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ÖZ 

 

TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ TEMERRÜDÜ 

 

 Ülkemizde ve dünyada gelişen ilişkilerde ticari satım oldukça önem 
kazanmaktadır. 

 Ticari satışın yerine getirilmesinde doğabilecek önemli bir aksaklık olan 
satıcının temerrüdü ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. 

 Mevzuatımızda ihtiyaçlara binaen değişime gidilecek olması gözetilerek, 
ticari satış sözleşmesinde satıcının temerrüdü, teori ve uygulamada yararlı olacağı 
düşüncesi ile tez konusu olarak seçilmiştir. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE DEFAULT OF SELLER ON COMMERCIAL SALES CONTRACT 

 

In our county and in the world the commercial sales is becoming more and 
more important issue which comply with improving relations. 

The default of seller which can be serious fault in realization of commercial 
sales is one of the subject that must be searched alone carefully. 

In view of forthcoming amend in our law, the default of seller on commercial 
sales contract was be chosen as a subject of my thesis, shoping can be useful 
therotically and in the practice. 
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ÖNSÖZ 

 Tez konumuz olan, ticari satım sözleşmelerinde, satıcının temerrüde 

düşmesine ilişkin hükümlerin, toplu hâlde ele alınması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 

Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile getirilmesi gündemde olan değişikliklerde, öğreti 

ve uygulamada yararlı olacağı düşüncesi ile değerlendirilmiştir. 

 Ticari satım sözleşmelerinin nitelik ve nicelikleri ile gözetildiğinde, 

uygulamada oluşturduğu değer açıktır. Bu anlamda, karşımıza çıkacak sözleşme 

ihlâli olarak satıcının temerrüdü hâli de aynı derecede önemlidir. 

Borçlar Kanunumuzun 187 ve 188. maddelerinde düzenlenmiş olan, ticari 

satım sözleşmelerinde, satıcının aslî borcunda temerrüde düşmesine ilişkin 

hükümlerin incelenmesi tez konumuzun kapsamı olmaktadır.  

Tez konumuz üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, ticari satım kavramı 

üzerinde durulmuştur. Tezimizde ikinci kısmı, ticari satımda satıcının temerrüdünün 

koşulları oluşturmaktadır. Tezimizin üçüncü kısmında, ticari satımda satıcının 

temerrüdünün sonuçları yer almaktadır. Tezimizin sonunda, BK. m. 187 ve 188 

düzenlemelerine göre, ticari satım sözleşmelerinde satıcının temerrüdü hâline dair, 

ulaştığımız sonuçlar, “SONUÇ” başlığı altında bulunmaktadır. 

Bu çalışmamda emeğine karşılık biçemeyeceğim, yoğun mesaisinde tez 

danışmanlığımı da yürüten Doç. Dr. Suat SARI’ya, minnet duygularımla 

teşekkürlerimi sunuyorum.  
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GİRİŞ 

 Tezin konusu, insanlığın karşılıklı alışverişe geçtiği ana kadar uzanacak 

derecede eski geçmişi olan satım sözleşmesi kapsamında seçilmiştir. Satım 

sözleşmesi, kökleri tarihin derinliklerine uzanmakla birlikte, güncel hukukî 

ilişkilerimizde de canlılığını korumaktadır.  

 Avrupa Birliğine üye olma yolundaki ülkemizde, Borçlar Kanunu ve Türk 

Ticaret Kanunu değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 

bulunmaktadır. Yapılacak olan değişikliklerin, satım sözleşmesi üzerinde de etkisinin 

gözden geçirmenin öğreti ve uygulamada yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Her hukuki konuda olduğu gibi, güncel gereksinimlerin karşılanması tezin 

konusunun belirlenmesinde gözetilmiştir. Bilindiği üzere, satım sözleşmesinde, 

satıcının aslî borcu satım konusu eşyanın mülkiyetin devri veya hakkın temliki, daha 

genel bir ifadeyle satılanın devrinin sağlanması yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğün 

en yalın ve en yaygın şekliyle ihlali olan satıcının temerrüdü, adeta ayrıcalıklı bir hâl 

oluşturmaktadır.   

 Ticari satımlar, oluşturdukları işlem hacmi ve ekonomik değerle birlikte 

değerlendirildiğinde özel olarak önem taşımaktadırlar. Ancak, hukuki açıdan ticari 

satım sözleşmesinin bütünüyle ele alınmasının, sadece kapsamının genişliği ile bile 

bir yüksek lisans tezinin konusunu oluşturmanın ötesine geçtiği açıktır. Bu nedenle, 

ticari satım kavramı içerisinde daha özel bir konunun ele alınmasının gerektiği 

düşünülmüştür. 

 Mevzuatımızda yer alan BK. m. 187 ve 188 düzenlemeleri ticari satım 

sözleşmelerinde satıcının aslî borcunda temerrüde düşmesine dair özel hükümler 

taşımaktadır. Bu çalışmanın konusunu da, bu hükümlerin incelenmesi 

oluşturmaktadır.  

 Tezimizde,  BK. m. 187 anlamında, ticari satım kavramını ilk bölümde ele 

alacağız.  
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Tezin ikinci bölümde, satıcının temerrüdünün şartları incelenmiştir. Bu 

çerçevede, alacağın muaccel olması, alacaklının ihtarda bulunması ve bu koşulun 

istisnaları olan belirli vade ve muacceliyet ihbarı kavramları, borcun ifasının 

imkânsızlaşması alıcının alacaklı temerrüdüne düşmemiş olması, konuları üzerinde 

durulmuştur 

Tezin üçüncü bölümünde, satıcının temerrüdünün sonuçları incelenmiştir. Bu 

kapsamda, ticari satım sözleşmesinde vadenin belirli olup olmamasına ilişkin ikili 

ayrıma gidilmiştir. Sözleşmede vadenin bulunması hâlinde, önce mehil verme ve 

istisnalarını oluşturan satıcının hâl ve vaziyetinden mehil verilmesinin tesirsiz 

kalacağının anlaşılması ile satıcının temerrüdünün sonucu olarak borcun ifasının alıcı 

için faydasız kalması ele alınmıştır. Sonrasında, alıcının seçimlik hakları olan, aynen 

ifa ve gecikme tazminatı, ifa yerine müspet tazminat ile sözleşmeden dönme ve 

menfi tazminat konuları ele alınmıştır. Ayrıca bu bölüm içerisinde, satıcının 

borcunun ifasında satıcının kısmi temerrüde düşmesi ile ardı ardına ifası 

kararlaştırılmış olan sözleşmelerde satıcının temerrüt hâli üzerinde de durulmuştur. 

Tezin sonuç kısmında, BK. m. 187 ve 188 maddelerine göre, ticari satım 

sözleşmesinde satıcının aslî borcunda temerrüde düşmesine ilişkin vardığımız 

sonuçları özetle açıklayacağız. 
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1. TİCARİ SATIM KAVRAMI: 

 Ticari satım kavramı, Borçlar Kanunu ve ilgili kanunlarda özel olarak 

tanımlanmamıştır. Borçlar Kanununun 182. maddesinin 1. fıkrası1 satıcının, satılanın 

mülkiyetini geçirme, alıcının da bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak 

tanımlanmıştır. Satım sözleşmesinin hangi unsurları içermesi hâlinde ticari olacağı 

konusu, başta Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu olmak üzere, mevzuatımız 

çerçevesinde yorum yoluyla öğretide ileri sürülen farklı görüşlerle aydınlatılmaya 

çalışılmıştır. 

Ticari satımın belirlenmesinde sadece ticaret hukukunun getirdiği ölçütlerden 

hareket edildiğinde, satım sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticari 

işten sayılabiliyorsa, ticari satım niteliği taşıyacaktır2. Bununla beraber, BK m. 187 

anlamında3, ticari satımın var olup olmadığı, bu ölçütten müstakil olarak ele alınır. 

Aşağıda, ilk önce ticari iş kavramına göre, ticari satımın varlığını kabul eden görüşü 

ortaya koyacağız.  

Ticari iş sayılmaya ilişkin TTK m. 21,4 “Bir tacirin borçlarının ticari olması 

asıldır (f.1 c.1). Taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan mukaveleler, 

kanunda aksine hüküm olmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır (f.2).” karinelerini 

getirmiştir. Ancak, gerçek kişi tacire ilişkin olarak, “muameleyi yaptığı anda bunun 

ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya muamele, fiil 

veya işin ticari sayılmasına hâlin icabı müsait bulunmadığı takdirde borç adi sayılır.” 

                                                 
1 Aynı maddeyi TBKT 206. maddesi “Satış sözleşmesi, satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini 
alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir.” metniyle 
karşılamaktadır. 
2 Feyzi Necmeddin Feyzioğlu, Akdin Muhtelif Nevileri, C.: 1, 3. Bası, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi, 1978, s. 238 d. 353; Halil Arslanlı, Ticari Bey, I. Cild, 4. Bası, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi, 1955, s. 7 vd.; Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, II. Cilt, Özel Borç İlişkileri, 3. 
Bası, İstanbul, Sermet Matbaası, 1977, s. 105 vd. 
3 TBKT m. 211 karşılığı olan madde olup, bir satım sözleşmesinin ticari olup olmadığını belirleme 
bakımından değişiklik getirmemiştir.  
4Aynı düzenleme TTKT m. 19’da: 

 “(1)Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak; gerçek kişi olan bir tacir, işlemi 
yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari 
sayılmasına durum elverişli olmadığı taktirde borç adi sayılır.  

   (2) Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm 
bulunmadıkça, diğeri içinde ticari iş sayılır.” şeklinde korunmuştur. 
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istisnası (TTK m. 21/f.1 c.2) vardır. Örneğin bir tacirin eşine kullanmak üzere araba 

satın alması ticari satım olarak değerlendirilemeyecektir. 

 Ticari satımın belirlenmesinde, ticaret hukukunun ticari iş kavramını 

belirleyici kıstas olarak kabulünün bir sonucu da, satım sözleşmesi TTK m. 3 

çerçevesinde5 ise ticari satım olacaktır. Buna göre, yapılan satım sözleşmesi Türk 

Ticaret Kanununda açıkça düzenlenmiş satım sözleşmelerinden ise ticari satımdır. 

Örneğin satılan malların geminin küpeştesini fiilen geçtiği andan itibaren nefi ve 

hasarı alıcıya ait olacağına ilişkin TTK m. 1138’de6 ifadesini bulan “FOB” satım bir 

ticari satımdır. 

Ticari satımda ayırıcı vasfı ticaret hukuku ölçütünde bulan görüşe göre, 

tacirin özel hukuk tüzel kişisi olması hâlinde, ticari olmayan alanı bulunamayacaktır. 

Örneğin, satım sözleşmesi bir limited şirket ile yapılıyorsa bu görüşe göre ticari 

satımdır. 

Ticari satım sözleşmesi ifadesinin yer aldığı BK m. 187 düzenlemesini ticaret 

hukukundaki ticari iş kavramı ile özdeş görmeyip, müstakil olarak ele alan aşağıda 

açıklayacağımız görüşlerde bulunmaktadır. Bu görüşlerin bir kısmı, BK m. 187 

anlamındaki ticari satım için yapılan satım sözleşmesinde devri yapılacak edimi 

belirleyici kabul eder. Diğer bir kısmı ise, satım ile devredilecek edim ile birlikte 

satım sözleşmesinin taraflarını da gözeterek, BK m. 187 anlamında ticari satımın 

bulunup bulunmadığını belirler.  

 Bir görüş7, satım sözleşmesinin konusunda devri yapılacak edimin, alıcı 

tarafından   yeniden     satılması  veya  kiralanması   gibi  kar  amacı  ile  belirlenmesi  

                                                 
5 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı m. 3’de “Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi 
ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” olarak korunmuştur. 
6 Türk Ticaret Kanunu Tasarısında benzer düzenleme bulunmamaktadır. 
7 Alfred Koller, Basler Kommentar zum schweizererischen Privatrecht, Obligationenrecht I Art. 1-
529 OR, 3. Aufl., (Herausgeber: Heinrich Honsell/ Nedim Peter Vogt, Wolfgang Wiegand), Basel und 
Frankfurt am Main 2003, Art. 190 N. 6, s. 1074; Andreas von Tuhr, Hans Peter, Allgemeiner Teil des 
Schweizerischen Obligationenrecht, Band 2, 3. Aufl. Zürich, 1974, s. 5; Hans Giger, Berner 
Kommentar, Kommentar zum schweizerichen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 
Band IV Das Obligationenrecht, 2. Abteilung Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 1. Teilband Kauf 
und Tausch – Die Schenkung, 1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen – Der Fahrniskauf Artikel 184-
215 OR, Bern 1980 (I), Art. 190 N. 15, s. 193; Pierre Cavin, Schweizerisches Privatrecht, 7. Band, 



 5

durumunda, satımın BK m. 187 anlamında ticari olduğu sonucuna ulaşır. Bu 

durumda, satıcı tarafından, alıcının satılan üzerinde yapacağı tasarruf bilinmeli veya 

en azından bilinebilecek durumda olmalıdır. Örneğin, bir kişinin kârlı bulduğu için 

bir defaya mahsus olsa dahi, satmak üzere tarlada ucuza bulduğu domatesleri satın 

almasının satıcı tarafından biliniyor olması hâlinde, ticari sayılabilecektir. 

 Bir başka görüş8, satım sözleşmesinin BK m. 187 anlamında ticari 

sayılabilmesinde, hem devri yapılacak edimden hem de sözleşmenin taraflarından 

hareket etmektedir. Bu görüş, yapılan satım sözleşmesinde alıcının mesleki 

faaliyetinin icrası olarak, satımın konusunu yeniden satmak veya kiraya vermek gibi 

kâr sağlamak amacıyla yapması hâlinde, satım sözleşmesinin ticari olduğunu kabul 

eder. Sözleşmenin hem alıcısından hem de satıcısından, yola çıkan son görüş, 

yukarıda belirtilen görüşlerin içinde en dar kapsamlı uygulama alanı olandır. 

 BK m. 187 anlamında ticari satım kavramını açıklayan yukarıda belirttiğimiz 

görüşler kapsamında somut örneklerle, görüşlerin kesiştiği ve ayrıldığı durumları 

tespit etmemiz, konunun anlatımına yararlı olacaktır. Gerçek kişi alıcı tacir olsa bile, 

işletmesinin veya kişisel gereksinimlerini karşılanmak üzere, TTK m. 3 kapsamına 

                                                                                                                                          
Obligationenrecht-Besedondere Vertragsverhältnisse, 1. Halbband, Basel und Stutgart 1977, s. 4 
(Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt 1, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, 
s.76 dn. 324 naklen.); P. Tercier, La partie spéciale du Code des Obligations, Zürich 1987; Les 
contrats spécial 3.ème … edition Zürich 2003 (Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 
Genişletilmiş 7. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları, 2007, s. 92 dn. 1 naklen); Gümüş, a.g.e., s. 77; 
Hüseyin Hatemi, Rona Serozan, Abdulkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 1992, s. 78; Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, İstanbul, 
Vedat Kitapçılık, 2007, s. 251, Zevkliler/Havutçu, Özel Borç İlişkileri, 9. Baskı, Ankara, Seçkin, 
2007, s. 134. 
8 Aral, a.g.e., s. 93; Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,Yenilenmiş 6. Bası, İstanbul, 
Beta, 2008, s. 41 vd.; H. BECKER, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi Borçlar Hukuku, Çev. A. Suat 
Dura, Ankara, Yargıtay Yayınları, 1993, s. 40; Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç 
İlişkileri, Cilt I/1, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 131 vd.; Claire Huguenin, Obligationenrecht 
Besonderer Teil, 2. Aufl., Zürich Basel Genf 2004, N. 180,s. 27; Heinrich Honsell, Schweizerische 
Obligationenrecht, Besonderer Teil, 7. Aufl., Bern 2003 (BT), s.56; Hugo Oser, Wilhelm 
Schönenberger, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band Obligationenrecht, 2. 
Teil (Halbband): Art. 184-418, 2. Aufl., Zürich 1936, Art. 190 N. 7, s. 812; Jolanta Kren Kostkiewicz, 
Julia Henop Reich, OR Handkommentar zum Scheizerischen Obligationenrecht, (Herausgeben von 
Jolanta Kren Kostkiewicz, Urs Bertschinger, peter Breitschmid, Ivo Schwander), Zürich 2002, Art. 
190 N. 4, s. 172, s. 332; Max Keller, Kurt Siehr, Kaufrecht, 3. Aufl., Zürich 1995, s. 32 vd.; BGE 65 
II 173 (Gümüş, a.g.e., s. 77 dn. 327 naklen). Ayrıca bkz .Herbert Schönle, Kommentar zum 
schweizerischen Zivilgesetzbuch, V.Band Obligationenrecht, Teilband V 2a Kauf und Schenkung, 
Erste Lieferung Art. 184 – 191 OR, 3. Aufl., Zürich 1993, Art. 190 .N. 19 (Aral, a.g.e., s. 93 dn. 2 
naklen). 
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girmeyen satım sözleşmesini yapmış ise, bütün görüşler BK m. 187 anlamında ticari 

satımın bulunmadığını kabul eder. Örneğin bir peynir taciri karlı bularak satmak 

amacıyla ev satın almıştır. Mesleki faaliyetinin icrası kapsamına girmediğinden ilk 

ve son görüşler, yapılan satımı ticari satım olarak değerlendirir. Ancak, sadece 

devredilecek edimi ele alan ikinci görüş, satıcının da alıcının amacını bilmesi 

hâlinde, yapılan satımı BK m. 187 anlamında ticari satım olarak görür.  

 Hızlı ve pratik çözüm üretme amacı bulunan, BK m. 187’nin uygulama 

alanının geniş tutulmasını neredeyse zorunluluk olarak değerlendirmekteyiz. Ayrıca, 

satım sözleşmesi yapılırken kâr sağlama amacını taşıyıp, buna göre hareket edecek 

olan alıcının diğer alıcılardan ayrı tutulması doğal olandır. Biz, yukarıda belirttiğimiz 

görüşlerden, ikinci sırada açıkladığımız görüşe katılmaktayız. Buna göre, BK m. 187 

anlamında ticari satımın söz konusu olabilmesi için, alıcının yaptığı satım 

sözleşmesinde, devralacağı edimi yeniden satma veya kiralama gibi kâr amacı 

taşımalıdır. Bunun yanı sıra, belirtilen kâr amacının satıcı tarafından en azından 

bilinebilir olması gerekmektedir. 

 Ticari satım kavramına mevzuatımızda, Türk Ticaret Kanununun 25. 

maddesinde açıkça değinilmiştir9. Ancak, Türk Ticaret Kanununu madde 25 ile 

“Aşağıdaki hususi hükümler mahfuz kalmak şartiyle, tacirler arasındaki ticari satış ve 

trampalarda dahi Borçlar Kanununun satış ve trampa hakkındaki hükümleri tatbik 

olunur.” düzenlemesi getirilmekle, yapılan satım veya trampa sözleşmesinin her iki 

tarafının tacir olması maddenin tatbikinde bir koşul olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 

Borçlar Kanunu m. 187 anlamında bir ticari satım ile TTK m. 25 anlamında ticari 

satım birbiri ile örtüşmez. TTK m. 25 kapsamında ticari satım kavramından söz 

edebilmemiz için satım sözleşmesi yapılırken satım konusunun yeniden satımına 

ilişkin bir unsur aranmaz. Yukarıda ticari satıma ilişkin görüşlere dair açıklamalarda, 

görüşlerin ortak noktası olarak vurguladığımız, örneğin bir ticari işletmenin 

ihtiyacının karşılanmasına ilişkin temizlik malzemesi alımında, her iki taraf tacir ise 

                                                 
9 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı m. 23/(1), “Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler 
arasındaki satış ve trampalarda da Borçlar Kanununun satış ve trampa sözleşmesine ilişkin hükümleri 
uygulanır.” metni ile parelel bir düzenleme getirmiştir. 
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TTK m. 25 uygulanabilse de, yeniden satım veya bir başka şekilde kâr temini unsur 

olarak bulunmadığı için BK m. 187 uygulama sahası bulamayacaktır10. 

 Son olarak, sözleşme özgürlüğünü kapsamında, BK m. 187 anlamında bir 

ticari satım sözleşmesi olmasa dahi, satım sözleşmesinin taraflarının, yaptıkları satım 

sözleşmesinde, BK m. 187 hükmünün uygulanmasını kararlaştırabileceklerini 

belirtmeliyiz11 

                                                 
10 Gümüş, a.g.e., s. 79. 
11 Tandoğan, özel borç iliş., s. 132; Yavuz, a.g.e., s. 42. 
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2. TİCARİ SATIMDA SATICININ TEMERRÜDÜNÜN KOŞULLARI: 

2.1. GENEL OLARAK: 

 Ticari satım sözleşmelerinde satıcının temerrüde düşmesinin koşullarını, 

sistematik olarak genel hükümler çerçevesinde inceleyeceğiz. Buna bağlamda, 

satıcının temerrüdünün anlamı, borçlunun temerrüde düşmesi olmaktadır. Ticari 

satıma ait özel durumların ilgili koşullarda ayrıca belirtilecektir. Böylece, konunun 

bütünselliğini anlaşılabilir olarak ortaya konulmaya çalışılarak, açıklamalar 

yapılacaktır. 

 Satım sözleşmesinde olduğu gibi, ticari satım sözleşmesi yönünden de 

satıcının, muaccel olan satım konusunu devir borcunun ifasını geciktirmesi 

durumunda satıcının temerrüdünden söz edilebilir. Ancak, sadece satıcının muaccel 

borcunu ifa etmemesi temerrüdü için yeterli olmayıp, temerrüdün gerçekleşmesi için 

başkaca koşulların varlığı, hem kanunun açıkça araması hem de müessesenin niteliği 

gereği zorunlu bulunmaktadır. 

 Borçlar Kanununun genel hükümleri arasında yer alan m. 101 maddeye göre; 

“Muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur.”1. Bu 

düzenlemede borçlunun temerrüdündeki ihtar koşulu kanunun aradığı bir zorunluluk 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık, BK m. 101/f.2’de ihtarın gerekli 

olmadığı hâller gösterilmiştir. BK m. 101/f.2’ye göre, belirli bir vadenin belirlenmesi 

veya muacceliyet ihbarı durumunda, ticari satım sözleşmelerinde ihtar koşulu 

aranmayacaktır. Ayrıca, dürüstlük kuralı gereği veya sözleşmede temerrüt için ihtara 

gerek olmadığının kararlaştırılması durumlarında da ihtar koşulu aranmaz. 

 Ticari satım sözleşmesinde satıcının temerrüdünden bahsedebilmemiz için 

gerekli başka bir koşul da ifanın mümkün olmasıdır. Ticari satım sözleşmesinin devir 

borcunu oluşturan edimin ifasının mümkün olması, temerrüdün niteliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

                                                 
1 Hükmü karşılayan TBKT. m. 116/(1)’de, “Muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile 
temerrüde düşer.” düzenlemesiyle aynen korunmuştur. 
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 Satıcının temerrüdünün oluşabilmesi için, yine Borçlar Kanununda açıkça 

düzenlenmemiş olsa da kurumun niteliği gereği, alıcı alacaklı temerrüdüne düşmemiş 

olmamalıdır. 

