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ÖZ/ABSTRACT

Ekonomik  hayatta  her  geçen  gün  uygulaması  artan  finansal  kiralama 

sözleşmelerinin  önünde  engel  olarak  duran  hususlara  dikkat  çekmek  ve  bunlara  pratik 

çözümler  bulabilmek  için,  sözleşmenin  hukuki  boyutunu  ele  aldık.  Hukuki  açıdan 

incelediğimiz  finansal  kiralama  sözleşmelerinin  bir  tarafını  oluşturan  kiracı  üzerinde 

çalışmamızı yoğunlaştırdık. Öncelikle, kiracının sahip olduğu borçlar ve bu borçlara ilişkin 

problemlere  çözümler  aradıktan  sonra,  sözleşmenin  en  ihtilaflı  noktası  olan  kiracının 

hakları  detaylı  şekilde  çalışma  konusu  yapıldı.  Umuyorum  ki,  tez  çalışmamda  ortaya 

koyduğum  hukuki  eleştiri  ve  görüşler,  ekonomik  olarak  taraflara  pek  çok  avantajlar 

sağlayan finansal kiralama sözleşmelerini, bir adım daha ileri götürebilir.

Increasing application of economic life every day to draw attention to matters of 

financial standing as an obstacle to leasing contracts and to find practical solutions to them, 

we dealt with the size of the contract legal. Examined the legal aspects that make up one 

side of the tenant lease agreements focused on work. First,  the tenant's obligations and 

liabilities  with  a  solution  to  a  problem  that  after  contacting  the  contract,  the  most 

contentious  point  was  the  subject  of  study  in  detail  the  tenant's  rights.

I hope that the thesis work, I put in the criticism and opinions on legal, economic, financial 

leasing agreements as the parties provide many advantages, take a step further.
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ÖNSÖZ

Lisans sonrası eğitimimin ilk aşaması olan yüksek lisans eğitimimin ders aşamasını
tamamladıktan sonra, yazmış olduğum bu tezin konusu belirlerken, öncelikle söz konusu  
çalışmamın  akademik  anlamda  bana  katkı  sağlaması  düşüncesiyle  beraber,  yapmakta 
olduğum  meslek  hayatımda  da  bana  bir  takım  artılar  sağlamasını  düşünmüştüm.  Bu 
nedenlede,  her geçen gün uygulaması artan ve pratik hayatta karşımıza çıkan finansal 
kiralama sözleşmeleri  ve bu sözleşmelerin en ihtilaflı  noktası  olan kiracının hakları  ve  
borçları konuları üzerinde yüksek lisans tezimi yazmaya karar verdim.

Tezimi yazmaya başlamamla birlikte önüme akademik çalışmalarıma akademisyen 
olarak  devam  etme  fırsatı  ve  olanağı  çıktı.  Bu  fırsatla  beraber,  çalışmalarımın 
çoğunluğunu,  akademisyen  olmak amacıyla,  tezimi  de  hukuk  sistemi  içerisinde  en  çok 
ilgilendiren  Borçlar  Hukuku  ve  Medeni  Hukuk  alanında  sürdürdüm.  Akademisyen 
olabilmek  amacıyla,  yaklaşık  bir  yıla  yakın  süre  bir  gün  istinasız  saatlerce  yapmış  
olduğum  akademik  çalışma,  ne  yazık  ki  bugüne  kadar,  akademisyenlik  hayallerimi 
gerçekleştirmeme yetmedi. Fakat gerçekleştirdiğim bu çalışmalar, yazmış olduğum yüksek  
lisans  tezimi  esas  yani  hukuki  anlamda  sağlam  temellere  oturtmuş,  yararlandığım 
kitaplardaki  düşünceleri  aynen  tezime  geçirmek  yerine,  neredeyse  bütün  ihtilaflı  
noktalarda  hukuk  süzgecinden  geçen  pek  çok  eleştiri  ve  görüş  ileri  sürmeme  olanak  
sağlamıştır. Esas açısından sağlam temellere oturmuş olan çalışmamda, akademisyenlik  
anlamında  yapmış  olduğum  çalışmaların  bugüne  kadar  sonuçsuz  kalmasından  ve  bu  
sonuçsuzluklar  sonrasında  tezime  kaldığım  yerden  devam  etmemden  mütevellit,  şekli  
açıdan  bir  takım  eksiklikler  de  bulunmuş  olabilir.  Ama  bize  hukuk  fakültesindeki  
öğrenciliğimizin ilk günlerinden bu yana öğretilen bir temel prensip vardı ki, o da, esasın  
şekle kurban edilemeyeceği gerçeğiydi. İşte bu mülahazalarla, bende esasın şekle kurban 
edilmemesi için şekli açıdan tezimi kusursuz kılabilmek amacıyla elimden gelen ihtimamı  
göstermeye gayret ettim.

Tez çalışmalarımı gerçekleştirirken, bana anlayış gösterip, zor anlarımda sabırla 
yaklaşan başta  annem,  babam ve  kardeşim Berkay  olmak üzere  bütün  aile  fertlerime,  
yapmış olduğum tez çalışmasında bana her zaman yol gösteren ve destek olan saygı değer 
hocam  Prof.Dr.  Halil  AKKANAT'a,  tez  çalışmamla  yakından  ilgilenen  çalışma 
arkadaşlarıma,  İstanbul  Üniversitesi  Hukuk Fakültesi  Kütüphanesinin  yaklaşık  bir  yıla 
yakın süredir tadilat geçirmesi nedeniyle kaynakça açısından hiç yararlanmamış olmam 
hasebiyle, kaynak bulma ve toplama konusunda zengin arşivlerini bana açan başta Kültür 
Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  olmak  üzere,  Kadir  Has  Üniversitesi  ve  İstanbul  Ticaret  
Üniversitesi  Kütüphaneleri  ve  saygıdeğer  çalışanlarına,  Özel  Hukuk  alanında  yüksek 
lisans yapmakta olan sayıları binlerle ifade edilen yüksek lisans öğrencileri arasında, tüm 
ülke genelinde sadece şahsıma burs imkanı sağlayan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme 
Daire Başkanlığına şükranlarımı ve saygılarımı iletmeyi bir borç addediyorum.
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GİRİŞ

Malın  mülkiyet  hakkı  ile  ekonomik  işe  yararlılığını  birbirinden  ayırarak 

girişimciye  sadece  malın  ekonomik  işe  yararlılığını  tahsis  eden  ve  onu mülkiyet 

hakkının doğurmuş olduğu finansman yüklerinden kurtaran; kelime karşılığı “kira” 

olan  “leasing”,  Anglo-Sakson  hukuk  ailesinin  içerisinde  yer  alan  Amerikan 

Hukukunda temellenmiş ve geliştirilmiştir1.

M.Ö. 350 yılında Aristoteles,  zenginliğin bir  şeyin mülkiyet  hakkına sahip 

olmaktan  çok,  o  şeyin  kullanım  hakkına  sahip  olmaktan  kaynaklandığını  dile 

getirmiştir2. Bir şeyin işletilmesi hakkına sahip olmak yani o şeyin kiralanmasının ilk 

örneklerine eski Fenikelilerde rastlamaktayız. Fenikelilerce gemiler gemi adamlarına 

kiralanmakta,  böylece  gemi  sahibinin  hakları  ve  sorumlulukları  kiracıya 

geçmekteydi3. Aristotelesin bu düşüncesi ve eski Fenikelilerin bu uygulaması bize 

leasing fikrinin temellerinin çok eski zamanlarda atılmış olduğunu göstermektedir. 

Ancak asıl  olarak 18.  yüzyıl  sonlarında Adam Smith'in  sermaye birikimin üretim 

araçlarının mülkiyetinden değil işletilmesinden kaynaklandığını ortaya koyan görüşü 

gerçek anlamıyla  leasing uygulamasının temeli  kabul  edilmiştir4.  Bununla birlikte 

1877  yılında  büyük  Amerikan  telekomünikasyon  şirketi  olan  Bell-  Telephone- 

Company'nin telefon aletlerini satmayıp leasing yöntemiyle kiraya vermesi leasing 

uygulamasının ilk örneğini teşkil etmektedir5.

