki bizim de katıldığımız ikinci görüşe göreyse, yetkisiz veya 

görevsiz mahkemede açılan dava zamanaşımını keser. Davacı HUMK.m.193 

gereğince, yetkisizlik veya görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren on gün 

içinde yetkili veya görevli mahkemeye başvurursa, yetkili veya görevli mahkemede 

görülmeye başlayan dava yeni bir dava olmayıp, yetkisiz veya görevsiz mahkemede 

açılmış olan davanın devamı niteliğindedir. Bu nedenle yetkisiz veya görevsiz 

mahkemede dava açılması ile kazanılmış olan haklar (örneğin zamanaşımının 

kesilmesi) saklı tutulur. Buna karşılık davacı söz konusu on günlük süre içerisinde 

                                                 
59   Karacabey, a.g.m., II., s. 94. 
60  Tutumlu, a.g.e., s. 357. 
61  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 476; Tutumlu, a.g.e., s. 350 – 351. 
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yetkili veya görevli mahkemeye başvurmazsa, HUMK.m.193/f.4 gereğince dava 

açılmamış sayılır. Bu halde davanın açılması ile kazanılan haklar ortadan kalkacağı 

için zamanaşımının kesilmesi olgusu da ortadan kalkar62. Ancak bu arada 

zamanaşımı süresi dolmuş ise, davacı altmış günlük ek süreden yararlanacaktır63. 

Aşağıda izah edildiği üzere, BK.m.137 hükmü sadece mahkemenin yetkisizliği veya 

görevsizliği halinde uygulanmayacaktır. Aynı şekilde HUMK.m.193 hükmü sadece 

zamanaşımının kesilmesi açısından değil, dava açılmasının hem maddi hukuka hem 

de usul hukukuna ilişkin sonuçlarının korunması açısından öngörülmüştür. Her iki 

hükmün de düzenleniş amacı alacaklıyı korumaktır. Kanun koyucu tarafından 

alacaklı lehine tesis edilen hükümlerin, alacaklı aleyhine yorumlanması kanun 

koyucunun amacına aykırılık teşkil edecektir.  

 

 Def’i borçlunun borcunu özel bir nedenle yerine getirmekten kaçınmasına 

imkân veren bir haktır. BK.m.133/b.2 hükmünde göre zamanaşımının sadece dava 

açılması ile değil, açılan bir davada alacağın def’i yoluyla ileri sürülmesi halinde de 

zamanaşımının kesileceği düzenlenmiştir. Örneğin, iki tarafa borç yükleyen bir 

sözleşmede bir tarafın açtığı davada diğer taraf ödemezlik def’ini ileri sürerse kendi 

alacağına ait zamanaşımı kesilmiş olur64. Def’iler kural olarak dava dilekçesinin 

tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde ileri sürülmelidir. Bu aşamadan sonra ileri 

sürülebilecek def’iler savunmanın genişletilmesi yasağı ile karşılaşabilecektir. 

Def’inin usulüne uygun olarak ileri sürüldüğü tarih itibariyle zamanaşımı 

kesilecektir. 

 

 b. Alacaklının Hakem Huzurunda Dava Açması veya Def’i Yoluyla 

Alacağını İleri Sürmesi 

 

 Tarafların anlaşarak aralarındaki uyuşmazlığın çözümlenmesini hakemlere 

bırakmalarına ve uyuşmazlığın bu hakemler tarafından incelenip karara 

bağlanmasına tahkim denir. Dava açılmasının bazı sonuçları hakemlerde dava 

                                                 
62  Çelik, a.g.e., s. 87; Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 200. 
63  Çelik, a.g.e., s. 87. 
64  Saymen, a.g.e., s. 613; von Tuhr, a.g.e., s. 705 
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açılması ile de meydana gelir. Bu sonuçlardan birisi de zamanaşımının kesilmesidir. 

Gerçekten BK.m.133/b.2 hükmüne göre alacaklının hakem huzurunda dava açması 

zamanaşımını kesecektir.  

 

 Alacaklının hakem huzurunda dava açması ile zamanaşımı kesileceğinden 

zamanaşımının kesilme tarihinin belirlenmesi açısından davanın hakem huzurunda 

ne zaman açılmış olduğunun tespiti son derece önemlidir. Hakem mahkemesi 

huzurunda davanın açılmış sayılacağı tarih HUMK.m.523 hükmünde şu şekilde 

düzenlenmiştir: 

 

“Tahkim davası, hakemlerin tayini için mahkemeye müracaat 

edildiği ve eğer mukavele mucibince hakemlerin tayini iki 

tarafa aitse müddei hakemini intihap edip kendi hakemini 

intihap etmesi hususunu hasmına tebliğ eylediği tarihte ikame 

edilmiş addolunur.” 

 

Hükümden anlaşılacağı üzere, tarafların arasındaki sözleşmeye göre hakemler 

mahkeme tarafından seçilecekse, dava, hakemlerin tayini için mahkemeye 

başvurulduğu tarihte; hakemlerin tayini taraflara aitse davacının hakemini seçip 

davalıya hakemini seçmesini tebliğ ettiği tarihte (HUMK.m.523) açılmış sayılır65.  

 

Kanunda düzenlenmemiş olmakla birlikte doktrinde hakemlerin tayininin 

üçüncü bir kişiye ait olduğu hallerde hakemlerin tayini için üçüncü kişiye 

başvurulduğu tarihte; tahkim sözleşmesinde hakemlerin ismen tayin edilmiş olmaları 

halinde ise hakemlerin işe başlamalarının kendilerine tebliğ edildiği tarihte davanın 

açılmış sayılacağı belirtilmektedir66. 

 

 Tüketicinin (alacaklının), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 

kurulan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurması da zamanaşımını 

                                                 
65  von Tuhr, a.g.e., s. 705. 
66   Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 969 
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kesecektir. Zira alacaklı, kanunla kurulmuş olan ve yargılama yetkisine sahip bir 

kurum nezdinde alacağını talep etmektedir. Nitekim Yargıtay da aynı görüştedir67.  

 

 Hakem – bilirkişiye başvurmak zamanaşımını kesmez. Zira hakem – 

bilirkişinin görevi bir hukuki meselenin hallinin kendisine bağlı bulunduğu bir 

vakıayı tayin ve tespit etmekten ibaret olup, hakem - bilirkişi haklar ve hukuki 

uyuşmazlıklar üzerinde bir karar veremez. Yukarıda izah edildiği üzere, mahkeme 

aracılığı ile delil tespiti yaptırılmasında dahi zamanaşımı kesilmediğine göre, hakem 

– bilirkişiye başvurmanın zamanaşımını kesmeyeceği evleviyetle kabul edilmelidir. 

Yargıtay da hakem – bilirkişiye başvurunun zamanaşımını kesmeyeceğini kabul 

etmektedir68. 

 

 Alacaklının alacağını mahkeme huzurunda def’i yoluyla ileri sürmesinde 

olduğu gibi hakem huzurunda def’i yoluyla ileri sürülmesinde de zamanaşımı 

kesilecektir. 

 

 c. Alacaklının İcra Takibinde Bulunması 

 

 BK.m.133/b.2 hükmüne göre alacaklının borçlu aleyhine icra takibine 

geçmesi zamanaşımını kesecektir. Zamanaşımının ne zaman kesildiğinin tespiti 

açısından icra takibinin başladığı anın tespiti önem arz etmektedir. İcra takibi, gerekli 

harçların ödenmesi kaydıyla takip talebinde bulunulduğu anda başlamış olur ve bu 

tarihten itibaren zamanaşımı kesilmiş sayılır69. Bu husus zamanaşımının kesilmesi 

                                                 
67   Yargıtay 13. HD. T: 15.04.2002, E: 1534, K: 4099 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). Kanaatimizce 

Türkiye Futbol Federasyonu Statü’nün 56. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda 
açılacak davalar ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun uyuşmazlığı çözüme yönelik yargısal her 
işlemi zamanaşımını kesecektir. 

68  Yargıtay HGK. T: 03.11.1982, E: 11-34, K: 870 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
69  “Kural olarak, başvurma ve peşin harç ödenmek kaydıyla icra harçlarının ödendiği tarihte 

yapılan takip talebi, Borçlar Hukuku bakımından (alacağın sadece takip konusu yapılan kısmı 
için) zamanaşımını kesen nedenlerdendir. Bunun için ödeme emrinin düzenlenip borçluya tebliğ 
edilmiş olmasına dahi lüzum yoktur.” (Yargıtay 4. HD. T: 29.06.1976, E: 2723, K: 6408, Tutumlu, 
a.g.e., s. 393-394). 
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için yeterli olup ödeme veya icra emrinin borçluya tebliğ edilip edilmemesi 

zamanaşımının kesilmesi açısından önem taşımamaktadır70. 

 

Zamanaşımı, kısmi davada olduğu gibi, kısmi icra takibinde de sadece talep 

edilen kısım için kesilir. Talep ve takip edilmeyen kısım için zamanaşımı işlemeye 

devam eder71. 

 

 İhtiyati haczin zamanaşımını kesip kesmeyeceği hususu doktrinde ve 

uygulamada tartışmalıdır. İhtiyati haciz kararının icra takibi işlemi sayılıp 

sayılmamasına göre doğurduğu hukuki sonuçlar da farklı olacaktır. Yargıtay, ihtiyati 

haczin kesin (icrai) hacizden önce gelen bir emniyet tedbiri olduğu, bir icra takip 

işlemi niteliğinde olmadığı görüşünü benimseyerek72, ihtiyati haczin zamanaşımını 

kesmeyeceğini kabul etmektedir73. Doktrindeki ağırlıklı görüş ise ihtiyati haciz 

kararının bir icra takip işlemi olduğu ve dolayısıyla diğer icra takip işlemleri gibi 

ihtiyati haczin de zamanaşımını keseceği yönündedir74. 

 

 Yetkisiz icra dairesinde yapılan takibin zamanaşımını kesip kesmediği hususu 

doktrinde tartışmalıdır. Doktrinde bir görüşe göre, icra takibinin başlatıldığı icra 

dairesinin yetkisiz olması zamanaşımının kesilmesine engel değildir. İcra dairesinin 

yetkisiz olduğuna dair kararın kesinleşmesi üzerine alacaklı HUMK.m.193 hükmü 

gereğince on gün içinde yetkisiz icra dairesine başvurarak dosyanın yetkili icra 

dairesine gönderilmesini istemesi halinde dosya yetkili icra dairesine gönderilir. Bu 

durumda yetkili icra dairesinde devam eden takip, yetkisiz icra dairesindeki takibi 

devamı niteliğinde olduğundan zamanaşımı yetkisiz icra dairesinde yapılan takiple 

kesilmiş olur. Buna karşılık icra dairesinin yetkisizliğine dair kararın kesinleşmesi 

üzerine alacaklının on gün içerisinde yetkili icra dairesine gönderilmesini istememesi 

halinde takip yapılmamış sayılır ve zamanaşımının kesilmesi hükümsüz hale gelir75.  

                                                 
70   Çelik, a.g.e., s. 104; Mehmet Sarı, “Takip Hukukunda Zamanaşımı”, 2007, s. 34; Tutumlu, 

a.g.e., s. 369. 
71  Sarı, a.g.e., s. 34. 
72  Yargıtay 12. HD. T. 08.05.1980, E: 2057, K: 4095. 
73  Yargıtay HGK. T: 16.02.2000, E: 1249, K: 94. 
74  Muşul, a.g.e., s. 862 vd. bkz. aksi görüş Çelik, a.g.e., s. 108. 
75  Sarı, a.g.e., s. 35; Kuru / Arslan / Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, s. 127. 



 130

 

Doktrindeki bir diğer görüş ise HUMK.m.193’ün İcra Hukuku’nda 

uygulanamayacağı, takip talebi icra dairesinin yetkisizliğinden dolayı kaldırılmış olsa 

bile, takip konusu alacağın zamanaşımı süresinin yetkisiz icra dairesinde takibin 

başlatılmasıyla kesilmiş sayılacağı yönündedir76. Bu görüşe göre alacaklı yetkisiz de 

olsa icra dairesine başvurup takip talebinde bulunmakla alacağını cebri icra yoluyla 

tahsil iradesini açıklamış olacağı için takip konusu alacağın tabi olduğu zamanaşımı 

süresi yetkisiz icra dairesine başvurması ile kesilmiş sayılır77. 

 

 Kanaatimizce İİK.m.50/f.1 gereğince para veya teminat borcu için 

başlatılacak takiplerde icra dairelerinin yetkisi, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun yetkiye dair hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle 

belirlenecektir. HUMK.m.193 hükmü de yetkiye dair bir hüküm niteliğinde 

olduğundan, söz konusu hüküm icra dairelerinin yetkisinin belirlenmesinde kıyasen 

uygulanacak niteliktedir. Bu nedenle yetkisiz icra dairesinde başlatılan bir takip 

neticesinde zamanaşımı kesilmekle beraber, icra dairesinin yetkisiz olduğuna dair 

verilen ve kesinleşen karar neticesinde alacaklının on gün içerisinde dosyanın yetkili 

icra dairesine gönderilmesi hususunda talepte bulunması halinde, icra takibi yetkisiz 

icra dairesinde başlatıldığı tarihte başlamış sayılacak ve zamanaşımı da bu tarih 

itibariyle kesilecektir. Buna karşın alacaklının yetkisizlik kararı üzerine dosyanın 

HUMK.m.193 çerçevesinde yetkili icra dairesine gönderilmesi talebinde 

bulunmaması halinde, takip açılmamış sayılacak ve doğal olarak takibin açılmasına 

bağlı sonuçlardan biri olan zamanaşımının kesilmesi durumu da kendiliğinden 

hükümsüz hale gelecektir. 

 

 d. Alacaklının İflas Masasına Başvurması 

 

 Alacaklının alacağını iflas masasına kayıt ettirmek için başvurması ile birlikte 

bu alacaklar için işleyen zamanaşımı kesilecektir (BK.m.133/b.2). Zamanaşımının 

hangi anda kesildiğinin belirlenebilmesi için öncelikle kimin, hangi alacaklarını, 

                                                 
76  Muşul, a.g.e., s. 221. 
77  Muşul, a.g.e., s. 221. 
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nereye ve hangi sürede başvurarak kayıt ettirmesi gerektiğinin tespiti gerekmektedir. 

Bu belirlemenin yapılabilmesi için öncelikle, “iflas masası”, “iflas alacağı” ve “iflas 

alacağının masaya kaydı” ifadelerinden ne anlaşılması gerektiğinin belirlenmesi 

yerinde olacaktır. 

 

 İcra ve İflas Kanunu’nda “iflas masası” kavramı, iflas kararının verildiği 

tarihteki davalı borçlunun bütün haczi kabil mal, hak ve alacakları ile borçlarının 

kanun hükmü gereği teşkil ettiği malvarlığı değerleri anlamında kullanıldığı gibi; 

masanın kanuni temsilcisi anlamında da kullanılmaktadır78. Öncelikle belirtelim ki, 

BK.m.133/b.2 hükmünde bahsi geçen iflas masası ifadesi, masanın kanuni temsilcisi 

anlamında kullanılmıştır. 

 

 İflas masası malvarlığı anlamında kullanılmayıp, masanın kanuni temsilcisi 

anlamında kullanıldığında adi tasfiye usulünde “iflas idaresi”ni (İİK.m.226/f.1); basit 

tasfiye usulünde ise “iflas dairesini (iflas müdürlüğünü)” (İİK.m.218) ifade eder.  

 

 Ticaret mahkemesi tarafından iflas kararının verilip iflasın açılması anında 

müflise karşı hukuken doğmuş olan alacaklara iflas alacakları, bu alacakların 

sahiplerine de iflas alacaklıları denilir. İflas alacaklısı iflas masasına ancak iflas 

alacaklarını kayıt ettirebilir ve zamanaşımı da sadece bu alacakları için kesilir.  