 Buna karşılık, satıcının temerrüde düşmüş kabul edilebilmesinde, kusurun bir 

rolü bulunmamaktadır. Ancak, aşağıda açıklanacağı üzere, satıcının temerrüdünün 

sonuçları itibarıyla, örneğin alıcının ifa yerine müsbet zararın tazminini talep hakkını 

kullanmasında rol oynayacaktır2. 

 Aşağıda temerrüdün bu koşulları daha yakından incelenecektir.  

2.2. SATICININ BORCUNUN MUACCEL OLMASI: 

Satıcının temerrüdünün tanımında ifadesini bulan, borcun muaccel olması ve 

yerine getirilmemesi aynı zamanda temerrüdün şartlarından satıcının borcunun 

muaccel olmasını karşımıza çıkarmaktadır.  

Satıcının borcunun ifasında ifa zamanı, alıcının, satım sözleşmesinin 

konusunu oluşturan devir borcunun ifasını talep edebilme yetkisini kullanabileceği 

zamandır. Bu tanımda vurguladığımız zaman birimi, satıcının borcunun muacceliyet 

kazanmış olduğu anı belirtmiş olmaktayız. 

Satıcının borcunun muaccel olmasına rağmen, alıcının borcunu ifa 

etmemesine dair ödemezlik def’i veya borcun zamanaşımına uğradığına ilişkin 

zamanaşımı def’i ileri sürülmesi hâllerinde satıcının temerrüdünden söz edemeyiz3. 

                                                 
2 Bkz.: 3.2.2.2. s. 29 
3 Andreas von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, Çev. Cevat Edege, Ankara, 
Yargıtay Yayınları, 1983, s. 605; Ayşe Havutçu, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde 
Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1995, s. 25; Esat Arsebük, 
Borçlar Hukuku, 2. Cilt, 2. Bası, İstanbul, Arkadaş, 1943, S. 843; Arslanlı, a.g.e., s. 532; Ferit H. 
Saymen, Halid K. Elbir, Borçlar Hukuku, 2. Cilt, İstanbul, Hak Kitabevi, 1958, s. 736; Feyzi 
Necmeddin Feyzioğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, s. 
231; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş10. Bası, İstanbul, Beta, 
2008, s. 1049; Hüseyin Avni Göktürk, Borçlar Hukuku, Ankara 1946, s. 261; Kemal Oğuzman, 
Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 296; Safa 
Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 21. Bası, İstanbul, 
Beta, 2008, s. 329; Selâhattin Sulhi Tekinay/ Sermet Akman/ Haluk Burcuoğlu/ Atilla Altop, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Cilt II, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Bası, İstanbul, 
1985, s. 122). Dava da kullanılan def’i için, ayrıca usul hukukunun aradığı koşullara da uyulması 
gerekir. 



 10

Koşulları oluşmuş olsa dahi bir def’inin ileri sürülmemesi hâlinde, sadece varlığı 

satıcının temerrüdüne engel oluşturmayacaktır4. Temerrüdü engelleyebilmesi için, 

ilgili def’nin mutlaka ileri sürülmesi gerekmektedir. Ancak bir def’inin ileri 

sürülmesi durumunda, bu def’i koşullarının gerçekleştiği andan başlayarak sonuç 

doğuracaktır5. Örneğin zamanaşımı def’ini kullanan satıcı, satıcı temerrüdünü, 

zamanaşımı def’inin kullanıldığı andan değil, koşullarının oluştuğu andan başlayarak 

önlemiş olacaktır.  

 Satım sözleşmesinde, satıcı ve alıcının borçlarından hangisinin daha önce ifa 

edileceği, sözleşme veya kanun veyahut örf ile belirlenmemişse, satıcı ve alıcının 

aynı zamanda borçlarını ifa etmesi BK m. 182/f.2 hükmü gereğidir. Bu durumda, 

satıcının temerrüdünün oluşabilmesi için en azından alıcının satım bedelinin 

ödenmeyi önermesi gerekmektedir6. 

 Satım sözleşmesinde yer alan, satıcının devir borcuna konu ediminin 

bölünebilir olması hâlinde kısmi ifa gündeme gelebilecektir. Satıcının borcunu 

kısmen ifa etmesi durumunda, BK m. 68’e göre, alıcı kısmi ifayı reddedebilir, 

böylelikle satıcı borcun tamamı için mütemerrit olur7. 

Türk Ticaret Kanunu m. 25/b.1’de8 “Mukavelenin mahiyetine, tarafların 

maksadına veya emtianın cinsine göre satış mukavelesinin kısım kısım icrası kabil 

veya bu şartların mevcut olmamasına rağmen alıcı kısmen yapılan teslimi, ihtirazi 

kayıt ileri sürmeksizin kabul etmişse, mukavelenin yerine getirilmemesi yüzünden 

alıcının haiz olduğu haklar yalnız teslim edilmemiş olan kısım hakkında 

kullanılabilir” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, satıcının aslî borcunu kısmi 

ifası, iki şekilde karşımıza çıkabilecektir. İlk olarak, sözleşmede satıcının aslî 
                                                 
4 Def’inin varlığıyla kendiliğinden (ipso iure) borçlu temerrüdünün dışlanacağı görüşü bulunmaktadır 
(Rona Serozan, v.d., Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 3. Cilt, 4. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s. 
216). 
5 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 297. 
6 Arslanlı, a.g.e., s. 532; Havutçu, a.g.e., s. 25. 
7 Arslanlı, a.g.e., s. 533 İsmail Doğanay, Ticari Alım-Satım Akti ve Nevileri, Genişletilmiş 2. Baskı, 
Ankara, Adalet Yayınevi, 2003, s. 352. 
8 TTKT m. 23/(1)a “Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına veya malın cinsine göre satış 
sözleşmesinin kısım kısım yerine getirilmesi mümkün veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı 
kısmen yapılan teslimi, çekince ileri sürmeksizin kabul etmişse, sözleşmenin yerine getirilmemesi 
nedeniyle alıcının haiz olduğu haklar yalnız teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanılabilir.” 
metniyle düzenlemede değişiklik yapılmamıştır. 
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borcunun kısmi ifası sözleşmede kararlaştırılmış olabilir. İkinci olarak, alıcı 

çekincede bulunmaksızın kısmi ifayı kabul etmiş olabilir. Bu iki hâlde, alıcı 

haklarını, aşağıda satıcının temerrüdünün sonuçları bahsinde de inceleyeceğimiz 

üzere ifanın yapılmayan kısmına ilişkin kullanabilecektir9.  

Satıcının ifa borcu sözleşmede zamana yayılı olarak, birbirini izleyen şekilde 

belirlenmiş ise, bu durumda ard arda teslimli satım sözleşmesi bulunmaktadır. Bunun 

yukarıda açıkladığımız kısmi ifa ile karıştırılmaması gerekir. Satıcı ard arda teslimli 

bir sözleşmede kural olarak, muaccel olup ifası yapılmayan kısım için mütemerrit 

olur10. Ne var ki, ifa edilmeyen kısım, ileride gerçekleştirilecek ifayı da sonuçsuz 

bırakabiliyorsa, alıcı sözleşmenin tamamını sona erdirebilme yetkisine sahip 

olacaktır11. 

2.3. ALICININ İHTARI: 

2.3.1. Genel Kural: 

 Kanun koyucu, Borçlar Kanunu m. 101’de “Muaccel bir borcun borçlusu 

alacaklının ihtarı ile mütemerrid olur.” düzenlemesi ile, borçlunun mütemerrit 

sayılabilmesinde, borcun muaccel olmasını yeterli bulmamış, ayrıca borcun ifasının 

ihtar edilmesini kural olarak aramıştır. Bu durumda, satıcının temerrüde düşmüş 

kabul edilebilmesi için, satıcının borcunun ifasının muaccel olması ile birlikte, alıcı 

tarafından satıcıya ihtarda bulunulması aranılacaktır12. 

 Alıcının, satıcıya borcunu yerine getirmesine dair ilettiği irade beyanı ihtardır.  

                                                 
9 Bkz.: 3.4., s. 54. 
10 Bkz.: 3.5., s. 56. 
11 Aral, a.g.e., s. 101; Doğanay, a.g.e., s. 353; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 425; Serozan, a.g.e., s. 399; 
Tandoğan, özel borç iliş., s. 138; Uygur, a.g.e., s. 4595; Yavuz, a.g.e., s. 41. 
12 Arsebük, a.g.e., s.843;Eren, a.g.e., s.1049; Feyzioğlu, a.g.e., s. 233; Havutçu, a.g.e., s.26; Kılıçoğlu, 
a.g.e., s.496; Nami Barlas, Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt 
Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul, Kazancı, 1992, s. 34; Oğuzman/Öz, a.g.e., s.297; 
Reisoğlu, a.g.e., s. 329; Saymen/Elbir, a.g.e., s.736; Serozan, v.d., a.g.e., s.217; von Tuhr, a.g.e., 
s.606. 
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 İhtarın hukuki mahiyetinin hukuki işlem benzeri fiil olduğu doktrinin kabul 

ettiği genel görüştür diyebiliriz13. Buna göre, alıcının satıcıya bulunacağı beyanda, 

alıcının satıcıyı temerrüde düşürme amacı bulunmasa dahi, borcun ifasını talep 

etmesi ihtarın varlığı için yeterli olacaktır. Hatta alıcı tarafından yapılan ihtarın 

hukuki sonuçlarının alıcı veya satıcı tarafından bilinmemesi hâlinde dahi ihtar hukuki 

sonuçlarını doğuracaktır. Buraya kadar yaptığımız açıklamalarımızdan alıcının borca 

ilişkin herhangi bir beyanının ihtar olarak değerlendirilmesi anlamını taşımamalıdır. 

Çünkü sadece alıcının, satıcıya yapacağı borcun ifasını istemesine dönük beyanı ihtar 

niteliğini haiz olacaktır. Örneğin alıcının, satıcıdan ifayı talep etmediği bir tespit 

davası açması hâlinde, dava açma satıcıyı ihtar etme anlamını taşımayacaktır14.  

 Alıcının ifa isteminin ihtar kabul edilebilmesi için, yapılan ihtarın satıcının 

borcuna uygun olması gerekir. Satıcının sözleşmenin konusunu oluşturan borcundan 

başka bir talepte bulunulması, yapılan ihtarı hükümsüzleştirir. Ancak, satıcının 

borcunun miktar olarak alıcı tarafından daha azının talep edilmesi hâlinde, yapılan 

ihtar talep edilen kısım kadar sonuç davet eder. Borçtan daha fazlasının alıcı 

tarafından satıcıdan talep edilmesi durumunda da yapılan ihtar borcun gerçek miktarı 

kadar sonuç doğuracaktır15. 

 İhtarın geçerliliğinin şekle bağlı olup olmadığı noktasında, mevzuatımızda 

TTK m. 20/f.3’ de16, “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmek veya 

                                                 
13 Andreas B. Schwarz, Borçlar Hukuku Dersleri, 1. Cilt, Çev. Bülent Davran, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi, 1948, s. 159; Arsebük, a.g.e., s. 844; Barlas, a.g.e, s. 36; Eren, a.g.e., s.1050; Feyzioğlu, 
a.g.e., s. 232; Havutçu, a.g.e., s.27;Kılıçoğlu, a.g.e, s. 496; M. Turgut Öz, İş Sahibinin Eser 
Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul, Kazancı, 1989, s. 173; Oğuzman/Öz, a.g.e, s. 298; Reisoğlu, 
a.g.e., s. 330; Serozan, v.d., a.g.e., s.217; Tamer İnal, Borca Aykırılık ve Sonuçları, İstanbul, 
Kazancı, 2004, s. 222; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1224; Vedat Buz, Borçlu 
Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara, Yetkin, 1998, s. 102; von Tuhr, a.g.e., s.606; RO 41 
II 245 (Karl Oftinger, Raymond Jeanpretre, Federal Mahkeme İçtihatları, Gözden Geçirilmiş 2. 
Bası, Çev. Kemal Dayınlarlı, Ankara, Dayınlarlı Yayınları, 1990, s. 186 vd. naklen). 
14 Barlas, a.g.e, s. 45; Havutçu, a.g.e., s. 26; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 298; Öz, eser söz. dönme, s. 173; 
Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s.1226. 
15 Arsebük, a.g.e., s. 845; Barlas, a.g.e, s. 52; Feyzioğlu, a.g.e., s. 233; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 298; 
Saymen/Elbir, a.g.e., s.737;Tuhr, a.g.e., s. 607. Alacaklının niyetinin gerçek borç miktarının kısmi ifa 
olarak değerlendirilip kabul etmeyeceği anlaşılmakta ise ihtarın hükümsüzlüğü görüşü de 
bulunmaktadır.(Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s.1227). 
16 Hükmün karşılığı olan, TTKT m. 18/(3) metni “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, 
sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin bildirim veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü 
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imzayı içeren bir yazı ile yapılır.” şeklinde olup, güvenli 
elektronik imza dışında bir yenilik getirmemektedir. 
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mukaveleyi fesih yahut ondan rücu maksadiyle yapılacak ihbar veya ihtarların 

muteber olması için noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü bir mektupla yahut 

telgrafla yapılması şarttır.” hükmü bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre, tacirler 

arasında yapılmış olan ticari satım sözleşmelerinde, satıcının temerrüdünde aranılan 

ihtar geçerlilik şartı olarak şekle bağlanmıştır. Ancak, her ticari satım sözleşmesi 

tacirler arasında yapılmamaktadır. Bu nedenle, öğretinin görüşü olan, ihtarın şekle 

bağlı olmayacağı17 ticari satım sözleşmelerinde de uygulama alanı bulabilecektir. 

Hatta yapılan ticari satım sözleşmesinin şekle bağlı olması durumunda dahi, tacirler 

arasında olmadıkça, temerrüt ihtarı için bir şekil aranmayacaktır. 

 Bir irade açıklaması olarak, beyanda bulunan alıcı tarafından hukuki 

sonuçları gözetilmese de sonuç doğuracak olan temerrüt ihtarının ispatında da, 

herhangi bir şekil aranmaz18. 

 İhtarın yapılmasında, Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde yerini bulan 

dürüstlük kuralı gereğince, uygun yer ve zamanda yapılmalıdır. Dürüstlük kuralına 

aykırı olarak yapılan ihtarın, dürüstlük kuralına uygun olan andan başlayarak sonuç 

doğurduğu kabul edilmelidir19. Dürüstlük kuralına aykırı hâle örnek olarak, 

arkadaşlar ile birlikte çıkılan tatil ortamında ihtar yapılmasını verebiliriz. 

 Yapılan ihtar ile borcun ifa yerinin dışında bir ifa yerine işaret ediliyorsa, 

ihtar geçerli olmayacaktır. İhtar ile belirtilen ifa yeri sözleşmeye uygun olmamakla 

birlikte, satıcı bakımından daha elverişli ise varacağımız sonuç dürüstlük kuralı 

gereği ihtarın geçerli olacağıdır20. Örneğin satıcının, satım konusu devredilecek malı 

göndermesi sözleşmeden kaynaklanan bir borç iken, ihtarda teslim yeri olarak satılan 

malın bulunduğu yerin gösterilmesi böyle bir ihtimaldir. 

                                                 
17Arsebük, a.g.e., s. 844; Barlas, a.g.e, s. 38; Buz, a.g.e., s.102; Eren, a.g.e., s. 1051; Feyzioğlu, a.g.e., 
s. 232; Göktürk, a.g.e., s. 261; Havutçu, a.g.e., s. 27; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 496; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 
299; Öz, eser söz. dönme, s. 173; Reisoğlu, a.g.e., s. 329; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 737; Serozan, v.d., 
a.g.e., s. 217; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1225; vonTuhr, a.g.e., s. 606. 
18Barlas, a.g.e, s. 43; İlhan, E., Postacıoğlu, Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları, 
Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 1964, s. 43 ve 44; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 497; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 299; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e, s. 1226. 
19 Arsebük, a.g.e., s. 845; Barlas, a.g.e, s. 41; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 299; Tuhr, a.g.e., s. 608. 
20 Barlas, a.g.e, s. 51; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1227. 
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 Alıcının, satıcıya yaptığı ihtar bir süre öngörüyorsa, sürenin 

tamamlanmasıyla, ihtar şarta dayalıysa, şartın gerçekleşmesiyle satıcı mütemerrit 

olur. Ne var ki, ihtar şarta dayalıysa, satıcının şartın gerçekleştiğini bilmesinin 

mümkün olduğu andan başlayarak sonuç doğurur21. 

 İhtarın bizzat alıcı tarafından yapılmasına gerek bulunmayıp, yetkili temsilcisi 

tarafından yapılması da geçerli olacaktır. İhtarda bulunabilmesi için temsilcinin özel 

olarak yetkilendirilmesi gerekmeyip, genel temsil yetkisini haiz olması yeterlidir22. 

İhtarın geçerliliğinde ihtarda bulunanın ayırt etme gücüne sahip olması 

yeterlidir, ayrıca fiil ehliyetinin tam olması aranmayacaktır23. 

Kendisine ihtar yapılacak olan, satıcı ya da yetkili temsilcisidir24. Satıcının 

fiil ehliyetinde eksiklik hâli varsa, ihtar kanuni temsilcisine yapılır. İhtarın, ilgilisine 

ulaşmakla sonucunu doğurduğu kabul ediliyorsa25 da, amacı ve işlevi bakımından 

ihtarın öğrenme ile sonuç doğuracağı26 da söylenebilir. Eğer kusuru nedeniyle veya 

kendi hukuki alanını ilgilendiren bir neden ile ihtar beyanı satıcının bilgisine 

sunulamıyorsa, alıcının, satıcının öğrenebilmesinde gereken önlemleri almış olması 

hâlinde, yapılan ihtar sonuçlarını davet eder27. 

  

 
                                                 
21Arsebük, a.g.e., s. 845; Barlas, a.g.e, s. 53; Eren, a.g.e., s. 1050; Feyzioğlu, a.g.e., s. 233; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 299; Tuhr, a.g.e., s. 607. 
22 Arsebük, a.g.e., s. 845; Barlas, a.g.e, s. 37; Eren, a.g.e., s. 1050; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 299. 
23 Barlas, a.g.e, s. 37; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 299. 
24 Arsebük, a.g.e., s. 845; Barlas, a.g.e, s. 37; Eren, a.g.e., s. 1050; Feyzioğlu, a.g.e., s. 234; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 299; Öz, eser söz. dönme, s. 174; Reisoğlu, a.g.e., s. 329; Saymen/Elbir, 
a.g.e., s. 737; von Tuhr, a.g.e., s. 608.  
25 Arsebük, a.g.e., s. 845; Barlas, a.g.e, s. 43; Eren, a.g.e., s. 1050; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 299; von 
Tuhr, a.g.e., s. 608. TTKT m. 18/3 (Bkz.: yukarıda dn. 15) düzenlemesinde yer alan güvenli 
elektronik imzayı içerir yazılara özgü, öğretide muhatap iş hayatında elektronik posta adresini 
kullanarak faaliyet gösteriyorsa elektronik posta kutusunu kendisine yönetilen beyanları almak için 
kullandığı kabul edilir. Bu taktirde elektronik postanın ulaşması yeterli olacaktır. Aynı durumda, 
mesai saati dışında gönderilmiş iletiler için bir sonraki gün dikkate alınacaktır. Eğer, muhatap 
elektronik posta kutusunu düzenli kontrol etme yükümlülüğü olmayan kişi ise, ulaşma yeterli 
olmayıp, öğrenmenin aranacağı şeklinde görüş bulunmaktadır (İpek Sağlam, Elektronik Sözleşmeler, 
İstanbul, Legal, 2007, s. 136). 
26 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 66 dn. 96 ile s. 299; Öz, eser söz. dönme, s. 174. 
27 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 299. 
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2.3.2. İhtar Gerektirmeyen Durumlar: 

Kural olarak, mütemerrit sayılmada ihtar koşulunu arayan Borçlar 

Kanununun 101 madde düzenlemesinin ikinci fıkrasında ihtar aranmayan durumlar 

belirtilmiştir28. Bunların yanı sıra sözleşmede bu hususun, yani ihtarın 

aranılmayacağının kararlaştırılması ve her hakkın kullanılmasında uyulması gereken 

dürüstlük kuralı ihtar şartını kaldırmaktadır. 

2.3.2.1. Borcun İfa Gününün Belirlenmesi: 

Sözleşmede belirli bir vade tayin edilmişse, kökeni Roma Hukukuna dayanan 

tarih insan yerine ihtar eder, “Dies interpellat pro homine” kuralı geçerli olur29 ve 

temerrüt için ayrıca bir ihtara gerek duyulmaz. Sözleşmede taraflarca belirli vade, 

takvim tarihi olarak belirlenebileceği gibi, satıcının şüpheye düşmeksizin 

hesaplayabileceği bir gün de olabilir. Belirli vade tarihine örnek olarak, 01/10/2009 

tarihinin ya da satım sözleşmesinin imzalanmasından onbeş gün sonrasının 

belirlenmesini verebiliriz30. Sözleşmede satıcının borcunu ifasına ilişkin belirli bir 

süre tayin edilmiş ve bu süre tamamlanmasına karşın borç ifa edilmemişse, ihtar 

gerekmeksizin satıcı mütemerrit olur31. Buna ilişkin örnekler olarak, ifanın 2009 yılı 

Ekim ayı veya 2009 yılı Ekim ayının ilk haftası içerisinde yapılmasının taraflarca 

kararlaştırılmasını verebiliriz. Bu gibi durumlarda ifa için belirlenen zamanın son 

günü dahi, borç ifa edilmemiş olursa satıcı ihtar gerekmeksizin mütemerrit olur. 

Borcun ifa zamanı olarak belirli olmayan örneğin hasat zamanında gibi bir durum 

tayin edilmişse, satıcının temerrüdü için ihtar gerekecektir. 

                                                 
28 Hükmün karşılığı olan TBKT. m. 116/(2) metni “Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya 
sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak 
suretiyle belirlemişse, bu günün geçmesiyle borçlu temerrüde düşmüş olur.” şeklinde paralel bir 
düzenlemedir. 
29 Arsebük, a.g.e., s. 846; Barlas; a.g.e., s. 54; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 300; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 
738; Serozan, v.d., a.g.e., s. 217; von Tuhr, a.g.e., s. 608. 
30 Arsebük, a.g.e., s. 846; Barlas, a.g.e., s. 56; Eren, a.g.e., s. 1052; Havutçu, a.g.e., s. 29; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 300; Reisoğlu, a.g.e., s. 330; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 
1228; von Tuhr, a.g.e., s. 608. 
31 Arsebük, a.g.e., s. 846; Barlas, a.g.e., s. 56; Eren, a.g.e., s. 1052; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 300; 
Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1229; von Tuhr, a.g.e., s. 609. 
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 Sözleşmede belirli vadeyi tarafların kararlaştırmadığı, kanun koyucu 

tarafından belirlendiği durumda, satıcının mütemerrit olabilmesi için ihtar 

gerekecektir32. 

 Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ihtar yapılması 

gereken durum, belirli vadenin olmadığı veya Borçlar Kanununun madde 74 

hükmüne göre, derhâl muaccel olan borçlarda satıcının mütemerrit sayılmasında 

gereklidir33. 