1 Atilla Altop, Finansal Kiralama ( Leasing ) Sözleşmesi, Ankara, Adalet Matbaası, 1990, s.3;  M. 
Argun  Köteli, Karşılaştırmalı  Hukuk  ve  Türk  Hukunda  Finansal  Kiralama  (Leasing 
Sözleşmeleri),  İstanbul,  Kazancı  Hukuk  Yayınları,  1991  s.1;   Mehmet  Koç,  Finansal 
Kiralama(Leasing), İstanbul, Beta Yayınevi, 2.bası, 2004 s.3;  Ahmet Erol/ A. Ercan Yıldırım/ M. 
Vefa  Toroslu,  Finansal  Kiralama  (Leasing),  Ankara,Yaklaşım  Yayıncılık,  2008,  s.42;  Aydın 
Zevkliler,  Özel  Borç  İlişkileri,  Ankara,  Şeçkin  Yayınevi,  Genişletilmiş  8.  baskı,  2004  s.300; 
Turgut  Akıntürk, Borçlar Hukuku, İstanbul, Beta Yayınevi, Genişletilmiş 12. bası, 2006, s.269.

2 Erden Kuntalp, Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama ( Leasing) Tanımı ve 
Hükümleri, Ankara,, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 1998, s.7;   Erol/ Yıldırım/ Toroslu,  a.e., 
s.43;  Altop, a.e., s.3.

3 Köksal Kocaağa,  Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama ( Leasing ) Sözleşmesi,  Ankara, 
Yetkin Yayınları, 1999, s.30;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.e., s.43.

4 Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.e., s.43;  Altop, a.e., s.3;  Kocaağa, a.e., s.30.
5 Altop,  a.e.,  s.3;    Kocaağa,  a.e.,  s.30;   Erol/  Yıldırım/ Toroslu,  a.e.,  s.43;   Tomris KANTEK, 

“Finansal Kiralama Sözleşmesi”, Hukuk Dergisi, sayı 121, şubat 2004, s.32-33.
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İlk  örneğinin  Bell-  Telephone-  Company'nin  verdiği  leasing  sözleşmesi 

ilerleyen  zamanlarda  bir  takım  Amerikan  şirketleri  tarafından  da  yapılmaya 

başlanmıştı. Ama leasing'in ilk örneklerini oluşturan bu sözleşmelerin yapılmasındaki 

amaç çok farklıydı. Bir takım şirketler sadece kar elde etme amacıyla bu sözleşmeleri 

yaparken,  bir takım şirketler  ise kiraya verilen malın bakımının en iyi  bu şekilde 

sağlanacağı  düşüncesiyle  bu  sözleşmeyi  yapmaktaydılar.  Bu  sözleşmelerde 

girişimcinin  yapacağı  yatırımı  finanse etme amacı  olmadığı  için,  feshin  mümkün 

olmadığı  ana  sözleşme  süresi  yer  almamaktaydı6.  Ayrıca  bu  sözleşmeler 

bugünkünden farklı olarak sürümü arttırmak niyetiyle yapıldığı için uzunca bir süre 

leasinge konu olan işlemlerin hem iş hacimleri hem de ürün çeşidi oldukça sınırlı 

kalmıştı7.

Gerçek anlamıyla leasing sözleşmeleri 1952 yılında 20.000 dolar sermaye ile 

San Francisco'da ve bugün için dünyanın en büyük leasing şirket olan “ United States 

Leasing  Corporation”  isimli  şirketin  kurulmasıyla  yapılmaya  başlandı8.  Bu  şirket 

yatırımları leasing yöntemiyle finanse ediyordu. Bu tarihten sonra yatırımları leasing 

yoluyla  finanse  eden  şirketler  kurulmaya  başlandı  ve  gün  geçtikçe  bu  şirketlerin 

sayısı arttı. Bunun sonucu olarak hem leasinge konu olan işlemlerin iş hacminde hem 

de ürün çeşidinde hızlı bir gelişme meydana gelmişti9.

Avrupa  hukuk  sisteminde  leasingin  tarihsel  gelişimine  bakacak  olursak 

burada  da  Amerikan  leasing  şirketlerinin  Avrupadaki  leasing  şirketlerinin 

kurulmasında rol oynadığını görmekteyiz. 1960'lı yıllardan itibaren yaklaşık 10 yıllık 

bir  süreçte  Batı  Avrupa'da  bütün  leasing  şirketlerinin  Amerikan  şirketlerince 

kurulduğunu görmekteyiz10. Keza 1961 yılında bir Amerikan şirketi olan Lease Plan 

International Corporation, Hambros Bank, Phoenix Insurance ve Cable and Wireless 

Holdings  ortaklaşa  olarak  İngiltere'nin  başkenti  Londra'da  “  equipment  Leasing 

6 Altop, a.e., s.3.
7 Altop, a.e., s.4.
8  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.e., s.43-44;  Kocaağa, a.g.e., s.31; Kantek, a.g.m., s.33.
9 Altop, a.e., s.4.
10 Kocaağa, a.e., s.31.
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Corporation”ı kurmuşlardır. 1962 yılında ise aynı Amerikan şirketinin yavru şirketi 

olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde “ Deutsche Leasing GmbH” kurulmuştur11. 

Almanya'daki Amerikan şirketlerinin hakim olduğu 10 yıllık süreç sonunda leasing 

şirketlerinin sayısı 700'e  ve bu şirketlerin yapmış olduğu  leasing sözleşmelerinin 

hacmi  3  milyar  DM  (  Alman  Markı  )  ye  ulaşmıştır.  Ancak  Almanya'da  leasing 

sektöründeki  asıl  gelişme bu tarihten  sonra olmuş ve 1985'e  gelindiğinde leasing 

yapılan  leasing  sözleşmelerinin  ekonomik  değeri  100  milyar  DM  civarına 

erişmiştir12.

Leasing  sektöründeki  hızlı  gelişmeler,  çeşitli  ülkelerde  leasing  sözleşmesi 

yapan  uluslararası  şirketlerin  kurulmuş  olması  ve  leasinge  ilişkin  uluslararası 

problemlere çözümler getirebilmek ihtiyacı 3 Mayıs 1972 tarihinde 15 ülkenin ulusal 

finansman  birliklerinin  katılımıyla  Brüksel'de  Avrupa  Leasing  Birliği 

( LEASEUROPE )' nin kurulmasını yol açmıştır13. Bugün Leaseurope'nin üye sayısı 

31'e yükselmiş olup14, ayrıca ismi Avrupa Leasing Birliği olmasına karşılık birliğin 

Avrupa kıtası dışından da üye ülkeleri mevcuttur15. Üye ülkelerdeki leasingin Ticaret 

Hukuku,  Medeni  Hukuk  ve  Vergi  Hukuku  açısından  nasıl  değerlendirildiğini 

araştırmak,  bunların  karşılaştırılmasını  yaparak  ortaya  çıkan  sorunlara  çözümler 

getirmek,  üye  ülkeler  arasında  bilgi  ve  tecrübe  paylaşımını  sağlamak,  üyelerini 

leasing  sektörünü  etkileyebilecek  gelişmeler  konusunda  bilgilendirmek,  üyelerine 

yarar sağlayacak Avrupa genelinde leasing sektörünün mevcut durumu, gelişimi ve 

önemi konusunda istatistikler yayınlamak yıllık toplantılar düzenlemek birliğin temel 

görevleri arasında sayılmaktadır16.