 

 İflas alacaklısının iflas alacaklarını masaya kayıt ettirmek için ne zaman ve 

nereye başvuracağı hususu ise tasfiye usulüne göre farklılık arz etmektedir. İflas 

dairesi, masa mallarının defteri tutulduktan sonra malların defterdeki kıymetlerinin 

adi tasfiye masraflarını karşılamayacak durumda olması halinde basit tasfiye usulüne 

göre (İİK.m.218); malların defterdeki kıymetlerinin adi tasfiye masraflarını 

karşılayacak durumda olması halindeyse adi tasfiye usulüne göre (İİK.m.219) 

malların tasfiyesine karar verir. 

 

                                                 
78  Muşul, a.g.e., s. 1006. 
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 İflas dairesince tasfiyenin adi şekilde yapılmasına karar verildiğinin ilanından 

itibaren bir ay içerisinde iflas alacaklısı iflas idaresine başvurarak alacağını kayıt 

ettirebilir (m.219/b.2). Zamanaşımı iflas idaresine başvurulduğu tarihte kesilir.  

 

 İflas alacaklısı bir aylık süre içerisinde başvurmamışsa, iflas kapanıncaya 

kadar alacağın kayıt ettirilmesini isteyebilir (İİK.m.236). Bu halde zamanaşımı iflas 

idaresine başvuru tarihinde değil, iflas idaresi tarafından alacağın kabul edilerek 

masaya kayıt edildiği tarihte kesilmiş olur (İİKm.236/f.4). 

 

 İflas dairesi basit tasfiye usulüne göre tasfiyenin yapılmasına karar verdiği 

takdirde, yirmi günden az iki aydan çok olmamak şartıyla bir süre vererek 

alacaklıları alacaklarını bildirmeleri için ilanla davet eder (İİK.m.218/f.2). İflas 

alacaklısının bu süre içinde iflas dairesine iflas alacağının kaydı için başvurmasıyla 

birlikte zamanaşımı kesilir.  

 

 İflas alacağı olmayan adi alacaklar (iflas kararının verilmesinden sonra 

müflisin fiilleri nedeniyle doğan alacaklar) iflas masasına kayıt ettirilemeyeceğinden, 

bu alacakların kaydı için iflas masasına yapılan başvuru zamanaşımını 

kesmeyecektir. 

 

 BK.m.133/b.2 hükmünde sadece iflas masasına başvurunun zamanaşımını 

keseceği düzenlediğinden, konkordato alacağını bildirmek veya aynı usuldeki 

alacaklılar toplantısına katılmak zamanaşımını kesmeyecektir.  

 

 3. Adli Makamlarda Gerçekleştirilen Fiillerinden Kaynaklanan Kesilme 

Nedenleri 

 

 Alacaklının dava veya def’i yoluyla alacağını ileri sürmesi ile kesilen 

zamanaşımı dava süresince davacı ve davalının yargılamaya ilişkin her işleminden ve 
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mahkemenin yargılamaya ilişkin her kararından itibaren yeniden kesilir. Bu husus 

BK.m.136/f.1 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir79: 

 

 “Bir dava veya def’i ile katedilmiş olan müruru zaman, 

dava devam ettiği müddetçe iki tarafın muhakemeye müteallik 

her muamelesinden ve hakimin her emir ve hükmünden itibaren 

yeniden cereyana başlar.”  

 

 Kanun koyucu dava sürecinin uzun sürmesi ve yargılama esnasında 

zamanaşımı süresinin dolabileceği düşüncesiyle anılan hükmü düzenleme ihtiyacını 

hissetmiştir. Ülkemizde mahkemelerin iş yükünün fazlalığı nedeniyle davaların çok 

uzun sürdüğü dikkate alındığında, hükmün alacağını elde etme iradesini dava açarak 

ortaya koyan alacaklıyı koruması bakımından son derece yerinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

 Doktrinde yargılama süresince taraflarca veya mahkemece yapılan her 

işlemin zamanaşımını kesmeyeceği; yargılamayı sonucuna doğru ilerleten ve 

uyuşmazlığı bulunduğu aşamadan alıp ileriye götürerek uyuşmazlığın çözülmesini 

sağlamaya yönelik adli işlemlerin zamanaşımını keseceği kabul edilmektedir80. Bu 

nedenle uyuşmazlığı çözüme yönelik olmayan ve hazırlık işlemlerinden öteye 

gitmeyen muameleler zamanaşımını kesmeyecektir. Nitekim İsviçre Federal 

Mahkemesi konuya ilişkin bir kararında bu hususu açıkça kabul etmiştir81.  

 

 Alacaklının borçlu aleyhine icra takibine geçmesiyle kesilen zamanaşımı 

takibe ilişkin her işlemden sonra yeniden işlemeye başlayacaktır. Gerçekten 

BK.m.136/f.2’de bu husus şu şekilde kaleme alınmıştır82: 

                                                 
79  Konu TBKT.m.156/f.1’de yürürlükteki hükme paralel olarak aynen şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Bir dava veya def’i yoluyla kesilmiş olan zamanaşımı, dava süresince tarafların yargılamaya 
ilişkin her işleminden veya hâkimin her kararından sonra yeniden işlemeye başlar.” 

80   Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1066; Tunçomağ, a.g.e., s. 1301, Tutumlu, a.g.e., 
s. 378. 

81   BGE 85 II 187 (Tutumlu, a.g.e., s. 378, dn: 98). 
82  Konu kanunun düzenlemesine benzer şekilde TBKT.m.156/f.2’de şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Zamanaşımı, icra takibiyle kesilmişse, alacağın takibine ilişkin her işlemden sonra yeniden 
işlemeye başlar.” 
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“Kat’ı, icrayı takibattan neşet etmiş ise müruru zaman takibe 

müteallik her muameleden itibaren yeniden cereyana başlar.” 

 

Kanun hükmünde bahsi geçen “her muamele” ifadesinin icra takibini ileri 

götüren her muamele şeklinde anlaşılması gerekir. Gerçekten de yargılamaya ilişkin 

her muamele zamanaşımını kesmediği gibi, icra takibine ilişkin her işlem de 

zamanaşımını kesmeyecektir. Alacaklı veya icra dairesi tarafından yapılan bir 

işlemin zamanaşımını kesebilmesi için alacağın tahsiline ve takibin 

sonuçlandırılmasına yönelik olması gerekir. Nitekim Yargıtay da icra takibini ileri 

bir safhaya taşımayan işlemlerin zamanaşımını kesmeyeceğini kabul etmektedir83. 

 

 BK.m.136/f.3 hükmüne göre, alacaklının alacağını kaydettirmek için iflas 

masasına başvurmasıyla kesilen zamanaşımı iflas hükümlerince alacağın yeniden 

talep edilebileceği andan itibaren işlemeye başlayacaktır. Anılan hüküm aynen şu 

şekilde düzenlenmiştir84: 

 

 “Kat’ı, bir iflasa müdahaleden neşet etmiş ise müruru 

zaman, iflasa müteallik hükümlere göre alacağı yeniden talep 

etmek mümkün olduğu zamandan itibaren yeniden cereyana 

başlar.” 

 

 Yukarıda izah edildiği üzere kural olarak ticaret mahkemesince borçlunun 

iflasına karar verilmesi anından ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonrasına 

kadar müflise karşı dava ve takip başlatılamayacağı gibi, başlanmış dava ve icra 

takipleri de durur. Bu süre içerisinde alacaklının iflas masasına başvurusu ile 

                                                 
83   “Alacaklının veya icra dairesinin yeni usul safhasını getirmek suretiyle kovuşturmayı ilerleten ve 

bulunduğu aşamadan ileri götüren işlemdir. Davacının icra kovuşturmasında yapılan itirazın 
kaldırılması için tetkik merciine başvurması ret ile sonuçlandığına göre buna ilişkin işlemler 
kovuşturmayı ilk safhadan ileri götürmediğinden zamanaşımını kestiği düşünülemez.” Yargıtay 4. 
HD. T: 02.04.1971, E: 10773, K: 3125. 

84  Yürürlükteki hükümde dilin sadeleştirilmesi dışında hiçbir değişiklik yapmadığı anlaşılan 
TBKT.m.156/f.3 şu şekildedir: “Zamanaşımı, iflâs masasına başvurma sebebiyle kesilmişse, iflâsa 
ilişkin hükümlere göre alacağın yeniden istenmesi imkânının doğumundan itibaren yeniden 
işlemeye başlar.” 
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zamanaşımının kesilmesi halinde, yeni zamanaşımı süresi ancak ikinci alacaklılar 

toplantısından on gün sonra işlemeye başlayacaktır. Bu süre geçmeden iflasın 

kaldırılmasına karar verilmişse, bu takdirde zamanaşımı süresi bu tarihten itibaren 

işlemeye başlayacaktır85.  

 

 III. KESİLMENİN SONUÇLARI   

 

 A. Zamanaşımı Kesildikten Sonra İşlemeye Başlayacak Yeni Süre 

 

 İşlemeye başlayan zamanaşımı süresi kanunda öngörülen kesilme 

nedenlerinden birinin gerçekleşmesiyle kesilir ve o ana kadar işlemiş zamanaşımı 

süresi ortadan kalkar. Zamanaşımı kesildikten sonra baştan yeni bir zamanaşımı 

süresi işlemeye başlar. Bu husus BK.m.135/f.1 hükmünde şu şekilde 

düzenlenmiştir86: 

 

“Müruru zaman katedilmiş olunca katından itibaren yeni bir 

müddet cereyan etmeğe başlar.” 

 

BK.m.135 hükmünden açıkça anlaşılmamakla birlikte, işlemeye başlayan 

yeni süre kural olarak kesilen eski sürenin aynısıdır87. Zira hükmün istisnalarının 

düzenlendiği BK.m.135/f.2 hükmünün  

 

“Borç bir senette ikrar edilmiş veya bir hüküm ile sabit olmuş 

ise yeni müddet daima on senedir.” 

 

şeklindeki düzenlemesinden kuralın yukarıda açıklandığı şekilde olduğu 

anlaşılmaktadır88. 

                                                 
85  von Tuhr, a.g.e., s. 707. 
86  Benzer düzenleme TBKT.m.155’de şu şekilde kaleme alınmıştır: “Zamanaşımının kesilmesiyle, 

yeni bir süre işlemeye başlar.” 
87  von Tuhr, a.g.e., s. 706. Borçlar Kanunu’nda kesilmeyle işlemeye başlayan sürenin eski sürenin 

aynısı olduğu yönünde bir hüküm bulunmazken, Türk Ticaret Kanunu’nda kambiyo senetleri 
açısından m.663/f.2 hükmünde kesilmeyle işlemeye başlayan sürenin eski sürenin aynısı olduğu 
açıkça düzenlenmiştir. 
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 Kesilmeyle işlemeye başlayan yeni süre, BK.m.135/f.2 hükmünde ve 

TTK.m.663 hükmünde belirtilen istisnai hallerde eski süreden farklılık arz 

etmektedir.  

 

Kesilmeyle işlemeye başlayan yeni sürenin eski süreden farklı olduğu ilk 

istisnai hal borçlunun borcunu senetle ikrar etmesidir. Borcun bir senetle ikrar 

edilmiş sayılması için, alacaklıya borçlunun alacağın varlığını ve miktarını gösteren 

bir belge vermiş olması gerekir. Bu nedenle alacağın varlığının belirtildiği, ancak 

miktarının belirtilmediği belgeler BK.m.135 anlamında bir senet sayılmaz89. 

Borçlunun borcunu bir senetle ikrar etmesi halinde işlemeye başlayan süre, ikrar ile 

kesilen zamanaşımı süresi kaç yıl olursa olsun, daima on yıldır. Dikkat edileceği 

üzere, borcun ikrarına yönelik bütün hallerde değil, sadece borcun borçlu tarafından 

senetle ikrarı halinde yeni işlemeye başlayan süre eski süreden bağımsız olarak on yıl 

olacaktır. Bu nedenle, borcun kısmi ödeme, takas, kefalet veya rehin gösterme, faiz 

ödeme gibi borçlunun ikrarıyla kesildiği diğer hallerde istisnai düzenleme değil, 

kural uygulanacaktır90. 

 

 Yargıtay borçlu tarafından borcun tamamının değil de bir kısmının senetle 

ikrarı halinde, borçlunun yaptığı ikrarın zamanaşımını alacağın tümü yönünden 

keseceğini ve yeniden işlemeye başlayacak sürenin alacağın tamamı için on yıl 

olacağını kabul etmektedir91. Yargıtay’a göre önemli olan alacağın senetle ikrar 

edilmiş olması olup, ikrar edilen alacağın miktarının önemi bulunmamaktadır. 

Doktrinde haklı olarak Yargıtay’ın bu görüşü eleştirilmektedir. Gerçekten de 

zamanaşımı nasıl ki alacağın dava veya takip edilen kısım için kesilip, dava veya 

takip edilmeyen bakiye kısmı için kesilmiyorsa, benzer şekilde burada da 

zamanaşımı alacağın ikrar edilen kısmı için kesilip, ikrar edilmeyen bakiye kısım 

için kesilmeyecektir92.  

                                                                                                                                          
88  Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlanan ve hiçbir değişiklik yapmayan TBKT.m.155/f.2 

hükmü aynen şu şekildedir: “Borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir mahkeme ya da hakem 
kararına bağlanmış ise, yeni süre her zaman on yıldır.” 

89  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1063. 
90  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1063. 
91  Yargıtay 11. HD. T: 27.10.1975, E: 1975/4244, K: 1975/5804 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
92  Tutumlu, a.g.e., s. 376. 
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 İkinci istisnai durum ise alacağın bir hükümle sabit olmasıdır. Zamanaşımının 

bir hükümle kesilmesi halinde, hüküm altına alınan alacağın tabi olduğu zamanaşımı 

süresi kaç yıl olursa olsun, hükümle tespit edilen alacak için işlemeye başlayacak 

zamanaşımı süresi daima on yıldır.  

 

On yıllık süre mahkeme kararının tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 

işlemeye başlayacaktır93. Bu açıdan mahkeme kararının kesinleşmesine gerek 

yoktur94. Alacak hakkına ilişkin hükümler, HUMK.m.443 hükmü gereğince 

kesinleşmeden icra edilebilecekleri için, on yıllık zamanaşımı süresinin hükmün 

verildiği tarihten itibaren başlaması uygun olacaktır. Bununla birlikte hükmün temyiz 

edilmesi halinde, tarafların ve Yargıtay’ın temyiz aşamasındaki davayı ilerleten her 

fiili zamanaşımını kesecektir. Bu bağlamda Yargıtay tarafından mahkeme kararının 

onanması halinde, onama kararının zamanaşımını keseceği ve bu andan itibaren on 

yıllık yeni bir zamanaşımı süresinin işlemeye başlayacağı kanaatindeyiz.  

 

 Yargıtay’ın mahkeme hükmünü bozup, dosyayı ilk derece mahkemesine geri 

göndermesi halinde, zamanaşımının on yıl olmasına neden olan hüküm ortadan 

kalktığı için, on yıllık zamanaşımı süresi uygulanmayacaktır. Bu halde işlemeye 

başlayacak yeni süre eski süreyle aynı uzunlukta olacaktır95. 

 

 Hükümle kesilen zamanaşımı süresinin on yıllık zamanaşımı süresine tabi 

olması açısından hükmün eda hükmü veya tespit hükmü olması arasında bir fark 

bulunmamaktadır. Hatta kanaatimizce borçlu tarafından açılan menfi tespit davasının 

alacaklının alacağını def’i yoluyla ileri sürmesi nedeniyle borçlu davacının 

borçsuzluğunu ispat edememesi sonucunda reddedilmesi halinde de menfi tespit 

davasının reddine ilişkin hüküm on yıllık zamanaşımı süresinin uygulanmasına 

neden olacaktır96. 