2.3.2.2. Muacceliyet İhbar Hakkının Verilmesi: 

 Borcun muaccel olacağı tarih olarak, satım sözleşmesinin taraflarından birinin 

diğerine yapacağı ihbar ile belirleneceği sözleşmede veya kanuni olarak 

öngörülmüşse, muacceliyet ihbarı üzerine borcunu ifa etmeyen satıcı, ayrıca ihtar 

gerekmeksizin mütemerrit sayılır. Kanuna dayalı olarak muacceliyet ihbar hakkının 

bulunması durumunda, satıcının mütemerrit sayılabilmesinde ihtar edilmesini arayan 

karşı görüş bulunmaktadır34. 

 İhbar, hukuki bir işlem olup, HUMK m. 288’e göre, yazılı olarak ispatını 

gerektirir35. 

2.3.2.3. Dürüstlük Kuralı: 

 Borçlar Kanununun 101. maddesi 2. fıkrasında açıkça yer almamakla birlikte, 

dürüstlük kuralına göre, ihtar yapılmasının beklenilmesinin gerekmediği durumlarda 

satıcı ihtar olmaksızın mütemerrit olacaktır36. Örneğin, satıcının borcunu ifa 

etmeyeceğini kesin olarak belirtmesi veya ifa edilecek borcun ifa zamanının alıcının 

değil, satıcının bilmesi gerekiyorsa, borcunu zamanında ifa etmeyen satıcı, ihtar 

yapılmaksızın mütemerrit olur. 
                                                 
32 Arsebük, a.g.e., s. 847; Barlas; a.g.e., s. 57; Havutçu, a.g.e., s. 29; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 300; von 
Tuhr, a.g.e., s. 609. 
33 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 300. 
34 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 301; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1230 dn. 23. 
35 Reisoğlu, a.g.e., s. 331; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1230. 
36 Arsebük, a.g.e., s. 848; Barlas, a.g.e., s. 61; Eren, a.g.e., s. 1053; Feyzioğlu, a.g.e., s. 238; 
Kılıçoğlu, a.g.e., s. 499; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 286; Serozan, v.d., a.g.e., s. 218; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s.1230; von Tuhr, a.g.e., s. 610. 
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2.3.2.4. Sözleşmede İhtar Yapılmasına Gerek Olmadığının 

Kararlaştırılması: 

 Satım sözleşmesinin tarafların, borçlu temerrüdü için borcun muacceliyetin 

yeterli olduğu, bunun yanı sıra ihtar yapılmasının gerekli olmadığını kararlaştırmaları 

mümkündür. Sözleşmede böyle bir düzenlemenin yer alması sözleşme özgürlüğü 

çerçevesinde imkân dâhilindedir ve bu tür bir düzenleme geçerlidir37. 

2.4. BORCUN İFASININ MÜMKÜN OLMASI: 

 Satıcının temerrüde düşmüş olduğundan söz edebilmemiz için, her ne kadar 

Borçlar Kanunu m. 101 düzenlemesinde belirtilmemişse de, temerrüdün niteliği 

gereği borcun ifasının mümkün olması gerekir38. 

 Satıcının borcunun ifasının mümkün olmasında aranılacak zaman kesitine 

ilişkin ikili ayırıma gidilmesi mümkündür. Temerrüdün oluşumunda, ihtar gereken 

hâllerde satıcının ihtar edilmesi anına kadar, eğer temerrüdün oluşumunda ihtar 

gerekmiyorsa, satıcının borcunun muaccel olduğunda ifanın mümkün olması yeterli 

olacaktır39. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, temerrüdün oluşumuna göre, ihtar veya muaccel 

olmadan önce satıcının borcunun mümkün olmaması, temerrüt değil, ifa imkânsızlığı 

oluşturur ve buna ilişkin düzenlemeleri davet eder40.  

 Satıcının ediminin imkânsızlaşması temerrüde düşmesinden sonra söz konusu 

oluyorsa, satıcının mütemerrit olduğu döneme ilişkin temerrüdün sonuçları 

uygulanırken, edimin imkânsızlaşmasından sonra imkânsızlığın sonuçları uygulama 

                                                 
37 Barlas, a.g.e., s. 60; Havutçu, a.g.e., s. 31; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 498; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ 
Altop, a.g.e., s. 1231. 
38 Eren, a.g.e., s. 1048; Feyzioğlu, a.g.e., s. 240; Havutçu, a.g.e., s. 24; İnal, a.g.e., s. 221; Kemal 
Dayınlarlı, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü, Ankara,Dayınlarlı, 2008, s. 
68; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 301; Reisoğlu, a.g.e., s. 331; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., 
s.1221; öğretide, sadece ayırt edici bir unsur olarak kabul eden görüş bulunmaktadır (Serozan, v.d., 
a.g.e., s. 214). 
39 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 302; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1221. 
40 Havutçu, a.g.e., s. 24; İnal, a.g.e., s. 228; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 302; Reisoğlu, a.g.e., s. 331; 
Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1221. 
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alanı bulacaktır41. Burada önem arz eden durum olarak, satıcının temerrüdü 

esnasında oluşan imkânsızlıktan sorumluluğunu belirlemede kusurun rolünü görürüz. 

Eğer satıcı, mütemerrit olmada kusuru yoksa, sonradan oluşan kusursuz 

imkansızlıktan da, BK m. 102 çıkarımı olarak sorumlu olmayacaktır. Aksi vuku 

bulup da, satıcı mütemerrit sayılmada kusurluysa, sonradan gerçekleşen 

imkânsızlıktan kusuru olmasa da sorumlu olacaktır42. 

2.5. ALICININ ALACAKLI TEMERRÜDÜNDE OLMAMASI: 

 Satıcının temerrüdünün koşullarının belirten BK m. 101’de yazılı olmamasına 

karşın, kurumun doğasından kaynaklandığı üzere, alıcının satıcının ediminin ifası 

noktasında, kendisine düşeni yapmış olmalıdır.  

 Satım sözleşmesini oluşturan devir borcunun satıcı tarafından ifa zamanının 

gelmesine karşın, satıcının ifayı gerçekleştirememesinde, alıcıdan kaynaklanan haklı 

bir durum bulunuyorsa satıcının temerrüdünden söz edemeyiz43. Örneğin, bir 

denizaşırı satım sözleşmesinde, satıcının borcunu ifa edebilmesi için önceden alıcının 

varma limanını belirleme veya ulaşım araçlarını sağlaması gerektiği gibi hâllerde de 

alıcının bunları yerine getirmemesi durumunda satıcı mütemerrit olmayacaktır.  

 Genel hükümlerde yer verilen BK m. 95 uyarınca, satım konusu devredilecek 

edimin alıcıya veya alıcıya ilişkin bir nedenle temsilcisine sunulabilmesinin mümkün 

olmaması ile satıcının kusuru olmaksızın alıcının şahsında tereddüt edilmesi 

hâllerinde, satıcı alacaklının temerrüdü durumundaki gibi hareket etmeli, bir tevdi 

                                                 
41 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 302; öğretide bu durumda, imkansızlığın objektif olmasının aranacağı (Eren, 
a.g.e., s. 1048; Havutçu, a.g.e., s. 24) ile temerrüt hükümlerinin uygulanacağı görüşleri bulunmaktadır 
(Reisoğlu, a.g.e., s. 331; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1221). 
42 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 303; temerrüt hükümlerine dayanılarak aynen ifayı mümkün olduğu iddiası 
ile talep eden alacaklının, imkansızlığı ileri süren borçluya karşı ispat yükü bulunmaktadır (Tekinay/ 
Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1217). 
43 Feyzioğlu, a.g.e., s. 238; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 303; konuyu, sadece alacaklı temerrüdüne özgü 
olarak daha dar kapsamda değerlendiren (Havutçu, a.g.e., s. 32) ile teslim borcunun yerine 
getirilmesinde satıcıya izafe edilemeyecek sebepler olarak geniş kapsamlı olarak ele alan görüşler 
bulunmaktadır (Arslanlı, a.g.e., s. 533). 
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mahâlli belirleme veya sözleşmeyi sona erdirme cihetine gitmelidir. Bunlardan birini 

yapmayan satıcı, diğer koşulların oluşması ile mütemerrit olacaktır44. 

  

 

                                                 
44 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 303. 
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3. TİCARİ SATIMDA SATICININ TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI: 

3.1. GENEL OLARAK: 

 Borçlar Kanununun 187 ve 188 maddelerinde1 ticari satım sözleşmelerinde, 

satıcının mütemerrit olması durumuna ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır. Bu 

düzenlemeler özel nitelikte olup, hüküm ihtiva etmeyen hâllerde genel hükümlerin 

uygulanması gerekecektir. 

 BK m. 187 ve 188’de belirli vadeli ticari satım sözleşmelerinde satıcının 

temerrüdünün sonuçları düzenlenmiştir. Buna karşılık, belirli vade öngörülmeyen 

ticari satım sözleşmelerine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Belirsiz vadeli ticari 

sözleşmelerde, satıcının temerrüdü hakkında, genel hükümler ve bu çerçevede, tam 

iki tarafa borç yükleyen (synallagmatique) sözleşmelerde, borçlu temerrüdünün 

sonuçlarını düzenleyen Borçlar Kanunu 106 ve devamı maddeleri uyarınca alıcının 

hakları belirlenecektir2. 

                                                 
1 TBKT m. 211 ve 212 düzenlemeleri karşılayan maddeler olup: 
 “3. Satıcının temerrüdü 
 a. Kural ve ayrık durum 
 MADDE 211- Satıcının temerrüdü hâlinde, borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümler 
uygulanır. 
 Zilyetliğin devri için belirli bir süre konulmuş olan ticari satışlarda, satıcı temerrüde düşerse 
alıcının, devir isteminden vazgeçerek borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini 
istediği kabul edilir. 
 Alıcı, satılanın devredilmesini isteme niyetinde ise, belirlenen sürenin bitiminde bunu 
satıcıya hemen bildirmek zorundadır. 
 b. Giderim borcu ve kapsamı 
 MADDE 212- Borcunu ifa etmeyen satıcı, alıcının bu yüzden uğradığı zararı gidermekle 
yükümlüdür. 
 Satıcı borcunu ifa etmezse alıcı, satış bedeli ile kendisine devredilmeyen satılanın yerine, bir 
başkasını satın almak için dürüstlük kurallarına uygun olarak ödediği bedel arasındaki farkın 
ödenmesini isteyebilir. 
 Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise alıcı, onun yerine bir 
başkasını satın alma zorunda olmaksızın, satış bedeli ile belirlenmiş ifa günündeki piyasa f,yatı 
arasındaki farkın ödenmesini isteyebilir.” 
 Şeklinde kaleme alınmışlardır. Aşağıda ilgili konularda getirilmek istenilen düzenlemenin 
sonuçlarına değinilecek. 
2 Aral, a.g.e., s. 93; Gümüş, a.g.e., s. 79; Tunçomağ, a.g.e., s. 105; Turgut Uygur, Açıklamalı – 
İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C.: 4, Ankara, Seçkin, 2003, s. 4588. 
TBKT m. 211(Bkz.: aynı s. dn. 1) düzenlemesinin sistematik olarak satıcının temerrüdü başlığı altında 
kural ve ayrık durum olarak ele alınıp, maddenin ilk fıkrasında borçlu temerrüdüne ilişkin genel 
hükümlere atıfta bulunulması, konunun aynı şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. 
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 Alıcının, satıcının temerrüde düşmesi ile kullanacağı haklar yönünden Borçlar 

Kanununun sistematiğine uygun olarak, önce belirli bir vadenin sözleşmede yer alıp 

almamasına göre ayırımına gideceğiz. Daha sonra, alıcının ifa ve gecikme tazminatı, 

ifa yerine müspet tazminat veya sözleşmenin sona erdirilip, sözleşmenin hüküm ifade 

etmesine duyulan güvenden dolayı menfi tazminat olarak satıcının temerrüdü 

nedeniyle kullanabileceği her bir hakkını ayrı ayrı ele alacağız. 

3.2. SÖZLEŞMEDE BELİRLİ BİR VADENİN OLMADIĞI 

HÂLLERDE: 

 Satıcının ediminin ifasına ilişkin sözleşmede belirli bir vade 

kararlaştırılmamışsa, ticari satım sözleşmelerinde de BK m. 101 vd. özellikle de 106 

vd. hükümleri çerçevesinde, satıcının temerrüdünün sonuçları değerlendirilecektir.  

 BK m. 106’ya3 göre: “Karşılıklı taahhütleri havi olan bir akitte iki taraftan 

biri mütemerrit olduğu takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil 

tayin veya münasip bir mehilin tayinini hakimden isteyebilir. Bu mehil zarfında borç 

ifa edilmemiş bulunduğu surette alacaklı her zaman onun ifasını talep ve teahhür 

sebebi ile zarar ve ziyan davası ikame eylemek hakkını haizdir; birde aktin 

icrasından ve teahhürü sebebiyle zarar ve ziyan talebinden vaz geçtiğini derhâl beyan 

ederek borcun ifa edilmemesinden mütevellit zarar ve ziyanı talep veya akdi fesh 

edebilir”. Bu düzenleme çerçevesinde, alıcının ticari satım sözleşmelerinde satıcının 

temerrüdünde ifa ve gecikme gecikme tazminatı, ifa yerine olan müspet tazminat 

veya sözleşmeden dönülerek menfi tazminat talep edebileceği seçimlik hakları 

bulunmaktadır. Ancak seçimlik hakların kullanılabilmesinde, alıcının satıcıya mehil 

vermesi gerekmektedir. Her ne kadar BK m. 106 metninin kaleme alınışı, alıcının 

sadece ifa talep etmesinde dahi satıcıya mehil verilmesini öngördüğü anlamını 

                                                 
3 Türk Borçlar Kanunu Tasarısı m. 122’de “Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri 
temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir 
süre verilmesini hakimden isteyebilir.” metniyle ilk fıkradaki düzenlemeye aynen yer verilmiştir. 
İkinci fıkra düzenlemesine TBKT m. 124’de, “Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu 
ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise; alacaklı, her zaman 
borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. 

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen 
bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden 
dönebilir.” olarak ifadesini bulmuştur. 
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veriyorsa da, alıcının bu durumda, satıcıya ek süre vermesinin mantıksal bir nedeni 

olmadığından, satıcıya mehil tayin olunmaz4. 

3.2.1. Mehil Verme: 

 Mehil verme, alıcının, temerrüde düşen satıcıya satım sözleşmesinin 

devredilecek edimini ifa etmesine ilişkin süre vermesidir. Mehil tayininin 

fonksiyonu, alıcının satıcıya satım konusunun devrini gerçekleştirmede son bir fırsat 

tanımasıdır. Satıcı mehil süresince, temerrüdün koşulları oluştuğundan mütemerrit 

sayılmaktadır. 

 Alıcının, mütemerrit olan satıcıya mehil vermesi, satıcının temerrüde 

düşmesinde aranan ihtar ile aynı hukuki nitelikte, yani hukuki işlem benzeri fiil 

olarak değerlendirilmektedir5. 

 Her ne kadar satıcı mütemerrit olmadan, alıcı tarafından mehil tayin 

edilemezse de, satıcıyı mütemerrit yapan ihtarda aynı zamanda mehil tayin 

edilebilir6. Örneğin alıcı tarafından yapılan ihtarda, satım konusu devredilecek 

edimin üç gün içerisinde ifa etmesinin istenilmesi hâlinde satıcı hem ihtar edilmiş 

olup, hem de kendisine mehil tayin edilmiş olmaktadır. 

 Satıcıya ek süre tanıma, anlamına gelen mehil tayininin işlevi göz önünde 

tutularak her ne kadar öğretide ihtarda olduğu gibi, ulaşma ile hüküm ifade edeceği 

belirtiliyorsa da7,  satıcının öğrenmesi ile sonuçlarını doğuracağının kabul edilmesi 

uygundur8. 

                                                 
4 Arslanlı, a.g.e, s. 535; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 503; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 401; Reisoğlu, a.g.e., s. 343; 
Serozan, a.g.e., s. 228; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 751; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 
1264. 
5 Andreas B. Schwarz, a.g.e., s. 159; Arsebük, a.g.e., s. 859; Barlas, a.g.e, s. 36; Buz, a.g.e., s. 107; 
Eren, a.g.e., s. 1068; Havutçu, a.g.e., s. 47; İnal, a.g.e., s. 222; Kılıçoğlu, a.g.e, s. 502; Oğuzman/Öz, 
a.g.e, s. 402; Öz, dönme, s. 175; Reisoğlu, a.g.e., s. 343; Serozan, v.d., a.g.e., s.226; Tekinay/ 
Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1264; von Tuhr, a.g.e., s.620. 
6 Arsebük, a.g.e., s. 859; Barlas, a.g.e, s. 36; Eren, a.g.e., s. 1066; Havutçu, a.g.e., s. 48; Kılıçoğlu, 
a.g.e, s. 503; Oğuzman/Öz, a.g.e, s. 403; Reisoğlu, a.g.e., s. 342; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, 
a.g.e., s. 1266; von Tuhr, a.g.e., s.620. 
7 Arsebük, a.g.e., s. 859; Barlas, a.g.e, s. 43; Fritz Funk, Borçlar Kanunu Şerhi, Çev. Hıfzı Veldet, 
Cemal Hakkı Selek, İstanbul, Üniversite Kitabevi, 1938, s. 168;  Tuhr, a.g.e., s. 620. 
8; Oğuzman/Öz, a.g.e, s. 402. 
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 Kanun borçluya verilecek mehilin uygun olması gerektiğini aramıştır. 

Satıcıya verilecek mehile ilişkin uygun sürenin BK m. 106’da açıkça belirtilmemekle 

birlikte, belirlenmesinde dürüstlük kuralı içerisinde, satıcı ve alıcının menfaatleri 

değerlendirilerek sonuca varılmalıdır9. Mehilin tayininin hâkim tarafından 

yapılmasının talep edildiği durumlarda, verilen mehilin uygun olduğunun 

kabullenilmesinin, alıcının mehil süresini belirlemesine kıyasla çekişmeden uzak 

kalacağı açıktır. 

 Mehil tayininde uygun olmayan bir süre öngörülmüş ise, verilen mehilin 

sonuçlarını davet edip etmeyeceği hususu ihtilaflı bulunmaktadır. Bir görüş, verilen 

mehilin uygun olmaması durumunda da, geçerli olacağı ve süre yönünden münasip 

bir mehil olarak sonuç doğurur kabul eder10. Katıldığımız diğer görüş aynı durumda, 

satıcının temerrüdüne ilişkin alıcının haklarını kullanabilmesinde, verilen uygun 

olmayan mehili geçersiz sayar11. Bu görüşe göre alıcı, yanlışından dönüp uygun bir 

süre tayin ederek ve bu yeniden verilen sürenin tamamlanmasıyla haklarını 

kullanabilir. 

 Mehil olarak öngörülen sürenin, alıcının beyanında yalnızca “uygun süre” 

gibi bir ibare ile belirtilmesi geçerli değildir12. 

 Satıcıya tanınan mehil süresi içerisinde, satıcının satım sözleşmesine konu 

devir borcu olan edimini alıcının kabulü ile ifa etmesi, satıcının borcunu sona 

erdirecektir. Temerrüde düşmüş satıcının, satım sözleşmesinin konusuna uygun olan 

devir borcu olan edimi alıcıya sunduğunda, alıcı tarafından ifanın kabul edilmemesi 

borcu sona erdirmemekle birlikte temerrüdü sona erdirir13. 

                                                 
9 Buz, a.g.e., s. 107; Eren; a.g.e, s. 1067; Kılıçoğlu, a.g.e, s. 502; Oğuzman/Öz, a.g.e, s. 403; Öz, 
a.g.e, s. 175; Reisoğlu, a.g.e, s. 342; Saymen/Elbir, a.g.e, s. 751; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, 
a.g.e, s. 1264. 
10 Arsebük, a.g.e, s. 860; Eren, a.g.e, s. 1067; Funk, a.g.e, s. 168; Havutçu, a.g.e, s. 46; Serozan, v.d., 
226; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e, s. 1266; von Tuhr, a.g.e, s. 621. 
11 Kılıçoğlu, a.g.e, s. 502; Oğuzman/Öz, a.g.e, s. 404; Öz, a.g.e, s. 176. 
12 Eren, a.g.e, s. 1067; Funk, a.g.e, s. 168; Oğuzman/Öz, a.g.e, s. 404; öğretide bu hâlde mehil tayinini 
geçerli kabul eden görüş bulunmaktadır (Feyzioğlu, Borçlar Genel, a.g.e., s. 255). 
13 Göktürk, a.g.e., s. 263; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 404. Bu durumda, alıcının alacaklı temerrüdü söz 
konusudur. 
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 Mehil belirleme hukuki işlem benzeri fiil olması nedeniyle şekil şartı 

aranmaz. Borcun kaynaklandığı satım sözleşmesinin şekle tabi olması durumunda 

dahi, satıcıya ek süre vermede şekil aranmaması mehilin hukuki niteliğinden 

kaynaklanmaktadır14. Ticari satım sözleşmesinin tacirler arasında yapılması hâlinde, 

TTK m. 20/f. 3’de15 belirtildiği üzere, “noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü bir 

mektupla yahut telgrafla yapılması” gerekecektir. 

3.2.1.1. İstisnalar: 

Satıcının temerrüde düşmesi durumunda, BK m. 106’da belirtilen seçimlik 

hakların kullanılmasında, kural olarak, alıcının ek süre tanıması gerekirse de, BK m. 

107’de16 mehil tayininin gerekmediği hâller ayrıca belirtilmiştir. Ticari satım 

sözleşmelerinde belirli bir vade bulunmuyorsa, “Borçlunun hâl ve vaziyetinden bu 

tedbirin tesirsiz olacağı” ile “Borçlunun temerrüdü neticesi olarak borcun ifası 

alacaklı için faidesiz” olduğu hâller, alıcının temerrüde düşen satıcıya mehil vermesi 

kuralına istisna getirmektedir. 

Mehil verme kuralına getirilen istisnalarda amacın, hem içerikten yoksun bir 

formalitenin önlenmesi hem de alıcının menfaatinin korunması olduğu 

söylenebilir17. 

Sözleşme özgürlüğü sınırlarında kalmak suretiyle, BK m. 107’de belirtilen 

durumların dışında da satıcının temerrüde düşmesinde, mehil tayinine gerek 

olmadığı taraflarca kararlaştırılabilir18. 

 

                                                 
14 Eren, a.g.e., s. 1067; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 404; Öz, dönme,, s. 175; Reisoğlu, a.g.e., s. 343; 
Saymen/Elbir, a.g.e., s. 751; sözleşme özgürlüğü prensibi, sözleşmede ek süre tayininin şekle 
bağlanması mümkündür (Havutçu, a.g.e., s. 47). 
15 Bkz.: TTKT. için s. 12, dn. 16. 
16 Benzer düzenleme TBKT m. 123’de, “Aşağıdaki durumlarda süre verilmesine gerek yoktur: 1. 
Borçlunun içinde bulunduğu durumdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı 
anlaşılıyorsa, 2. Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifası alacaklı için yararsız kalmışsa, 3. 
Borcun ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi üzerine, ifanın kabul 
edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa.” metni ile bulunmaktadır. 
17 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1268. 
18 Havutçu, a.g.e., s. 49; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1268. 
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3.2.1.1.1. Satıcının Hâl Ve Vaziyetinden Mehil Tayininin Tesirsiz 

Kalacağının Anlaşılması: 

Satıcının mütemerrit olduğu hâlde, fiilleri ile somut olayın gelişimine göre, 

kendisine son bir fırsat olan mehil verilmesini gereksiz kılması mümkündür. 