11 Altop, a.e., s.6.
12 Altop, a.e., s.7;  Kocaağa, a.e., s.32.
13 Altop, a.e., s.12;  Kocaağa, a.e., s.32.
14 Leaseurope'nin  üyesi  ülkeler  şunlardır:  Avusturya,  Belçika,  Bulgaristan,  Güney  Kıbrıs  Rum 

Kesimi,  Çek  Cumhuriyeti,  Danimarka,  Estonya,  Finlandiya,  Fransa,  Almanya,  Yunanistan, 
Macaristan,  İrlanda, İtalya,  Letonya, Lüksemburg, Malta,  Hollanda, Norveç,  Polonya, Portekiz, 
Romanya,  Rusya,  Sırbistan,  Slovakya,  Slovenya,  İspanya,  İsveç,  İsviçre,  Ukrayna,  İngiltere. 
( Çevrimiçi ) http://www.leaseurope.org/index.php?page=member-list, 7 Nisan 2010.

15 Avrupa  kıtası  dışında  birliğin  üyesi  olan  ülkeler:  Fas,  Tunus.  (  Çevrimiçi  ) 
http://www.leaseurope.org/index.php?page=member-list, 7 Nisan 2010.

16 Altop, a.g.e., s.12-13; Kocaağa, a.g.e., s.33;                                                                       
     (Çevrimiçi )http://www.leaseurope.org/index.php?page=about-us, 7 Nisan 2010.
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Ülkemizde çok eski bir geçmişe sahip olmamakla beraber finansal kiralama17 

hızlı bir gelişim kaydetmiş ve gün geçtikçe finansal kiralama işlemleriyle ilgilenen 

şirket sayılarında artış kaydedilmiştir. Finansal kiralamanın ülkemizde ilk örnekleri 

faiz  sistemini  reddeden  Arap  Dünyasındaki  şirketlerle  ekonomik  ilişkilerin 

artmasıyla görülmüştür18. Türk- Arap ekonomik ilişkilerini canlandırmak isteyen o 

günün  hükümeti  faiz  sisteminin  olmadığı  ekonomik  bir  yapı  arayışına  girmiş  ve 

bunun  sonucu  olarak  “  Özel  Finans  Kurumları”  ihdas  edilmiş  ve  bu  kurumun 

işleyişini düzenleyen 16 Aralık 1983 tarih ve 83/ 7506 sayılı Özel Finans Kurumları 

Hakkında  Kararname  çıkartılmıştır.  İşte  ilk  kez  finansal  kiralama  terimi  bu 

Kararname  ile  mevzuatımıza  girmiş  bulunuyordu.  Ancak  bu  kurum,  ilk  yıllarda 

çeşitli  çekinceler  nedeniyle  kendisinden  beklenen  gelişmeyi  gösterememiş,  söz 

konusu  kurum  hakkında  duraksamaları  azaltmak  amacıyla  10.06.1985  tarihinde, 

sözleşmenin  hukuki  niteliğini,  sözleşmenin  taraflarının  hak  ve  borçlarını,  ilişkiye 

uygulanacak hükümleri düzenleyen Finansal Kiralama Kanunu yürürlüğe girmiştir19.

Leasing  sözleşmelerinin  türlerine  bakacak  olursak,  çalışmamız  açısından 

önemli  olan  iki  tür  olan  Faaliyet  Kiralaması  (  Operating  Leasing  )  ve  Finansal 

Kiralama ( Financial Leasing ) bahsetmemiz gerekecektir. 

Faaliyet kiralamasında, kiralayan ile kiracı arasında yapılmış olan kiralama 

sözleşmesi, sözleşmeye konu olan malın ekonomik ömründen daha kısa bir süre için 

geçerlidir. Bu nedenle, kiralanan malın ekonomik ömrü tükenmeden sözleşme sona 

erdiği  için  söz  konusu  malın  tekrardan  kiraya  verilmesi  veya  satılması  mümkün 

olmaktadır.  Bu  da  kiraya  veren  işletmenin  o  maldan  elde  ettiği  kar  oranını 

yükseltmektedir.  Faaliyet  kiralamasının  bir  diğer  önemli  özelliği  ise  sözleşmenin 

devamı  sırasında  taraflardan  birinin  feshi  ihbarı  sonucu  sözleşmenin 

17 Çalışmanın  bu  kısmında  leasing  terimi  yerine,  ülkemizde  ki  uygulamadan  bahsedildiği,  ve 
çalışmamızın  ilerleyen  bölümlerinde  belirteceğimiz  üzere  ülkemizde,  geçerli  olan  leasing  türü 
finansal kiralama ( Financial Leasing ) olduğu için, “finansal kiralama” ifadesi kullanılacaktır.

18 Kuntalp, a.g.e., s.3;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.54-55.
19 Kuntalp, a.e., s.3;  Köteli, a.g.e., s.2;  Koç, a.g.e., s.3-4;  Akıntürk, a.g.e., s.269.
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feshedilebilmesidir20.  Böylece  kiracı  firmalar  sözleşme  süresi  sona  ermeden, 

kiraladığı  malın  teknolojik  gelişmelerin  gerisinde kaldığı  düşüncesiyle  sözleşmeyi 

feshedebilir,  malı  kiralayana  geri  verir  ve  yeni  teknolojiye  uygun  başka  bir  mal 

kiralama  yoluna  gidebilir21.  Bu durumun  kiracının  işletmenin  verim ve  işlerliğini 

arttırmasına katkıları olacaktır.

Faaliyet  kiralamasına  uygulamada  asıl  olarak  iki  sebepten  ötürü 

başvurulmaktadır.  Bunlardan ilki  yapılacak işin  kapsamının büyük fakat  süresinin 

kısa olmasıdır22. Örneğin büyük bir inşaat işini alan inşaat firması, o işle ilgili ihtiyaç 

duyduğu  araç  ve  gereçleri  bu  yolla  sağlayabilir.  Çünkü;  her  bir  inşaat  işinin 

gereksinim duyurduğu araç ve gereç birbirinden farklıdır. Bu yüzden inşaat firması 

açısından,  sadece  geçici  bir  süreyle  o  işin  inşaatıyla  ilgilenecek  olan  firmanın  o 

inşaatın yapımında kendine özel gereksinim duyulan araç ve gereçlerin mülkiyetine 

sahip olmaktan çok faaliyet kiralaması yöntemiyle kullanım hakkını elde etmesi daha 

karlı olacaktır. Faaliyet kiralamasının bir diğer tercih nedeni ise, çok hızlı ilerleyen 

teknolojik  gelişmelere  ayak  uydurulması  ihtiyacıdır23.  Özellikle,  bilgisayar 

teknolojisi  gibi  her  geçen  gün  bir  yeniliğin  olduğu  alanlarda  uzun  süreli  ve  bu 

sürenin  belirli  bir  bölümünde  de  feshedilemeyen  bir  kiralama  sözleşmesi  yerine 

faaliyet kiralaması gibi kısa ve feshedilebilen bir sözleşme kiracılar tarafından tercih 

edilebilecektir.

Faaliyet kiralamasının bir diğer ayırt edici özelliği ise, bu tür kiralamalarda 

kiralayanın,  kiralanan  malın  üreticisi  veya  satıcı  olmasıdır.  Bu  yüzden  faaliyet 

kiralamasının  yapılan  yatırımı  finanse  etme dışında,  satıcı-kiralayan açısından bir 

pazarlama  yöntemi  olma  özelliği  de  vardır24.  Ülkemizde  bu  konuyla  ilgili 

düzenlemelerin yer aldığı Finansal Kiralama Kanununun adından ve 1. maddesinin 

gerekçesinden yalnızca yapılacak olan yatırımı finanse etme amacı  güdüldüğünün 

20 Koç, a.e., s.8-9;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.76;  Altop, a.g.e., s.52;  Kocaağa, a.g.e., s.46.
21 Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.76;  Kocaağa, a.g.e., s.46.
22 Koç, a.g.e., s.9  Kocaağa, a.e., s.46;  Kuntalp, a.g.e., s.12;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.e., s.76.
23 Kuntalp, a.e., s.12;  Kocaağa, a.e., s.46;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.e., s.76.
24 Altop, a.g.e., s.52;  Kocaağa, a.e., s.47.
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açık  olması,  ayrıca  kanunun  7.  maddesinde  ise  yapılacak  olan  sözleşmenin  dört 

yıldan önce feshedilemeyecek olmasının hüküm altına alınması Finansal Kiralama 

Kanunu  kapsamına  faaliyet  kiralaması  (  operating  leasig  )  nın  girmeyeceğini 

gösterir25.