                                                 
93  Saymen, a.g.e., s. 615; von Tuhr, a.g.e., s. 706.  
94  Aksi görüş Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1064. 
95  Tutumlu, a.g.e., s. 377. 
96  Tutumlu, borçlunun açtığı davanın zamanaşımını kesmesinin mümkün olmadığını belirterek, 

burada on yıllık süre kuralının uygulanamayacağı görüşündedir (Tutumlu, a.g.e., s. 377). “Hemen 
vurgulamakta yarar vardır ki, borçlunun bir senetle borcu ikrarı halinde 10 yıllık zamanaşımının 
varlığı kabul edildiğine göre, bizzat borçlu tarafından açılan ve borçlu olduğunun mahkemece 
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 Doktrinde Tutumlu, borcun ikrar edildiği senedin bir kıymetli evrak olması 

halinde yeni işlemeye başlayacak sürenin, Türk Ticaret Kanunu’nun 663. maddesinin 

2. fıkrası hükmü gereğince, on yıl değil, TTK’da kambiyo senetlerine ilişkin olarak 

kabul edilmiş olan süreler (TTK.m.661 – m.690/f.1) olduğunu belirtmektedir. Bu 

görüşün yasal dayanağını teşkil eden hüküm şu şekilde düzenlenmiştir: 

 

“Müruru zaman kesilince müddeti aynı olan yeni bir müruru 

zaman işlemeye başlar.” 

 

 Borcun kambiyo senediyle ikrar edilmesi halinde, işlemeye başlayacak yeni 

zamanaşımı süresinin belirlenmesi açısından kambiyo senedinin ifa yerine mi, yoksa 

ifa uğruna mı verilmiş olduğunun tespiti son derece önemlidir97. Kambiyo senedi ifa 

yerine verilmiş ise temel ilişkiden doğan adi alacak sona erecektir98. Bu halde 

kambiyo senedinden doğan alacağa, kambiyo senedine ilişkin zamanaşımı süreleri 

uygulanacak olup, temel ilişkiden doğan alacak kambiyo senedinin düzenlenmesiyle 

sona ereceğinden, temel ilişkiden doğan alacağın zamanaşımı süresinin ne olduğu 

önem arz etmeyecektir.  

 

Bununla birlikte kambiyo senedi ifa uğruna verilmiş ise, temel ilişkiden doğan 

adi alacak sona ermez, adi alacak ve kambiyo alacağı birbiriyle yarışır99. Bu halde 

kambiyo senedinden doğan alacağın, Türk Ticaret Kanunu’nda kambiyo senedi için 

öngörülen zamanaşımı süresine tabi olacağı kuşkusuzdur. Sorun, temel ilişkiden 

doğan adi alacak için işlemeye başlayacak yeni zamanaşımı süresinin ne kadar 

olduğunun belirlenmesi noktasındadır. Sorunu bir örnekle açıklamak gerekirse, haksız 

fiil faili bir yıllık zamanaşımı süresi içerisinde tazminat borcunu alacaklıya ifa uğruna 

                                                                                                                                          
tespiti ile sonuçlanan, onun açıkça haksızlığını ve borçlu olduğunu ortaya koyan, menfi tespit (ve 
somut olayda bunun yanında tazminat) istemlerinin reddine ilişkin kesinleşmiş, mahkeme 
hükmünün de bu anlamda kabul edilmesi, 10 yıllık zamanaşımının bu hallerde de benimsenmesi 
gerekir.” (Yargıtay HGK. T: 09.10.2002, E: 19-710, K: 782, Tutumlu, a.g.e., s. 428-433).    

97  BK.m.114/f.2 hükmüne göre kambiyo senedinin ifa yerine mi yoksa ifa uğruna mı verildiğinin 
taraflarca açıkça belirlenmediği hallerde, kambiyo senedi ifa uğruna verilmiş sayılır. Benzer 
düzenleme için bkz: TTK.m.1294/f.2. 

98  Hüseyin Ülgen / Mehmet Helvacı / Abuzer Kendigelen / Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, 
İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s. 70. 

99  Ülgen / v.d., a.g.e., s. 70. 
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düzenlediği kambiyo senedini vermek suretiyle ikrar ederse, borçlunun ikrarı ile 

kesilen tazminat borcu için işlemeye başlayacak olan yeni süre, bir yıllık eski süre mi, 

yoksa BK.m.135/f.2 hükmü uyarınca on yıl mı olacaktır? Kanaatimizce bu halde 

tazminat borcu için işlemeye başlayacak yeni zamanaşımı süresi on yıl olmalıdır. 

Zira, BK.m.135/f.2 hükmünde bahsi geçen “borcun senetle ikrarı” ifadesinin, borcun 

kambiyo senediyle ikrarını da kapsaması gayet doğaldır100. Kambiyo senedinin 

düzenlenmesi, temel ilişkiden doğan borcun ödenmesi hususunda borçlunun iradesini 

göstermektedir. Yukarıda belirtilen TTK.m.663/f.2 hükmü, temel ilişkiden doğan adi 

alacağın tabi olduğu zamanaşımı süresini değil, kambiyo alacağının tabi olduğu 

zamanaşımı süresini düzenlemesi nedeniyle, bu sonucun kabulüne herhangi bir engel 

teşkil etmemektedir. Kaldı ki, gerek alacağın takibi ve tahsili açısından, gerekse devir 

ve temliki açısından kambiyo senedinin alacaklısı adi senedin alacaklısına göre daha 

iyi bir konumdadır. Bu nedenle adi senetle ikrar yeni işlemeye başlayacak 

zamanaşımı süresinin on yıl olmasını sağlıyorsa, borcun kambiyo senediyle ikrarı bu 

sonucu evleviyetle sağlamalıdır.  

 

 B. Zamanaşımı Kesilmesinin Borçludan Başka Şahıslara Etkisi 

 

 1. Müteselsil Borçlulukta Zamanaşımının Kesilmesi 

 

 Bir veya birden fazla alacaklıya karşı birden fazla borçlunun edimin 

tümünden sorumlu olduğu ve bu borçlulardan birinin veya birkaçının ifası ile ifa 

edilen miktarda diğer borçlularında da borçtan kurtulabildiği borç ilişkisine 

müteselsil borç ilişkisi denilir101. 

 

                                                 
100  Erman, borcun bono veya poliçe vermek suretiyle ikrar edilmesi halinde on yıllık zamanaşımı 

süresinin değil, TTK.m.661’de öngörülen zamanaşımı sürelerinin uygulanacağını belirtmektedir 
(Erman, a.g.m., s. 507). 

101  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 839. 
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Müteselsil borç ilişkisinde, bir müteselsil borçluya karşı kesilen zamanaşımı 

süresi kural olarak diğer müteselsil borçlulara karşı da kesilmiş olur102. Bu husus 

BK.m.134/f.1 hükmünde şu şekilde kaleme alınmıştır103: 

 

“Müruru zaman, müteselsil borçlu olanlardan … birine karşı 

katedilmiş olunca diğerlerine karşı da katedilmiş olur.”  

 

 Doktrinde ağırlıklı olarak104 ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında 

belirtildiği105 üzere anılan hüküm, sadece tam teselsülde uygulanacak olup, eksik 

teselsül hallerinde uygulanmayacaktır. 

 

 Alacaklının dava veya def’i yoluyla alacağını ileri sürmesi, icra takibine 

geçmesi ya da iflas masasına başvurması halinde BK.m.134/f.1 hükmü gereğince, 

müteselsil borçlulardan birine karşı kesilen zamanaşımının diğer müteselsil 

borçlulara karşı da kesileceği açıktır. Bununla birlikte müteselsil borçlunun borcunu 

ikrar etmesi nedeniyle zamanaşımın kesilmesi halinde, BK.m.134/f.1 hükmünün 

uygulanıp uygulanmayacağı, başka bir ifadeyle, diğer müteselsil borçlulara karşı da 

zamanaşımının kesilip kesilmeyeceği hususu doktrinde tartışmalıdır106.  

 

Müteselsil borç ilişkisinde borçlulardan biri kendi davranışlarıyla ancak 

kendi hukuki durumunu ağırlaştırabilecek olup, diğer borçluların hukuki durumunu 

ağırlaştıramaz. Bu husus BK.m.144 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir: 

 
                                                 
102  Benzer durum müteselsil alacaklılık için de geçerli olup, müteselsil alacaklılardan birinin 

zamanaşımı kesmesi halinde, zamanaşımının kesilmesinden diğer müteselsil alacaklılar da 
yararlanırlar (Tunçomağ, a.g.e., s. 1305). 

103  Kanunun hükmü doğrultusunda hazırlanan ve hiçbir değişiklik yapılmadığı anlaşılan TBKT.m. 
154.f.1 hükmü aynen şu şekildedir: “Zamanaşımı müteselsil borçlulardan … birine karşı kesilince, 
diğerlerine karşı da kesilmiş olur.” 

104  Çelik, a.g.e., s. 103; Karacabey, a.g.m., II., s. 91; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 478; Tekinay / Akman / 
Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1061 – 1062; Tutumlu, a.g.e., s. 372. 

105  “Tam teselsül ile eksik teselsülün sonuçları farklıdır. Nitekim, aralarında tam teselsül 
bulunanlardan biri hakkında zamanaşımının kesilmesi, diğeri hakkında da zamanaşımının 
kesilmesi sonucunu doğurduğu halde, eksik teselsül durumunda bu kesilme diğerini 
etkilememektedir” (Yargıtay HGK. T: 27.06.2001, E: 4-472, K: 547, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası). Aynı yönde bkz: Yargıtay HGK. T: 07.03.1986, E: 1984/10-250, K: 1986/205 (Bilgen, 
a.g.e., s. 469-474).  

106  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1058. 
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“Hilafına mukavele olmadıkça müteselsil borçlulardan biri 

kendi fiili ile diğer borçluların vaziyetlerini ağırlaştıramaz.” 

 

 Bu düzenleme karşısında BK.m.134/f.1 hükmünün nasıl anlaşılması 

gerektiği belirlenmelidir. Acaba BK.m.134/f.1’deki düzenleme BK.m.144 

hükmünün istisnasını mı teşkil etmektedir yoksa söz konusu hükümlerin uygulama 

alanı birbirinden farklı mıdır? 

 

Doktrinde bir görüş, BK.m.134/f.1 hükmünün müteselsil borçlulukta bir 

borçlunun davranışları ile diğer müteselsil borçluların durumunu 

ağırlaştıramayacağı kuralının istisnasını teşkil ettiği yönündedir107. Bu görüşe göre, 

müteselsil borçlulardan birinin borcunu ikrar etmesi ile zamanaşımın kesilmesi 

halinde, BK.m.134/f. 1 hükmü gereğince zamanaşımı diğer müteselsil borçlulara 

karşı da kesilmiş olur108. Diğer müteselsil borçlular kendilerine başvuran alacaklıya 

karşı, zamanaşımının kesilmesine sebep olan borçlunun bu davranışının durumlarını 

ağırlaştıramayacağı gerekçesiyle kendi zamanaşımı sürelerinin kesilmediğini ileri 

süremezler. 

 

Bizim de katıldığımız doktrindeki diğer bir fikre göre109, BK.m.134/f.1 

hükmü, BK.m.144 hükmünün bir istisnasını teşkil etmemektedir. Bu nedenle 

müteselsil borçlulardan birinin borcunu ikrar etmesi halinde zamanaşımı ancak 

borcu ikrar eden müteselsil borçluya karşı kesilir, diğer müteselsil borçlulara karşı 

kesilmez. BK.m.134/f.1 hükmü, borçlunun borcunu ikrar etmesi ile zamanaşımının 

kesilmesi hallinde değil, alacaklının alacağını dava veya def’i yoluyla ileri sürmesi, 

icra takibine geçmesi ya da iflas masasına başvurması ile zamanaşımının kesilmesi 

hallerinde uygulanmalıdır110. Diğer bir ifadeyle BK.m.134/f.1 hükmü dar 

yorumlanmalı ve hükümdeki “borçlulardan birine karşı” ifadesinden, 

zamanaşımının yalnız alacaklının fiilleriyle kesilmesi halini anlamak, borçlulardan 

                                                 
107  Çelik, a.g.e., s. 101; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 856. 
108  Çelik, a.g.e., s. 101; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 856; Saymen, a.g.e., s. 617. 
109  Selahattin Sulhi Tekinay, “Borçlular Arasında Akdi Teselsül”, 1956, s. 134; Tekinay / Akman / 

Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1058. 
110  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1058. 
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birinin ikrarı ile kesilen zamanaşımının bu ifadenin kapsamı dışında kaldığını kabul 

etmek gerekir. 

 

 TTK.m.663/f.1, 690/f.1 ve 730/b.18 hükümlerine göre kambiyo senetlerinde 

zamanaşımını kesen işlemler her kim hakkında cereyan etmiş ise ona karşı hüküm 

ifade eder. BK.m.134/f.1’den farklı olarak burada zamanaşımının kesilmesi kişisel 

sonuç doğurmaktadır111.  

 

 2. Müşterek Borçlulukta Zamanaşımının Kesilmesi 

 

 Müşterek borçlulukta, taksimi kabil olmayan edimin ifasını birden çok borçlu 

üstlenmekte ve bu borçlulardan her biri borcun tamamını ödeme yükümlülüğü altına 

girmektedir (BK.m.69). 

 

BK.m.134/f.1 hükmüne göre, müşterek borçlulukta zamanaşımı borçlulardan 

birinin hakkında kesilince, diğerleri için de kesilmiş sayılır. Anılan hüküm şu şekilde 

düzenlenmiştir112. 

 

“Müruru zaman … taksimi kabil olmayan bir borcun müşterek 

borçlularından birine karşı kat edilmiş olunca diğerlerine karşı 

da kat edilmiş olur.” 

 

 3. Kefalet İlişkisinde Zamanaşımının Kesilmesi 

 

 Kefalet sözleşmesinde kefil, borçlunun borcunu ödememesi halinde bu 

borçtan şahsen sorumlu olmayı alacaklıya karşı taahhüt eder113. Kefalet 

sözleşmesinde kefilin borcu fer’i bir borç olup, varlığı ve geçerliliği asıl borcun 

varlığına ve geçerliliğine bağlıdır. Kefaletin bu fer’i niteliği nedeniyle, kefil asıl 

                                                 
111  Ülgen / v.d., a.g.e., s. 96-97. 
112  Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlandığı anlaşılan Tasarının 154. maddesi şu şekildedir: 

“Zamanaşımı … bölünemeyen borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da 
kesilmiş olur.” 

113  Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 693. 
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borçludan fazla bir mükellefiyet altına giremez, alacak asıl borçluya karşı muaccel 

olmadan kefile karşı muaccel olmaz, kefalet alacağı asıl alacaktan bağımsız olarak 

temlik edilemez, asıl borcun geçersiz olması halinde kefalet sözleşmesi de geçersiz 

olur ve asıl borcun herhangi bir nedenle ortadan kalkması halinde kefilin borcu da 

ortadan kalkar114. 

 

Kefaletin bu fer’i niteliği zamanaşımının kesilmesi bakımından da önem arz 

etmektedir115. Gerçekten zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince kefile karşı da 

kesilmiş sayılır116. Bu durum BK.m.134/f.2 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir117: 

 

“Müruru zaman asıl borçluya karşı katedilmiş olunca kefile 

karşı da katedilmiş olur.” 

 

Bununla birlikte asıl borç kefalet sözleşmesine bağlı olmadığından, diğer bir 

ifadeyle asıl borcun varlığı ve geçerliliği kefilin borcunun varlığına ve geçerliliğine 

bağlı olmadığından, zamanaşımı kefile karşı kesilince asıl borçluya karşı da kesilmiş 

sayılmaz118. Bu husus BK.m.134/f.3 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir119:  

 

                                                 
114  Seza Reisoğlu, Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet,  Ankara, 1992, s. 3. 

Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 693. 
115  Hemen belirtilmelidir ki, kefaletin fer’i niteliği kefalet akdinin asıl borç ilişkisinden bağımsız 

olarak ayrı bir zamanaşımına tabi olmasına engel değildir. Bu bağlamda kefalet akdi de diğer 
akitler gibi BK.m.125 gereği on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. (Grassinger, a.g.e., s. 192). 
“Davacı kefalet akdine dayanarak dava dışı bankaya ödediği bedelin halefiyet ilkesi gereği 
rücuan tahsili talebi ile istemde bulunmuştur. Hal böyle olunca taraflar arasında uyuşmazlığın 
sözleşme ilişkisi kapsamında kaldığı ve bu nedenle de BK. nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık 
zamanaşımı süresine tabi olduğunun kabulü gerekir.” (Yargıtay 13. HD. T: 06.06.2007, E: 
2007/2267, K: 2007/7973, Bilgen, a.g.e., s. 881-882). 