Satıcının, satım sözleşmesine konu devir borcunu ifa etmeyeceğini veya daha da 

ileri giderek bir borcunun olmadığını bildirmesi19 hâllerinde kendisine mehil vermek 

anlamsızdır. Yine bu kapsamda, satıcının sözleşme borcunu ifasının ithâlata dayalı 

uzun bir sürece dayalı olmasına karşın, kayda değer bir hazırlığının olmaması hâli 

değerlendirilebilir. 

3.2.1.1.2. Satıcının Temerrüdünün Sonucu Olarak Borcun İfası Alıcı 

İçin Faydasız Kalması: 

Temerrüde düşen satıcının, satım konusunu devir borcunun ifasının genel 

geçer olarak yararsız olması unsur olarak burada gözetilmeyip, sadece alıcının, 

sözleşme konusu ile amaçlananın, somut olayın gelişiminde alıcı perspektifinden 

temerrüt nedeniyle faydasız duruma gelmesidir. Bir takımın sadece 2010 yılı 

karşılaşmalarında kullanacağı formaların veya bir ziyafet için satın alınan 

malzemelerin zamanında teslim edilmemesini örnek olarak verebiliriz. 

Alıcının, temerrüde düşen satıcıya mehil vermeden sözleşmeden dönebilmesi 

veya ifa yerine tazminat isteyebilmesi için satıcının temerrüt nedeniyle borcun 

ifasının yararsız kaldığını bilmesi gerektiğine ve bilmesinin aranmayacağına ilişkin 

farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüş, satıcı tarafından alıcı yönünden yararsız 

kalma hâlinin bilinip bilinmemesinin önemi olmadığını kabul eder20. Bir başka 

görüş, sözleşmenin amacına göre ayırım yapar. Bu görüş kapsamındaki, sözleşme ile 

taşınan amaçtan, gecikmiş ifanın alıcı bakımından yararsız kalacağının 

anlaşılabilmesi kriterine göre, satıcı mütemerrit olmuşsa sonucunu da üstlenmelidir21. 

                                                 
19 Arsebük, a.g.e., s. 860; Eren, a.g.e., s. 1068; Havutçu, a.g.e., s. 50; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 504; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 420; Reisoğlu, a.g.e., s. 343; Saymen/Elbir, a.g.e., Serozan, a.g.e., s. 227; s. 
752; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1269; von Tuhr, a.g.e., s. 622. 
20 Tuhr, a.g.e., s. 622. 
21 Havutçu, a.g.e., s. 53; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 421. 
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Eğer ifanın yararsız kalacağı alıcının özel durumundan kaynaklanıyorsa, bu hâlde 

alıcı ya sözleşmede vade kararlaştırmış olmalı ya da satıcının bilmediği özel durumu 

açıklamış olmalıdır22. Diğer bir görüş, temerrüde düşmede ağır kusur veya kastı 

bulunduğunda satıcının yararsız olma durumunu bilinmesini aramazken, temerrüde 

düşmede hafif kusurlu satıcının yararsızlık hâlinin bilinmesini gerekli kabul eder23.  

Satıcının mütemerrit olması ile ifanın alıcı bakımından yararının tamamen 

ortadan kalkması aranmayıp, dürüstlük kuralına göre, ifanın önemli ölçüde yararsız 

kalma hâlinin bulunması yeterli olur24. 

Alıcı bakımından aynen ifanın yararsız kalması, satıcının mütemerrit 

olmasından değil de, başka bir nedenden ileri gelmişse, alıcı mehil vermek 

durumundadır25. Gerçekleşen temerrüt ile alıcının ifanın yapılmasında yararının 

kalmaması arasında illiyet bağı bulunuyorsa, alıcı mehil verme durumunda 

olmayacaktır.  Örneğin, satıcı mütemerrit olmadan önce, malın fiyatının ucuzlaması 

hâlinde, alıcı satım ile devralacağını başka bir yerden daha uygun fiyata elde 

edebilecekse de, satıcının mütemerrit olması ile alıcı bakımından yararsız kalması 

arasında illiyet bağı bulunmadığından alıcı mehil vermeksizin sözleşmeden 

dönemeyecektir. 

3.2.2. Alıcının Seçimlik Hakları: 

 Mehil sonuna kadar satıcı borcunu ifa etmezse BK m. 106 kapsamında, 

alıcının ya ifa ve gecikme tazminatı ya ifa yerine müsbet tazminat ya da sözleşmenin 

sona erdirilip, sözleşmeye duyulan güvenden dolayı menfi tazminat talep etmek 

üzere üç seçimlik hakkı bulunmaktadır. Alıcı, seçimlik haklarından ifa ve gecikme 

tazminatı istemesi hâlinde, mehil sonunda herhangi bir beyanda bulunmasa da 

talebini gerçekleştirebilecektir. Ancak, alıcının diğer iki seçimlik hakkı olan ifa 

yerine müsbet tazminat veya sözleşmeden dönüp menfi zararını talep etmesi 

tercihlerinde, mehil sonunda satıcıya derhâl beyan etmesi gerekir. 

                                                 
22 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 421. 
23 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1271. 
24 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1270. 
25 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 421; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1270. 
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 Her ne kadar BK m. 106 kaleme alınışı itibarıyla, alıcının ifa ve gecikme 

tazminatından vazgeçme tercihini derhâl beyan etmesi gerekirken, ifa yerine müsbet 

tazminatı veya sözleşmeden dönerek menfi tazminatı istediğini beyan etmesi 

gerekmiyor sonucuna ulaştırıyorsa da, alıcı ifa ve gecikme tazminatından 

vazgeçtiğini beyan ederken, öte yandan seçimlik haklarından hangisini tercih ettiğini 

beyan etmek durumundadır26. Normun konuluş amacında, borçlu aleyhine belirsizlik 

oluşturup alacaklının bu durumdan yararlanması bulunmadığı27 gözetildiğinde, 

alıcının süre sonundaki tercihini satıcıya derhâl bildirmesi gerektiği varılacak 

sonuçtur. Ticari satım sözleşmesinin devir borcunda yer alan edimin bedelinin 

artacağı düşüncesini taşıyarak ifa yerine müsbet tazminat talep edecek olan alıcı, 

edimin değerinin azalması hâlinde sözleşmeden dönmeyi tercih edebilecektir. Bu 

durum, satıcı bakımından her an değişebilir olması yönüyle olumsuzluk teşkil eder. 

Diğer yandan, sözleşme konusu edimi süre sonuna kadar ifa edebilme fırsatı bulunan 

satıcının, mehil süresince kararsız kaldığından söz edilemez.  

Alıcı mehil sonunda yaptığı seçimden kural olarak vazgeçemeyeceğini28 

dikkate alarak, verdiği mehilin sonunda menfaatine uygun düşen tercihte 

bulunmalıdır. Alıcı açısından edimin ifasının bir önemi kalmamışsa, müsbet zararı ile 

menfi zararını karşılaştırıp, lehine olanı belirlemelidir. Müspet zararı menfi zararını 

aşıyorsa, alıcı ifadan vazgeçip müspet zararını talep edebilecek iken; menfi zararı 

müspet zararını aşıyorsa, alıcı sözleşmeden dönmeyi seçebilecektir. Alıcı tercihini 

yaparken, müspet veya menfi zararlarına ilişkin tazminat tutarları ile birlikte 

sözleşmeden dönme durumunda, menfi zararın tazminatı yanında geri alacağı veya 

ödemekten kurtulacağı satış bedelini de göz önünde tutmalıdır29. 

Alıcının temerrüde düşen satıcıya verdiği mehilin en geç sonunda, derhâl 

yapması gereken beyan ile seçimlik hakkını kullanmış olmalıdır (BK m. 106/son). 

Derhâl kavramından anlaşılması icap eden, alıcının durum ve koşullarına göre, 

                                                 
26 Arsebük, a.g.e., s. 864; Eren, a.g.e., s. 1072;Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 405; Reisoğlu, a.g.e., s. 347;  
Saymen/Elbir, a.g.e., s. 754; Serozan, v.d., a.g.e., s. 228; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 
1278; von Tuhr, a.g.e., s. 625. 
27 Arsebük, a.g.e., s. 864; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 406;  Serozan, v.d., a.g.e., s. 228; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1280; Tuhr, a.g.e., s. 625. 
28 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 406; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1279 
29 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 406. 
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zaman kaybetmeden beyanda bulunmasıdır30. Beyan alıcı tarafından, satıcıya mehil 

verilirken örneğin, “Bir hafta içerisinde malı teslim etmezseniz, sözleşmeden dönüp, 

menfi zarar ile birlikte vermiş olduğum satım bedelini talep edeceğim” şeklinde 

olabilir. Bu bildirim ile satıcıya hem mehil tayin edilmiş, hem de süre sonunda 

sözleşmeden dönmeye ilişkin beyan yapılmış olacaktır31. 

Alıcının mehil sonunda seçimine ilişkin beyanı yenilik doğuran bir 

muameledir32. Alıcının yenilik doğuran seçimine ilişkin beyanından vazgeçebilmesi, 

BK m. 9 düzenlemesine kıyasen borçlunun öğrenmesine kadar mümkündür33. 

Alıcının seçimine dair beyanı satıcının öğrenmesinden sonra geri alınamayacak 

şekilde, yöneltildiği andan başlayarak sonuçlarını doğurur34. Buna göre alıcı, 

mütemerrit satıcıdan mehil sonunda örneğin ifa yerine tazminat talep etmiş ve satıcı 

da öğrenmişse, sözleşmeden dönme veya ifayı isteme seçeneklerini 

kullanamayacaktır. 

Alıcının satıcıya yaptığı seçimlik hakkına ilişkin beyanının anlatımı sarih 

olmayabilir. Bu hâlde çekişmeli olan beyanın çözümün dürüstlük kuralına göre, 

durum ve koşullar içerisinde satıcının vermesi gereken anlam çıkış noktası 

olmalıdır35. 

Alıcının, sözleşme konusu edimin ifası yerine müspet tazminat veya 

sözleşmeden dönüp menfi tazminat istedikten sonra, satıcının sunacağı ifayı kabul 

etmek zorunluluğu bulunmamaktadır36. Oysa, alıcı açıkça mehil sonunda ifayı 

seçmesi veya herhangi bir beyanı söz konusu olmadığından ifa ve gecikme 

tazminatını talep etme durumundaysa, satıcıya tekrardan mehil verip, süre sonunda 

                                                 
30 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 536; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 407; Reisoğlu, a.g.e., s. 346; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1280; von Tuhr, a.g.e., s. 625. 
31 Arslanlı, a.g.e., s. 539; Feyzioğlu, Borçlar Genel, s. 261; Havutçu, a.g.e., s. 63; Oğuzman/Öz, 
a.g.e., s. 407; Reisoğlu, a.g.e., s.347; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1281. 
32 Eren, a.g.e., s. 1071; Havutçu, a.g.e., s. 60; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 535; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 406; 
Öz, dönme,, s. 179. 
33 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 407; Öğretide ulaşması gerekli beyan olarak kabul eden görüş 
bulunmaktadır (Eren, a.g.e., s. 1071; Havutçu, a.g.e., s. 61). 
34 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 407. 
35 Havutçu, a.g.e., s. 103; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 407. 
36 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 407 
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diğer seçenekleri kullanabilme olanağına kavuşabilir37. Bu durumda, satıcı da verilen 

süre içerisinde sözleşme konusu edimi yerine getirip, borcundan kurtulma fırsatını 

yakalamış olacaktır. 

Satıcının sözleşmede cezai şart olarak yüksek bir miktar kararlaştırılmasından 

dolayı, alıcı salt cezai şart tutarını yükseltebilmek için seçimlik hakkından 

yararlanmayı uzatması hâlinde, dürüstlük kuralına aykırılık oluşacaktır38. 

Satıcının kusuru olmaksızın temerrüde düşmüş ve alıcı ifa yerine tazminat 

istemişse, esasen alıcının bu yolda bir hakkı zaten hiç olmamış durumdadır. Alıcı bu 

hâlde, herhangi bir hak kullanamamış olduğundan, sözleşme konusu edimin ifasını 

talep eder durumda kabul edilebilir. Alıcı sözleşmeden dönme seçeneğini kullanmak 

istiyorsa, yeniden mehil verip, süre bitiminde sözleşmeden dönebilmelidir39. 

Alıcının BK m. 107 kapsamında, satıcıya mehil vermeme hakkını haiz olması 

durumunda, hangi hakkı seçtiğini derhâl bildirmesinin aranıp aranmayacağı öğretide 

tartışmalıdır.  

Bir görüşe göre, alıcı temerrüde satıcıya BK m. 107 içeriğine uygun olan 

hâllerde de, geciken ifayı istemeyeceğini zaman kaybetmeden bildirmelidir. Bu 

bildirim olmazsa, alıcı tarafından ifa ve gecikme tazminatı seçilmiş olacaktır40. 

Başka bir görüşe göre, süre belirlemenin istisnalarını oluşturan BK m. 107’de 

anılan durumlarda, alıcı için ifadan vazgeçmenin derhâl bildirilmesine lüzum 

kalmadan alacaklı ifa yerine müspet tazminat veya sözleşmeden dönme seçeneklerini 

kullanabilecektir41. Bu görüşte, ilk görüşe alıcı için hiçbir yararı bulunmayan bir 

edimin ifasının satıcı tarafından yerine getirilmesinin kabulünü beklemek BK m. 107 

istisnai düzenlemesinin niteliği ile bağdaşmayacağı eleştirisi getirilir. Bu görüşe 

karşı, alıcının hangi seçeneği kullandığına dair belirsizlik ortaya çıkacağı eleştirisine 
                                                 
37 Arslanlı, a.g.e., s. 538; Arsebük, a.g.e., s. 864; Eren, a.g.e., s. 1071; Havutçu, a.g.e., s. 62; 
Kılıçoğlu, a.g.e., s. 537; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 408; Reisoğlu, a.g.e., s. 347; von Tuhr, a.g.e., s. 625. 
38 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 408. 
39 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 408. 
40 Havutçu, a.g.e., s. 64 dn. 204; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 423 dn. 702; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ 
Altop, a.g.e., s. 1282 dn. 34. TBKT m. 124 (Bkz.: s. 21,  dn. 3) düzenlemesi bu görüşü kabul eder 
tarzda kaleme alınmıştır. 
41 Havutçu, a.g.e., s. 64; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1283. 
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ise, bu sakıncanın dürüstlük kuralının denetimi ile kaldırılabileceği değerlendirilmesi 

ile yanıt verilmektedir42. 

Bir başka görüş, BK m. 107’de belirtilen hâllerde alıcı temerrüde düşen 

satıcıya karşı, maddenin kenar başlığının “derhâl fesih” olmasını da destekleyici 

unsur olarak değerlendirerek sözleşmeden dönme hakkının kullanıldığı kabul eder43. 

Buna göre, alıcı ifa yerine müspet tazminatı seçmek istiyorsa derhâl bildirmelidir. 

Katıldığımız bu görüş ile ilk iki görüşe getirilen eleştirilerin ortadan kaldırıldığını 

söyleyebiliriz. 

3.2.2.1. Aynen İfa Ve Gecikme Tazminatı: 

Ticari satım sözleşmesinde belirli bir vadenin olmadığı hâlde, satıcının 

temerrüde düşmesi ile alıcının satım konusu devir borcunun ifası mümkün olduğu 

sürece ifa ile gecikme tazminatını isteyebilme hakkı bulunmaktadır44.  

Belirli bir vadenin olmadığı ticari satım sözleşmesinde ihtar aranması söz 

konusu ise ihtarın satıcıya ulaşması, ihtarın aranmadığı durumlarda ise satım konusu 

devir borcunun muaccel olması, gecikme tarihinin başlangıcı olarak kabul 

edilmelidir45. 

Burada tazmini istenebilecek gecikme zararı, ifa zamanında yerine 

getirilseydi alıcının malvarlığının içinde bulunacağı durumla, satıcının borçlu 

temerrüdüne düşerek ifayı gerçekleştirmesi sonucu alıcının malvarlığının içinde 

bulunduğu durum arasındaki farktan oluşmaktadır. Satıcının temerrüde düşmesi ile 

karşılamak durumunda kaldığı ifanın yanı sıra istenilen gecikme tazminatının 

kapsamına, arada uygun illiyet bağı bulunduğu sürece, fiili zarar ve yoksun kalınan 

kâr kalemleri girer46. 

                                                 
42 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1284. 
43 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 424. 
44 Bkz.: 2.4., s. 17. 
45 Havutçu, a.g.e., s. 74; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 387; Reisoğlu, a.g.e., s. 333; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1239. Bkz.: 2.2., s. 9. 
46 Eren, a.g.e., s. 1060; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 507; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 387; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1239. 
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Fiili zarar kalemlerine örnek olarak, alıcının diğer bir sözleşme hükmüne 

göre, kendi alıcına ifayı zamanında gerçekleştirememesi nedeniyle ödediği gecikme 

tazminatı; alıcının satım sözleşmesinin konusundaki devir borcunu oluşturan malları 

depo edeceği yerin gecikme süresince fazladan ödenen kira bedeli; ifanın 

gerçekleştirilmesi için başvurulan hukuki yollarda asgari ücret tarifesine göre yapılan 

avukatlık ücreti; vergi mevzuatında gecikme sırasında alıcının aleyhine ortaya 

çıkabilecek ödeme verilebilir.  

Geciken ifanın neden olduğu kar yoksunluğuna, sözleşme konusu edimin 

semere veren tavuk veya koyun gibi bir canlı hayvan olup da, gecikme nedeniyle 

bunlardan elde edilemeyen yumurta veya sütü örnek olarak verebiliriz. 

Satıcının temerrüde düşmede kusurunun bulunmadığını ispatlaması 

durumunda, gecikme tazminatı ödemekten kurtulabilmesi söz konusu olabilecektir 

(BK m. 102/f.2). 

Alıcı, ifa ve gecikme tazminatı talep etmekle, kendi edimini de yerine 

getirmek durumundadır47. 

3.2.2.2. İfa Yerine Müspet Tazminat:  

Alıcının,  belirli bir vadesi olmayan ticari satım sözleşmesinde, satıcıya 

uygun bir mehil verdikten sonra kullanabileceği haklardan biri de ifa yerine müspet 

zararın tazminidir. Burada, alıcı mütemerrit satıcıya karşı ifayı kabul etmeyip, ifanın 

yerine ortaya çıkan müspet zararın tazminini talep edecektir. Bu durumda, sözleşme 

ilişkisi devam etmekte olup, içeriği değişim geçirip tazminat ödenmesi ortaya 

çıkmaktadır. 

Müspet zarar, alıcının sözleşme konusu edimin ifa edilmemesi nedeniyle 

uğradığı zarardır. Ekonomik bakımdan satıcının sözleşmeyi zamanında uygun ifa 

etmesinde, alıcının malvarlığının bulunacağı durumdaki korunan menfaat olgusu 

müspet zararın sınırlarını çizmeye yarar. Böylece alıcının malvarlığında, sözleşme 

                                                 
47 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1285; von Tuhr, a.g.e., s. 627. 
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koşullarına riayet edilerek ifanın yapılması ile mevcut durum arasındaki aleyhe fark 

müspet zararı oluşturur48. 

BK m. 106/f.2 kapsamında müspet zarar, biri esas, diğeri ikincil olarak 

değerlendirebileceğimiz iki unsurdan oluşmaktadır49. Belirttiğimiz zarar esas olarak, 

alıcının,  satım konusu devredilecek edimin ifasından vazgeçtiği andaki değerinde 

oluşan azalmadan oluşmaktadır. Alıcının ikincil zararı ise gecikmeden kaynaklanan 

zararlardır. Alıcının, ifa beklentisi taşıyarak yaptığı giderler, gecikmeden 

kaynaklanan üçüncü kişilere ödenen tazminat, cezai şart ve yoksun kalınan kar 

gecikmeden kaynaklanan zararlardır. 

Alıcının müspet zararının tazminini talep ettiğinde, kendi semen borcunu ifa 

etmek durumunda olup olmadığı noktasında, öğretide mübadele ve fark teorileri 

olarak adlandırılan iki görüş bulunmaktadır. Mübadele teorisine göre, temerrüde 

düşen satıcı kendi edimi yerine tazminat ödemek durumda kalırken, alıcı da borcunu 

ifa etmek durumundadır50. Fark teorisine göre ise, alıcı semen borcunu satıcının 

ödemesi gereken tazminattan indirir, bakiyeyi talep eder51. Fark teorisi ile alıcının 

ediminin ifası yerine, hak ettiği tazminat alacağından semenin indirimi söz konusu 

olmaktadır. Alıcının, soruna kolayca çözüm getiren fark teorisine uygun hareket 

etmesi, lehine olmaktadır. Aşağıda belirli bir vadenin olduğu ticari sözleşmelere 

ilişkin olarak göreceğimiz BK m. 188/f.2 düzenlemesinde fark teorisine yer 

verilmiştir52. Vadenin belirsiz olduğu ticarî satım sözleşmelerinde de, ifa yerine 

müspet zararın tazmininin fark teorisine göre belirlenmesi yerinde olacaktır. 

Mütemerrit olan satıcının ödemesi gereken tazminatın belirlenmesinde, 

hukuki sonuçları aynı olmakla, kusurlu imkânsızlıktan kaynaklanan tazminat 

                                                 
48 Arsebük, a.g.e., s. 862; Arslanlı, a.g.e., s. 383; Eren, a.g.e., s. 1073; Havutçu, a.g.e., s. 68; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 339; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1140; von Tuhr, a.g.e., s. 
626. 
49 Eren, a.g.e., s. 1073; Havutçu, a.g.e., s. 74; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 409;Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1285 vd. 
50 Eren, a.g.e., s. 1073; Havutçu, a.g.e., s. 77; von Tuhr, a.g.e., s. 627. 
51 Havutçu, a.g.e., s. 77; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 410; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 755. 
52 Bkz.: 3.3.3., s. 47 vd. 
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benzerdir53. Dolayısıyla, BK m. 96 vd. düzenlemeleri tazminatın belirlenmesinde 

uygulama alanı bulur. Satıcının temerrüde düşmesinde kusurunun bulunmadığını 

iddia etmesi durumunda, ispat yükü kendisine aittir. 

Zararın hesaplanmasında göz önünde bulundurulacak tarih, alıcının aynen 

ifadan vazgeçtiği tarihtir. Satım sözleşmesinin konusunu oluşturan devredilecek 

edimin daha sonra değerinde oluşabilecek olumlu ya da olumsuz değişiklikler 

dikkate alınmaz. Çünkü, alıcı edimden, vazgeçtiği anda reddetmiş bulunmaktadır54. 

3.2.2.3. Sözleşmeden Dönme Ve Menfi Tazminat: 

Satıcının belirli bir vadesi olmayan ticari satım sözleşmesinde temerrüde 

düşmesi üzerine, alıcı müspet zararın tazminini isteyeceğine, sözleşmeden dönme 

yolunu seçerek menfi zararının tazminini isteyebilir. Sözleşmeden dönme, edimin 

ifasının alıcı için yarar sağlamaması veya tazminat istenmesi hâlinde, satıcının yerine 

getirebileceğinden şüphe ediliyorsa, alıcının korunmasını temin eder. Dönme, 

alıcının sözleşme yapılmamış olduğunda, bulunacağı ekonomik durumu tesis etme 

işlevini görür55. 