Çalışmamızda  finansal  kiralama  sözleşmesinin  taraflarından  olan  kiracının 

sırasıyla borçları, bu borçların hukuki nitelikleri, borca aykırı davranışların sonuçları 

ve bu sonuçların ilişkinin niteliği gereği uyarlanması hususlarını irdeledikten sonra, 

ikinci bölümde kiracının sözleşme gereği en önemli hakkı olan kullanma hakkı ve bu 

hakkın karşılığı olan kiralayanın malı kiracıya teslimi ve bu teslimden kaynaklanan 

hukuki  sorunlar   ile  bu  sorunlara  finansal  kiralama  sözleşmesinin  özellikleri  göz 

önüne alınarak  çözüm arayışlarında  bulunulmaya  çalışılacaktır.  Çalışmamızın  son 

bölümünde  ise,  kiracının  kullanma  hakkı  dışından  finansal  kiralama 

sözleşmelerinden kaynaklanan hakları detaylı olarak incelenecektir.

25 Altop, a.g.e., s.53;  Kocaağa, a.g.e., s.47.
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1.FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ BORÇLARI

1.1.Finansal Kiralama Bedelini Ödeme Borcu

1.1.1.Finansal Kiralama Bedeli ve Bu Bedelin Tespiti

FKK.  m.4'te  finansal  kiralama  sözleşmesinin  unsurları  sayılırken  finansal 

kiralama bedeli de bunlar arasında yer almaktadır. Bu maddede; finansal kiralama 

sözleşmenin,  kiracının  talebi  ve  seçimi  üzerine,  kiralayanın  üçüncü  kişiden  satın 

aldığı  veya  başkaca  bir  suretle  temin  ettiği  malın  zilyetliğini,  her  türlü  faydayı 

sağlamak  amacı  ve  belli  bir  süre  feshedilmemek  şartıyla  kira  bedeli  karşılığında 

devrettiği  bir sözleşme olduğunu belirtmektedir.  Madde metninden de anlaşılacağı 

üzere kira bedeli, sözleşmenin esaslı unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Kanunun 

4. maddesinde sözleşmenin esaslı unsuru olduğu belirtilen kira bedelinin miktarının 

ve  ödeme  zamanının  belirlenmesinde,  aynı  kanunun  6.  maddesi  sözleşmenin 

taraflarına serbesti tanımaktadır26. FKK. m.6'da “ Finansal kiralama bedeli ve ödeme 

dönemleri taraflarca belirlenir.” ifadesiyle bu durum hüküm altına alınmıştır.  Aynı 

maddede,  kiralama bedellerinin  Türk Lirası  veya  Merkez  Bankasınca alım satımı 

yapılan döviz cinsinden olabileceği belirtilmiştir.

Kural  olarak,  kiralama  bedellerinin  tespiti  konusunda  taraflara  serbesti 

tanınmasına  rağmen,  bunun  bir  istisnası  bulunmaktadır.  FKK.  m.  6'ya  göre,  yurt 

dışından  yapılacak  olan  finansal  kiralamalarda,  kiralama  bedeli  yıllık,  25.000 

Amerikan  Doları  karşılığı  Türk  Lirasından  az  olamayacaktır  ve  yurt  dışından 

yapılacak  olan  kiralamalar  için  getirilmiş  olan  asgari  kiralama  bedeli  miktarını 

artırmaya  ve  eski  değerine  indirmeye  Bakanlar  kurulunun  yetkili  olacağı  ifade 

edilmiştir27.

26 Zevkliler, a.g.e., s. 306;  Akıntürk, a.g.e., s. 271; Ünal Somuncuoğlu, “Türk Hukukunda Finansal 
Kiralama (Leasing) Sözleşmesine Yüzeysel Bakış”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 60, Sayı 4-5-6, 
Nisan- Haziran 1986, s.245; Güneş Yılmaz, “Leasing- Finansal Kiralamada Mevcut Durum ve Son 
Değişiklikler”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, s.41-42, Ocak- Şubat 2008, s. 150.

27 Akıntürk, a.g.e., s. 271;  Altop, a.g.e., s.180;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.269;  Somuncuoğlu, 
a.g.m., s.247.
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1.1.2.Finansal Kiralama Bedelini Ödeme Zamanı

 Kiralama bedellerinin miktarının tespitinde taraflara tanınan serbeti, ödeme 

zamanının belirlenmesinde de tanınmıştır. Kiralama bedellerinin ödenme zamanının 

belirlenmesinde taraflara tanınan bu yetki sonucunda, taraflar kiralama bedellerinin 

aylık,  üç  aylık,  altı  aylık,  senelik  veya  herhangi  bir  başka  şekilde  ödenmesi 

konusunda  anlaşabilirler.  Taraflar,  özel  aralıklı  kira  ödeme  dönemleri  de 

karalaştırabilirler.  Bu  özel  aralıklı  kiralar,  kiracının  mevsimsel  gelirlerine  göre, 

değişik  dönemlerde,  değişik  kira  bedelleri  olarak  belirlenmektedir28.   Bununla 

birlikte uygulamada en yaygın olan durum kiralama bedellerinin her ayın başında 

peşin  olarak  ödenmesidir29.  Kiralama  bedellerinin  ödemelerinin  aylık  olarak 

belirlenmesi kiralayan açısından bir takım faydalar sağlamaktadır. Kira bedellerinin 

bu  şekilde,  sık  aralıklarla  ödenmesi  neticesinde  kiralayan,  kiracının  mali  durumu 

hakkında  daha  sağlıklı  bir  bilgiye  sahip  olmakta,  ödeme  güçlüğü  bulunup 

bulunmadığını kontrol edebilmekte, mevcut bir ödeme güçlüğünde ise bir an önce 

gereken tedbirleri alabilmektedir30. 

Kanunda,  finansal  kiralama  sözleşmesinin  asgari  dört  yıl  süre  ile 

feshedilemeyeceği  öngörülmekle  birlikte,  taraflar  bu  hükmü  dolanmak  için,  yine 

kanunun verdiği ödeme dönemlerini serbestçe belirleyebilme hakkına dayanarak, ilk 

bir  veya  iki  yıl  için  ödemeleri  hızlı  bir  şekilde  gerçekleştirilmekte  sonraki 

dönemlerde  ise  herhangi  bir  kira  bedeli  kararlaştırılmamakta  ya  da  sembolik  bir 

bedel  üzerinden  ödemeler  gerçekleştirilmektedir.  Bu  durum,  finansal  kiralama 

ilişkisini  gerçek  yapısından  uzaklaştırarak,  ilişkiyi  adeta  kısa  süreli  satışa 

dönüştürmekte,  ödenen kiralama bedelleri  ise kira bedeli  yerine satın alma bedeli 

veya taksit olarak kabul görüyor olmaktadır31.

28 Erol/ Yıldırım/ Toroslu,  a.g.e.,  s.269;  Özgür Memişoğlu, “Kiracının Finansal Kiralama Bedelini 
Ödemede Temerrüde Düşmesi ve Bunun Hukuki Sonuçları”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Cilt 5, 
Sayı 59, Kasım 2009, s. 2253.

29 Kocaağa,  a.g.e., s.122.  Kiracı tarafından ödenen kira bedelleri, borç ana para ödemesi ve faiz 
ödemesi olarak ayrıştırılmaktadır. ( Cemalettin Uçak/ Orhan Merzifonoğlu, “Finansal Kiralamada 
Yeni Vergi ve Muhasebe Düzeni”, Leasing Dünyası Dergisi, sayı 8, Eylül 2003, s.13).