116  Doktrinde Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, asıl borçluya karşı zamanaşımının kesilmesinin 
dava veya takip sebeplerinden değil de, borçlunun ikrarından kaynaklanması halinde, bundan 
kefilin zarar görmemesi gerektiğini belirtmektedir (Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 
1062.) Zamanaşımının kesilmesinden farklı olarak zamanaşımının asıl borçluya karşı durması 
halinde kefile karşı da durmaz. Örneğin gayrimenkul rehniyle teminat altına alınan alacaklar için 
zamanaşımı MK.m.864 uyarınca rehinin tapu siciline tescilinden itibaren işlemeyecekse de, kefalet 
borcu için zamanaşımı işlemeye devam eder (Grassinger, a.g.e., s. 192). 

117  Tasarının konuya ilişin 154. maddesinin 2. fıkrası şu şekilde düzenlenmiştir: “Zamanaşımı asıl 
borçluya karşı kesilince, kefile karşı da kesilmiş olur.” 

118  Tutumlu, a.g.e., s. 375. 
119  Tasarının konuya ilişin 154. maddesinin 3. fıkrası şu şekilde düzenlenmiştir: “Zamanaşımı kefile 

karşı kesilince, asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz.” 
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“Müruru zaman, kefile karşı kat edilmiş olunca asıl borçluya 

karşı kat edilmiş olmaz.” 

 

 Söz konusu düzenleme kefilin yararına bir düzenlemedir. Zira, alacaklının 

sadece kefili takip edip kefile karşı zamanaşımı süresini kesmesi, asıl borca ilişkin 

zamanaşımı süresini kesmeyeceğinden, bu süre içerisinde asıl alacak zamanaşımına 

uğrarsa, kefil alacaklıya karşı asıl alacağın zamanaşımına uğradığı def’ini ileri 

sürerek, borcu ifadan kaçınabilecektir120.  

 

 IV. DAVANIN USUL YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ HALİNDE EK 

SÜRE 

 

 A. Genel Olarak 

 

Alacaklının alacağını elde etmek için dava açması veya açılan davada 

alacağını def’i olarak ileri sürmesi zamanaşımını kesecektir. Ancak açılan davanın 

usul hataları nedeniyle reddedilmesi ve bu ret sürecinde zamanaşımı süresinin 

tamamlanması alacaklının zararına olacaktır. İşte kanun koyucu alacaklının zarara 

uğramasını engellemek amacıyla, alacaklıya usulüne uygun olarak alacağını talep 

etmesi için son bir olanak tanımıştır. Bu halde alacaklı usul yönünden reddedilen 

davanın kesinleşmesinden itibaren altmış günlük ek bir süre içerisinde, alacağını 

talep edebilecektir. Konuya ilişkin BK.m.137 hükmü şu şekilde kaleme alınmıştır: 

 

“Dava veya def’i vazıyed eden hakimin salahiyetli olmaması 

veya tamiri kabil ve şekle müteallik bir noksan veya vaktinden 

evvel ikame edilmiş olması sebebi ile reddolunmuş olup da 

arada müruru zaman müddeti hitam bulmuş ise, alacaklı 

hakkını talep etmek için altmış günlük munzam bir müddetten 

istifade eder.”  

 

                                                 
120  Grassinger, a.g.e., s. 192. 
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Kanun koyucunun hükmü düzenleyiş amacı göz önünde bulundurulduğunda, 

söz konusu hükmün icra takiplerinde de kıyasen uygulanmasının isabetli olacağı 

anlaşılmaktadır121.  

 

Zamanaşımına ilişkin kurallar, zamanaşımı süresi niteliğinde olan bu ek süre 

için de uygulanacaktır. Bu nedenle söz konusu ek süre alacaklı tarafından ileri 

sürülmedikçe mahkemece re’sen dikkate alınmayacaktır122.  

 

 B. Ek Sürenin Uygulanma Şartları  

 

 BK.m.137 hükmü, alacaklının açtığı davanın veya ileri sürdüğü def’inin, 

aşağıda belirtilen usul hataları nedeniyle reddedilmesi ve bu süre içerisinde de 

zamanaşımı süresinin tamamlanması halinde uygulanacaktır123. Anlaşılacağı üzere 

hükmün uygulanabilmesi için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Bunlardan ilki, açılan dava veya ileri sürülen def’inin kanunda öngörülen usul hataları 

nedeniyle reddedilmesi; ikincisi ise bu süre içerisinde alacağa ilişkin zamanaşımı 

süresinin tamamlanmış olmasıdır124.  

 

BK.m.137’de öngörülen ek sürenin uygulanabileceği ilk durum, açılan 

davanın veya ileri sürülen def’inin mahkemenin yetkisiz veya görevsiz olması 

nedeniyle reddedilmesi halidir. Her ne kadar BK.m.137 hükmünde “hakimin 

salahiyetli olmaması” denilmişse de, doktrinde salahiyet ifadesinin mahkemenin 

yetkisizliğini ve görevsizliğini içine alacak şekilde geniş yorumlanması gerektiği 

belirtilmektedir125. 

 

                                                 
121  Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1069. 
122  Tutumlu, a.g.e., s. 397. 
123  Konuya ilişkin benzer düzenleme Tasarının 157. maddesinde şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Davanın açıldığı veya def’inin ileri sürüldüğü mahkemenin yetkili veya görevli olmaması veya 
düzeltilebilecek bir biçimde yanlışlık yapılması ya da vaktinden önce açılmış olması yüzünden 
dava reddedilmiş olup da, o arada zamanaşımı süresi dolmuşsa, alacaklının haklarını 
kullanabilmesi için altmış günlük ek süre işlemeye başlar.” 

124  Yargıtay ek sürenin hak düşürücü sürelerde uygulanamayacağını kabul etmektedir. Yargıtay HGK. 
T: 14.04.1976, E: 1974/9-522, K: 1976/1241 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); Yargıtay 13. HD. T: 
05.06.2008, 2008/145-7885 (Bilgen, a.g.e., s. 154). 

125  Çelik, a.g.e., s. 87; Tutumlu, a.g.e., s. 367. 
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 BK.m.137 hükmü, davanın kanunda öngörülen süreden önce açılması 

nedeniyle veya şekle ilişkin düzeltilebilir bir hata nedeniyle reddedilmesi hallerinde 

de uygulanacaktır. Yukarıda izah edildiği üzere, davanın yanlış hasıma karşı açılmış 

olması nedeniyle reddedilmesi halinde, borçluya karşı zamanaşımı kesilmiş olmaz. 

Yargıtay, davanın yanlış hasıma karşı açılması nedeniyle reddedilmesi ve bu süre 

içerisinde de zamanaşımı süresinin dolması halinde BK.m.137 hükmünün 

uygulanamayacağını haklı olarak kabul etmektedir126. 

 

Yukarıda açıklanan usul hataları nedeniyle dava reddedilmiş olmakla birlikte, 

alacağa ilişkin zamanaşımı süresi bu süreçte tamamlanmamışsa, alacaklı altmış 

günlük ek süreden yararlanamayacaktır. Davanın reddine dair kararın tefhim veya 

tebliğ edildiği tarihte zamanaşımı tamamlanmışsa alacaklının altmış günlük ek 

süreden yararlanabileceği kuşkusuzdur. Kanaatimizce davanın reddinin tefhim veya 

tebliğ edildiği tarihte zamanaşımının tamamlanmadığı ancak ret kararın kesinleştiği 

tarihte zamanaşımının tamamlandığı hallerde de, alacaklı altmış günlük ek süreden 

yararlanmalıdır. Zira redde ilişkin süreç, davanın reddine dair kararının tefhim veya 

tebliğ edildiği tarihte değil, ret kararının kesinleştiği tarihte tamamlanmaktadır. Bu 

nedenle, altmış günlük ek süre davanın reddine dair kararın tefhim veya tebliğinden 

itibaren değil, kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamalıdır127. 

 

 Acaba BK.m.137 hükmü hak düşürücü süreler de için uygulanabilir mi? 

Yargıtay BK.m.137 hükmünün hak düşürücü süreler için uygulanamayacağını kabul 

etmektedir128. Buna karşılık İsviçre Federal Mahkemesi, anılan hükmün kıyasen hak 

düşürücü süreler için de uygulanacağını kabul etmektedir129. Kanun koyucunun 

BK.m.137 hükmünü düzenleme amacının alacaklının hakkaniyete aykırı şekilde hak 

                                                 
126  Yargıtay HGK. T: 16.12.1967, E:3-413, K: 623 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
127  Saymen, a.g.e., s. 619; Tutumlu, a.g.e., s. 368. Hatta Yargıtay bir kararında ek sürenin işlemeye 

başlaması için karar düzeltme talebinin reddedilerek kararın kesinleşmesini dahi yeterli görmemiş, 
karar düzeltme talebinin reddine dair Yargıtay kararının tarafça öğrenilmesi gerektiğine, 
öğrenmenin ise dosyanın ilk derece mahkemesine geldiği tarihte mümkün olabileceğine karar 
vermiştir. Yargıtay 11. HD. T: 30.06.2008, E: 2007/6252, K:2008/8679 (Bilgen, a.g.e., s. 141-
142). 

128  Yargıtay HGK. T: 14.04.1976, E: 1974/9-522, K: 1976/1241 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
129  BGE 93 II 369; 100 II 284 (Eren, a.g.e., s: 1244, dn: 117) Ayrıca bkz. Oğuzman / Öz, a.g.e., s: 

478, dn: 217)  



 147

kaybına uğramasına engellemek olduğu dikkate alındığında, anılan hükmün kıyasen 

hak düşürücü sürelere de uygulanması hem kanun koyucunun amacına hem de 

hakkaniyete uygun olacaktır130. 

                                                 
130  Tutumlu, a.g.e., s: 368. 
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ALTINCI BÖLÜM 

ZAMANAŞIMININ SONUÇLARI 

 
I. GENEL OLARAK 

 

 Zamanaşımına tabi kılınan bir alacak kanunda öngörülen zamanaşımı 

süresinin tamamlanmasıyla zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı her ne kadar Borçlar 

Kanunu’nun “Borçların Sukutu” başlıklı üçüncü babında düzenlenmişse de, 

zamanaşımı borcu sona erdirmez. Zamanaşımı borçluya borcu ifadan kaçınmak 

hususunda bir def’i hakkı verir1.  

 

Borçlu kanunen kendisine tanınan def’i hakkını kullanıp kullanmamakta 

serbesttir. Borçlu zamanaşımı def’ini ileri sürerek zamanaşımına uğramış borcunu 

ifadan kaçınabileceği gibi, def’i hakkını kullanmayarak zamanaşımına uğramış 

borcunu ifa da edebilir. 

 

Alacağın zamanaşımına uğradığı savunması bir itiraz olmayıp, def’i 

niteliğinde olması nedeniyle, hakim dosyadan alacağın zamanaşımına uğradığını 

anlasa bile, ileri sürülmeyen def’i hakkını re’sen dikkate alamaz. Zamanaşımı def’i 

ancak usulüne uygun olarak ileri sürüldüğü zaman mahkemece dikkate alınabilir.  

 

Nihayet her hak gibi zamanaşımı def’ini kullanma hakkı da kötüye 

kullanılmamalıdır. Zamanaşımı savunmasının hakkın kötüye kullanılması sayıldığı 

hallerde, hakim bu durumu re’sen dikkate alarak bu savunmaya değer vermemelidir. 

 

II. ASIL ALACAK BAKIMINDAN ZAMANAŞIMININ SONUÇLARI 

 

 Zamanaşımı, borçluya borcu ifadan kaçınmak hususunda bir def’i hakkı 

sağlar. Zamanaşımı uğrayan alacak sona ermeyip, mevcut ve geçerli bir alacak olarak 

varlığını devam ettirir. Zamanaşımına uğramış borcun ifası alacaklı için sebepsiz 

                                                 
1  von Tuhr, a.g.e., s. 707.  
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zenginleşme teşkil etmeyeceği gibi bağışlama da teşkil etmez2. Bu nedenle 

zamanaşımına uğramış bir borcu, borcunun zamanaşımına uğradığını bilmeksizin ifa 

eden borçlu, sebepsiz zenginleşmeye dayanarak verdiğini geri isteyemez3. Bu husus 

Borçlar Kanunu’nun 62. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir4: 

 

“Borçlu olmadığı şeyi ihtiyariyle veren kimse hataen kendisini 

borçlu zannederek verdiğini ispat etmedikçe onu istirdat 

edemez. Müruru zamana uğramış olan bir borcu eda yahut 

ahlaki vazifeyi ifa için verilen şey geri alınamaz.”  

 

 Borç olmayan şeyin ifasını da düzenleyen anılan hükümde, iade talebi hataen 

ifada bulunma şartına bağlandığından, zamanaşımına uğramış borcu hataen ifa 

edenin de iade isteyebileceği şeklindeki bir yanlış anlaşılmayı önlemek ve açıklık 

getirmek amacıyla ikinci cümle hükmüne yer verilmiştir5. Ancak borçlu alacaklının 

hileli davranışı nedeniyle zamanaşımı def’ini ileri sürememiş ve borcunu ifa etmek 

zorunda kalmışsa, bu halde borçlu iade talebinde bulunabilecektir. İade talebine karşı 

alacaklının itiraz etmesi dürüstlük kuralı gereğince bir hakkın kötüye kullanılması 

sayılabilecektir. 

 

 Doktrinde zamanaşımına uğrayan alacağın doğrudan eksik bir borç haline 

geleceği belirtildiği gibi6, bir alacağın salt zamanaşımına uğramış olmasının onun 

                                                 
2  Akyol, a.g.e., s. 49; Eren, a.g.e., s. 1248; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 479; Reisoğlu, a.g.e., s. 391; 

Saymen, a.g.e., s. 620;  von Tuhr, a.g.e., s. 709. 
3  Akyol, a.g.e., s. 49, Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 64. Aynı şekilde zamanaşımı def’ini ileri 

sürmeden ifada bulunun kefil de alacaklıya karşı iade talebinde bulunamaz. Bu halde kefilin asıl 
borçluya rücu hakkı, BK.m.497/f.2 gereği, zamanaşımı def’inin varlığından kendi kusuru 
olmaksızın haberdar olmamasına bağlıdır (Grassinger, a.g.e., s. 35). “Zamanaşımı, gerçekte 
alacaklılık ve borçluluk ilişkisini ortadan kaldırmaz. Zamanaşımına uğrayan borç (eksik bir borç) 
olarak varlığını muhafaza eder. Bundan dolayıdır ki, zamanaşımına uğramış bir borcu tediye eden 
borçlu, verdiğini geri isteyemez (BK.m.62). Böyle bir ödeme hukuken geçerli bir ifadır.” (Yargıtay 
11. HD. T: 21.12.1979, E: 5603, K: 5827, Tutumlu, a.g.e., s. 460). 

4  Benzer düzenleme TBKT’nin 77. maddesinin 2. fıkrasında da yer almaktadır. 
5   Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 769. 
6  Çandarlı, a.g.e., s. 28; Çelik, a.g.e., s. 109; Eren, a.g.e., s. 1248; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 660; Saymen, 

a.g.e., s. 619. 
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eksik borç haline gelmesine yetmeyeceği, bunun için ayrıca borçlunun zamanaşımı 

def’ini ileri sürmesine ihtiyaç bulunduğu da belirtilmektedir7. 

 

 Borçlunun zamanaşımına uğramış borcu için verdiği senet, gösterdiği rehin 

veya kefalet geçerli sayılmaktadır. BK.m.133/f.1 hükmüne göre zamanaşımının 

kesilmesi nedeni olan bu hallerde, zamanaşımı tamamlandığından kesilmeden söz 

edilemez. Borçlu borcunun zamanaşımına uğradığını bilerek bu davranışları yaparsa, 

zamanaşımından zımnen feragat etmiş sayılır. 