Dönme terim olarak, geçerli bir sözleşmenin tek taraflı beyanla, geçmişe 

etkili olarak, sona erdirilmesidir56. Dönmenin sonuçları BK m. 108 düzenlemesinde 

yer almaktadır. Dönme beyanı satıcıya ulaştığında, var olan sözleşme ilişkisini, 

geçmişe tesir ederek ortadan kaldıracaktır57. Böylelikle, alıcı dönme ile kendi edimi 

olan semen borcunu ifa etmekten kurtulmuş olur. Eğer alıcı, semeni dönmeden önce 

vermişse iadesini talep edebilir. Bu talep, borçlunun kusuru bulunmasa da 

                                                 
53 Arsebük, a.g.e., s. 865; Eren, a.g.e., s. 1074; Feyzioğlu, Borçlar Genel, s. 262; Funk, a.g.e, s. 169; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 409; Reisoğlu, a.g.e., s. 346; von Tuhr, a.g.e., s. 626. 
54 Arsebük, a.g.e., s. 865; Arslanlı, a.g.e., s. 539; Buz, a.g.e., s. 325; Eren, a.g.e., s. 1074; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 409; Reisoğlu, a.g.e., s. 346; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 
1286; von Tuhr, a.g.e., s. 626. 
55 Arsebük, a.g.e., s. 866; Buz, a.g.e., s. 66; Eren, a.g.e., s. 1075; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 538; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 411; Öz, eser söz. dönme, s. 33; Serozan, dönme, s. 40; Şahiniz, a.g.e., s. 
133; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1296; von Tuhr, a.g.e., s. 627. 
56 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 540; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 411; Reisoğlu, a.g.e., s. 347; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1289; 
57 Bkz.: Diğer görüşler için s. 34 vd.  
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yapılabilir58. Ancak, alıcının menfi zararının tazminini talep edebilmesi, BK m. 

108/f. 2 uyarınca, satıcının kusursuzluğunu ispat edememesi unsurunun bulunmasını 

gerektirir. 

Sözleşmeden dönülmesi sonrasında, alıcı ile satıcının sözleşmenin ifası 

kapsamında yerine getirdikleri edimlerin iadesine ilişkin hangi hükümlerin 

uygulanacağına dair öğretide görüş ayrılığı vardır.  

Klasik teori adı verilen görüş59, dönme bildiriminin sözleşmeyi kurulduğu 

andan başlayarak (ex tunc) ortadan kaldırdığını kabul ile sözleşmenin ifası olarak 

verilenin iadesine ilişkin, sebepsiz zenginleşme olan BK m. 61 vd. hükümlerinin 

uygulanmasını öngörür. Bu durumda, ifa istenemeyeceği ve öncesinde sözleşmenin 

ifası kapsamında yerine getirilen edimlerin hukuki sebepten yoksun olur. Dönmeden 

önce sözleşmenin taraflarınca yapılan ifa kapsamında, kazanılan tüm haklar ve 

malvarlığındaki artma, sonradan ortadan kalkan sebebe dayanan zenginleşmenin 

iadesi “condictio ob causam finitam” olarak talep edilebilecektir. BK m. 66 uyarınca, 

iade talebinin bağlı bulunduğu zamanaşımı, dönme bildiriminin ulaşmasından 

başlayarak bir yıldır. 

Klasik görüşü benimseyenler, dönmeden önce sebebe bağlı bir tasarruf işlemi 

ile yapılan kazandırmaların iadesinde izlenecek yol bakımından ikiye ayrılırlar. Bir 

kısmı60, dönme sonucu olarak sebebe bağlı tasarruf işleminin etkilenmeyeceğini, 

sebebin sonradan sona ermesine dayanılarak iadenin sebepsiz zenginleşme talebiyle 

istenilmesini kabul eder. Diğer bir kısmı61 ise, dönme ile sebebe bağlı tasarruf 

işleminin de hükümsüzleşeceğini, dolayısıyla, verilenin iadesinde ayni hakka 

dayanılacağını kabul eder. Bir taşınmaz satışında, dönme üzerine ilk görüşe göre, 

                                                 
58 Buz, a.g.e., s. 326; Eren, a.g.e., s. 1078; Oğuzman/öz, a.g.e., s. 411; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 756; 
Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s.1293. 
59 Paul Oertmann, Die Bedeutung der Rücktrittserklärung, Seuffert’s Blatter für die 
Rechtsanwendung Band 69 (1904), s. 65 vd. (Serozan, a.g.e., s. 60, dn. 31’den naklen); Arslanlı, 
a.g.e., s. 441; Buz, a.g.e., s. 134.; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 540; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 415; Reisoğlu, 
a.g.e., s. 348; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 756; von Tuhr, a.g.e., s. 628. 
60 Arslanlı, a.g.e., s. 441; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 415 vd.; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 756; von Tuhr, 
a.g.e., s. 628. 
61 Buz, a.g.e., s. 140; Öz, eser söz. dönme, s. 40. Ayni etkili dönme adı da verilmektedir (Buz, a.g.e., 
s. 121). 
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sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanacak iken, ikinci görüşe göre taşınmazın 

maliki esasen değişmemiştir ve yapılan tescilin yolsuz olduğuna dayanır. 

Yasal borç ilişkisi adı verilen bir diğer görüş62, dönme üzerine, sözleşmeden 

kaynaklanan borç ilişkisinin, sözleşmenin kurulduğu andan başlayarak sona erdiğini 

kabul eder. Ancak bu görüşte, tarafların dönmeden önce ifa ettikleri edimler sebepten 

yoksun değildir. Dönme sonrası mevcut durumda, gerçek bir sebepsiz zenginleşme 

bulunmamaktadır. Dönme öncesi ifa edilen edimlerin iadesi BK m. 108/f.1 

hükmünün gereğidir. Bu hükmün, sözleşmenin tarafları arasında tasfiyeye yönelik 

“yasal bir borç ilişkisi” kurduğunu kabul eder. Bu nedenle, iade talebine BK m. 66 

uyarınca, dönme bildiriminden başlayarak bir yıllık zamanaşımı değil, genel 

zamanaşımı süresi olan BK m. 125 uyarınca başlangıcı dönme bildirimi olacak 

şekilde on yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. İadenin kapsamını belirlemede 

BK m. 63 ve 64 düzenlemesi olan sebepsiz zenginleşme hükümlerinin kıyasen 

uygulanması kabul edilerek, BK m. 108/f.1’de yer almayan iadenin kapsamının 

belirlenmesindeki boşluk doldurulmuş olmaktadır. Yine bu görüş üzere, dönme 

sonrası istenebilecek zararın müspet zarar olduğunu kabul etmektedir. 

Yeni dönme teorisi adı verilen son bir görüş63, dönme işlemi ile mevcut borç 

ilişkisini ne geçmişe, ne de geleceğe etkili olarak sona erdirildiğini kabul eder. 

Dönme işleminin fonksiyonunun, sözleşmenin geçerliliği üzerinde olmayıp, 

sözleşmenin bir tasfiye ilişkisine dönüştürme olduğunu öngörür. Dönme ile 

sözleşmeden kaynaklanan borçlar, tasfiye ilişkisinde tersine dönerek devam ederler. 

Bu etki dikkate alındığında, dönme değiştirici yenilik doğuran bir hakkın 

kullanılmasıdır. 

Yeni dönme teorisini benimseyenlerden bir kısmı64, dönme üzerine yerine 

getirilmemiş edimlere ilişkin olarak, sözleşmenin ileriye tesirli olarak ortadan 

                                                 
62 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1293 vd. 
63 Heinrich Stoll, Die Wirkungen des vertragsmägsmässigen Rüktritts (Serozan, a.g.e., s. 69’dan 
naklen); Eren, a.g.e., s. 1077; Serozan, a.g.e., s. 68 vd. Dönüşüm teorisi olarak da adlandırılmaktadır 
(Buz, a.g.e., s. 123). 
64 Eren a.g.e., s. 1078. 
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kalkacağını kabul ederken;  diğer bir kısmı65, sözleşme ortadan kalkmamakla birlikte 

borçlunun ifadan kaçınmasına yarayan bir defi hakkının bulunduğunu kabul eder. 

Yeni dönme teorisine göre, ifa edilmiş edimlerin iadesi hususunu, aynı 

sözleşmeden doğan iade borcu olarak değerlendirir. Buna göre, satım sözleşmesinin 

içeriği değişime geçirip devam etmektedir. İade borcu ve buna aykırılık durumunda, 

sebepsiz zenginleşme kuralları uygulanmayıp, sözleşmeden kaynaklanan borçlara 

ilişkin kurallar uygulanacaktır. İade borçlusu iyiniyetli olarak zenginleşmenin 

azaldığı veya son bulduğu savunmasını yapamayacak ve zamanaşımı da BK m. 

125’e göre on yıl olacaktır. Bu görüşte, asıl borç için rehin veya kefalet veyahut 

cezai şart bulunuyorsa, sözleşmeden dönme ile bunların iade borçlarına ilişkin olarak 

sürdüğü kabul edilir66. 

Bu teorilerin arasında, Borçlar Kanununun sistematiğine ve korunması 

gereken menfaatler dengesine uygun olanın klasik teori olduğu görüşündeyiz. 

Sözleşmeden dönme ile borç ilişkisinin yapıldığı andan başlayarak ortadan kalkacağı 

BK m. 108 hükmünde açıkça belirtilmiştir. Dönme üzerine, sebepsiz zenginleşme 

iade borcunun kaynağı67 olup, tazminat olarak da menfi zararın tazmini68 istenebilir. 

Alıcının, ifadan vazgeçerek olumlu zararın tazminini talep edebilme imkânı varken, 

sözleşmeden dönmeyi seçmesi, bunun sonuçlarına da katlanmasını gerektirir69. 

Klasik teoriye yöneltilen sözleşmeden dönme ile rehin, kefalet ve cezai şart gibi 

imkânların yitirilmesine ilişkin olumsuz eleştiri getirilmektedir. Oysa, bu imkanları 

kaybetmek istemeyen alıcının diğer yollara başvurabilmesi mümkün olduğu gözden 

                                                 
65 Serozan, a.g.e., s. 505 vd. 
66 Eren, a.g.e., s. 1078 vd.;  Serozan, a.g.e., s. 76 vd. 
67 Feyzioğlu, Borçlar Genel, s. 264; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 541; M. Turgut Öz, Öğreti ve Uygulamada 
Sebepsiz  Zenginleşme Borçlar Kanunu 61 – 66. Maddelerine İlişkin İçtihatlar İle, İstanbul, 
Kazancı, 1990, s. 103; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 416; Öz, eser söz. dönme, s. 40; Saymen/Elbir, a.g.e., 
s. 756; von Tuhr, a.g.e., s. 628. 
68 Arsebük, a.g.e., s. 867; Buz, a.g.e., s.243 vd.; Feyzioğlu, Borçlar Genel, s. 264; Havutçu, a.g.e., s. 
66; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 540; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 417; Öz, eser söz. dönme, s. 287; Reisoğlu, 
a.g.e., s. 349; Saymen/Elbir, a.g.e., s. 757; von TUHR, a.g.e., s. 628  Güvenden doğan zarar 
(Vertrauensschaden) terimini kullananlar da bulunmaktadır (Buz, a.g.e., s. 240; Eren, Borçlar, s. 
1079; Öz, eser söz. dönme, s. 284). Öğretide, dönme ile müspet tazminat istenebileceği görüşü de 
bulunmaktadır (Serozan, v.d., a.g.e., s. 236; Serozan, a.g.e., s. 582 vd.; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ 
Altop, a.g.e., s. 1298). 
69 Buz, a.g.e., s. 327; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 416; . 
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kaçırılmamalıdır70. Sözleşmeden dönme öncesinde, sözleşmeden doğan alacak 

hakkının üçüncü kişiye temlik edilmesi söz konusu olduğunda, üçüncü kişinin 

borçluya başvurabilmesini sözleşmenin geçmişe etkili olarak sona erdiğinin kabulü 

önler71. 

Yeni dönme teorisine göre, iade borcu altına giren alıcı iyiniyetli olarak 

aldığını yitirmesi veya hasara uğratması durumunda dahi, aldığı andaki değere göre 

iade yapacaktır. Buna karşılık, klasik teoride, alıcı iyiniyetli sebepsiz zenginleşene 

ilişkin BK m. 63/f.1 düzenlemesine göre, elinde kalanı iade etme borcu 

bulunmaktadır72. Sözleşmeden dönme ile doğan iade borcunun sebepsiz 

zenginleşmeden değil de, borçların ifasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde çözüm 

aramak kusuru ile temerrüde düşen satıcının iadesi gereken şeyi kusuru olmaksızın 

telef etmişse, BK m. 117 hükmü uyarınca, iade borcundan kurtulmasını sağlar. Bu 

sonuç ise, temerrüde düşmesinde kazadan bile sorumlu sayan BK m. 102 hükmüyle 

bağdaşmaz. Ayrıca, sözleşmeden dönme sonrasında, aynı sözleşmenin borçlarının 

tersine döndüğünün kabulü ile içerik değiştirerek sürmesi durumunda, iade borcunda 

temerrüt ortaya çıkması hâlinde, bu defa karşı tarafın BK m. 106 kapsamında 

sözleşmeden dönebilmesi söz konusu olabilecektir ki, bu durumda sözleşmede adeta 

yola çıktığımız yere dönüp yeniden gelinmiş olacak ve herhangi bir ilerleme 

kaydedilmemiş olacağı sonucuna ulaşacağız73. 

Öğretide dönme ile müspet zararın istenebileceği görüşü74 bulunsa da, 

katıldığımız klasik görüş çerçevesinde istenilebilecek tazminat, alıcının 

                                                 
70 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 416. 
71 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 416. 
72 İlhan Ulusan, İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu, İstanbul, 
Kazancı, 1984, s. 78 vd.; Öz, eser söz. dönme, s. 39, 40; Bkz. Turgut M. Öz, Öğreti ve Uygulamada 
Sebepsiz Zenginleşme Borçlar Kanunu 61 – 66. Maddelerine İlişkin İçtihatlar İle, İstanbul, 
Kazancı, 1990, s. 149 vd. 
73 Her ne kadar yeni dönme teorisi, daha çok verme edimleri gözetilerek kurulmuşsa da, satım 
sözleşmesinin dışında örneğin bir konser verme borcunda sözleşme ilişkisinin tersine döndüğünü 
kabul edebilmek mümkün değildir. Nitekim bu görüşü benimseyenler arasında, örneğimizdeki 
edimlerde dönme sonrasında iade borcunun imkânsızlaştığını belirtip, BK m. 96 uyarınca tazminat 
borcuna dönüştüğünü kabul ederler. Aslında, burada tersine dönmüş edimin imkânsızlığı değil, 
edimlerin tersine döneceğinin kabulünde yani teorinin temelinde uygulanabilirliğin olmadığı ortaya 
çıkmaktadır. Görüşü benimseyenlerce ileri sürülen, esasen borçlunun kusuru bulunmadığından BK m. 
96 kapsamında tazminat istenebilmesi de uygun değildir (Öz, dönme, s. 39).  
74 Arslanlı, a.g.e., s. 541; Serozan, v.d., a.g.e., s. 236; Serozan, a.g.e., s. 582 vd.; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1299. 
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malvarlığında, sözleşme hiç kurulmamış olması hâlindeki durum ile satıcının 

temerrüdü nedeniyle ticari satım sözleşmesinden dönme sonrası durum arasındaki 

farktan oluşan menfi tazminattır75. BK m. 108/f.2 kapsamındaki menfi tazminat ile 

belirtilen, genel anlamı itibarıyla kullanılan sözleşmenin kurulmamış ya da 

geçersizliğinden doğan zarar olmayıp, satıcının mütemerrit olması nedeniyle ortaya 

çıkan zararı karşılamaktadır.  

Menfi zarar dahiline, alıcının dönmüş olduğu satım sözleşmesi için yaptığı 

masraflar; sözleşmeden kaynaklanan borçların ifası için yapılan masraflar; 

sözleşmenin yürürlükte olması nedeniyle başkaları ile sözleşme yapma olanağının 

yitirilmesi nedeniyle ortaya çıkan zarar girer76.  

Alıcının menfi zararının hesaplanmasında öğretide, zararın belirlenmesinde, 

hüküm tarihinin dikkate alınması görüşü yaygın olarak bulunmaktadır77. Hâlbuki, 

menfi zararın tayininde göz önünde bulundurulacak tarih, dönmenin sonuçlarını 

davet etmiş olduğu, sözleşmeden dönme beyanının satıcıya yöneltildiği andır78. 

Öğretinin yaygın görüşünün en önemli dayanağı enflasyonist ortamların doğal 

sonucu olan olumsuzluklara karşı çözüm getirmektir. Ancak hüküm tarihinin genel 

kural olarak tazminatın hesaplanmasında esas alınması, sonuçları kullanılması ile 

                                                 
75 Arsebük, a.g.e., s. 867; Buz, a.g.e., s.243 vd.; Doğanay, a.g.e., s. 378; Eren, a.g.e., s. 1079; Mehmet 
Serkan Ergüne, Olumsuz Zarar, İstanbul, Beta, 2008, s. 254 vd.; Havutçu, a.g.e., s. 66; Kılıçoğlu, 
a.g.e., s. 540; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 417; Öz, eser söz. dönme, s. 287; Reisoğlu, a.g.e., s. 349; 
Saymen/Elbir, a.g.e., s. 757; von TUHR, a.g.e., s. 628. Menfi zarar terimi yerine, “güvenden doğan 
zarar” (Vertrauensschaden) terimini kullananlar da bulunmaktadır (Buz, a.g.e., s. 240; Eren, a.g.e., s. 
1079; Öz, a.g.e., s. 284). Alıcının, sözleşmeden dönmesi üzerine menfi veya müspet zararlarından 
birinin tazminini seçme hakkının bulunduğu da  kabul edilmektedir (Ergüne, a.g.e., s. 267). Yargıtay 
13. HD. 24/06/1987 t., 2599 E., 3778 K. sayılı kararında, “O halde davacı, sözleşmenin haklı olarak 
feshi ve etkisiz sayılması uğramış olduğu menfi zararı davalıdan isteyebilir.” gerekçesi ile 
sözleşmeden dönme durumunda, menfi zarar istenebileceği görüşü vurgulanmıştır (Karahasan, Türk 
Borçlar Hukuku, 1. Cilt, İstanbul, Beta, 2002., s. 231 vd.); Yargıtay 11. HD., 01/11/1983 t., 4595 E., 
4691 K. (Uygur, a.g.e., s. 4597 vd.).  
76 Arsebük, a.g.e., s. 867; Buz, a.g.e., s. 243 vd.; Doğanay, a.g.e., s. 378; Eren, a.g.e., s. 1080; Ergüne, 
a.g.e., s. 288 vd.; Haluk Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961, s. 427 vd. Kılıçoğlu, 
a.g.e., s. 540; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 417, 418; Öz, eser söz. dönme, s. 287 vd.; Reisoğlu, a.g.e., s. 
349, 340;;  von TUHR, a.g.e., s. 628. 
77 Buz, a.g.e. , s. 275; Ergüne, a.g.e. , s. 351; Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 351; Eren, a.g.e. , s. 1081; 
Tandoğan, Mesuliyet, s. 264; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e. , s. 1156. 
78 Bkz.: s. 28. Dönme beyanının ulaşma anı olarak da kabul edilmektedir (Nezih Sütçü, Kat Karşılığı 
İnşaat Sözleşmesinin Feshinde Menfi Zararın Kapsamı, Yargı Dünyası, S. 134, Şubat 2007, s. 15 
ve 25; Uygur, a.g.e. , s. 3591). Bkz.: Öğretide zararın gerçekleştiği ana ilişkin tazminatın belirlenmesi 
görüşüne ilişkin Haluk N. Nomer, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, 
İstanbul, Beta, 1996, s. 9 vd. ile 38 vd. 
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ortaya çıkan yenilik doğuran bir hak olan dönmenin, niteliği ile bağdaşmadığı gibi 

faiz ile enflasyonist ortam sakıncası giderilebileceği dikkate alınmalıdır79. Ayrıca, 

sözleşmede dönme yoluna gidilmesi hâlinde zararın hesaplanmasında gözetilecek 

tarihin kararlaştırılmasına engel bulunmadığı gibi, enflasyonist ortam benzeri 

durumlara karşı sözleşme özgürlüğü çerçevesinde başkaca çözümler getirilebilir80.  

Yargıtay kararlarında, zararın hesaplanmasında hüküm tarihinin değil, zararın 

gerçekleştiği anın göz önünde bulundurulması kabul edilmektedir81. 

Menfi zararda sınır olarak, öğretide ve Yargıtay kararlarında müspet zararın 

ulaşabileceği en uç nokta olacağına ilişkin görüş82 bulunsa da, biz menfi zarara 

belirtilen şekilde bir sınırlandırma getirilemeyeceği görüşündeyiz83. Bu durumun 

nedenini, müspet ve menfi zarar türlerinin kaynağında bulunan olgu ve illiyet 

bağlarının farklılığı oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, menfi ve müspet zararların, 

değer itibarıyla birbirlerinden farklı ya da aynı olabilmeleri mümkündür. 

BK m. 108/f.2 uyarınca, sözleşmeden dönme üzerine satıcının tazminat 

ödemesi, borca aykırı davranışından kaynaklanmaktadır. Uygulanacak genel 

hükümler BK m. 96 vd. olmakla, satıcı kusursuzluğunu ispatlamak durumundadır ve 

                                                 
79 Nitekim, öğretide zarara uğrayan şeyin değeri değişim gösterdiğinde en yüksek değere ulaştığı 
tarihin hesaplamada göz önünde bulundurulacağının ileri sürülmesi (Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ 
Altop, a.g.e. , s. 813), getirdiğimiz olumsuz eleştiriyi pekiştirmektedir. 
80 Öğretide, kanuni dönme hakkının kullanılması durumda cezai şart düzenlenemeyeceği kabul 
edilmektedir (Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 908; Gökhan Dirican, Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı 
Cezai Şart ve Yargıtay Uygulamaları, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 111 vd.). Olağandışı 
durumlarda yasama faaliyeti olarak çözüm getirilmesi gerekebileceği yine göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
81 Yargıtay 13. HD, 20/12/1987 t., 3550 E. 4999 K. sayılı kararında, “teslim edilmemiş malzemelerin 
teslim tarihi 15/10/1979 günündeki cari fiyatlara göre değerleri tutarının tespit edilmesi ve 
malzemelerin satış bedelinin davacı tarafından ödenmiş olduğu da dikkate alınarak, istek aşılmamak 
üzere belirlenecek miktarın tamamının davalılardan alınmasına karar verilmesi gerekir” gerekçesi ile 
zararın hesaplanmasında, zararın gerçekleştiği anın esas alınması görüşüne yer verilmiştir (Karahasan, 
a.g.e., s. 232); Yargıtay 11. HD, 25/03/2003 t., 2002/11190 E., 2003/2829 K. sayılı kararı da aynı 
yöndedir (YKD, S.: 6, 2004, s. 888). 
82 Doğanay, a.g.e., s. 379. Yargıtay’ın aynı görüşteki kararlarına örnek olarak: YHGK, 05/07/2006 t., 
2006/507 K. (Yargı Dünyası, S.: 134, Şubat 2007, s. 91 vd.);  Yargıtay 15. HD, 28/09/1993 t., 
1993/5474 E., 1993/3691 K. (YKD, S. 8, 1994, s. 888). 
83 Buz, a.g.e. , s. 278; Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 342; Öz, iş sahininin dönmesi, , s. 298; Ergüne, a.g.e. , 
s. 353 vd.; Suat Sarı, Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul, Beşir 
Kitabevi, 2004, s. 163. 
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tazminat davasının tabi olduğu zamanaşımı dönme beyanının yapılması ile başlayan 

BK m. 125’ e göre on yıldır84. 