30 Kocaağa, a.g.e., s.123.
31 Selahattin Tuncer, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Ankara, Yaklaşım Yayınları, 2003, s.466.
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1.1.3.Finansal Kiralama Bedelinin Ödenmesine İlişkin Özel Durumlar

1.1.3.1.İlk Taksit

Finansal  kiralama  bedelinin  ilk  taksiti  konusunda  şöyle  özel  bir  durum 

bulunmaktadır.  Kiralama  konusu  mal  kiracıya  teslim  edilmeden  önce,  taraflar 

arasında  geçerli  bir  finansal  kiralama  sözleşmesi  bulunmasına  rağmen,  henüz 

kiracının  kiralama  bedeli  ödeme  borcu  muacceliyet  kazanmaz.  Malın  kiracıya 

teslimi,  kiracının  bu  borcunun  muacceliyet  kazanmasının  ve  kiralama  süresinin 

işlemeye başlamasının ön şartıdır32.

1.1.3.2.Ödeme Zamanının Tarafların Uygulamasıyla Değişmesi Sorunu

Kiralama bedellerinin ödenmesiyle ilgili bir diğer ayrık durum ise, taraflar 

arasında kararlaştırılmış olan ödeme zamanının, yine tarafların aksine uygulamaları 

sonucu  değişip  değişmediği  durumudur.  Doktrinde33,  bu  hususa  ilişkin  çeşitli 

görüşler vardır. BK. m. 12 hükmünde, kanun gereği şekil şartına tabi kılınmış olan 

bir  sözleşmenin  değişikliğinin  de  bu   şekil  şartına  uygun  olarak  yapılacağı 

belirtilmiştir.  Ayrıca  BK.  12'de   sözleşmeye  aykırı  olmayan  tamamlayıcı  ve  yan 

hükümler  konusunda,  kanunda  o  sözleşme  için  belirtilmiş  olan  şekil  şartına 

uyulmasının istisnası olarak belirtilmiştir. Yargıtayın vermiş olduğu kararlar ile adi 

kira  sözleşmelerinde  BK.  m.  12  hükmünün  yumuşatıldığı  ve  şekle  tabi  bir 

sözleşmedeki  değişikliklerin  şekil  şartına  uyulmadan  yapılabileceğini  iddia  eden 

görüşler vardır. YHGK'nin 21.11.1962 tarih ve E. 124/ K. 75 sayılı kararına göre: 

“...kira parasının sürekli şekilde aylık olarak ödenmesine karşı davacı alacaklının hiç 

ses  çıkartmayarak  uzun  zaman  bu  ödemeleri  kabul  etmiş  olması,  akdin  kira 

ödenmesine  ilişkinin  hükmünün  tarafların  isteğiyle  zımni  olarak  değiştirildiği 

anlamına gelir...”.  Bununla beraber, YHGK'nin 12.12.1962 tarih ve E. 103/ K. 82 

sayılı  kararında   belirtildiği  gibi,  kiracının  belirsiz  tarzda  ve  dönemlerde  yaptığı 

ödemelerin kiracı tarafından kabulü sözleşmenin bu hükmünde zımnen bir değişiklik 

32 Kocaağa,  a.g.e., s.123;   Mehmet  Karaca,  “Finansal  Kiralama Sözleşmelerinde,  Kiracının  Kira 
Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi ve Hukuki Sonuçları-I”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 
5, Sayı 43, Mart 2010, s. 37.  Y.19.HD, 17.11.2005- E. 2005/1791, K. 2005/11362.

33 Altop, a.g.e., s.186
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meydana getirmeyecektir. Çünkü, kiralayanın belirsiz tarzda ve dönemlerde yapılan 

bu  ödemeleri  kabulündeki  maksat,  sözleşmede  herhangi  bir  değişiklik  meydana 

getirmek  değil,  sadece  onun  hoşgörüsünden  kaynaklanan  bir  durumdur. 

Sözleşmedeki  ödeme  dönemleriyle  ilgili  hükümde  böyle  bir  değişikliğin  mevcut 

olabilmesi  için,  kira  bedeli  ödemelerinin  kararlaştırılan  zaman  dışında,  fakat 

muayyen zamanlarda ve miktarlarda uzunca bir zaman yapılması gerekmektedir34.

Her  ne  kadar,  doktrindeki  bazı  yazarlar35 yukarıda  belirtmiş  olduğumuz 

YHGK  kararlarına  istinaden,  taraflar  arasında  uzunca  bir  süre  için  muayyen 

dönemlerde ve miktarlarda yapılan kira ödemelerinin, şekle tabi olan sözleşmelerde 

ödeme zamanına ilişkin hükmü zımnen değiştirdiği, bu değişikliğin BK. m. 12'nin 

istisnasını  oluşturduğunu  ve  şekle  tabi  finansal  kiralama  sözleşmelerinde  de, 

kiralama  bedellerinin  ödenmesine  ilişkin  hükmün  tarafların  uygulamaları  sonucu 

zımnen  değişebileceğini  iddia  etmiş  olmalarına  karşılık,  adi  kira  sözleşmeleri  ile 

finansal kiralama sözleşmeleri arasında ki şu önemli farkı yadsımaktadırlar. BK.m.12 

hükmü kanun gereği şekle tabi olan sözleşmelerdeki değişikliklere ilişkin bir hüküm 

getirmiştir.  Burada  bahsedilen,  sözleşme  için  getirilen  şekil  şartının,  kanundan 

kaynaklanmış olmasıdır. Yoksa taraflar arasında kararlaştırılan bir şekil şartı değildir. 

FKK. m. 8 gereğince, Finansal Kiralama Sözleşmeleri düzenleme şeklinde noterlikçe 

yapılır.  Kanun  metninde  de  anlaşılacağı  üzere,  finansal  kiralama  sözleşmelerinin 

yapılışına  ilişkin  şekil  şartı  kanundan  kaynaklanmaktadır.  Bu  durum  tam  olarak 

BK.m.12 hükmünü karşılamaktadır.  Adi kira sözleşmeleri ise geçerliliği şekle tabi 

olmayan sözleşmelerdir. Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların birbirlerine uygun 

karşılıklı  anlaşmaları  yeterlidir.  Fakat  uygulamada  “  T.C  Maliye  Bakanlığı  Kira 

Kontratosu” nüshalarının kullanıldığı görülmektedir36.

Yukarıda  yapmış  olduğumuz  saptamadan  çıkacak  olan  sonuç  şudur: 

YHGK'nin  21.11.1962 tarih ve E. 124/ K. 75 ve  12.12.1962 tarih ve E. 103/ K. 82 

sayılı kararları BK.m.12'nin yumuşatılması anlamına gelmemektedir. Çünkü, adi kira 

34 Kocaağa, a.g.e., s.123.
35 Altop, a.g.e., s.186
36 Cevdet  Yavuz,  Borçlar Hukuku  Dersleri  (Özel  Hükümler),  İstanbul,  Beta  Yayınevi,  4.bası, 

2006, s.148-149.
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sözleşmeleri  kanunun  geçerliliğini  şekle  tabi  kıldığı  sözleşmeler  değildir.  Ayrıca, 

BK.m.12'de belirtilen, sözleşmeye aykırı olmayan tamamlayıcı veya yan hükümler 

konusunda  yapılacak  değişikliklerin,  sözleşmenin  geçerliliğinin  tabi  olduğu  şekil 

şartına uyulmadan yapılabileceği hükmü de finansal kiralama bedellerinin ödenmesi 

konusunda yapılacak olan değişiklikleri kapsamamaktadır. FKK.m 4 gereği kiralama 

bedeli sözleşmenin esaslı bir unsurudur. FKK.m.8 uyarınca da, sözleşmenin esaslı 

unsuru  olan  kiralama  bedelinin  ödenmesine  ilişkin  değişikliklerin  de  kanunun 

belirttiği şekilde, yani noterlikçe düzenleme şeklinde yapılması zorunluluk arz eder37. 