 

 Zamanaşımına uğramış bir borç için üçüncü bir kişi rehin verirse veya kefil 

olursa, bu işlemler de geçerli sayılır. Ancak üçüncü kişi kefil olurken asıl borcun 

zamanaşımına uğradığını bilmiyorsa, alacaklı kendisine başvurursa ona karşı 

zamanaşımı def’ini ileri sürebilir8. Şayet üçüncü kişi asıl borcun zamanaşımına 

uğradığını bilerek asıl borca kefil olursa, kendisi bakımından zamanaşımına 

dayanmaktan feragat etmiş olur9. Hatta bu halde kefalet akdi değil, kefalet akdi şekil 

ve hükümlerine bağlı bir garanti akdinin var olduğu doktrinde kabul edilmektedir10. 

 

 Alacaklı alacağı zamanaşımına uğramış olsa bile bazı hallerde borçlunun 

zamanaşımı def’ine rağmen zamanaşımına uğrayan alacağını elde etme imkanına 

sahiptir.  

 

Zamanaşımı borçlunun rızası olmaksızın alacaklının alacağını elde etmek 

hakkını ortadan kaldırır. Fakat alacaklı zamanaşımına uğramış alacağını borçlunun 

alacağına karşı def’i yoluyla ileri sürebilir11. Gerçekten de def’i hakları 

zamanaşımına uğramayacağından12, iki tarafa borç yükleyen bir akitte kendisinden 

ifa talep edilen taraf zamanaşımına uğrayan alacağına dayanarak BK.m.81 hükmü 

                                                 
7  Tutumlu, a.g.e., s. 440. Hatemi de zamanaşımı def’i ileri sürüldükten sonra borcun eksik borca 

dönüşeceğini kabul etmektedir (Hüseyin Hatemi, Borçlar Hukuku Genel Bölüm Hazırlık 
Kitabı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1998, s. 69). 

8  Bilgen, a.g.e., s. 879; Grassinger, a.g.e., s. 34; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 479. 
9  Bilgen, a.g.e., s. 879; Grassinger, a.g.e., s. 33; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 479. 
10  Grassinger, a.g.e., s. 33. 
11  von Tuhr, a.g.e., s. 711. 
12  Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 272. 
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çerçevesinde ödemezlik def’ini ileri sürebilir13. Böylece alacaklı, zamanaşımına 

uğrayan alacağı borçlu tarafından ifa edilmedikçe, kendi karşı edimini ifa etmekten 

kaçınma hakkına sahip olacaktır. Benzer def’i hakkı BK.m.66/f.2 hükmünde de 

düzenlenmiştir14. 

 

 Alacaklı alacağı zamanaşımına uğramış olsa bile, takas hakkının doğduğu 

anda alacağı zamanaşımına uğramamışsa, takas yoluyla alacağını elde 

edebilecektir15. Bu husus BK.m.118/f.3 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir16: 

 

“Müruru zamana uğramış bir alacak, takas dermeyan 

edilebileceği zamanda müruru zaman ile sakıt olmuş değil ise, 

onun da takası dermeyan olunabilir.”  

 

Yukarıda da izah edildiği üzere kambiyo senedi ifa uğruna verilmiş ise, temel 

ilişkiden doğan adi alacak sona ermez, adi alacak ve kambiyo alacağı birbiriyle 

yarışır17. Yargıtay adi alacak ile kambiyo alacağının birbiriyle yarıştığı durumlarda 

kambiyo senedinden doğan alacağın zamanaşımına uğraması halinde, kambiyo 

senedinin bu niteliğini yitireceğini, artık bu senede dayanarak ifanın 

sağlanamayacağını ve söz konusu belgenin temel ilişkiden doğan alacağın varlığını 

tek başına ispatlamaya yetmeyeceğini kabul etmektedir. Yargıtay zamanaşımına 

uğramış kambiyo senedini, üzerinde alacaklının imzasını taşıması nedeniyle, 

HUMK.m.292 çerçevesinde yazılı delil başlangıcı saymakta ve alacaklının temel 

                                                 
13  Çelik, a.g.e., s. 110; Çelik, a.g.m., s. 32; Eren, a.g.e., s. 1248; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 479; von 

Tuhr, a.g.e., s. 711. 
14  von Tuhr, a.g.e., s. 711. 
15  von Tuhr, a.g.e., s. 710. Yargıtay 9. HD. T: 15.04.2008, E: 2007/15501, K: 2008/8843 (Bilgen, 

a.g.e., s. 10) 
16  Benzer düzenleme TBKT.m.138/f.3 hükmünde de yer almaktadır. 
17  “Gerçekten, ticari senetlerde keşideci ile lehtar arasında ticari belge ilişkisinden evvel kural 

olarak bir adi hukuk alacak – borç ilişkisi de vardır. Asıl borç ilişkisinin kurulmasından sonra 
veya bu ilişki kurulurken bir ticari belge düzenlenmiş olması, mevcut bu iki tür ilişkiden birine 
dayanılarak dava açılmasını engellemez” (Yargıtay HGK. T: 22.04.1984, E:1981/11-716, K: 
1984/141, Bilgen, a.g.e., s. 1084-1085). Aynı yönde Yargıtay 11. HD. T: 25.04.1978, E: 
1978/2055, K: 1978/2164 (Bilgen, a.g.e., s. 1086). 
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ilişkiden doğan alacağını diğer delillerle ispat etmek mecburiyetinde olduğunu kabul 

etmektedir18. 

 

III. FER’İ ALACAKLAR BAKIMINDAN ZAMANAŞIMININ 

SONUÇLARI 

 

 Asıl alacağa bağlı olarak meydana gelen haklara fer’i haklar denilir. Fer’i 

hakların varlığı ve hukuki yazgısı asıl alacağın kaderine bağlıdır19. Asıl alacak temlik 

ediliyorsa ayrıca işleme gerek kalmaksızın fer’i haklar da asıl alacakla birlikte 

kendiliğinden yeni alacaklıya geçer (BK.m.168). Asıl alacak sona erince fer’i haklar 

da sona erer (BK.m.113). 

 

 Fer’i haklarının asıl alacağın kaderine tabi olmaları zamanaşımı açısından da 

geçerlidir. Asıl alacağın zamanaşımına uğraması faiz20 ve diğer fer’i hakların da 

zamanaşımına uğraması sonucunu doğurur21. BK.m.131 hükmünde bu husus şu 

şekilde kaleme alınmıştır22: 

 

                                                 
18  “Davacı, davalı tarafından zamanaşımına uğramış çek ve senetlere dayalı olarak başlatılan icra 

takibi nedeniyle ve borcu bulunmadığından bahisle menfi tespit davası açmış, davalı ise karz 
(ödünç) hukuki ilişkisine dayanarak alacaklı olduğunu savunmuştur. Karz akdi 10 yıllık 
zamanaşımı süresine tabi olup henüz bu süre dolmamıştır. Davalı savunmasını ispat için kambiyo 
senetlerine dayanmış ise de takibe dayanak çek ve senetler zamanaşımına uğramış bulunduğundan 
kambiyo senedi vasfını yitirmiş olup; bu belgeler tek başlarına temel ilişkiyi ispat açısından yeterli 
bir belge olarak kabul edilemez. Ne var ki davacının imzasını taşıyan bu belgeler HUMK’nun 292. 
maddesi hükmü gereğince yazılı delil başlangıcı sayılır. Davalı iddiasını diğer yan deliller, şahit 
beyanları veya yemin ile ispat etmek durumundadır.” (Yargıtay 13. HD. T: 27.09.2007, E: 
2007/5665, K: 2007/11138, Bilgen, a.g.e., s. 706-707). Yargıtay 19. HD. T: 16.02.2009, E: 
2008/5931, K: 2009/1081 (Bilgen, a.g.e., s. 1080); Yargıtay HGK. T: 20.02.2008, E: 2008/3-159, 
K: 2008/158 (Bilgen, a.g.e., s. 1081-1082); Yargıtay 11. HD. T: 26.11.2007, E: 2007/12740, K: 
2007/14904 (Bilgen, a.g.e., s. 1083-1084); Yargıtay 13. HD. T: 05.06.2006, E: 6124, K: 9043 
(Tutmlu, a.g.e., s. 194-195). 

19  Oğuzman / Barlas, a.g.e., s. 150. 
20  “Faiz asıl alacağın fer’idir. Asıl alacağın zamanaşımına uğraması ile faiz de zamanaşımına 

uğramış sayılır.” (Yargıtay 4. HD. T: 13.12.2004, E: 2004/15459, K:2004/14184, Bilgen, a.g.e., s. 
52). “Asıl alacağın zamanaşımına uğraması ile faiz de zamanaşımına uğramış sayılır.  Somut 
olayda asıl alacak için süresinde dava açılmış ve henüz bu dava sonuçlanmadan ve böylece asıl 
alacak tahsil edilmeden faizle ilgili bu dava açıldığına göre zamanaşımından söz edilemez.” 
(Yargıtay 4. HD. T: 13.12.2004, E: 15459, K: 14184 (Tutumlu, a.g.e., s. 230-231). 

21  Kanun koyucu kefaletin fer’i niteliğini ve hukuki yazgısının asıl alacağa bağlı olduğunu dikkate 
alarak BK.m.132 hükmünde benzer bir düzenleme getirmiştir.  

22  Tasarının konuya ilişkin 151. maddesi şu şekildedir: “Asıl alacak zamanaşımına uğrayınca, ona 
bağlı faiz ve diğer alacaklar da zamanaşımına uğramış olur.” 
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“Asıl alacak hakkında müruru zaman vaki olunca faiz ve sair 

fer’i alacaklar hakkında da müruru zaman vaki olmuş olur.” 

 

 Söz konusu hüküm özellikle asıl alacağın zamanaşımına uğradığı ve fakat 

faiz ve diğer fer’i hakların zamanaşımına uğramadığı durumlarda önem arz eder. 

Gerçekten sermaye faizleri için BK.m.126 hükmünde öngörülen beş yıllık 

zamanaşımı süresi dolmamış olsa bile, asıl alacak zamanaşımına uğradığında 

sermaye faizleri de zamanaşımına uğramış sayılacaktır. Bununla birlikte faiz ve 

diğer fer’i haklar, asıl alacak zamanaşımına uğramadan önce zamanaşımına uğramış 

ise, bu fer’i haklar açısından BK.m.131 hükmünün bir önemi olmayacaktır. Örneğin 

on yıllık zamanaşımına tabi bir alacağın ilk beş yıllık faizleri zaten BK.m.126 

hükmü uyarınca zamanaşımına uğrayacağından, bu faizler açısından BK.m.131 

hükmünün bir önemi olmayacaktır. 

 

 BK.m.131 hükmünün kapsamına temerrüt faizi, kapital faiz ve cezai şart 

girer23. Kefalet sözleşmesinden doğan borç fer’i nitelikte olması nedeniyle asıl 

borcun zamanaşımına uğraması halinde, BK.m.497 hükmü uyarınca, kefil asıl 

borcun zamanaşımına uğradığı def’ini alacaklıya karşı ileri sürebilir24. Hatta asıl 

borçlu zamanaşımını ileri sürmekten feragat etmiş olsa dahi, kefil zamanaşımı 

def’inde bulunabilir (BK.m.139/f.3). Asıl borcun zamanaşımına uğradığını 

bilmesine rağmen, zamanaşımı def’ini ileri sürmeyip ifada bulunan kefil ise asıl 

borçluya karşı rücu hakkını kaybeder (BK.m.497/f.2)25.   

 

 BK.m.131 hükmü bütün fer’i hakları değil sadece fer’i alacakları kapsar. 

Daha önce izah edildiği üzere26, ayni haklar zamanaşımına uğramayacağından, ayni 

                                                 
23   Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 481; Reisoğlu, a.g.e., s. 391; Saymen, a.g.e., s. 621. 
24  Tandoğan, a.g.e., 2. C., s. 781. 
25  Seza Reisoğlu, a.g.e., s. 219. Buna karşılık asıl borcun değil de kefalet akdinden doğan kefalet 

borcunun zamanaşımına uğraması halinde, kefil zamanaşımı def’ini ileri sürmeyip borcu ifa 
ederse, asıl borçluya karşı rücu hakkını kaybetmez. Zira BK.m.497 hükmüne göre, kefil asıl 
borçluya ait def’ileri ileri sürmekle yükümlü olup, bunları ileri sürmediği takdirde rücu hakkını 
kaybedecektir. Oysa kefaletin zamanaşımına uğraması, asıl borçluya bir def’i hakkı 
vermemektedir (Seza Reisoğlu, a.g.e., s. 217).  

26  Bkz: 2. Bölüm, I. 
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hak niteliğindeki fer’i haklar da zamanaşımına uğramaz27. Nitekim BK.m.138 

hükmünde, fer’i hak niteliğindeki menkul rehninin alacağın zamanaşımına uğraması 

halinde dahi devam edeceği düzenlenmiştir. Anılan hüküm şu şekilde 

düzenlenmiştir: 

 

“Alacağın bir menkul rehni ile temin edilmiş bulunması, bu 

alacak hakkında müruru zaman cereyanına mani olmaz. Fakat 

alacaklı rehinden hakkını istifa etmek salahiyetini muhafaza 

eder.” 

 

Hükme göre alacaklı alacağını elde etmek için borçluya karşı dava açtığında 

veya adi haciz yoluyla takibe geçtiğinde alacaklı zamanaşımı def’ini ileri 

sürebilecekken, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunduğunda alacaklı 

buna engel olamayacaktır. 

 

 Doktrinde Saymen ve Tutumlu, BK.m.131 hükmünün iki tane istisnası 

bulunduğunu, bunların taşınmaz ve taşınır rehni ile teminat altına alınan alacaklar 

olduğunu belirtmektedir28. Biz bu görüşe katılamıyoruz. Zira, BK.m.131 hükmünde 

açıkça “faiz ve sair fer’i alacaklar” düzenlenmiş olup, ayni hak mahiyetindeki fer’i 

haklar hükümde düzenlenmemiştir. Kaldı ki, MK.m.864 hükmü gereği, taşınmaz 

rehni ile teminat altına alınan alacak için zamanaşımı işlemeyeceğinden, bu 

durumda zamanaşımına uğramış bir alacaktan da söz edilemeyecektir. BK.m.131 

hükmünde asıl alacağın zamanaşımına uğramasının fer’i alacaklara etkisi 

düzenlendiğinden, asıl alacağın taşınmaz rehni ile teminat alınması nedeniyle 

zamanaşımına uğramadığı hallerin, bu nedenle de, BK.m.131 hükmünün istisnasını 

oluşturamayacağı kanaatindeyiz.  

 

 BK.m.131 hükmüne benzer şekilde, BK.m.129 hükmünde kaydı hayat 

şartıyla irad ve belirli zamanlarda ödenecek edimler açısından her taksitten ayrı 
                                                 
27   Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 481.  
28  Saymen, a.g.e., s. 621 – 622; Tutumlu, a.g.e., s. 441 – 442. Kılıçoğlu ise zamanaşımına uğrayacak 

fer’i borçların kapsamına rehin ve banka teminat mektubunun da girdiğini kabul etmektedir 
(Kılıçoğlu, a.g.e., s. 660). 
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olarak, bütün taksitleri kapsayacak şekilde kök edim borcu için zamanaşımının 

tamamlanması halinde, henüz kendilerine ait zamanaşımı bitmemiş taksitlerin de 

zamanaşımına uğramış olacağı kabul edilmiştir. Anılan hüküm şu şekilde 

düzenlenmiştir29: 

 

“Kaydı hayat şartıyla irat ve muayyen zamanlarda tediye 

olunan sair şeylerin tesviyesini talep hususunda müruru zaman 

ilk tediye edilmemiş olarak kalan taksitin muaccelliyet kesp 

ettiği günden itibaren başlar. 

 

Alacak hakkında müruru zaman vaki olunca, mütedahil 

taksitler hakkında da müruru zaman vaki olmuş olur.” 

 

IV. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ 

 

 A. Genel Olarak Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi 

 

 Zamanaşımına uğrayan bir alacağın borçlusu, alacaklıya karşı zamanaşımı 

def’ini ileri sürme hakkına sahip olur. Alacağın zamanaşımına uğradığı savunması 

bir itiraz olmayıp, def’i niteliğinde olması nedeniyle ileri sürülmedikçe mahkemece 

re’sen dikkate alınamaz30. Bu husus BK.m.140 hükmünde aşağıdaki şekilde kaleme 

alınmıştır31: 

 

“Müruru zaman dermeyan edilmediği surette hakim, müruru 

zamanı kendiliğinden nazara alamaz.” 