3.3.SÖZLEŞMEDE BELİRLİ BİR VADENİN KARARLAŞTIRILDIĞI 

HÂLLERDE: 

Borçlar Kanunumuzun 187 ve 188. maddelerinde ticari satım sözleşmesinde 

belirli vadenin tayin edilmesi hâlinde uygulanabilecek hükümler düzenlenmiştir. 

Ticari satım sözleşmelerinde, vade bakımında genellikle karşımıza çıkacak olan 

belirli bir vadenin olması hâli olup, satıcının temerrüdü hususunda işin niteliği ve 

sonuçları gözetilerek Borçlar Kanunumuzda özel olarak ele alınmıştır.  

Ticari satım sözleşmeleri, yaygın tarzda ticari faaliyetler içerisinde 

yapılmaktadır. Ticari hayat, çıkabilecek sorunlarda seri bir şekilde, pratik ve 

güvenilir çözüm üretilmesini gerektirir. Bu durumun uzantısı olarak, ticari satım 

sözleşmelerinde satıcı temerrüdüne ilişkin olarak, genel kuraldan bazı yönlerden 

ayrılmak zorunlu hâle gelmiştir. 

 Borçlar Kanunumuz 187. maddesinde, “Ticari muamelelerde teslim için bir 

zaman tayin edilmiş olup da, satıcı temerrüt ederse alıcının teslim talebinden 

vazgeçerek ademi ifa sebebiyle zarar ve ziyan isteyeceğini kabule cevaz vardır” 

düzenlemesi, satıcı temerrüdünde genel kuraldan ayrılan iki durum içermektedir85. 

Bunlardan biri ticari satım sözleşmesinde belirlenmiş vadenin niteliğine ilişkindir. 

                                                 
84 Buz, a.g.e. , s. 275, 276; Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 418; Sözleşmenin yapıldığı andan başlayarak 
ortadan kalkmasına karşın, tazminata ilişkin haksız fiile dair kurallar yerine, borca aykırılık 
kaidelerinin tatbiki, bu durumda makable şamil sona ermenin temelinde borca aykırılığın yer alması 
ve kanunda tazminatın niteliği ile bağdaşan düzenlemeler arasında bulunmasıyla izah edilmektedir 
(Öz, iş sahininin dönmesi, , s. 41); bu nedenle anılan durumda, culpa in contrahendo esaslarına dayalı 
tipik olumsuz zararın bulunmadığı savunulmaktadır (Ergüne, a.g.e. , s. 256); öğretide özellikle 
zamanaşımı bakımından BK m. 60 olmak üzere haksız fiil esaslarının uygulanması görüşü 
bulunmaktadır (Spiro, K., Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, Bern, 1984, s. 114; Oğuzman/Öz, 
a.g.e. , s. 418, dn. 672’den naklen). Ayrıca zamanaşımın başlangıcına ilişkin, dönme hakkının 
doğduğu an olduğu görüşü bulunmaktadır (Çelik Ahmet Çelik, Tazminat ve Alacaklarda 
Zamanaşımı, İstanbul, Legal, 2004, s. 68). 
85 Aral, a.g.e. , s. 93; Becker, a.g.e. , s. 42 vd.; Gümüş, a.g.e. , s. 79; Hatemi/Serozan/Arpacı, a.g.e. , s. 
78; Karahasan, a.g.e. , s. 226; Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 422; Reisoğlu, a.g.e. , s. 344; Senai Olgaç, 
Borçlar Hukuku Kazai ve İlmi İçtihatlara Göre Akdin Muhtelif Nevileri, C.: 1, İstanbul, Hak 
Kitabevi, 1967, s. 32; Serozan, a.g.e. , s. 249; Serozan, v.d., a.g.e. , s. 237; Tandoğan, özel borç iliş., 
s. 133 vd.; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e. , s. 1273; Tunçomağ, a.g.e. , s. 107; Yavuz, 
a.g.e. , s. 42 vd. 
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Diğeri ise, genel hükümlerde alıcının herhangi bir bildirimde bulunmaması hâlinde 

seçimlik haklarından ifa ve gecikme tazminatını seçtiği kabul edilirken, ticari satım 

sözleşmesi söz konusu olduğunda, kural alıcının ifayı seçmesi olmamaktadır. 

Aşağıda ticari satım sözleşmesinde özellik arz eden vade ve alıcının satıcının 

temerrüdünde beyanda bulunmamasına ilişkin konuları ele alacağız. 

3.3.1. Belirli Bir Vadenin Hukuki Niteliği: 

 Sözleşmenin tarafları ticari satım sözleşmesinde belirli bir vade 

kararlaştırdıkları takdirde, satıcının temerrüdünün oluşmasındaki etkisini, ihtarda 

bulunma koşuluna istisna getirmesi anlamında yukarıda açıklamıştık86. Burada 

sözleşmede tarafların bir takvim gününün ya da kuşkuya kapılmaksızın 

hesaplanabilecek bir günün vade olarak tayininin kararlaştırıldığı ticari satım 

sözleşmelerinde, BK m. 187/1 düzenlemesinin satıcının temerrüdünün 

sonuçlarındaki etkisi anlamında açıklamada bulunacağız87. 

 Bir görüş, BK m. 187/f.1 düzenlemesinin, ticari satım sözleşmelerinde belirli 

bir vade bulunmasında, vadenin niteliğine herhangi bir etkisi olmayacaktır. Eğer 

ticari satım sözleşmesinde kesin vade bulunuyorsa BK m. 187/1’ e göre, alıcının 

aynen ifadan vazgeçtiğine dair karine bulunduğunu kabul eder88. 

Öğretide yaygın olarak, ticari satım sözleşmelerinde kararlaştırılan belirli bir 

vadenin, BK m. 187/f.1 uyarınca, hukuki nitelik bakımından, kesin vade oluşturduğu 

kabul edilmektedir89. Ancak bu görüşü benimseyenler, kesin vadeye ilişkin aksinin 

ispatı noktasında ayrılmaktadırlar. 

Ticari satımda, belirli bir vade kararlaştırıldığında, öğretide bir görüş, ticari 

satım sözleşmelerinde kararlaştırılan bu vadenin, satıcı tarafından aksinin 

                                                 
86 Bkz. : 2.3.2.1., s. 15. 
87 TBKT m 211/(2) karşılık gelen düzenlemesi ile ticari satım sözleşmelerine ilişkin “teslim” yerine, 
doğru olarak “zilyetliğin devri” teriminin kullanımı ile arılaştırılmış anlatımı dışında herhangi bir 
farklılık getirmemekle, konu hakkında yaptığımız açıklamalar yapılacak değişiklik sonrası 
güncelliğini korumuş olacaktır. 
88 Becker, a.g.e. , s. 42. 
89 Aral, a.g.e. , s. 94; Arsebük, a.g.e. , s. 862; Hatemi/Serozan/Arpacı, a.g.e. , s. 78; Havutçu, a.g.e. , s. 
57; Öz, iş sahininin dönmesi, , s. 178; Reisoğlu, a.g.e. , s. 344; Serozan, a.g.e. , s. 249; Serozan, v.d., 
a.g.e. , s. 237; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e. , s. 1273; Tunçomağ, a.g.e. , s. 107. 
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ispatlanabilir kesin vade olduğunu yani BK m. 187/f.1 düzenlemesini bir karine 

olarak kabul eder90. 

Öğretide ticari satım sözleşmelerinde kararlaştırılan belirli bir vadenin kesin 

vade kabul edenlerin bir kısmının görüşü ise, kararlaştırılan bu vadenin kesin 

olmadığının satıcı tarafından ispatlanabilmesinin olanaksızlığını, yani BK m. 187/f.1 

düzenlemesinin bir faraziye (fiction) getirdiğini kabul eder91. 

Genel hükümlerde bulunan BK m. 107/b.3’de tarafların iradelerinin 

sözleşmede kararlaştırılan belirli bir vadenin ifa için özgülenen yegane zaman kesiti 

saymaları durumunda sözleşmede kesin vadenin bulunduğu ve bunun temerrüde 

düşen borçluya karşı alıcının seçimlik haklarını kullanmasında gereken mehil tanıma 

zorunluluğunu bertaraf etmesi düzenlenmiştir92. Buna göre, BK m. 107/b.3’ün 

uygulama alanı bakımından, BK m. 101/f.2 uyarınca, borçlunun temerrüde 

düşmesinde aranan ihtar koşulunu ortadan kaldıran taraflarca kararlaştırılmış belirli 

bir vadeye göre, sınırları daha daraltılmış olmaktadır. 

BK m. 187/f.1 düzenlemesi ile ticari satım sözleşmelerinde, BK m. 101/f.2 

anlamında taraflarca kararlaştırılmış belirli bir vadenin yer alması hâlinde, alıcının 

haklarını kullanabilmesi için BK m. 107/b.3 aranan sıkı koşullar bulunmaksızın 

satıcıya mehil verilmesi aranmamaktadır93. BK 101/f.2 ile BK m. 107/b.3 arasındaki 

ilişkiyi bir piramit üzerinde göstersek, BK m.101/f.2 piramidin daha altında, BK m. 

107/b.3 piramidin daha üstünde olurdu. BK m. 187/f.1’in rolü taraflarca BK m. 

101/f.2 anlamında kararlaştırılmış belirli bir vadeye, piramidin yukarısında yer alan 

fonksiyonu vermektedir. Böylelikle ticari satım sözleşmelerinde sadece belirli bir 

vade kararlaştırılması ile alıcı, satıcıya karşı haklarını kullanması için genel 

hükümlerde bulunan mehil verme zorunluluğundan kurtulmaktadır.  

                                                 
90 Aral a.g.e. , s. 94; Becker, a.g.e. , s. 42; Gümüş, a.g.e. , s. 80; Karahasan, a.g.e. , s. 226; Serozan, 
a.g.e. , s. 250; Tandoğan, özel borç iliş., s. 133; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e. , s. 1273; 
Tunçomağ, a.g.e. , s. 108; Yavuz, a.g.e. , s. 42. 
91 Aral, a.g.e. , s. 94; Gümüş, a.g.e. , s. 80. 
92 Aral, a.g.e. , s. 94; Arsebük, a.g.e. , s. 862; Buz, a.g.e. , s. 108; Eren, a.g.e. , s. 1069; Gümüş a.g.e. , 
s. 80; Havutçu, a.g.e. , s. 53; Kılıçoğlu, a.g.e. , s. 505; Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 422; Reisoğlu, a.g.e. , 
s. 344; Serozan,v.d., a.g.e. , s. 228; Tekinay, / Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e. , s. 1272; Yavuz, 
a.g.e. , s. 42; von TUHR, a.g.e. , s. 753. 
93 Bkz.: s. 41, dn. 89. 
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BK m. 187/f.1 yedek hukuk normu olarak mevzuatımızda yerini aldığını94, 

gözden kaçırmamak gerekmektedir. Ticari satım sözleşmesinde kararlaştırılmış 

belirli bir vade, kesin vadedir. Ancak, anılan kesin vadenin bir faraziye olduğunun 

kabul edilmesi, BK m. 187/f.1 hükmünün yedek hukuk kuralı olma niteliği ile 

bağdaşmaz. Bu nedenle, satıcının da sözleşmede kararlaştırılmış belirli bir vadenin 

kesin vade olmadığının ispatlamasını yapabileceğini kabul etmekteyiz. BK m. 

187/f.1 ile ticari satım sözleşmelerinde belirlenmiş vadenin kesin vade olduğuna dair 

bir karine getirildiğini kabul etmekteyiz.  

Ticari satım sözleşmesinde kararlaştırılan belirli bir vadenin kesin olmadığı 

sözleşmede açıkça kayıt altına alınabileceği gibi, işin niteliğinden de anlaşılabilir95. 

Ticari satım sözleşmesinde belirli bir vade bulunmasına karşın bu vadenin 

kesin sayılamayacağına ilişkin olarak,  sözleşmede kararlaştırılan malın tesliminde 

geri kalan kısmın sonradan teslim edilebileceğinin kayıt altına alınması ya da 

mevsimlik malda, belirli bir teslim vadesi kararlaştırılmış olsa dahi ticari teamül 

gereği sezon başında teslimin yeterli olabileceğini örnekler cümlesinden verebiliriz96.  

Kesin vade karinesine göre, ifanın kararlaştırılan belirli bir vadede 

gerçekleştirilmemesi hâlinde, bu vade sonrasında ifayı kabul etme yetkisinin alıcıda 

bulunduğu benimsenmektedir. Dolayısıyla bu görüşte, alıcının sonradan yapılan ifayı 

reddetmesi temerrüde düşmesine yol açmayacaktır. Kesin vade karinesinin sadece 

alıcı yönünden, vade sonrası ifayı kabul yetkisi vermesi nedeni ile bu görüşe, nispi 

kesin vade karinesi de denilmektedir97. 

3.3.2. Belirli Bir Vadenin Alıcının Seçimine Etkisi: 

Satıcının temerrüdünde alıcının seçimlik hakları yönünden bildirimde 

bulunulmaması BK m. 106/f.2’de kural olarak, alıcının ifa ve gecikme tazminatı 

istediği sonucuna bağlanıyordu98. Ticari satım sözleşmelerinde satıcının mütemerrit 

                                                 
94 Aral, a.g.e. , s. 94. 
95 Gümüş, a.g.e. , s. 81. 
96 Becker, a.g.e. , s. 42, 43. 
97 Gümüş, a.g.e. , s. 80. 
98 Bkz.: 3.2.2.,  s. 26 vd. 
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olmasına ait kural, BK m. 187/f.1’de alıcının beyanda bulunmaması hâlinde, ifa 

yerine müspet tazminatı seçmesi olarak kabul edilmiştir99. 

Alıcının bildirimde bulunmadığı durumda, ifa yerine müspet tazminatı 

seçtiğinin kabulü bir karinedir100. BK m. 187/f.1 bir yedek hukuk kuralı olmakla bu 

karinenin aksi satıcı tarafından ispatlanabileceği gibi, sözleşmede açıkça 

kararlaştırılması da mümkündür101. 

BK m. 187/f.1’de alıcının ifa yerine müspet zararı seçtiğinin öngörülmesi 

hemen aynı maddenin ikinci fıkrasında102 “Alıcı teslimi istemek niyetinde ise 

muayyen müddetin inkizasında satıcıyı bundan haberdar etmesi lazımdır.” kuralı ile 

madde tamamlanmaktadır. Buna göre, alıcının talebi temerrüde karşın aynen ifa ise, 

bunu satıcıya bildirmelidir103. Mehaz İsviçre BK m. 190/f.2’de alıcının bildiriminin 

hemen yapılması yer almaktadır. Ancak, gecikmeksizin yapılmasına BK m. 

187/f.2’de yer verilmemesinin kaynak kanundan ayrılma anlamına gelmeyeceği 

öğretide savunulmaktadır104. BK m. 187/f.2’nin karşılığı olan Türk Borçlar Kanunu 

Tasarısı madde 211/f.2’de “Alıcı, satılanın devredilmesini isteme niyetinde ise, 

belirlenen sürenin bitiminde bunu satıcıya hemen bildirmek zorundadır.” şeklinde 

kaleme alınmakla mevcut durumun mehaz ile ayrılan eksikliği giderilmiş olmaktadır. 

 Buna göre, ticari satım sözleşmesinde satıcının temerrüdü gerçekleşmişse, 

belirli olan vadenin bitimiyle birlikte alıcı harekete geçip satıcıya ifa istemine dair 

bildirimini yapmalıdır. Bu bildirim, en geç belirli olan vadenin bitimini takip eden ilk 

gün olmalıdır105. Sürenin sözleşme konusunun değerini her an etkileyebileceği 

                                                 
99 Bkz.: TBKT için, s. 41, dn. 87. 
100 Aral, a.g.e. , s. 95; Becker, a.g.e. , s. 43; Gümüş, a.g.e. , s. 81; Hatemi/Serozan/Arpacı, a.g.e. , s. 
78; Karahasan, a.g.e , s. 226; Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 422; Olgaç, a.g.e. , s. 32; Reisoğlu, a.g.e. , s. 
344; Tandoğan, özel borç iliş., s. 134; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e. , s. 1277; 
Tunçomağ, a.g.e. , s. 109; Yavuz, a.g.e. , s. 42. 
101 Yavuz, a.g.e., s. 43.  
102 TBKT m. 211/(3) karşılayan hüküm olup, arı dil kullanımı dışında aşağıda açıklanacağı üzere, 
kaynak İsviçre BK 190/f.2’de yer alan “hemen” kelimesinin kullanımı sonucunu değiştirmemiştir. 
103 İhbar bildiriminin külfet olduğuna görüşü bulunmaktadır. Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 48, s. 347 
(Gümüş, a.g.e , s. 81, dn. 347’den naklen). 
104 Aral, a.g.e. , s. 95; Gümüş, a.g.e. , s. 81; Olgaç, a.g.e , s. 32; Tandoğan, özel borç iliş., s. 134; 
Tunçomağ, a.g.e , s. 109; Yavuz, a.g.e , s. 43. 
105 Aral, a.g.e. , s. 95; Gümüş, a.g.e , s. 81; Tunçomağ, a.g.e , s. 109. Bkz.: Elektronik iletiler 
hakkında, s.14, dn. 25. 
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durumlarda, teleks, telefaks, telgraf yararlanılarak bildirimin aynı gün içerisinde 

yapılması gerektiği görüşü bulunmaktadır106. Örneğin, satım ile devri yapılacak edim 

borsa işlemlerine tabi altın olması durumunda bildirimin aynı gün yapılmalıdır. 

İstisnai veya özel durumların gecikmeyi haklı kıldığı hâllerde, daha sonra normal 

haberleşme araçlarıyla bildirimde bulunulabilir107. 

Alıcının, satıcıya ifa talebine ilişkin yaptığı bildirimin hukuki niteliği 

itibarıyla, açık veya zımni olarak, bize göre, amacı ve işlevi gözetilerek öğrenilmesi 

gerektiği108 görüşümüz ile ayrıldığımız, ulaşması gereken olarak kabul edilen bir 

irade beyanıyla kullanılan yenilik doğuran bir haktır109. Tarafların anlaşmaları ile 

bildirimin yapılmaması nedeniyle ortadan kalkan alıcının aynen ifa talebinin yeniden 

sağlanması mümkündür110. Ancak tarafların bu konuda anlaşmaları ile kesin vade 

hususunda karineyi de ortadan kaldırmış oldukları kabul edilmektedir111. 

Ticari satım sözleşmesinde, alıcının BK m. 187 hükmünden yararlanmasına 

dair madde metninde açıkça bulunmasa dahi, satıcının temerrüde düşmesinde kusurlu 

olması hâli aranılacaktır112. Şayet BK m. 187’nin tatbikinde satıcının kusurlu 

bulunması unsur olarak yer almasaydı, alıcının satıcıya kusurunun olmadığı durumda 

hemen aynen ifayı seçtiğini haber vermemişse, her türlü hukuki dayanaktan yoksun 

kalmış olurdu. Öğretide belirtilen hak kaybının önüne geçebilmek için BK m. 

187/f.2’nin sadece satıcının temerrüde düşmede kusurlu olması hâlinde 

uygulanabileceğini kabul eder113. Bu görüş kapsamında, belirli vadeli ticari satım 

sözleşmesinde, satıcı kusursuz olarak temerrüde düşmüş ise, BK m. 187 hükmü 

sadece kesin vade olarak karine teşkil etmekte olup, ayrıca alıcının seçiminin ifa 

yerine müspet zararın tazmin edilmesi olduğu karinesi işlevini sağlamayacaktır. 

Buna karşılık öğretide katıldığımız bir başka görüş, kesin vade ile müspet zararın 

tazmini karineleri arasında organik bağ bulunduğunu ve satıcının kararlaştırılan 
                                                 
106 Aral, a.g.e. , s. 95; Gümüş, a.g.e , s. 81; Tunçomağ, a.g.e , s. 109.  
107 Aral, a.g.e. , s. 95. 
108 Bkz.: s. 14. 
109 Aral, a.g.e. , s. 95. 
110 Aral, a.g.e. , s. 95; Gümüş, a.g.e , s. 82; Tandoğan, özel borç iliş., s. 134; Tunçomağ, a.g.e , s. 109. 
111 Gümüş, a.g.e. , s. 82. 
112 Bkz.: s. 48. 
113 Koller, Art. 191, N. 17, s. 1076 vd.; Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 190, N. 9, s. 172 
(Gümüş, a.g.e. , s. 82, dn. 352’den naklen). 
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belirli vadenin dolması ile mütemerrit olmada kusursuzsa, müspet zararın tazmini 

karinesi ile beraber kesin vade karinesinin yürürlükten kalkmış olacağını kabul 

eder114. 

Öğretide ticari satım sözleşmesinde BK m. 187 maddesinin alıcının seçimlik 

haklarına etkisi bağlamında farklı bakış açıları ile açıklama yapılmaktadır. Bir görüş, 

ticari satım sözleşmelerinde belirli bir vadenin bulunmadığı hâlde, satıcının 

temerrüdü ortaya çıkarsa, alıcının genel hükümlerde bulunan sözleşmeden dönme 

seçeneğinin bulunmadığını savunmaktadır115.  

Buna karşılık diğer görüş, BK m. 187’nin anlam ve amacını dikkate alarak, 

alıcının kusuruyla temerrüde düşen satıcıya karşı BK m. 106/f.2 gereğince 

sözleşmeden dönme hakkının bulunduğunu kabul etmektedir116. Bu görüş, BK m. 

187’nin amacının genel hükümlere kıyasla, alıcıyı daha olumlu duruma taşımak 

olduğundan yola çıkar ve dönme hakkının alıcıya ticari satım sözleşmesinde 

tanınmamasının, genel hükümlerden daha olumsuz bir duruma getirmeyi kanun 

koyucunun benimsemeyeceği sonuç olarak görür. Bu görüş üzere, BK m. 106 

hükmüne göre, alıcının satıcıya ek süre vermesi gerektiğini kabul eder117. Bu görüş 

üzere, ancak BK m. 107 kapsamında, alıcı satıcıya dönme hakkını kullanırken uygun 

mehil tanımama hakkına sahip olabilecektir118. 

Ticari satım sözleşmelerinde, dönme hakkının kullanılabileceğini kabul 

edenler. Bu hakkın satıcıya derhal bildirilmesinin gerekip gerekmediğine ilişkin 

görüş ayrılığı taşımaktadırlar.  