1.1.4.Borcun İfa Edilmemesi

1.1.4.1.Temerrüdün Şartları

Finansal kiralama bedelini ödeme borcu muaccel hale gelmesine rağmen, bu 

borcunu ödemeyen kiracının temerrüde düşürülebilmesi için BK. m. 101'deki genel 

hüküm  gereği,  kiralayan  tarafından  borcun  ödenmesine  ilişkin  ihtarın  kiracıya 

yönelik yapılması gereklidir38. Borçluyu temerrüde düşürmek için yapılan ihtar her 

herhangi  bir  şekle  tabi  değildir.  Muaccel  hale  gelmiş  borcun,  şekle  tabi  bir 

37 Erol/ Yıldırım/ Toroslu,  a.g.e., s.269- 270;  Kocaağa,  a.g.e., s.123- 124. FKK. m. 8/I'de finansal 
kiralama  sözleşmesinin  düzenleme  şeklinde  noterlikçe  yapılacağı  ve  sözleşmenin  taşınırlarda 
kiracının  ikametgahı  noterliğindeki  özel  sicile  tescili,  taşınmazlarda  tapu  kütüğünün  beyanlar 
hanesine,  gemilerde  ise  gemi  siciline  şerh  edilmesi  öngörülmüştür.  Sözleşmenin  noterlikçe 
düzenleme şeklinde  yapılması  geçerlilik  şartıdır.  Buna rağmen,  ilgili  sicillere  tescil  veya  şerh 
işleminin  gerçekleştirilmesi  ise  geçerlilik  şartı  değil,  sadece  üçüncü  kişilerin  kiralanan  şey 
üzerinde  ayni  hak  kazanmasını  önlemeye  yöneliktir  (  Sabih  Arkan,  “Gemilerle  İlgili  Finansal 
Kiralamalardan  Doğa  Bazı  Sorunlar”, Prof.  Dr.  Haluk  Tandoğan'ın  Hatırasına  Armağan, 
Ankara 1990, s. 435 vd.; Atilla Altop, “Finansal Kiralama Sözleşmesi'nin Şekline ve Tesciline – 
veya Şerhine- İlişkin Olarak Finansal Kiralama Kanunu'nda Öngörülmüş Düzenleme ve Yarattığı 
Sorunlar”, Leasing Dünyası Dergisi, sayı  6 ek, Ocak 2003, s. 1-3.)   FKK. m. 8'de belirtilen 
tescilin  veya  şerhin  yapılmamasının yaptırımı  ise,  finansal  kiralama sözleşmesinin geçersizliği 
değil, sadece iyiniyetle kiralama konusu malda hak iktisap eden iyiniyetli kişilerin bu haklarını 
geçerli  bir  şekilde  ileri  sürebilmeleridir.  (  Atilla  Altop,  “Finansal  Kiralama'nın  Dünyada  ve 
Gelişimi  ve  Ülkemizde  Finansal  Kiralama  Sözleşmelerine  İlişkin  Olarak  Finansal  Kiralama 
Kanunundan  ve  Uygulamadan  Kaynaklanan  Sorunlar”,  Prof.Dr.  Selahattin  Sulhi  Tekinay'ın 
Hatırasına Armağan”, İstanbul 1999, s.37 vd.  Aksi görüş, Aysun TANDOĞAN/ Birgül TİRİÇ/ 
Veysel KARAHAN, “Gemilerin Finansal Kiralanması ve Uygulamadan Doğan Hukuki Sorunlar”, 
Leasing Dünyası  Dergisi,  sayı  18,  Nisan  2007,  s.  8  vd.  ).  Özel  sicile  tescilin  geçerlilik  şartı 
olmadığına ilişkin bkz. Yargıtay 19.HD. 2005/7863 E. 2005/12339 K. sayılı  12.12.2005 tarihli 
içtihadı

38 Fikret Eren,  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Beta Yayınevi, Gözden geçirilmiş 10. 
bası, 2008,  s. 1049;  Kocaağa, a.g.e., s.124;  Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
İstanbul,Beta Yayınevi, 19. bası, İstanbul, 2006,  s.322- 323;  Selahattin Sulhi Tekinay,  Borçlar 
Hukuku, İstanbul, Sermet Matbaası, 4. bası, 1979, s. 727.
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sözleşmeden  kaynaklanmış  olması  ihtarın  şekle  tabi  olmaması  durumunu 

değiştirmez.  Ancak  TTK.m.20/III  uyarınca  bir  tacirin  diğer  bir  taciri  temerrüde 

düşürebilmesi,  aralarındaki  sözleşmeyi  feshedebilmesi  yahut  sözleşmeden 

dönebilmesi  için  yapılacak  olan  ihbar  ve  ihtarların  noter  marifetiyle  veya  iadeli 

taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapılması şarttır39. Söz konusu şekil şartına 

uyulmaması tacirler arasında yapılmış olan ihtarın geçerlilik kazanmasına engel olur.

Kiracıyı temerrüde düşürebilmek için, borcun muacceliyetinden sonra ihtarın 

yapılmış  olması  gerekli  olsa  dahi,  BK.  m.101/II'de  bu  durumun  istisnaları 

belirtilmiştir. Buna göre, borcun ifa edileceği gün taraflar arasında tayin edilmişse 

yahut taraflar arasında borcun ifa edileceği gün kararlaştırılmamış olmakla beraber, 

taraflardan birine usulüne uygun şekilde yapılacak olan muacceliyet  ihbarı  ile  ifa 

gününü tayin etme hakkı saklı tutulup, bu hakka sahip olan tarafça yapılan ihbar ile 

ifa günü belirlenmiş ise, bu durumlarda kiracının kira bedelini ödememesinden ötürü 

temerrüde  düşürülebilmesi  için  kiralayan  tarafından  yapılması  gereken  ayrıca  bir 

ihtara  gerek  olmayacaktır40.  Ayrıca  BK. m.101'de  belirtilmemekle  beraber,  ihtarın 

yapılmasının dürüstlük kuralları uyarınca beklenemeyeceği durumlarda, ihtara gerek 

olmaksızın borcun muacceliyetinden sonra ödenmemiş olması ile borçlu temerrüde 

düşecektir. Örneğin, borcunu ödemeyeceğini beyan eden borçluya ihtarın yapılması 

dürüstlük kuralı uyarınca beklenemeyecektir. Bu durumda,  ihtara gerek olmaksızın 

borçlu temerrüde düşecektir41.

Uygulamada, finansal kiralama bedellerinin muacceliyet tarihleri genellikle, 

bir  takvim günü olarak belirlendiği  için,  BK.m.101/  II  gereği,  kira  bedeli  ödeme 

borcu  kararlaştırılan  takvim gününde  muacceliyet  kazanan  kiracının,  borcunu  ifa 

etmemesi halinde, kiracı kendisine kiralayan tarafından yapılan bir ihtara gereksinim 

duymaksızın mütemerrit hale gelecektir42. Ancak, malın kiracıya teslim edilmesiyle 

muacceliyet  kazanan  ilk  finansal  kiralama  borcunun şöyle  özel  bir  durumu daha 

39 Kemal Oğuzman/ M. Turgut Öz.,  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Filiz Kitabevi, 5. 
baskı, 2006,  s.298-299;  Reisoğlu, a.g.e., s.323;  Tekinay, a.g.e., s. 728.

40 Eren, a.g.e., s.1053;  Oğuzman/ Öz., a.g.e., s.300-301;  Reisoğlu, a.g.e., s. 323;  Tekinay, a.g.e., s. 
730. 

41 Oğuzman/ Öz., a.e., s.301;  Tekinay, a.e., s. 732.
42 Kocaağa, a.g.e., s.124.
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mevcuttur. İlk finansal kiralama taksidi muacceliyet kazanmasına rağmen, kiracının 

bu borcunu ifa etmemesi durumunda temerrüde düşürülebilmesi için her halükarda, 

kiralayan  tarafından  kiracıya  kira  bedelini  ödeme  borcunun  ihtar  edilmesi 

gerekmektedir43.