 

                                                 
29  Tasarının konuya ilişkin düzenlemesi “dönemsel edimlerde” kenar başlığı altında şu şekilde 

yapılmıştır: “Ömür boyunca gelir ve benzeri dönemsel edimlerde, alacağın tamamı için 
zamanaşımı, ifa edilmemiş ilk dönemsel edimin muaccel olduğu günde işlemeye başlar. Alacağın 
tamamı zamanaşımına uğramışsa, ifa edilmemiş dönemsel edimler de zamanaşımına uğramış 
olur.” 

30  Yargıtay 11. HD. T: 29.05.2008, E: 2007/4981, K: 2008/7072; Yargıtay 11. HD. T:25.09.2008, E: 
2008/14581, K: 2008/15705 (Bilgen, a.g.e., s. 155). 

31  Yürürlükteki hükme paralel olarak hazırlandığı anlaşılan TBKT.’nın konuya ilişkin 151. maddesi 
şu şekildedir: “Zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hâkim bunu kendiliğinden göz önüne alamaz.” 
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 Zamanaşımı def’ini ileri süren borçlu, alacak hakkının doğmuş olduğunu 

kabul etmekte, ancak alacak hakkı zamanaşımına uğradığı için edimi ifa etmek 

zorunda olmadığını belirtmektedir32. Kanaatimizce yapılan bir yargılamada borçlunun 

zamanaşımı def’ini ileri sürmesi bağlantılı birleşik ikrar niteliğindedir. Zira, borçlu 

zamanaşımı def’ini ileri sürmekle borçlu olduğunu ikrar etmekte, fakat ikrarına bu 

vakıadan çıkan hukuki sonucu hükümden düşüren başka bir vakıa eklemektedir. 

 

Müteselsil borçlulardan birinin zamanaşımı def’ini ileri sürmesi halinde, diğer 

müteselsil borçluların bu savunmadan yararlanıp yararlanamayacaklarının tespiti 

gerekir. Zamanaşımı def’i BK.m.143 hükmü çerçevesinde müteselsil borçlular 

arasında ortak bir def’i niteliğinde olduğundan, her bir müteselsil borçlunun kendisine 

karşı açılan davada zamanaşımı def’inde bulunma hakkı ve sorumluluğu 

bulunmaktadır. Doktrinde, davanın tarafı olmasına rağmen zamanaşımı def’ini ileri 

sürmeyen müteselsil borçluların, diğer müteselsil borçluların zamanaşımı def’ine 

ilişkin savunmalarından yararlanamayacakları kabul edilmektedir33. Bu görüşe göre, 

davada zamanaşımı def’ini ileri sürmeyen müteselsil borçlular zamanaşımı def’ini 

ileri sürmekten feragat etmiş sayılırlar. Bununla birlikte, davanın tarafı olmayan 

müteselsil borçluların, müteselsil borçlulardan birine karşı açılan davada ileri sürülen 

zamanaşımı def’inden yararlanmaları BK.m.145/f.2 hükmüne uygun olacaktır34. 

 

Zamanaşımı def’ini dava veya icra takibi esnasında ileri sürmeyen borçlunun 

alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle sonradan açacağı menfi tespit veya 

istirdat davası, borçluyu borcunu ödemeye mahkum eden hükmün kesinliği ve icra 

hukuku esasları gereğince reddedilir35. Yargıtay böyle bir durumda borçlunun 

                                                 
32  Sarı, a.g.e., s. 17. 
33  Çelik, a.g.m., s. 32; Tutumlu, a.g.e., s: 439. “Zamanaşımından yararlanmak isteyen davalılardan 

her birinin bunu bir savunma olarak ileri sürmesi zorunludur. Müteselsil sorumlulardan biri 
tarafından ileri sürülen zamanaşımı savunmasından diğerleri yararlanamaz, hepsinin ayrı ayrı bu 
hakkı kullanmaları gerekir.” (Yargıtay 4. HD. T: 14.04.2008, E: 2007/9440, K: 2008/5152, 
Bilgen, a.g.e., s. 464). “Zamanaşımı def’i kişisel bir savunma nedeni olup, yararlanmak isteyen 
davalı savunma olarak ileri sürmek zorundadır. Müteselsil sorumlulardan biri tarafından ileri 
sürülen zamanaşımı savunmasından diğerleri yararlanamaz.” (Yargıtay 17. HD. T: 18.10.2004, 
E: 2004/8986, K: 2004/10988, Bilgen, a.g.e., s. 468). Aynı yönde bkz: Yargıtay 15. HD. T: 
21.04.2005, E: 6499, K: 2456 (Tutumlu, a.g.e., s. 470). 

34  Tutumlu, a.g.e., s. 439. 
35  Çelik, a.g.m., s. 33; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 480, dn: 227. 
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zamanaşımı def’ini zamanında ileri sürmemesini, borçlunun def’i hakkından feragat 

ettiği şeklinde değerlendirmektedir36.  

 

Borçlunun zamanaşımı def'ini dava açılmadan önce ileri sürüp, dava sırasında 

ileri sürmemesi halinde, dava dosyasından anlaşılan zamanaşımı def’inin hakim 

tarafından re’sen dikkate alınıp alınamayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır. 

Doktrinde zamanaşımı def’inin dava açılmadan önce ileri sürüldüğünü dava 

dosyasından öğrenen hakimin huzurdaki davada ileri sürülmese dahi zamanaşımını 

re’sen dikkate alması gerektiğini kabul eden yazarlar bulunduğu gibi37, zamanaşımı 

def’inin dava içinde ileri sürülmesi gerektiğini, bu bakımdan mahkeme dışında ileri 

sürülen zamanaşımı def’inin hakim tarafından dikkate alınmayacağını kabul eden 

yazarlar da bulunmaktadır38. Yargıtay’ın ise davadan önce ileri sürülen zamanaşımı 

def’inin davada ileri sürülmemesi halinde re’sen dikkate alınamayacağını kabul ettiği 

anlaşılmaktadır39.  

 

                                                 
36  “Öte yandan alacaklıya karşı haiz olduğu zamanaşımı def’ini (takip) veya (dava) sırasında ileri 

sürmeyen borçlunun sonradan böyle bir nedene dayanarak (menfi tespit) davası açması da 
mümkün olamaz. Çünkü borçlunun bu hakları kullanmamış olması, bundan vazgeçtiği anlamına 
gelir. ” (Yargıtay 11. HD. T:21.12.1979, E: 5603, K: 5827,Tutumlu, a.g.e., s. 460). “Takip 
tarihinden önce gerçekleşmiş olan zamanaşımına dayanılarak takibin iptali istenemeyeceği gibi 
zamanaşımı borcun rızaen ödenmesini engellemediğinden, icrada ödenmiş olan böyle bir borcun 
geri alınması dava edilemez. Başka bir ifade ile icra kovuşturmasına karşı borçlunun zamanaşımı 
savunmamasında bulunmaması, bu itirazdan vazgeçme anlamında kabulü gerekir.” (Yargıtay 11. 
HD. T: 07.07.1975, E: 2912, K: 4679, Tutumlu, a.g.e., s. 462).  Aynı yönde bkz: Yargıtay HGK. 
T: 15.04.1972, E: 265, K: 242 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 

37  Bu görüşte olan Akyol konuya ilişkin aynen şu açıklamalarda bulunmaktadır: “Borçlu zamanaşımı 
defini dava açılmadan önce dava dışında kullanmışsa fakat açılan davada defi kullanmayıp daha 
önce dava dışında kullandığını da ifade etmemişse, zamanaşımı definin daha önce kullanılmış 
olduğunu dosyaya intikal eden bilgilerden öğrenen hakim, bu hususu görevinden dolayı dikkate 
alarak, alacaklının davasını reddetmek mecburiyetindedir” (Akyol, a.g.e., s. 50).  

38  Bu görüşün savunucularından olan Kocayusufpaşaoğlu konuyla ilgili görüşünü şu şekilde 
açıklamaktadır: “Şu var ki, borçlunun zamanaşımı definden, zamanaşımı gerçekleştikten sonra, 
alacaklıya yöneltilecek bir taraflı, sıhhati açısından hiçbir şekle bağlı olmayan, varması gerekli 
bir beyanla her zaman (hatta def’i hakkını kullandıktan sonra bile) vazgeçmesi (feragat etmesi) 
caiz olduğundan, o dava sırasında önceden yapmış olduğu defi hakkına ilişkin beyanını geri alıp, 
davanın yürümesine imkan sağlayabilir. Bu da gösteriyor ki, zamanaşımı def’inin kesin (= geri 
alınması mümkün olmayan) tarda sonuç doğurması, ancak davanın kesin hükme bağlanması ile 
gerçekleşecektir.” (Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 64-66).  

39  “Her ne kadar, davalının zamanaşımına ilişkin dava açılmadan önceki evrede yaptığı savunmanın 
hakimin resmen bilgisine ulaştığı bir durumda zamanaşımı def’inin dikkate alınabileceği 
düşünülebilirse de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 202. maddesi bu şekildeki düşünceye 
engeldir.” (Yargıtay 3. HD. T: 15.02.2007, E:2007/2528, K: 2007/2471, Bilgen, a.g.e., s. 167). 
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Biz borçlunun dava açılmadan önce kendisine karşı gerçekleştirilen icra takibi 

sırasında, ödeme emrine itiraz ederek ileri sürdüğü zamanaşımı def’inin itirazın iptali 

ya da kaldırılması davasında ileri sürülmese dahi mahkemece re’sen dikkate alınması 

gerektiği40, borçlu tarafından zamanaşımı def’inin dava dışında ileri sürüldüğü diğer 

hallerde ise, mahkemece re’sen dikkate alınmaması gerektiği kanaatindeyiz. Nasıl ki, 

alacaklının dava açmadan önce keşide ettiği ihtarname zamanaşımını kesmiyorsa, 

borçlunun cevabi ihtarnamesinde ileri sürdüğü zamanaşımı def’i de mahkemece 

re’sen dikkate alınmamalıdır. 

 

 Zamanaşımı def’ini ileri süren borçlu borcunun zamanaşımına uğradığını; 

zamanaşımını kesildiğini ya da durduğunu iddia eden alacaklı ise bu sebepleri ispat 

etmek zorundadır (MK.m.6)41.  

 

B. Zamanaşımı Def’inin Mahkemede İleri Sürülebileceği An 

 

Zamanaşımı def’i borçlu tarafından dava dilekçesine karşı cevap süresi 

içerisinde ileri sürülmelidir (HUMK.m.202)42. Bununla birlikte zamanaşımı def’i 

HUMK.m.187 hükmünde tahdidi olarak belirtilen ilk itirazlardan biri niteliğinde 

olmadığından43, belirli koşulların bulunması halinde davaya cevap süresi geçtikten 

sonra da ileri sürülebilir. 

 

 Davalı zamanaşımı def’ini davaya cevap süresi içerisinde (cevap dilekçesinde) 

ileri sürmeyip, daha sonraki bir tarihte ileri sürerse, bununla savunmasını genişletmiş 

olur. Savunmanın genişletilmesi niteliğindeki zamanaşımı savunması ancak iki 

halden birinin varlığı halinde mahkemece dikkate alınabilir. Bunlardan ilki davacının 

                                                 
40  Yargıtay’ın aksi yöndeki içtihadı için bkz: Yargıtay 3. HD. T: 26.06.1958, E:5701, K: 4878 

(Bilgen, a.g.e., s. 167). 
41  Bilgen, a.g.e., s. 7; Çandarlı, a.g.e., s. 31; Sarı, a.g.e., s. 18; Saymen, a.g.e., s. 619. 
42  Eren, a.g.e., s. 1247 – 1248; Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 381; Oğuzman / Öz, 

a.g.e., s. 480; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1073; Tutumlu, a.g.e., s. 437. 
43  Bilgen, a.g.e., s. 168; Çandarlı, a.g.e., s. 32; Çelik, a.g.m., s. 32; Erman, a.g.m., s. 501; 

Karacabey, a.g.m., II., s. 97;  İ. Hakkı Karafakih, “Cevap Lahiyası Vermemiş Olan Davalı 
Müruruzaman Def’ini Dermeyan Hakkını Iskat Etmiş midir?”, İBD., 36. c., S. 1-2-3, 1962, s. 
13 vd.; Reisoğlu, a.g.e., s. 378; Sarı, a.g.e., s. 18; Saymen, a.g.e., s. 619. Kılıçoğlu, zamanaşımı 
definin ilk itiraz olduğu görüşündedir. Bkz: Kılıçoğlu, a.g.e., s. 658. 
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açıkça veya zımni olarak zamanaşımı savunmasına rıza göstermesidir 

(HUMK.m.202/f.2)44. Davalının davaya cevap süresi içerisinde ileri sürmediği 

zamanaşımı def’ini sonradan ileri sürmesi halinde, davacı hemen buna itiraz etmezse 

ve özellikle zamanaşımı savunmasının esasına cevap verirse, savunmayı genişletmeye 

zımnen rıza göstermiş sayılır45. Bu halde hakim davalının zamanaşımı savunmasını 

dikkate almak zorundadır.  

 

 Hakim tarafından davaya cevap süresi geçtikten sonra ileri sürülen 

zamanaşımı def’inin dikkate alınabileceği ikinci ve son hal ise, cevap dilekçesinin 

ıslah edilerek zamanaşımı def’inin ileri sürülmesi halidir (HUMK.m.202/f.3). Davalı 

davaya cevap süresi içerisinde ileri sürmediği zamanaşımı def’ini daha sonra ileri 

sürmüş fakat davacı bu savunmanın genişletilmesine rıza göstermemişse, davalı 

cevap dilekçesini ıslah ederek zamanaşımı def’ini ileri sürebilir46. Bununla birlikte 

Yargıtay eski tarihli kararlarında ıslah suretiyle zamanaşımı def’inin, ıslah ile 

kazanılmış hakların ortadan kaldırılamayacağı gerekçesiyle ileri sürülemeyeceğini 

                                                 
44  Yargıtay 4. HD. T: 23.01.1981, E:11363, K: 451. Bununla birlikte Karafakih, davalının 

zamanaşımı def’ini cevap dilekçesinde ileri sürmeyip daha sonraki bir tarihte ileri sürmesi halinde, 
bunun mahkemece dikkate alınması için davacının rızasına gerek olmadığı görüşündedir 
(Karafakih, a.g.m., s. 19). Karafakih’in bu görüşünün eleştirisi için bkz: Saim Üstündağ, 
“Süresinde Cevap Lahiyası Vermemenin Müeyyidesi Vardır”, İBD., 36. c., S. 4-5-6, s. 22 vd. 
özellikle s.  34-35. 

45  Karacabey, a.g.m., II., s. 97; Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 383;Yargıtay HGK. 
T:29.02.1984, E: 4-1158, K: 168. “Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere davacı zamanaşımı 
savunmasına karşı esasına cevap vermiş, olayda madde zikretmek suretiyle zamanaşımının 
gerçekleşmediğini iddia etmiştir. Olayın bu akış tarzı karşısında zamanaşımı savunmasının esasına 
cevap verildikten sonra yeni bir dilekçe ile savunmanın genişletilmesine muvafakat edilmediğinin 
bildirilmesi hukuki sonuç doğurmaz ve savunmanın genişletilmesi yasağının uygulanmasından söz 
edilemez.” Yargıtay HGK. T: 15.05.1987, E: 1986/14-70, K: 1987/390 (Bilgen, a.g.e., s. 164) 

46  Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, II. C., 6. bs., İstanbul, Demir, 2001, s. 1836; Hakan 
Pekcanıtez / Oğuz Atalay / Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 
2007, s. 379; Sami Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, I-II. C., 7. bs., İstnabul, Nesil 
Matbaacılık, 2000, s. 558; Kuru / Arslan / Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, s. 384, ayrıca bkz. s. 
660; Yavuz Alangoya / M. Kamil Yıldırım / Nevhis Deren Yıldırım, Medeni Usul Hukuku 
Esasları, 5. bs., İstanbul, Alkım, 2005, s. 288. Aksi görüş için bkz: Bilgen, a.g.e., s. 195; Çelik, 
a.g.e., s. 119. 
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kabul etmekteyken47; yeni tarihli kararlarında ıslah ile zamanaşımı def’inin ileri 

sürülebileceğini kabul etmektedir48. 