                                                 
114 Gümüş, a.g.e. , s. 82. 
115 Cavin, a.g.e. , s. 44; Oser/Schönenberger, a.g.e. , Art. 190, N.14 s. 814 (Gümüş, a.g.e. , s. 83, dn. 
355’den naklen); Becker, a.g.e. , s. 44. 
116 Giger, Art. 191, N. 35, s. 199; Huguenin, a.g.e. , N. 194, s. 29; Keller/Siehr, a.g.e., s. 35; Koller, 
Art. 191, N. 17, s. 1076 vd.; Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 190, N.9, s. 172; Schönle, 
Art. 191, N. 14, s. 328 (Gümüş, a.g.e. , s. 83 dn. 356’dan naklen); Aral, a.g.e. , s. 95; Feyzioğlu, 
Akdin M. N., s. 239;; Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 423; Serozan, a.g.e. , s. 252; Tandoğan, özel borç iliş., 
s. 134; Tunçomağ, a.g.e. , s. 109; Yavuz, a.g.e. , s. 43. 
117 Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 423. 
118 Gümüş, a.g.e. , s. 82. 
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Bir görüş, dönme hakkının kullanılmasında, herhangi bir spekülatif durum 

olmadığından hemen kullanılmasının gerekmeyeceğini kabul etmektedir119. Bu görüş 

üzere, alıcı uygun bir düşünme süresi içinde dönme hakkını kullanabilir ve bunda da 

üst sınırı, borcun ifa edilmemesi nedeniyle istenebilecek tazminat alacağının tabi 

olduğu zamanaşımı süresi oluştur120.  

Dönme hakkının alıcı tarafından, BK m. 187/f.2’de ki aynen ifa seçimi gibi 

gecikmeksizin kullanması gerektiği de savunulmaktadır121. Son görüş, taraflar 

arasındaki ilişkinin hızlı ve güvenli tasfiyesini tesis etme amacını gerçekleştirmenin 

BK m. 187 ve 188’de bulunmasını dayanak olarak gösterir. Bu kapsamda, BK m. 

187/f.2’nin uygulama bulduğu bir durumda kullanılan seçim hakkı, sonradan 

yapılmak istenen bir değiştirme hakkını (ius variandi) ortadan kaldırır. Örneğin 

müspet zararının tazminini istemiş sayılan alıcı, sonradan sözleşmeden 

dönemeyecektir122. 

3.3.3. Müspet Zararın Hesaplanması: 

3.3.3.1. Genel Olarak: 

Borçlar Kanunumuzun 188. maddesinde123, belirli bir vadesi olan ticari satım 

sözleşmesinde alıcı bakımından ortaya çıkan zararın hesaplanması ve tazminine dair 

düzenlemeler bulunmaktadır. 

Borçlar Kanunu m. 188/f.1, “Borcu ifa etmeyen bayi, müşteriye bu yüzden 

terettüp eden zararı zâmin olur.” düzenlemesi ile genel hükümlerde bulunan BK m. 

102/f.1 hükmüne parelel bir metindir. Her ne kadar sorumluluğun oluşumunda kusur 

                                                 
119 Giger, Art. 191, N. 43, s. 201; Koller, Art. 191, N. 19, s. 1077(Gümüş, a.g.e. , s. 83’de dn. 358’den 
naklen); Aral, a.g.e. , s. 96; Gümüş, a.g.e. , s. 83 dn. 358. 
120 Giger, Art. 191, N. 43; Schönle, Art. 191, N. 16 (Aral, a.g.e. , s. 96’da dn. 21’den naklen). 
121 Keller/Siehr, a.g.e., s. 35 vd. (Aral, a.g.e. , s. 96’da dn. 20’den naklen); Gümüş, a.g.e. , s. 83; 
Serozan, a.g.e. , s. 252; Tandoğan, özel borç iliş., s. 135. 
122 Gümüş, a.g.e. , s. 83. 
123 Bkz.: TBKT m. 212 değişikliğinin sonucu için s. 49, dn. 130, c. son. 
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bulunmasına unsur olarak BK m. 102’de değinildiği hâlde, BK m. 188’de yer 

almaması, sorumlulukta kusur unsurunun aranmayacağını göstermez124. 

 Alıcı açısından oluşan müspet zararın hesaplanmasına yer veren Borçlar 

Kanunu m. 188/ f.2 ve f.3 iki özel kuralı bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar, fark 

teorisinde dayanağını bulan müspet zararın hesaplanmasındaki kriterler olan, BK m. 

188/f.2’de somut ile BK m. 188/f.3’de soyut yöntemlerdir. Bu yöntemler ile alıcı, ifa 

etmediği edimin değeri, yani ifa etmemeden doğan zararı ile satış bedeli arasındaki 

farkı tazminat olarak talep etmek imkânına sahip olmaktadır125. Böylelikle, alıcının 

satıcıya karşı ileri süreceği müspet zararının ispatlanmasında, genel hükümlere 

nazaran kolaylık getirilmektedir126. Kolaylıklarına karşın, koşulları gerçekleşip BK 

m. 188/f.1 ve f.2 uygulama alanı bulmasında da, alıcı belirtilen yöntemlerle 

sınırlandırılmış değildir. Alıcının genel hükümlere göre, zararını ispat ve talep 

edebilmesi mümkündür127. 

 Müspet zararın hesaplanma kriterlerini haiz BK m. 188/f.2 ve f.3 

düzenlemeleri, kural olarak, alıcının müspet zararın tazminini talep ettiği karinesinin 

bulunduğu durumlarda uygulama alanı bulacaktır. Öğretide, BK m. 188/f.2 ve f.3 

düzenlemelerinin kesin vade karinesinin bulunmadığı sözleşmelerde de satıcının 

temerrüdü hâlinde, uygulanacağı kabul edilmektedir128. Bu bağlamda, BK m. 188 

düzenlemeleri, alıcının aynen ifayı istediğini ihbar ettiği durumlarda, aynen ifayla 

birlikte istenebilecek tazminatında veya aynen ifanın talep edilmesi sonrasında, BK 

m. 106 vd. uyarınca aynen ifadan vazgeçilerek müspet zararın tazmininin talep 

edilmesi hâlinde de uygulama sahası bulacaktır. 

                                                 
124 Aral, a.g.e. , s. 96; Becker, a.g.e. , s. 45; Feyzioğlu, Akdin M. N., s. 240 vd.; Gümüş, a.g.e. , s. 84; 
Tandoğan, özel borç iliş., s. 139; Tunçomağ, a.g.e. , s. 111. Düzenlemenin bu hâliyle örtülü olarak 
BK m. 96 vd. özellikle de BK m. 106/f.2 hükmüne atıfta bulunduğu belirtilmektedir (Aral, a.g.e. , s. 
97 dn. 24). 
125  Schönle, Art. 191, N. 6; Giger, Art. 191, N. 23-24 (Aral, a.g.e. , s. 97 dn. 25’den naklen). 
126 Tercier, N. 220; Cavin, s.49 (Aral, a.g.e. , s. 97 dn. 26’dan naklen); BGE 105 II 89 (Gümüş, a.g.e. , 
s. 85 dn. 365’den naklen). 
127 Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 6 ve 7; Cavin, a.g.e. , s. 50; BGE 43 II 214 yahut JdT 1917 I 592; 
BGE 105 II 87 yahut JdT 1980 I 17 (Aral, a.g.e. , s. 97 dn. 27’den naklen); Koller, Art. 191, N. 3, s. 
1080; Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 191, N.1, s. 173; BGE 120 II 299; 105 II 89 
(Gümüş, a.g.e. , s. 85 dn. 366’dan naklen). 
128 Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 9; Giger, a.g.e. , Art. 191, N. 6  (Aral, a.g.e. , s. 97 dn. 29’dan 
naklen). Yukarıda müspet zarar konusuna atıfta bulunabilirsin. 
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Somut ve Soyut ölçüt yöntemlerinin yalnızca ticari satım sözleşmelerine özgü 

olarak uygulanacağı, BK m. 188/f.2 ve f.3 düzenlemesinin sistematik konumu ile 

metni dikkate alınarak savunulmaktaysa da129; bizim de kabul ettiğimiz görüş olan, 

ticari satım dışında yer alan adi satım sözleşmelerinde de uygulama alanı 

bulabileceğidir130. 

 Satıcının ediminin imkânsızlaşması ve BK m. 193/f.1 kapsamında kısmi zapt 

durumlarında kıyasen BK m. 188/f.2 ve f.3 düzenlemeleri uygulanır131. 

3.3.3.2. Somut Ölçüt Yöntemi: 

 BK m. 188/f.2 düzenlemesinde, “Ticari muamelesinde bayi, borcunu ifa 

etmezse müşteri mebiin semeni ile kendisine teslim edilmeyen şey yerine bir diğerini 

almak için hüsnüniyetle verdiği semen arasındaki farkı bayie tazmin ettirebilir.” 

hükmü bulunmaktadır. BK m. 188/f.2 hükmüne göre, mütemerrit olan satıcıya karşı 

alıcının, satım sözleşmesinin konusunda bulanan devredilecek olanı başka bir yerden 

sağlayabilmesi ve bu yolda dürüstlük kuralına uygun şekilde başkasıyla yaptığı 

sözleşmeye ilişkin semen ile ifa edilmeyen sözleşmenin semeni arasındaki farkı talep 

edebilmesi mümkün olmaktadır. Alıcının, temerrüde düşülen satıma konu devri 

yapılacak edimi, başka yerden temin için yaptığı alım hakkında ikame alım132 

terimini kullanmaktayız. 

                                                 
129 Oser/Schönberger, a.g.e. , Art. 191, N. 6, s. 816 vd.( Gümüş, a.g.e., s. 87, dn. 385’den naklen); 
Koller, a.g.e., Art. 191, N. 25, s. 1084; Keller/Siehr, a.g.e., s. 39 (Gümüş, a.g.e., s. 90, dn. 405’den 
naklen); Cavin, a.g.e., s. 49 (Aral, a.g.e., s. 100, dn. 42’den naklen). 
130 Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 39, s. 376; Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 191, N.8, s. 
173 (Gümüş, a.g.e., s. 90, dn. 406’dan naklen); Aral, a.g.e., s. 99 vd.; Hatemi/Serozan/Arpacı, a.g.e., 
s. 78; Tandoğan, özel borç iliş., s. 146; Tunçomağ, a.g.e., s. 110; Yıldız ABİK, Promosyonlu Satım 
Sözleşmesi, Ankara, Seçkin, 2002, s. 230. TBKT m. 212 (Bkz.: s. 20, dn. 1) düzenlemesinde, 
maddenin başlığı ve içeriği göz önüne alındığında, somut ve soyut ölçüt yöntemlerinin adi satım 
sözleşmelerinde de uygulanabilecektir.  
131 Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 9; OR-Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 4; BGE 104 II 198 (Aral, a.g.e. , s. 
97 dn. 28’den naklen); Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 9, s. 358 vd.; Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 4, 1080; 
Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 191, N.1, s. 173 (Gümüş, a.g.e. , s. 84 dn. 363’ten 
naklen). 
132 Açık kapama mübayaası veya kapama alımı terimleri de kullanılmaktadır (Olgaç, a.g.e. , s. 39 dn. 
17). 
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 Alıcının mütemerrit satıcı yerine sözleşmenin konusunu başka bir yerden 

temininde MK. m. 2’de ifadesini bulan dürüstlük kuralına uygun hareket etmelidir133. 

Bu alıcının, zararı azaltacak tarzda uygun koşulların tesis etmesini gerektirir134. 

Sözleşme edimini başka yerden temin ederken alıcının dürüstlük kuralına uygun 

hareket etmesinde, sadece kendi menfaatini gözetmesi yeterli olmaz, aynı zamanda 

satıcının da menfaatini korumalıdır135. 

Dürüstlük kuralı, ikame alım ile temin edilen malın, sözleşmeye göre teslimi 

gereken yerden, şayet bu mümkün olmuyorsa, mümkün olduğu kadar uygun 

koşullarda alınabilen başka bir yerden alımın yapılmasını gerektirir136. Ticari hayatta 

hızlı akışın bir sonucu olarak, ikame alımda alıcının uzun süreli arayışa girmesi 

istenemez, alıcının işinde elde ettiği deneyime uygun davranması yeterli sayılır137. 

Bu bağlamda, ifanın imkânsızlaşması, belirli olan vadenin tamamlanmış olması veya 

BK m. 106/f.2’ye göre, aynen ifadan vazgeçilmesi üzerine alıcı ikame alımı 

gecikmeden yeterli süre içerisinde yapmalıdır138. 

 Alıcı tarafından ikame yoluyla satın alınan malın, temerrüde konu mal ile 

aynı vasıfları taşımalıdır. Alıcının ikame yoluyla temin ettiği mal üst kalitedeyse, bu 

durumda satıcının ödemesi gereken tazminatta indirim yapılır139. Eğer, somut olayın 

gelişimi alıcının üst kalitede malı almasını haklı kılıyorsa, satıcının ödemesi gereken 

tazminattan indirim yapılmamalı, riski satıcı taşımalıdır140. Örneğin alıcının yapmış 

olduğu piyasa araştırmasında, temerrüde konu malın vasıflarına eşdeğer mal 

                                                 
133 Havutçu, a.g.e. , s. 117; Tandoğan, özel borç iliş., s. 140. 
134 Aral, a.g.e. , s. 98; Tandoğan, özel borç iliş., s. 140. 
135 Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 4, 1080; Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 191, N.1, s. 173 
(Gümüş, a.g.e. , s. 85 dn. 371’den naklen). 
136 Giger, a.g.e. , Art. 191, N. 35; OR-Koller, Art. 191, N. 12 (Aral, a.g.e. , s. 98 dn. 32’den naklen); 
Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 4, 1080; Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 191, N.1, s. 173 
(Gümüş, a.g.e. , s. 86 dn. 377’den naklen). 
137 Giger, Art. 191, N. 35; Keller/Siehr, a.g.e. , s. 38; Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 20 (Aral, a.g.e. , s. 
98 dn. 33’ten naklen); Tandoğan, özel borç iliş., s. 140. 
138 Giger, a.g.e. , Art. 191, N. 36; OR-Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 10; Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 19 
(Aral, a.g.e. , s. 98 dn. 30’dan naklen). 
139 Giger, a.g.e. , Art. 191, N. 37; OR-Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 13; Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 21 
(Aral, a.g.e. , s. 98 dn. 34’ten naklen); Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 13, s. 1081; Schönle, a.g.e. , Art. 
191, N. 21, 366 (Gümüş, a.g.e. , s. 86 dn. 378’den naklen); Tandoğan, özel borç iliş., s. 141; Yavuz, 
a.g.e. , s. 44. 
140 Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 13, 1081; Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 191, N.4, s. 173 
(Gümüş, a.g.e. , s. 86 dn. 379’dan naklen). 
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kalmamışsa, aynı koşullarda ikame alımın mümkün olmaması söz konusu olabileceği 

gibi, alıcının ikame mala acilen gereksinimi varsa ve üst kalitedeki mala dair ikame 

alımın yapılmaması durumunda, daha fazla masrafa girilecek veya daha fazla hâl 

fırsatı kaçacaksa, yapılan ikame alımdaki yüksek bedel nedeniyle tazminattan 

indirim cihetine gidilmeyecektir. Şayet alıcı daha düşük bir bedel ile ikame alım 

yapmış ise, elde ettiği kazancı ne gerçek olmayan vekâletsiz iş görme ne de başkaca 

bir nedenle iade ile yükümlü değildir141. 

 Alıcı yönünden ikame alım yapmak, BK m. 188/f.2 anlamında bir borç veya 

külfet oluşturmaz. Ne var ki, alıcının satıcının zararını artırmama külfeti, alıcıya 

ikame alım yapmasını bir külfet olarak yükleyebilir. Buna göre, ikame alım olanaklı, 

beklenebilir ve amaca uygun ise, alıcı için aksi öğretide savunulmakla birlikte142 

ikame alım yapma külfeti vardır143. Buna karşılık, satıcının kendisi satın almanın 

özel zorlukları dolayısıyla malı teslim etmiyorsa, belirttiğimiz külfet yoktur144. 

Alıcının bu külfeti yerine getirmekten kaçınması, BK m. 188/f.1’e dayalı talep 

çerçevesinde külfetin yerine getirilmemesi dolayısıyla meydana gelen zararların 

tazmini istenemez145. Satıcının ödeme gücü şüpheli ise ve bu nedenle alıcı ikame 

alımını kendisi için bir zarar tehlikesi yerine getirmek zorundaysa da ikame alımı 

gerekmez146. 

 Fark teorisinin uygulama alanı olan BK m. 188/f.2 düzenlemesi, alıcının 

semen ödeme borcunu ortadan kaldırır. İkame alıma ilişkin giderler, satım bedeli ile 

ikame alım bedeli arasındaki fark, ikame alım yapılmamış olsaydı ortaya çıkan 

                                                 
141 Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 8; s. 1080 ve 108; 1Oser/Schönenberger, a.g.e. , Art. 191, N. 9, s. 817 
(Gümüş, a.g.e. , s. 86 dn. 380’den naklen); Tandoğan, özel borç iliş., s. 141. 
142 Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 21, s. 369 (Gümüş, a.g.e. , s. 86 dn. 382’den naklen). Bkz.: s. 50 dn. 
158. 
143 Becker, a.g.e. , s. 45. Giger, a.g.e. , Art. 191, N. 51, s. 218; Huguenin, a.g.e. , N. 199, s. 31; Koller, 
a.g.e. , Art. 191, N. 31; Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 13 (Gümüş, a.g.e. , s. 86 dn. 381). Bkz.: s. 51 dn. 
159. 
144 Becker, a.g.e. , s. 45. 
145 Gümüş, a.g.e. , s. 87. 
146 Becker, a.g.e. , s. 45. 
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zarardan daha büyük olduğu durumunda satıcıya yükleyebilir147. Eğer, kaçınılması 

olanaksız giderler söz konusu ise satıcının sorumluluğu bulunmaz148. 

Somut zararın belirlenmesinde, kaynak İsviçre BK m. 191/f.2’nin Fransızca 

metninde yazıldığı şekilde BK m. 188/f.2’de “ikame alımda verilen semen” ifadesi 

kullanılmıştır. Oysa, kaynak kanunun aynı maddesine ilişkin Almanca ve İtalyanca 

metinlerinde “yapılan ikame alımdaki semen” deyişi kullanılmıştır149. Metinler 

arasındaki farklı anlatım, somut zararın hesaplanmasında, ikame alımın bedelinin 

yerine getirilmesinin aranacağı sonucunu davet etmez. Alıcının zararının 

hesaplanmasında ikame alım için sözleşme yapılmış olması yeterli olur.  

İkame alım sözleşmenin kurulduğunu ispatlama alıcının yükümlülüğündedir. 

Dürüstlük kuralı, hayatın olağan akışında kural olarak yapılmaktadır. Bu nedenle, 

ayrıca ispatlanmasını gerektirmezken, öğretideki alıcıya ikame alım sözleşmesini 

dürüstlük kuralına uygun olarak yaptığını ispat yükümlülüğü getiren görüşe150 

katılmamaktayız151. Yapılan ikame sözleşmesinin muvazaalı olduğunu ispatlamak 

satıcıya aittir152. 

Dürüstlük kuralının, alıcı tarafından ikame alımın yapılmasında ihlali 

durumunda, tazminatın belirlenmesinde, iyiniyetli ikame alımında ödenmesi gereken 

bedel dikkate alınarak yapılmalıdır153. 

3.3.3.3. Soyut Ölçüt Yöntemi: 

Borçlar  Kanunumuzun   188/f.3   metninde,  “Mebi,  borsaya kayıt ve  kabul 

edilmiş olan veya cari fiatı bulunan mallardan ise müşteri yerine bir diğerini almağa 

muhtaç olmaksızın mebiin semeni ile teslim için muayyen olan günün fiatı arasındaki 

farkı zarar ve ziyan olmak üzere isteyebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

                                                 
147 Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 14, s. 1081 (Gümüş, a.g.e. , s. 87 dn. 384’ten naklen) 
148 Becker, a.g.e. , s. 46. 
149 Aral, a.g.e. , s. 98. 
150 Gümüş, a.g.e. , s. 85. 
151 Aynı görüşte, Havutçu, a.g.e. , s. 118; Yavuz, a.g.e. , s. 44. 
152 Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 17 (Aral, a.g.e. , s. 99 dn. 36’dan naklen). Yavuz, a.g.e. , s. 44 
153 Giger, a.g.e. , Art. 191, N. 34; Keller/Siehr, a.g.e. , s. 38; OR-Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 7; 
Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 18 (Aral, a.g.e. , s. 99 dn. 35’ten naklen). 
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Belirtilen hükme göre zararın hesaplanması, soyut ölçüt yöntemini 

oluşturmaktadır154. Soyut ölçüt yöntemine göre, satım sözleşmesinin konusunu 

oluşturan devredilecek edimin bir cari yani piyasa fiyatı veya borsa fiyatı varsa, alıcı, 

ikame alımda bulunmaksızın, ifa edilmeyen satım sözleşmesindeki bedel ile satıma 

konu olan devredilecek edimin ifa zamanındaki piyasa veya borsa fiyatı arasındaki 

farkı tazminat olarak isteyebilecektir. 

Soyut ölçüt yönteminde, yerine getirilmemiş olan satım konusu devredilecek 

olanın borsa veya piyasa fiyatının bulunması unsurunun açıklığa kavuşturulabilmesi 

için öncelikle piyasa ve borsa fiyatlarının tanımını yapmalıyız. Piyasa fiyatı, belirli 

türdeki bir malın, belirli bir ticari çevrede serbest arz ve talep kuralına göre, oluşan 

fiyatıdır155. Borsa fiyatı ise, tacirlerin belli zamanlarda paraya dönüştürülebilen belli 

mallar özellikle misli şeyler ve menkul kıymetler üzerinde alış veriş yaptıkları, 

kanunlarla özel bir şekilde yapılanmış pazarlarda serbest arz ve talebe göre oluşan 

fiyattır156. Genellikle, piyasa veya borsa fiyatları belirli aralıkta karşımıza 

çıkmaktadır ki bu durumda, ortalama fiyat dikkate alınacaktır157. Satım bedelinin, 

alıcının veya satıcının kişisel durum ve yapılarına uygun olarak belirlenmesi piyasa 

fiyatı sayılamaz158. Örneğin bir sanat eserinin satılmasında BK m. 188/f.3 uygulama 

sahası bulamayacaktır159. 

Soyut ölçüt yönteminde BK m. 188/f.3’e göre, zararın hesaplanması, ifa 

zamanındaki fiyat baz alınarak yapılacaktır. Bir başka boyutuyla, alıcının aynen ifa 

talebinin ortadan kalktığı andaki piyasa fiyatı soyut ölçüt yöntemine göre zararın 

belirlenmesinde dikkate alınacaktır160. 