1.1.4.2.İfa Etmemenin Sonuçları

1.1.4.2.1.Faiz

Kiracı  temerrüde  düştükten  sonra,  temerrüt  faizi  ödemek  zorundadır. 

Temerrüt faizi, para borçlarında borçlunun temerrüde düşmesiyle işlemeye başlar44. 

Finansal kiralama sözleşmelerinde, FKK. m. 6 uyarınca finansal kiralama bedelleri 

Türk  lirası  veya  Merkez  Bankasınca  alım  satımı  yapılan  döviz  cinsinden 

belirlenebileceğinden,  borçlunun  temerrüde  düşmesiyle  temerrüt  faizi  işlemeye 

başlayacaktır Temerrüt faizi konusunda, borçlunun temerrüde düşmekte kusurunun 

olup olmamasının önemi yoktur. Para borcu dışındaki borçlarda, borçlu temerrüde 

düşmekte kusuru olmadığını ispat etmesi durumunda, alacaklının gecikmeden doğan 

zararını tazmin etme külfetinden kurtulur. Para borçlarında ise, borçlu kusursuz bir 

şekilde temerrüde düşmüş dahi olsa, yine de temerrüt faizi ödemek durumundadır45.

BK. m. 105/ I'de “ Alacaklının duçar olduğu zarar geçmiş günler faizinden 

fazla  olduğu  surette  borçlu  kendisine  hiçbir  kusur  isnat  edilemiyeceğini  ispat 

etmedikçe bu zararı dahi tazmin ile mükelleftir.” ifadesi hüküm altına alınmıştır. Her 

ne  kadar  temerrüt  faizinin,  götürü  şekilde  hesaplanan  gecikme  tazminatı 

fonksiyonunu  icra  ettiği  kabul  edilmekle  birlikte,  BK.m.105/I  hükmü  sayesinde, 

alacaklı,  temerrüt  faizi  ile  karşılanmayan munzam zararının  da tazmin edilmesini 

borçludan  talep  edebilecektir46.  Para  borçlarında  temerrüt  faizinin  ödenmesinde, 

kiracının kusurlu olup olmadığına bakılmazken, kiralayanın ödenen temerrüt faizini 

aşan  zararının  tazminini  talep   edilebilmesi  için,  kiracının  temerrüde  düşmekte 

kusurlu  olması  şarttır.  Eğer,  kiracının  kiralama  bedellerini  ödemede  temerrüde 

43 Kocaağa,  a.e.,  s.124;   Mehmet  Karaca,  “Finansal  Kiralama  Sözleşmelerinde,  Kiracının  Kira 
Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi ve Hukuki Sonuçları-I”,  s. 40.

44 Kocaağa, a.g.e., s.124.
45 Oğuzman/ Öz., a.g.e., s.391.
46 Reisoğlu, a.g.e., s.330-331;   Oğuzman/ Öz., a.g.e., s.397.
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düşmesinde her herhangi bir kusuru yoksa, bu durumda kiralayanın munzam zararını 

tazmin etmek zorunluluğu altında bulunmayacaktır.

1.1.4.2.2.FKK.m.23 Hükmü ve Bununla İlgili Sorunlar

1.1.4.2.2.1.FKK.m.23'ün BK.m.106 İle İlişkisi ve Sonuçları

Temerrüde düşmüş olan kiracının, kendisine tanınmış olan mehili de borcunu 

ifa etmeksizin geçirmiş olması durumunda, kiralayanın, kiracıya karşı sahip olacağı 

talep  hakları  nelerdir?  FKK.m.26'da  “  Sözleşmeye,  bu  Kanunda  hüküm olmayan 

hallerde  Borçlar  Kanununun  genel  hükümleri,  sözleşmenin  niteliğine  uygun 

düştükleri  oranda  ise  özel  hükümleri  uygulanır.”  ifadesine  yer  verilmiştir.  Bu 

maddeye  göre,  Finansal  Kiralama  Kanununda  bir  durumla  ilgili  hüküm var  ise, 

öncelikle o hüküm uygulanacak, yok ise Borçlar Kanunumuzun genel hükümlerine, 

sözleşmenin niteliğiyle çatışmadığı müddetçe de özel hükümlerine gidilecektir. Kira 

bedellerinin  ödenmemesi  hususuna  bu  açıdan  yaklaştığımızda,  kiracının,  kira 

bedellerini  ödemeyip,  mütemerrit  hale  gelmesi  durumunda,  Finansal  Kiralama 

Kanununda olaya uygulanacak bir madde olup olmadığına bakılacaktır.

FKK.m.23/I'e  göre,  kiralayanın,  kiralama  bedellerini  ödemede  temerrüde 

düşen kiracıya vermiş olduğu otuz günlük süre sonunda sözleşmeyi feshedebileceği 

belirtilmiştir.  Sözleşme süresi sonunda, kiracıya,  kiralama konusu malı  satın alma 

hakkının tanındığı sözleşmelerde ise, verilen mehilin altmış günden az olamayacağı 

ifade edilmiştir. Bu halde, kiracının, finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde 

düşmüş olması halinin, FKK. m. 23'te düzenlenmiş olduğunu varsayıp, kiracının kira 

bedelini  ödemeyip,  mütemerrit  olması  durumunda,  kiralayanın  sadece  sözleşmeyi 

feshetme yetkisini mi elinde bulundurduğu sonucuna varacağız?

BK.  m.  106'da  karşılıklı  edimleri  içeren  sözleşmelerde,  taraflardan  birinin 

mütemerrit olması durumunda, diğer tarafın vereceği veya hakim tarafından takdir 

edilen münasip mehilin ifasız geçmesi durumunda, alacaklıya aynen ifa ile gecikme 

tazminatı,  sözleşmenin  ifa  edilmemesinden  doğan  müspet  zararının  tazmini  ve 
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sözleşmeden  dönme ile  olumsuz  zararının  tazmini  imkanları  tanınmaktadır.  Eğer, 

FKK. m. 23'ü kiracının kira bedellerini ödememesi durumunu düzenlediğini kabul 

edersek BK. 106'ya başvurabilme imkanımız kalmayacaktır.  Ancak, kiracının, kira 

bedellerini ödemeyip kendisine tanınmış olan mehil müddetinde de bu borcunu ifa 

etmeksizin geçirmiş olması durumunda, BK. m. 106'da alacaklıya tanınmış olan talep 

yetkilerinin,  finansal  kiralama  sözleşmelerinde  kiralayana  da  tanınmış  olduğunu 

belirtmek istiyoruz. Çünkü, FKK. m. 23, kiracının, kira bedelini ödemede temerrüde 

düşmesinin  sonuçlarını  düzenlememektedir.  Bu  madde,  sözleşmenin  sona  ermesi 

başlığı  altında  düzenlenmiş  olup,  düzenleniş  amacı,  sözleşmeyi  sona  erdiren 

sebeplerin varlığı halinde hangi hükümlerin uygulanacağıdır. BK.m.106'da alacaklı 

tarafa  tanınmış  olan  talep  haklarından,  aynen  ifa  ile  gecikme  tazminatını  talep 

edebilme ve sözleşmenin ifa edilmemesinden dolayı müspet zararın tazminini talep 

edebilmesi  haklarının  kullanılmış  olması  durumunda,  taraflar  arasındaki  sözleşme 

ilişkisi devam etmektedir. Bu nedenle, sözleşmenin sona ermesi başlığı altında yer 

alan FKK.m.23'te,  BK.m.106'nın tanımış olduğu  imkanların yer almamış olması 

gayet doğaldır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, FKK. m. 23'ün amacı, kira bedellerinin 

ödenmemesi  halinde  uygulanacak  hükmü  belirtmek  değildir.  Bu  durumdan  çıkan 

sonuç, kiracının temerrüde düşüp, kendisine verilen mehil zarfında da kira bedelini 

ödememesi halinde uygulanacak hükmün ne olduğu Finansal Kiralama Kanununda 

özel bir maddeyle düzenlenmemiş olduğudur. Bu halde, FKK.m.26 gereği, Borçlar 

Kanununun genel hükümlerine başvurulacak ve kiracının, kira bedellerini ödemede 

temerrüdü halinde uygulanacak hükmün BK.m.106 vd. olduğu sonucuna varılacaktır. 