 

Bununla birlikte süresinde cevap dilekçesi verilememesi halinde zamanaşımı 

def’inin sonradan ileri sürülüp sürülemeyeceği hususu doktrinde tartışmalıdır. 

Üstündağ davalının süresinde cevap dilekçesi vermemesi halinde zamanaşımı def’ini 

sonradan davacının rızası ile ya da ıslah suretiyle de olsa ileri süremeyeceğini 

belirtmektedir49. Yazara göre HUMK.m.202/f.2 ve f.3’de belirtilen haklardan ancak 

süresinde cevap dilekçesi vermiş davalı yararlanabilir. Karafakih, davalının süresi 

içerisinde cevap dilekçesi vermemiş olsa ve hatta davacının rızası bulunmasa dahi 

ıslaha gerek olmaksızın davalının zamanaşımı def’ini her zaman ileri sürebileceğini 

belirtmektedir50. Postacıoğlu ise, süresinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının, 

davacının muvafakati ile zamanaşımı def’ini ileri sürebileceğini, fakat ıslah yoluyla 

zamanaşımı def’ini ileri süremeyeceğini kabul etmektedir51. Doktrinde Kuru52 ve 

Alangoya / Yıldırım / Deren Yıldırım53 ise, davalının süresinde cevap dilekçesi 

                                                 
47  Yargıtay 4. HD. T: 30.09.2002, E: 5913, K: 10502; Yargıtay 4. HD. T: 10.05.1983, E: 4160, K: 

5059 (Çelik, a.g.e., s. 120). Yargıtay 4. HD. T: 10.05.1983, E: 4160, K: 5059 (Baki Kuru, Hukuk 
Muhakemeleri Usulü, IV. C., 6. bs., İstanbul, Demir, 2002, s. 3968); Yargıtay 4. HD, T: 
11.01.1988, E: 5186, K: 8535 (Kuru, a.g.e., IV, s. 3969). Aynı görüşte Bilgen, a.g.e., s. 195; Çelik, 
a.g.e., s. 119. 

48  Yargıtay 9. HD. T: 02.04.2007, E: 2006/23813, K: 2007/8905 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); 
Yargıtay 9. HD. T: 23.10.2007, E: 2007/23744, K: 2007/31371 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); 
Yargıtay 2. HD. T: 02.03.2004, E: 2004/1098, K: 2004/2590 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
“Islah ile zamanaşımı def’inin ileri sürülemeyeceğini içtihat eden Yargıtay Daire Kararları yedi 
adet olup, en yakın tarihli olan 22.10.2002 tarihlidir. Yeni tarihli bir karar yoktur. Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun konu ile ilgili hiçbir kararı bulunmamaktadır. Islah ile zamanaşımı def’inde 
bulunulabilir kararı veren daireler ise bu görüşlerini uygulamaya devam etmektedirler. Karşı 
görüşte olan kararların en yenisi 2002 tarihli olup, bu tarihten sonra verilen karara 
rastlanmamıştır. Bu nedenlerle, henüz içtihatların birleştirilmesini gerektirir düzeyde içtihat 
aykırılığı bulunmadığından ‘süresinde verilen cevap lahiyasında zamanaşımı savunmasını ileri 
sürmemiş olan veya süresinde cevap lahiyası verilmemiş olması halinde zamanaşımı savunmasının 
ıslah yolu ile ileri sürülüp, sürülemeyeceği konusunda, yukarıda tek tek isimleri yazılı Yargıtay 
Daireleri Kararları arasında içtihatların birleştirilmesi yolu ile aykırılığın giderilmesine şu 
aşamada henüz gerek ve yer bulunmadığına” karar verilmiştir. (Yargıtay İçtihatları Birleştirme 
Hukuk Genel Kurulu, T: 14.11.2008, E: 2007/2, K: 2008/1, Bilgen, a.g.e., s. 196).    

49  Üstündağ, a.g.m., s. 22 vd. özellikle s. 34-35.  
50  Karafakih, a.g.m., s. 20. Yazara göre zamanaşımı def’inin ileri sürülmesinin tek sınırı kötüniyetli 

olarak ileri sürüldüğünün hakim tarafından tespit edilmesidir. Bu görüşün eleştirisi için bkz: 
Üstündağ, a.g.m. s. 22 vd.   

51  İlhan E. Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. bs., İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 1975, 
s. 419-422.  

52  Kuru, a.g.e., II, s. 1856. 
53  Alangoya / Yıldırım / Deren Yıldırım, a.g.e., s. 291. 



 161

vermemesi halinde dahi davacının muvafakati ile veya ıslah suretiyle zamanaşımı 

def’ini ileri sürebileceği görüşündedir. Bizim de katıldığımız bu görüşe göre, 

süresinde verdiği cevap dilekçesinde davacının dava dilekçesinde bildirmiş olduğu 

vakıaları inkar etmekle yetinen davalı ile, süresinde cevap dilekçesi vermeyen ve bu 

nedenle davayı inkar etmiş sayılan davalı arasında bir fark yoktur. Süresinde cevap 

dilekçesi vermeyen davalı varsayılan inkar savunmasını davacının muvafakati veya 

ıslah yoluyla genişletebilir ve zamanaşımı def’ini ileri sürebilir54. Yargıtay ise 

süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalının davacının muvafakati veya ıslah 

suretiyle savunmasını genişletebileceğini kabul etmekle birlikte55; ıslah suretiyle 

kazanılmış hakların ortadan kaldırılamayacağı gerekçesiyle, davalının ıslah yolu ile 

zamanaşımı def’ini ileri sürülebileceğini kabul etmemektedir56. 

 

Zamanaşımı def’i usulüne uygun bir şekilde ileri sürülmüşse mahkemece 

öncelikle incelenecektir. Eğer alacağın zamanaşımına uğramadığı tespit edilirse, esas 

hakkındaki incelemeye devam olunacaktır57. 

 

 C. Zamanaşımı Def’inin İcra Takibinde İleri Sürülebileceği An 

 

Hakim tarafından alacağın zamanaşımına uğradığının re’sen dikkate 

alınamayacağı kuralı, icra takipleri için de söz konusudur. Bu nedenle borçlu icra 

takibinde süresi içerisinde alacağının zamanaşımına uğradığını ileri sürmezse icra 

müdürlüğü alacağın zamanaşımına uğradığını re’sen dikkate alamaz. İcra takibinde 

borçlunun zamanaşımı def’ini ileri sürebileceği zaman ve zamanaşımı def’ini 

yönelteceği makam, icra takibinin türüne göre farklılık göstermektedir. 

 

                                                 
54  Alangoya / Yıldırım / Deren Yıldırım, a.g.e., s. 291; Kuru, a.g.e., II, s. 1856.  
55  Yargıtay HGK. T: 13.02.1963, E: 4-51, K: 19 (Adalet Dergisi, 1963/5-8, s. 778, Kuru, a.g.e., II, s. 

1853, dn: 313). 
56  Yargıtay 4. HD. T: 11.01.1988, E: 5186, K: 8535 (ABD, 1989/2, a. 371, Alangoya /Yıldırım / 

Deren Yıldırım, a.g.e., s. 291, dn: 21). 
57  Çelik, a.g.m., s. 48; Karacabey, a.g.m., II., s. 98. Yargıtay 13. HD. T: 25.12.2008, E: 2008/8880, 

K: 2008/15669 (Bilgen, a.g.e., s. 182); Yargıtay 4. HD. T: 22.09.2008, E: 2007/15083, 
K:2008/10814 (Bilgen, a.g.e., s. 183); Yargıtay 4. HD. T: 01.04.2008, E:2007/4239, K: 2008/4404 
(Bilgen, a.g.e., s. 183); Yargıtay 4. HD. T: 20.03.2008, E: 2008/7615, K: 2008/3736 (Bilgen, 
a.g.e., s. 184)  
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Alacaklının borçluya karşı adi haciz yoluyla icra takibine geçmesi halinde 

borçlu zamanaşımı def’ini ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde icra dairesinde ileri sürebileceği gibi, icra dairesine yaptığı itirazda 

zamanaşımı def’ini ileri sürmese dahi, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması 

davasında58 davaya cevap süresi içerinde de ileri sürebilecektir59. 

 

 Alacaklı borçluya karşı kambiyo senetlerine dayanan haciz yoluyla takibe 

geçerse, borçlu zamanaşımı def’ini ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren beş 

gün içerisinde (İİK.m.168) icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinde 

(İİK.m.170b) ileri sürebileceği gibi, diğer itirazlarının incelenmesi sırasında icra 

mahkemesinde esasa cevap süresi içerisinde de ileri sürebilecektir60. 

 

 Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ileri sürülen zamanaşımı def’i 

MK.m.864 ve BK.m.138 hükümleri gereğince dikkate alınamaz. 

 

 Alacaklının borçluya karşı ilamlı icra yoluyla takibe geçmesi halinde borçlu, 

zamanaşımı def’ini icra emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde 

icranın geri bırakılması isteğiyle birlikte, icra dairesinin bağlı bulunduğu icra 

mahkemesi nezdinde ileri sürebilir (İİK.m.33). 

 

D. Zamanaşımı Def’inin İflas Yolu İle Takipte İleri Sürülebileceği An 

 

Alacaklının borçluya karşı adi iflas yoluyla takibe geçmesi halinde borçlu 

zamanaşımı def’ini ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde 

icra dairesinde ileri sürebileceği gibi61, icra dairesine yaptığı itirazda zamanaşımı 

def’ini ileri sürmese dahi ticaret mahkemesinde görülecek itirazın kaldırılması ve iflas 

davasında davaya cevap süresi içerinde de ileri sürebilecektir62. 

 
                                                 
58  Bu halde İİK.m.63 uyarınca borcun zamanaşımına uğradığının senet metninden anlaşılabilir 

nitelikte olması gerekmektedir (Çelik, a.g.m., s. 41). Aynı yönde bkz: Sarı, a.g.e., s. 45. 
59  Muşul, a.g.e., s. 275. 
60  Muşul, a.g.e., s. 827. 
61  Sarı, a.g.e., s. 82; Muşul, a.g.e., s. 975. 
62  Sarı, a.g.e., s. 83; Muşul, a.g.e., s. 985. 
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Alacaklı borçluya karşı kambiyo senetlerine dayanan iflas yoluyla takibe 

geçerse, borçlu zamanaşımı def’ini ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren beş 

gün içerisinde icra dairesinde (İİK.m.172) ileri sürebileceği gibi63, icra dairesine 

yaptığı itirazda zamanaşımı def’ini ileri sürmese dahi ticaret mahkemesinde 

görülecek itirazın kaldırılması ve iflas davasında davaya cevap süresi içerinde de ileri 

sürebilecektir64. 

 

V. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 

 

 Zamanaşımı def’i niteliği itibariyle kanun tarafından borçluya verilmiş bir 

hak olması nedeniyle, borçlu bu hakkını kullanarak borcunu ifa etmekten 

kaçınabileceği gibi, bu hakkını kullanmayarak borcunu ifa da edebilir. Def’i hakkını 

kullanmak istemeyen borçlu, zamanaşımın tamamlanması ile doğan def’i hakkından 

feragat edebilir. Bu husus BK.m.139/f.1 hükmünün mefhumu muhalifinden 

anlaşılmaktadır. Anılan hüküm şu şekilde kaleme alınmıştır65: 

 

“İptidaen müruru zamandan feragat batıldır.” 

  

 Anlaşılacağı üzere borçlunun zamanaşımı def’ini ileri sürme hakkından 

önceden feragat etmesi geçersizdir. Bu çerçevede borç ilişkisi kurulmadan önce veya 

borç ilişkisiyle aynı anda taraflar arasında yapılan feragat sözleşmesi geçersiz olduğu 

gibi, borçlunun feragate dair tek taraflı beyanı da geçerli değildir. 

 

 Zamanaşımından önceden feragat yasağı sadece üçüncü babda düzenlenen 

zamanaşımı sürelerini değil, kanunlarda düzenlenen bütün zamanaşımı sürelerini 

kapsamaktadır66. 

 

                                                 
63  Muşul, a.g.e., s. 964. 
64  Sarı, a.g.e., s. 87. 
65  Tasarının konuya ilişin 151/f.1 hükmü aynen şu şekildedir: “Zamanaşımından önceden feragat 

edilemez.” 
66  Kılıçoğlu, a.g.e., s. 659. 



 164

 İşlemeye başlamış ve fakat tamamlanmamış zamanaşımından da sözleşmeyle 

veya borçlunun tek taraflı beyanıyla feragat edilmesi mümkün değildir67. İsviçre 

Federal Mahkemesi tarafından da belirtildiği üzere, işlemekte olan zamanaşımından 

feragat BK.m.125 ve BK.m.126’da öngörülen zamanaşımı sürelerinin uzatılması 

anlamına gelir. Bu ise Borçlar Kanunu’nun üçüncü babındaki zamanaşımı sürelerinin 

değiştirilemeyeceğine dair BK.m.127 hükmüne aykırılık teşkil edecektir68. Buna 

karşılık işlemeye başlayan ve BK.m.127 kapsamında olmayan zamanaşımı 

sürelerinden en fazla on yıla kadar feragat edilebileceği doktrinde kabul 

edilmektedir69. 

 

 Zamanaşımından feragat açık bir sözleşmeyle veya irade beyanıyla 

olabileceği gibi, borçlunun borcunun zamanaşımına uğradığını bilerek, borcunu 

tanıma veya teminat gösterme şeklindeki davranışları ile de olabilir70. Bu bağlamda 

zamanaşımından feragat özel bir şekle tabi değildir71.  

 

 Zamanaşımı def’ini ileri sürmekten feragat şahsi olup, sadece feragat eden 

borçlu için sonuçlarını doğurur. Bu nedenle müteselsil borçlulardan birinin 

zamanaşımından feragati, diğer müteselsil borçluların zamanaşımı def’ini ileri 

sürmesini etkilemez. Benzer şekilde bölünemeyen edimin borçlularından birinin 

feragati diğer borçluların; asıl borçlunun feragati de kefilin zamanaşımı savunmasını 

ortadan kaldıramaz. Bu husus BK.m.139/f.2-3 hükmünde şu şekilde 

düzenlenmiştir72: 

 

“Müteselsil borçlulardan biri tarafından vukubulan feragat, 

diğerlerine karşı dermeyan olunamaz. 

                                                 
67  Aybay, a.g.e., s. 158; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 659. Aksi görüş Erdoğan, a.g.e., s. 242. 
68  BGE 99 II 191; 112 II 233 (Eren, a.g.e., s: 1245 dn:122) 
69  Eren, a.g.e., s: 1246. 
70  Çelik, a.g.e., s: 129; Oğuzman / Öz, a.g.e., s: 480. 
71  von Tuhr, a.g.e., s. 708. 
72  Yürürlükteki düzenlemeye paralel olarak hazırlandığı anlaşılan Tasarının 151. maddesinin 2, 3 ve 

3. fıkrası aynen şu şekildedir: “Müteselsil borçlulardan birinin feragat etmiş olması, diğerlerine 
karşı ileri sürülemez.  
Bölünemez bir borcun borçlularından birinin feragat etmiş olması durumunda da aynı hüküm 
uygulanır.  
Asıl borçlunun feragati de kefile karşı ileri sürülemez.” 
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Feragat, taksimi kabil olmayan bir borcun müşterek 

borçlularından biri tarafından sadır olduğu takdirde de hüküm 

böyledir. Asıl borçlu tarafından vukubulan feragat, kezalik 

kefile karşı dermeyan olunamaz.”  

 

Borçlunun zamanaşımından feragati malvarlığı üzerinde bir tasarruf işlemi 

niteliğinde olması nedeniyle, borçlunun tasarruf yetkisine ve fiil ehliyetine sahip 

olmasını gerektirir73. Bu nedenle küçük veya kısıtlılar zamanaşımından feragat 

edemeyecekleri gibi, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi ortadan kalkan müflis de 

zamanaşımından feragat edemez74. 