                                                 
154 Bkz.: Soyut ölçüt yönteminin gerekçesinin yoksun kalınan hâlın hesaplanması ile ifa edilmeyen 
edimin değerinin belirlenme tarzı olduğuna ilişkin görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için Havutçu, 
a.g.e. , s. 119 vd. 
155 BGE 49 II 84 (Tandoğan, özel borç iliş., s. 142 dn. 39’dan naklen). 
156 Tandoğan, özel borç iliş., s. 142. 
157 Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 19, 1083; Kren Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 191, N.6, s. 173 
(Gümüş, a.g.e. , s. 88 dn. 393’ten naklen). 
158 BGE 78 II 435 (Aral, a.g.e. , s. 99 dn. 40’tan naklen); Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 20, 1081; Kren 
Kostkiewicz/Henop Reich, a.g.e. , Art. 191, N.7, s. 173; (Gümüş, a.g.e. , s. 88 dn. 395’ten naklen). 
159 Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 19, 1083; BGE 89 II 221 (Gümüş, a.g.e. , s. 88 dn. 397’den naklen). 
160 Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 21, 1083 (Gümüş, a.g.e. , s. 89 dn. 400’den naklen). 
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Alıcı, soyut ölçüt yöntemi ile somut ölçüt yöntemi arasında seçim hakkını 

haizdir. Ancak, alıcının ikame alım yapmasında, piyasa fiyatına göre daha az zarar 

ortaya çıkabilecek durumlarda, öğreti ikiye ayrılmaktadır. Bir görüş, satıcı alıcıyı 

ikame alım yapmaya mecbur tutamayacağını ve zararın ikame alım yoluyla tayinini 

talep edemeyeceğini benimsemektedir161. Katıldığımız diğer görüş ise, satıcının, bu 

durumda alıcının somut ölçüt yöntemine göre zararın, soyut ölçüt yönteminden daha 

az olabileceğini ispatlayabileceğini ve zararın bu taktirde soyut yöntemle 

hesaplanamayacağını kabul etmektedir162. 

Soyut ölçüt yönteminin ifadesini bulduğu BK m. 188/f.3 düzenlemesinde, 

alıcının satın aldığını yeniden satacağının öngörülmesinin bir yansıması olarak, 

satıcının alıcının yeni bir satımı gerçekleştirmeyeceğini ortaya koyabilmesi hâlinde, 

zararının hesaplanmasında BK m. 188/f.3’e dayanamayacaktır163. Özellikle, 

temerrüde düşülen satım bedelinin, ikame satım bedelinden piyasa fiyatlarındaki 

düşüşe bağlı olarak yüksek olması hâlinde, doğal olarak BK m. 188/f.3 hükmü 

zararın hesaplanmasında uygulanamayacaktır164. 

3.4. SATICININ KISMİ TEMERRÜT DURUMU: 

 Ticari satım sözleşmesinin konusunu oluşturan devri yapılacak edimin satıcı 

tarafından bir kısmının ifa edilip, geri kalan kısmında temerrüde düşülmesi 

durumunda ortaya kısmi temerrüt çıkmış olur165. 

 Ticari satım sözleşmesi devri yapılacak edimin, ya bölünebilir olup bir 

kısmının ifa edilmesi, ya da birden fazla olup, bazısının ifa edilmesi durumlarında 

kısmi temerrüt olabilecektir. Örneğin, on ton demirin beş tonunu teslim etmek 

                                                 
161 Cavin, a.g.e. , s. 51; Keller/Sieher, a.g.e. , s. 38 ve 39; Schönle, a.g.e. , Art. 191, N. 26; Tercier, 
a.g.e. , N. 225; (Aral, a.g.e., s. 99 dn. 38’den naklen). 
162 Giger, a.g.e. , Art. 191, N. 51; OR-Koller, a.g.e. , Art. 191, N. 24; BGE 49 II 84  (Aral, a.g.e., s. 
99, dn. 38’den naklen); Franz Shenker, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldverzugs, 
Diss. Freiburg, 1988, s. 244; P. Lemp, Schadenersatz wegen Nichterfüllung als Folge des 
Schderverzuges, Diss. Bern, 1939, s.181; BGE II 81 (Havutçu, a.g.e., s. 127, dn. 158’den naklen). 
163 Gümüş, a.g.e., s. 89. 
164 Koller, a.g.e., Art. 191, N. 23, s. 1084 (Gümüş, a.g.e., s. 89, dn. 402’den naklen). 
165 Arsebük, a.g.e., s. 869; Eren, a.g.e., s. 1082; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 424; Reisoğlu, a.g.e., s. 350; 
Serozan, v.d., a.g.e., s. 241; Serozan, a.g.e., s. 385; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 
1299; von TUHR, a.g.e., s. 630. 
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durumunda niteliği gereği bölünebilir olan edimin bir kısmı ifa edilmektedir. Oysa 

bir arabanın yanında yedek parçalarının da satışı aynı sözleşme ile 

kararlaştırılmasında birden fazla edimin devrinin satım sözleşmesinin konusunu 

oluşturması söz konusu olmaktadır166. 

 Alıcı, kısmi ifayı kural olarak reddedebilme imkânına BK m. 68’e göre 

sahiptir. Alıcının kısmi ifayı reddetmesi ile satıcı sözleşmenin tamamına ilişkin 

temerrüde düşmüş sayılacaktır. Alıcının, sözleşme yahut dürüstlük kuralı gereğince 

kısmi ifayı kabul zorunluluğunun bulunması167 ile herhangi bir zorunluluğu 

bulunmamasına karşın kısmi ifayı kabul etmesi hâllerinde, kısmi temerrüt ortaya 

çıkabilecektir. 

 Borçlar Kanunu sisteminde, kısmi temerrüt oluşması hâlinde, uygulanacak 

hükümlere ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle temerrüde ilişkin 

düzenlemeler, somut olaydaki özellikler dikkate alınarak kısmi temerrüde düşülen 

ticari satım sözleşmelerinde de uygulanmalıdır168. 

Buna göre, kural olarak ticari satım sözleşmesinde satıcının kısmi temerrüdü 

üzerine, alıcının ifa yerine tazminat isteyebilmesi ya da sözleşmeden dönmesi söz 

konusu olduğu durumlarda, alıcının da sadece ifa edilmeyen kısma karşılık gelen 

edimi göz önünde tutulur169. Örneğin, 20 ton un alımına karşılık 20.000.- TL ödemek 

üzere yapılan ticari satım sözleşmesinde, satıcı 10 ton un teslim etmiş ve alıcı kalan 

kısım için temerrüt nedeniyle sözleşmeden dönme hakkını kullanmış ise, alıcının 

borcu 10.000.- TL’na inecektir. Alıcı sözleşmeden dönme yerine, ifadan vazgeçerek 

tazminat talep etmiş ise, sözleşme ilişkisi 10 ton unun bedeli olan 10.000.- TL 

ödenmesini gerektirir sonuçlu sürmekle birlikte, diğer yandan ifa edilmeyen 10 ton 

unun piyasa değeri 10.500.- TL ise, sözleşmede kararlaştırılan 10.000.- TL bedelin 

üstünde kalan kısma karşılık gelen, 500.- TL alıcıya tazminat olarak ödenmelidir. 

                                                 
166 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 424; Öz, eser söz. dönme, s. 42. 
167 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 221 vd; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s.1018 vd. 
168 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 425. 
169Arsebük, a.g.e., s. 869; Arslanlı, a.g.e., s. 551; Buz, a.g.e., s. 313; Eren, a.g.e., s. 1082; Havutçu, 
a.g.e., s. 137; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 425; Öz, eser söz. dönme, s. 42; Reisoğlu, a.g.e., s. 350; 
Serozan, v.d., a.g.e., s. 241; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1299; von Tuhr, a.g.e., s. 
630. 
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 Alıcı bakımından kabul edilen kısmi ifa, satım sözleşmesinden kaynaklanan 

satıcının borcunun tamamı ifa edilmeksizin bir anlam taşımıyorsa, alıcı ifa edilen 

kısmi iade ederek borcun tamamı için temerrüde ilişkin haklarını kullanabilecektir170. 

Örneğin, ticari satım sözleşmesi ile devredilecek montajı yapılacak bir prefabrik ev 

ise, bu evin parçalarından bazılarının teslim edilmesinde, alıcı kısmi ifayı kabul etmiş 

olabilir. Ancak, parçalar bütünüyle teslim edilmezse alıcı kabul ettiği kısmı iade 

edip, temerrüde ilişkin haklarını kullanabilecektir. Eğer böylesi bir durumda, alıcı 

teslim edilen kısmı geri veremiyorsa, aldığı kısmın değerini tazmin edecektir. 

 Ticari satım kavramına, başta belirttiğimiz üzere171 mevzuatımızda, TTK m. 

25’de değinilmiş ve anılan maddeye göre, sözleşmenin tacirler arasında yapılmasına 

dair düzenleme getirilirken, ilk bendinde172, “Mukavelenin mahiyetine, tarafların 

maksadına veya emtianın cinsine göre satış mukavelesinin kısım kısım icrası kâbil 

veya bu şartların mevcut olmamasına rağmen alıcı kısmen yapılan teslimi, ihtirazi 

kayıt ileri sürmeksizin kabul etmişse, mukavelenin yerine getirilmemesi yüzünden 

alıcının haiz olduğu haklar yalnız teslim edilmemiş olan kısım hakkında 

kullanılabilir.” hükmü bulunmaktadır. Buna göre, tacirler arasındaki ticari satım 

sözleşmesi, kısmen ifası kararlaştırılmış veya herhangi bir çekince ileri sürmeden 

yapılan kısmen ifa ile kabul edilmiş ise, alıcı temerrüde ait haklarını ifası yapılmayan 

kısmı kapsayacak tarzda kullanabilecektir173. 

 Ticari satım sözleşmesinde asıl edimin yanı sıra, ikincil derecede 

diyebileceğimiz edimler bulunuyorsa, bunların yerine getirilmemesi, temerrüt 

nedeniyle sözleşmeden dönme veya ifadan vazgeçerek tazminat isteme haklarını 

                                                 
170 Arsebük, a.g.e., s. 870; Arslanlı, a.g.e., s. 551; Buz, a.g.e., s. 314; Eren, a.g.e., s. 1082; Havutçu, 
a.g.e., s. 138; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 425; Öz, eser söz. dönme, s. 42; Reisoğlu a.g.e., s. 351; 
Serozan, v.d., a.g.e., s. 241; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 1300; von Tuhr, a.g.e., s. 
630. 
171 Bkz.: s. 6. 
172 Düzenlemenin karşılığı TTKT m. 23/(1)a’da, “Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına veya 
malın cinsine göre satış sözleşmesinin kısım kısım yerine getirilmesi mümkün veya bu şartların 
bulunmamasına rağmen alıcı kısmen yapılan teslimi, çekince ileri sürmeksizin kabul etmişse, 
sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle alıcının haiz olduğu haklar yalnız teslim edilmemiş olan 
kısım hakkında kullanılabilir.” hükmü ile aynen korunmuştur. 
173 YHGK, 12/02/1964 t., 1964/587 E. ve 1964/587 K. sayılı kararında, “kısım kısım teslim şartıyla 
mal satışında, satıcının taksitli borcun vadelerine ilişkin hükümlerine saygı göstermemiş olması, 
takside ve vadeye ilişkin akit hükümlerinin ortadan kalkmasını gerektirmez.” (Doğanay, a.g.e. , s. 
353). 
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sağlamaz174. Alıcı tarafından ikincil derecede edimin ifası mümkün olduğu taktirde, 

aynen ifa ve gecikme tazminatı, mümkün olmuyorsa tazminat talep edilebilecektir. 

Örneğin, ticari satım sözleşmesinde ambalajlı olarak teslim edilmesi kararlaştırılan 

sobaların ambalajsız teslim edilmesinde sorun belirttiğimiz şekilde çözülmelidir. 

3.5. ARDI ARDINA TESLİMDE SÖZLEŞMENİN FESHİ VE 

MÜSPET TAZMİNAT: 

 Ticari satım sözleşmesinin konusunda devir borcunu oluşturan edimin, ardı 

ardına gelecek şekilde ifa edilmesi kararlaştırılmışsa, tartışmalı olmakla birlikte 

esasen burada borç ilişkisi sürekli olmaktadır175. Ticari satım sözleşmelerinde 

satıcının temerrüde düşmesi durumunda alıcı, ifa edilmeyen kısma dair seçimlik 

haklarını kullanabilecektir. Ancak, temerrüt nedeniyle alıcının sözleşmeyi sona 

erdirmesi teknik olarak geçmişe etkili dönme değil, ileriye etkili (ex nunc) sonuçlu 

olmak üzere sona erdirmedir176. Bu hâlde terim olarak dönmeden ayırmak amacıyla, 

fesih kelimesini kullanmaktayız177. Örnek olarak, ticari satım sözleşmesinde yaz 

sezonu boyunca her aybaşı 10.000 adet böcek öldürme ilacının tesliminin 

kararlaştırılmasını verebiliriz. 

 Borçlar Kanunu düzenlemesinde, satım sözleşmesinin sürekli borç ilişkisi 

niteliği taşıması durumunda, açık hüküm bulunmamaktadır178. Bu hâlde, BK m. 106 

– 108 hükümlerinin kanunda örtülü boşluk bulunduğu kabul edilerek uygulanması 

                                                 
174 Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 426. Öğretide, yan edim yükümünün synallagma ilişkisi içinde yer alıp 
almamaya göre, temerrüde ilişkin diğer seçimlik hakların da kullanılabileceğine ilişkin görüşün 
(Havutçu, a.g.e., s. 149), esasen yukarıda s. 47’de dn. 150 anlamında belirttiğimiz, yani edimin yerine 
getirilen kısmının edimin tamamı ifa edilmeksizin bir değer taşımaması duruma özgü olmanın dışında 
ayrık olarak değerlendirilemeyeceği görüşündeyiz. 
175 Öz, eser söz. dönme, s. 14 vd.; Seliçi, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli 
Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 1976, s. 13 vd.; Serozan, a.g.e., s. 
383; öğretide, her ardı ardına teslimli sözleşmeyi sürekli saymayıp, sözleşmede miktarı sözleşmenin 
kurulduğu anda belli olanları ayrı olarak değerlendiren görüş için bkz.: Buz, a.g.e., s. 316 vd. 
176 Arsebük, a.g.e., s. 871; Eren, a.g.e., s.1083; Öz, eser söz. dönme, s. 26; von Tuhr, a.g.e., s. 632. 
177 Buz, a.g.e. , s. 323; Eren, a.g.e., s. 1083; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 383; Öz, eser söz. dönme, s. 26; 
Serozan, a.g.e., s. 115. 
178 TBKT m. 125 ile açık düzenleme yapılmıştır. Sürekli edimli sözleşmelerde başlığı altında, “İfasına 
başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde, borçlunun temerrüdü hâlinde alacaklı, ifa ve gecikme 
tazminatı isteyebileceği gibi, sözleşmeyi feshederek, sözleşmenin süresinden önce sona ermesi 
yüzünden uğradığı zararın giderilmesini talep edebilir.” hükmü bulunmaktadır. TBKT içerisinde, fesih 
ile dönme terimlerinin kullanımına özen gösterildiğini gözlemlemekteyiz. 
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gerektiği savunulsa179 da, sözleşmenin sona erdirilmesinde başta belirttiğimiz üzere 

sonuçların ileriye etkili olduğunun, bir başka deyişle feshedildiğinin gözetilmesi 

gerekir. 

 Sürekli borç ilişkisi niteliği taşıyan ticari satım sözleşmesinin satıcının 

temerrüdü sebebiyle feshedilmesi hâlinde, feshin yapılmasına kadar ki süreçte, satıcı 

tarafından yerine getirilen edimlere etkili olarak sözleşme sona ermiş olmayacak, 

satıcının feshin yapılmasına neden olan edimi ile sonrasında ki edimlerini kapsayan 

sonuçlu olacaktır. Satıcının temerrüde düşmesinde kusuru bulunuyorsa, fesih üzerine 

alıcı, sözleşmenin süresinden önce, sona ermesi nedeniyle alıcının uğradığı çıkar 

kaybını kapsayan müspet zararının tazminini isteyebilecektir180. 

 Ticari satım sözleşmesi, ardı ardına teslimli edimde sürekli borç ilişkisi 

niteliğinde olmakla birlikte, satıcı ilk edimin ifasında temerrüde düşmüş ise, yorum 

yoluyla fesih sonucunun benimsenmesine gerek olmadığı, bu hâlde alıcının 

sözleşmeden geçmişe etkili dönerek,181 katıldığımız görüş üzere menfi zararının 

tazminini isteyebileceği kabul edilir182. 

 Mevzuatımızda tacirler arasında uygulama alanı bulan, TTK m. 25/f.1 b.1 

düzenlemesi ardı ardına teslimli ticari satım sözleşmelerinde de karşımıza 

çıkabilecektir183. 

                                                 
179 Öz, eser söz. dönme, s. 28; Seliçi, a.g.e., s. 221; Serozan, a.g.e., s. 169 
180 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 419; Öz, eser söz. dönme, s. 29; Seliçi, a.g.e., s. 126; Serozan, a.g.e., s. 
121; karş. Buz, a.g.e., s. 323. 
181 Buz, a.g.e., s. 322; Seliçi,a.g.e. , s. 223; Serozan, a.g.e. , s. 174. 
182 Bkz.:  3.2.2.3., s. 33 vd. 
183 Bkz.: s. 56,  dn. 172. 
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SONUÇ 

 1. BK m. 187 ve 188 anlamında ticari satım kavramı, ticaret hukukunda 

belirlenen ticari işten ayrı olarak incelenmelidir. Buna göre, BK m. 187 anlamında 

ticari satımın söz konusu olabilmesi için, alıcının yaptığı satım sözleşmesinde, 

devralacağı edimi yeniden satma veya kiralama gibi kâr amacı taşımalıdır. Bunun 

yanı sıra, belirtilen kâr amacının satıcı tarafından en azından bilinebilir olması 

gerekmektedir. 

 2. Ticari satımda satıcının temerrüde düşmesine ilişkin şartlarda BK m. 187 

ve 188 düzenlemelerinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ticari satım 

sözleşmelerinde de satıcının temerrüdüne ilişkin koşullar, Borçlar Kanunumuzun 

genel hükümleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Ticari satım 

sözleşmelerinde de satıcının asıl borcunda temerrüde düşmesinde, bu borcun ifasının 

muaccel olması, muaccel borcun kural olarak alıcının satıcıya ihtarı, yine bu borcun 

ifasının mümkün olması ile alıcının alacaklı temerrüdüne girmemiş olması 

aranacaktır. Ancak, alıcının yapması gereken ihtar şartında, satıcının borcunun ifa 

gününün belli olması, sözleşmede alıcıya muacceliyet ihbar hakkı tanınması, 

dürüstlük kuralı ile sözleşmede alıcının yapacağı ihtar şartının aranmamasının 

kararlaştırılmış olması hâllerin istisna oluşturmaktadır. 

 3. Ticari satımda satıcının temerrüdünün sonuçlarını sistematize ederken, 

sözleşmede belirli bir vadenin kararlaştırılmış olup olmamasına göre ikiye 

ayırmaktayız.  

4. Ticari satım sözleşmesinde belirli bir vadenin kararlaştırılmaması halinde, 

satıcının temerrüdünün sonuçlarını BK m. 106 vd. hükümleri uyarınca 

belirlenmelidir. Buna göre, alıcının satıcıya karşı ileri sürebileceği, aynen ifa ve 

gecikme tazminatı, ifa yerine müspet tazminat ile sözleşmeden dönme ve menfi 

tazminat isteme hakları bulunmaktadır. Kural olarak, alıcı seçimlik haklarını 

kullanırken mehil tayin etmelidir. Bu kurala, satıcının hâl ve vaziyetinden kendisine 

mehil vermenin etkisiz olacağı ile satıcının temerrüdünün sonucu olarak borcun 

ifasının alıcı için faydasız kalması durumları istisna getirmektedir. Alıcı, mehil 
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verdiğinde süre sonunda,  herhangi bir bildirimde bulunmamış olursa, ifa ve gecikme 

tazminatını seçtiği kabul edilir. Alıcının mehil vermeksizin de, satıcıdan ifayı ve 

gecikme tazminatını talep edebilmesi, mümkündür. 

5. Ticari satım sözleşmesinde belirli bir vade kararlaştırılmış ise BK m. 187 

düzenlemesi, belirlenen vadenin kesin vade olduğuna ilişkin karine getirmektedir. 

Aynı madde de satıcının temerrüdünde, BK m. 106 vd. ile alıcının sahip olduğu 

seçimlik haklardan, alıcının ifa yerine müspet zararın tazminini seçtiği karinesi de 

bulunmaktadır. BK m. 187 düzenlemesinde, satıcının mütemerrit olmasında alıcının 

seçimlik haklarından sözleşmeden dönme ve menfi zararını talep etme hakkının 

açıkça belirtilmemesi, alıcının bu hakkının bertaraf edilmesi anlamını 

taşımamaktadır. 

6. Ticari satım sözleşmesinde, mütemerrit satıcıya karşı alıcının müspet 

zararının hesaplanmasına ilişkin BK m. 188/f.2 ve f.3 düzenlemeleri, somut ve soyut 

ölçüt olmak üzere iki seçenek getirmektedir. Alıcının, müspet zararının 

hesaplanmasında, bu ölçütler yerine genel hükümlere başvurabilmesi de mümkündür. 

7. Somut ölçüt kriterine göre, alıcı, temerrüt nedeniyle ifa edilmeyen edimi, 

dürüstlük kuralına uygun olarak başka yerden temin etmesi (ikame alım yapması) 

hâlinde, mütemerrit olunan satım ile ikame yapılan satım arasındaki semen farkı 

satıcıdan müspet zararının tazmini olarak isteyebilir. 

8. Soyut ölçüt kriterine göre, alıcı, temerrüt nedeniyle ifa edilmeyen edimin 

borsada veya piyasada bir değeri bulunuyorsa, bu değer ile temerrüde düşülen satım 

sözleşmesinin semeni arasındaki farkı, müspet zararının tazmini olarak isteyebilir. 

9. Temerrüt nedeniyle oluşan müspet zararın, somut veya soyut ölçüt 

kriterlerine göre hesaplanması, sadece ticari satımda değil adi satım sözleşmelerinde 

de mümkündür. Buna uygun açık düzenleme, TBKT m. 211 ve 212 ile yapılmıştır. 

10. Satıcının ticari satım sözleşmesinde kısmi temerrüde düşmesinde, kural 

olarak ticari satım sözleşmesinde satıcının kısmi temerrüdü üzerine, alıcının ifa 

yerine tazminat isteyebilmesi ya da sözleşmeden dönmesi söz konusu olduğu 
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durumlarda, alıcının da sadece ifa edilmeyen kısma karşılık gelen edimi göz önünde 

tutulur. Ancak, Alıcı bakımından kabul edilen kısmi ifa, satım sözleşmesinden 

kaynaklanan satıcının borcunun tamamı ifa edilmeksizin bir anlam taşımıyorsa, alıcı 

ifa edilen kısmı iade ederek, borcun tamamı için temerrüde ilişkin haklarını 

kullanabilecektir. 

11. Ardı ardına teslimli ticari satım sözleşmelerinde, satıcı temerrüde 

düştüğünde, alıcı seçimlik haklarını ifa edilmeyen kısma ilişkin kullanabilecektir. 

Ancak, alıcı, dönme hakkını kullanmış ise sözleşme ileriye etkili olarak ortadan 

kalmış olacaktır. 

12. Ticari satım sözleşmelerinde satıcının, kısmi temerrüdü ile sözleşmenin 

ardı ardına teslimli olmasın hâllerinde, sözleşmenin her iki tarafının tacir olmasında 

TTK. m. 25/f.1 b.1 uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, alıcı, sadece temerrüde 

düşülen kısma ilişkin haklarını kullanabilecektir.  
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