 

Zamanaşımından feragat ile ifası mümkün hale gelen alacak için, feragat 

tarihinden itibaren yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar75. 

 

VI. ZAMANAŞIMI DEF’İNİ İLERİ SÜRME HAKKININ KÖTÜYE 

KUULANILMASI 

 

 Borçlunun zamanaşımına uğrayan borcunu zamanaşımı def’ini ileri sürerek 

ifadan kaçınması kanunen kendisine tanınmış bir haktır. Bu nedenle zamanaşımı 

def’ini ileri sürerek borcunu ifadan kaçınan borçlunun bu davranışı kural olarak 

dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmeyeceği gibi, ahlaka aykırı bir davranış olarak 

da nitelendirilemez76.   

 

 Bununla birlikte her hak gibi zamanaşımı def’ini ileri sürme hakkı da kötüye 

kullanılmamalıdır. Bu nedenle borçlunun zamanaşımı def’inde bulunmasının hakkın 

kötüye kullanılması teşkil ettiği durumlarda zamanaşımı def’i dikkate alınmaz77.  

                                                 
73  Çandarlı, a.g.e., s. 38; Eren, a.g.e., s. 1246; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 481; von Tuhr, a.g.e., s. 708. 
74  Eren, a.g.e., s. 1246; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 481; von Tuhr, a.g.e., s. 708. 
75  von Tuhr, a.g.e., s. 709. 
76  Doktrinde Sarı, zamanaşımı müessesesinin kabul edilişini eleştirerek, zamanaşımı def’inin 

kullanılmasının ahlaki bir davranış olmadığını şu şekilde ifade etmektedir: “ ‘Borcum var, ancak 
süre geçtiği için ödemiyorum’ savunmasının ahlaki olduğu hiçbir şekilde kabul edilemez.”(Sarı, 
a.g.e., s. 17)  

77  Çelik, a.g.m., s. 47; Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 482; Reisoğlu, a.g.e., s. 380; Tekinay / Akman / 
Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1075; Tutumlu, a.g.e., s. 305. Grassinger, asıl borçlunun zamanaşımı 
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Doktrinde, alacaklının zamanaşımı savunmasını kötüye kullanan borçluya 

karşı BK.m.41/f.2 hükmüne dayanarak bir tazminat davası açabileceği, bu dava ile 

zamanaşımına uğrayan alacağının karşılığını tazminat olarak talep edebileceği 

görüşü de ileri sürülmektedir78.  

 

Zamanaşımı savunmasının hangi hallerde hakkın kötüye kullanılması 

anlamına geleceğini önceden belirlemek ve bu konuda geçerli kriterler koymak 

güçtür. Bu nedenle hakim, her somut olayın özelliğine, taraflar arasındaki ilişkinin 

gelişimine, hayatın olağan akışı içerisinde oluşan değer yargılarına göre bir 

değerlendirme yaparak sonuca ulaşacaktır79.  

 

Özellikle borçlunun borcunu ödeyeceğine dair beyan ve davranışlarıyla 

alacaklıda güven duygusu yaratması ve bu nedenle alacaklının alacağını tahsil etmek 

için kanuni yollara başvurmaması nedeniyle zamanaşımının tamamlanması halinde 

durum böyledir. Bu halde borçlunun, borcunun zamanaşımına uğradığı şeklindeki 

savunmasının hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği doktrinde80 ve uygulamada81 

kabul edilmektedir. 

 

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan zamanaşımı savunmasının hakkın kötüye 

kullanılması sayıldığı diğer bir durum ise, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 

akdedilmesinden sonra, satıcının taşınmazın zilyetliğini alıcıya devretmesine rağmen 

tapuda devir yapmaması ve sonrasında taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan 

hakkın zamanaşımına uğradığı iddiasıyla, devirden kaçınmak istemesidir82.  

 

                                                                                                                                          
def’ini ileri sürmesinin hakkın kötüye kullanılması teşkil ettiği durumlarda, kefilin ileri sürdüğü 
zamanaşımı def’inin de hakkın kötüye kullanıldığı gerekçesiyle itiraz edilebileceğini 
belirtmektedir (Grassinger, a.g.e., s. 35). 

78  von Tuhr, a.g.e., s. 709. 
79  Çelik, a.g.m., s. 47; Tutumlu, a.g.m., s. 306. 
80   Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 482; Reisoğlu, a.g.e., s. 380; Tutumlu, a.g.e., s. 305. 
81  Yargıtay HGK. T: 03.11.1982; E: 1981/11-34; K: 1982/870 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası); 

Yargıtay HGK. T: 12.11.1976, E:1975/964; K: 1976/2787 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). 
82  Reisoğlu, a.g.e., s. 380; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, a.g.e., s. 1076. Yargıtay HGK. T: 

08.05.1987, E: 1986/14-679, K: 1987/358 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası ). 
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Hakim zamanaşımı def’inin ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırılık 

teşkil ettiği ve hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu hallerde bu durumu 

kendiliğinden dikkate almalıdır83. Zira hakim, HUMK.m.76 hükmü gereğince diğer 

hukuk kuralları gibi, hakkın kötüye kullanılması yasağına ilişkin MK.m.2 hükmünü 

de görevinden ötürü kendiliğinden dikkate almalıdır. 

 

                                                 
83   Reisoğlu, a.g.e., s. 380. 
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SONUÇ 

 

Zamanaşımı müessesesi genel olarak Borçlar Kanunu’nda borcu sona erdiren 

nedenler arasında düzenlenmiştir. Zamanaşımı her ne kadar borcu sona erdiren 

nedenler arasında düzenlenmiş olsa da, zamanaşımı alacağın sona ermesine neden 

olmaz. Borçlu dilerse zamanaşımına uğramış borcunu ifa edebilir. Zamanaşımına 

uğramış borcun ifası alacaklı için sebepsiz zenginleşme teşkil etmeyeceği gibi 

(BK.m.62), bir bağışlama da teşkil etmez. Bu nedenle zamanaşımına uğramış bir 

borcu ifa eden borçlu alacaklıya karşı istirdat davası açamaz.  

 

Zamanaşımına uğrayan borç eksik bir borç haline gelir. Alacak hakkını uzun 

süre kullanmayan alacaklı alacağını değil, borçlunun iradesi hilafına bu alacağı 

kullanma imkanını kaybeder. Alacağı zamanaşımına uğrayan alacaklı, alacağını elde 

etmek için borçluya karşı dava açabileceği gibi icra takibine de geçebilecektir. Hatta 

alacağın zamanaşımına uğradığı açılan davada borçlu tarafından ileri sürülmediği 

sürece hakim tarafından re’sen dikkate alınmayacaktır (BK.m.140). Bu nedenle 

doktrindeki zamanaşımına uğrayan borcun dava edilemeyeceği, zamanaşımının dava 

hakkını düşüreceği, alacağın devlet eliyle tahsilinin mümkün olamayacağı şeklindeki 

görüşler yerinde değildir. 

 

Hangi sebepten doğmuş olursa olsun kural olarak alacak hakları 

zamanaşımına tâbidir. Prensip itibariyle, alacak hakkı dışındaki haklar zamanaşımına 

uğramaz. Özellikle ayni haklar, kişilik hakları, fikri haklar, üyelik hakları ve yenilik 

doğuran haklar zamanaşımına tabi değildir. 

 

Bir alacağın zamanaşımına uğraması için öncelikle geçerli bir alacağın 

bulunması gerekir. Bu nedenle geçerli bir şekilde doğmayan alacaklar zamanaşımına 

uğramazlar. Geniş anlamda borç ilişkisi değil, geniş anlamda borç ilişkisinden doğan 

dar anlamda borç ilişkisi zamanaşımına tabidir. Aynı borç ilişkisinden doğmuş 

alacakların zamanaşımı açısından ayrı ayrı dikkate alınması gerekir. Aynı borç 

ilişkisinden doğmuş alacaklar farklı zamanaşımına tabi olabilir. 
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Kural olarak zamanaşımı süresi, alacağın muaccel olduğu tarihten, diğer bir 

ifadeyle alacaklının alacağını talep edebileceği günden itibaren işlemeye başlar 

(BK.m.128). Bu bağlamda zamanaşımının başlaması için borçlunun temerrüde 

düşürülmesine gerek olmayıp, alacağın talep edilebilir hale gelmesi gerekli ve 

yeterlidir. Bununla birlikte, zamanaşımı süresi istisnai olarak alacağın 

muacceliyetinin bir ihbar şartına bağlı olduğu hallerde, ihbarın yapılıp alacağın 

muaccel olduğu tarihte değil, muacceliyet ihbarının yapılabileceği tarihte işlemeye 

başlayacaktır (BK.m.128/f.2). 

 

 Zamanaşımı süresi hesaplanırken zamanaşımının başladığı gün, diğer bir 

ifadeyle alacağın muaccel olduğu gün dikkate alınmaz. Zamanaşımı sürenin son 

gününün geçmesi ile tamamlanmış olur. Borçların ifasına ilişkin sürelerin 

hesaplanmasına dair kurallar (BK.m.76 vd.) zamanaşımı süresinin hesabında da 

uygulanır (BK.m.130). 

 

Zamanaşımı sürelerinin sözleşmeyle değiştirilemeyeceğine dair 

BK.m.127’de düzenlenen yasak sadece Borçlar Kanunu’nun üçüncü babında 

düzenlenen zamanaşımı sürelerini kapsamaktadır. Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun 

üçüncü babı dışında kalan ve nitelikleri itibariyle emredici olmayan zamanaşımı 

süreleri sözleşmeyle değiştirilebilecektir. Zamanaşımı süresinin uzatılmasının 

mümkün olduğu hallerde uzatılan zamanaşımı süresinin BK.m.125’teki on yıllık 

süreyi aşmaması, zamanaşımı süresinin kısaltmasının mümkün olduğu hallerde ise 

belirlenen sürenin alacak hakkının kullanılmasını aşırı derecede güçleştirmemesi 

gerekir. 

 

Kanunlarda özel bir düzenleme bulunmadığı hallerde her alacak on yıllık 

genel zamanaşımı süresine tabidir. Diğer bir ifadeyle Borçlar Kanunu’nun 125. 

maddesinde düzenlenen on yıllık zamanaşımı süresi sadece Borçlar Kanunu’ndan 

kaynaklanan alacak hakları için değil, özel hukuka ilişkin diğer kanunlardan doğan 

ve hakkında özel bir düzenleme bulunmayan alacak hakları için de geçerlidir. 

Borçlar Kanunu’nun 126. maddesinde 4 bent halinde düzenlenen alacak hakları ise 

beş yıllık zamanaşımına tabidir.  
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Haksız fiilden doğan tazminat talepleri için, mağdurun zararı ve tazminat 

sorumlusunu öğrenmesinden itibaren işlemeye başlayacak bir yıllık ve herhalde 

haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak on yıllık 

zamanaşımı süresi öngörülmüştür (BK.m.60). Bununla birlikte on yıllık zamanaşımı 

süresinin haksız fiilin işlenmesine rağmen zararın henüz gerçekleşmediği hallerde, 

zararın gerçekleştiği andan itibaren işlemeye başlayacağı kabul edilmelidir. Haksız 

fiil teşkil eden eylemin aynı zamanda ceza kanunlarına göre suç teşkil etmesi ve 

ceza davası zamanaşımı süresinin BK.m.60/f.1’de öngörülen sürelerden daha uzun 

olması halinde, haksız fiilden doğan tazminat taleplerine ceza zamanaşımı süresi 

uygulanır (BK.m.60/f.2). Son olarak haksız fiil zarar gören aleyhine bir alacak 

doğurmuşsa, zarar gören kendisinin tazminat talebi zamanaşımına uğramış olsa bile, 

o alacağı vermekten her zaman imtina edebilir (BK.m.60/f.3). 

 

Sebepsiz zenginleşmeden doğan iade talepleri ise, iade alacaklısının sebepsiz 

zenginleşmeyi ve kendisi aleyhine sebepsiz zenginleşen kişiyi öğrendiği tarihten 

itibaren işlemeye başlayacak bir yıllık ve her halde sebepsiz zenginleşme tarihinden 

itibaren işleyecek on yıllık zamanaşımına tabidir (BK.m.66/f.1). Bununla birlikte 

sebepsiz zenginleşme sonucunda zenginleşen, fakirleşen aleyhine bir alacak hakkı 

elde etmiş ise, fakirleşen kendi iade alacağı zamanaşımına uğramış olsa bile, bu 

borcu ifa etmekten kaçınabilecektir (BK.m.66/f.2). Sebepsiz zenginleşmeden doğan 

iade talepleri için ceza zamanaşımı süresinin uygulanacağına dair bir hüküm Borçlar 

Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Ancak haksız fiillerden doğan tazminat talepleri için 

öngörülen BK.m.60/f.2 hükmü kıyasen sebepsiz zenginleşmeden doğan iade 

talepleri için de uygulanmalıdır. 

 

Zamanaşımını durduran nedenler genel olarak Borçlar Kanunu’nun 132. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte diğer kanunlarda da zamanaşımını 

durduran nedenler bulunmaktadır. Zamanaşımını durduran nedenler, zamanaşımı 

işlemeye başladığı anda mevcutsa zamanaşımı işlemeye başlamaz, zamanaşımı 

işlemeye başladıktan sonra ortaya çıkarsa zamanaşımı işlemeye devam etmez. 

Zamanaşımının durmasında, kesilmesinden farklı olarak, işlemeye başlayan süre 
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varlığını korur ve durma nedeni ortadan kalktıktan sonra kaldığı yerden devam eder. 

Zamanaşımının durması, ancak durma nedeni şahsında gerçekleşen borçlu açısından 

geçerli olur. Bu nedenle müteselsil borçlulukta zamanaşımının bir borçlu bakımından 

durması, diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımının durmasına neden olmaz. 

Benzer şekilde asıl borçluya karşı duran zamanaşımı kefile karşı da durmaz.  

 

Zamanaşımı kesen nedenler genel ise olarak Borçlar Kanunu’nun 133. ve 

136. maddelerinde düzenlenmiştir. Zamanaşımının kesilmesi için öncelikle işlemeye 

başlamış ve henüz tamamlanmamış bir zamanaşımı süresinin bulunması gereklidir. 

Zamanaşımının kesilmesiyle birlikte, o ana kadar işlemiş olan zamanaşımı süresi 

hiçbir sonuç doğurmamak üzere ortadan kalkar ve zamanaşımını kesen olaydan 

itibaren baştan yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar. İşlemeye başlayan yeni 

süre kural olarak kesilen eski sürenin aynısıdır. Bununla birlikte borcun bir senetle 

ikrar edilmesi veya alacağın bir hükümle sabit olması halinde, işlemeye başlayacak 

yeni süre, kesilen süreden bağımsız olarak daima on yıldır (BK.m.135/f.2). 

Müteselsil borç ilişkisinde, bir müteselsil borçluya karşı zamanaşımı kesildiğinde 

kural olarak diğer müteselsil borçlulara karşı da kesilmiş olur. Benzer şekilde 

müşterek borçlulukta zamanaşımı borçlulardan biri hakkında kesilince, diğerleri 

hakkında da kesilir (BK.m.134/f.1). Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesilince kefile 

karşı da kesilir (BK.m.134/f.2), fakat kefile karşı kesilen zamanaşımı asıl borçluya 

karşı kesilmez. 

 

Zamanaşımı, borçluya borcu ifadan kaçınmak hususunda bir def’i hakkı 

sağlar. Zamanaşımı def’i borçlu tarafından usulüne uygun olarak ileri sürülmedikçe 

mahkemece re’sen dikkate alınamaz (BK.m.140). Borçlunun zamanaşımına uğrayan 

borcunu zamanaşımı def’ini ileri sürerek ifadan kaçınması kanunen kendisine 

tanınmış bir haktır. Her hak gibi zamanaşımı def’ini ileri sürme hakkı da kötüye 

kullanılmamalıdır. Bu nedenle borçlunun zamanaşımı def’inde bulunmasının hakkın 

kötüye kullanılması teşkil ettiği durumlarda zamanaşımı def’i dikkate alınmaz. 
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