BK.m.106'da  karşılıklı  taahhütleri  içeren  bir  sözleşmede,  sözleşmenin 

taraflarından birinin mütemerrit olması durumunda, karşı tarafın bu borcun ifası için 

mütemmerit olan tarafa münasip bir mehil tayin edebileceğini veya münasip mehilin 

tayinini hakimden isteyebileceğini hüküm altına almıştır. Borçluya tanınan bu mehil 

zarfında da temerrüt devam eder47. Borcun ifası için kiracıya verilecek olan bu mehil 

kural olarak bir şekle tabi değildir. Ancak, tacirler arasındaki işlerde TTK. m. 20/ III 

47  Reisoğlu, a.g.e., s.334- 335;  Oğuzman/ Öz., a.g.e., s.403.
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gereği  mehilin, noter marifetiyle, iadeli taahhütlü mektupla veya telgraf kanalıyla 

verilmesi gerekmektedir48. 

FKK.  m.  23/  I'de  finansal  kiralama  bedelini  ödemede  temerrüde  düşen 

kiracıya, bu borcunu ifa etmesi için otuz günlük bir mehil verileceğini, verilen bu 

mehil  zarfında da borcun ifa edilmemiş  olması  halinde kiralayan tarafın,  finansal 

kiralama  sözleşmesini  feshedebileceği  hüküm altına  alınmıştır49.  Ayrıca,  sözleşme 

süresi  sonunda  kiracıya  kiralama  konusu  malı  satın  alma  hakkının  tanındığı 

sözleşmelerde, mütemerrit kiracıya verilen bu mehilin altmış günden az olamayacağı 

belirtilmiştir.   Kiracıya  verilecek  olan  mehilin  en  az  altmış  gün  olarak  tayin 

edilmesindeki  amaç,  sözleşme  süresi  sonunda  kendisine  malı  satın  alma  hakkı 

tanınan,  bunun doğal  sonucu olarak mala ilgisi  normalden daha fazla  olan ve bu 

yüzden mala ilişkin pek çok yatırım ve masraf yapan kiracının, kendisine tanınan 

daha  uzun  müddet  zarfında  borcunu  ödeyerek,  sahip  olduğu  alım  hakkını 

kaybetmemesidir50.  

FKK. m. 23'te temerrüde düşmüş olan kiracıya tanınmış olan mehilin, acaba 

kiralayana  sözleşmeyi  feshetme  hakkı  dışında,  BK.  m.  106'da  tanınmış  olan 

imkanların  kullanılmasında  da  aranacak  mıdır?  FKK.  m.  23'ün  kiracının,  kira 

bedelini  ödemede  temerrüde  düşmüş  olmasının  bütün  sonuçlarını  düzenlememiş 

olduğunu belirtmiştik.  Bunun sonucu olarak,  kira  bedellerinin  ödenmemiş  olması 

halinde BK. m. 106 vd. hükümlerinin uygulanacağını söylemiştik. Bu halde, FKK. 

m.  23'te  kiracıya  kira  bedeli  ödemesi  için  tanınan  mehil,  sadece  kiralayanın 

sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmayı  tercih ettiği durumlarda geçerli olacaktır. 

Kiracının kira bedellerini ödemede temerrüde düşmesi ve kendisine tanınan mehili 

borcunu geçirmesi durumunda, kiralayanın BK. m. 106'ya başvurabileceği görüşünü 

temellendirirken,  FKK.m.23  ile  BK.m.106'nın  ayırımını  yapmıştık.  Böylece, 

temerrütten  sonra  kiracıya  tanınacak  olan  mehilin  tayininde  de  BK.m.106 

çerçevesinde belirleyeceğiz. BK.m.106'da alacaklı  tarafından mütemerrite münasip 

bir  mehil  tayin  edilebileceği  veya  münasip  mehilin  tayininin  hakimden  talep 

48 Oğuzman/ Öz., a.e., s.403.
49  Akıntürk, a.g.e., s. 273.
50 Altop, a.g.e., s.270.
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edilebileceği belirtilmiştir. BK.m. 106'ya göre kiralayan, kiracıya karşı aynen ifa ile 

gecikme  tazminatı  veya  sözleşmenin  ifa  edilmemesinden  kaynaklanan  müspet 

zararının  tazmini  yollarından  birini  seçerse,  bu  durumda,  FKK.  m.  23'teki  mehil 

süreleriyle bağlı olmaksızın münasip bir mehili tayin veya bunun tayinini hakimden 

talep  edebilecektir.  Sözleşmenin  niteliğine  de  uygun  olan  sonuç  budur.  Çünkü, 

sözleşme  ilişkisini  sona  erdiren  fesih  halini  düzenleyen  FKK.  m.  23  hükmünün, 

sözleşme ilişkisinin geçerliliğine engel olmayacak aynen ifa ile gecikme tazminatının 

veya  müspet  zararın  tazmininin  talep  edilmesi  hallerine  uygulanması  yerinde 

olmayacaktır.

Kiracıya  verilmiş  olan  mehilin  de  kiralama  bedelini  ödeme  borcu  ifa 

edilmeksizin geçirilmiş olması durumunda, BK.m.106 gereği kiralayanın mütemerrit 

kiracıya karşı sahip olduğu bir takım haklar bulunmaktadır. Kiralayan, mehil zarfında 

da  kiracı  tarafından  borcun ifa  edilmemiş  olması  halinde,  o  zamana  kadar  sahip 

olduğu ifayı talep etme ve gecikme tazminatını isteme hakkının yanı sıra, borcun ifa 

edilmemesinden dolayı  olumlu zararının tazminini isteme ve sözleşmeyi  feshetme 

(  dönme )  ile  olumsuz zararının tazminini isteme hakları  arasında üçlü bir  seçim 

hakkına haiz olur. BK.m. 106'da alacaklıya bu şekilde bir üçlü seçim hakkı tanınmış 

olmasına rağmen, eğer borçlu temerrüde düşmekte bir kusurunun olmadığını ispat 

etmesi  durumunda,  kiralama  şirketinin  sahip  olduğu  hakların  kapsamında 

sınırlamalar meydana gelecektir51. Kiracının temerrütte kusursuz olması durumunda, 

öncelikle  kiralayanın  sahip  olduğu  üçlü  seçim  hakkı  ikili  bir  seçim  hakkına 

dönüşecektir.  Çünkü,  borcun ifa  edilmemesi  sebebiyle  olumlu zararının tazminini 

isteme hakkını seçmekten mahrum kalacaktır. Ayrıca diğer iki seçenekte ifayı talep 

ve sözleşmeyi feshetme haklarıyla birlikte bulunan zararlarının tazminini talep etme 

hakları  da  mevcut  olmayacaktır.  Kısacası,  borçlunun  temerrütte  kusuru  yoksa, 

kiralama şirketi ya ifayı talep edebilecek ya da sözleşmeyi feshedebilecektir52. 

51 Reisoğlu,  a.g.e.,  s.339;  Oğuzman/ Öz., a.g.e., s.405;  Eren, a.g.e., s. 1054-1055.
52 Oğuzman/ Öz., a.g.e., s.405.
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Şimdi, kiracıya tanınmış olan mehil zarfında da kiracının kiralama bedelini 

ödeme borcunu yerine getirmemesi halinde, alacaklı durumda bulunan kiralayanın, 

sahip olmuş olduğu hakları biraz daha detaylı inceleyelim. 

1.1.4.2.2.1.1.Aynen İfa ve Tazminat

Kiralayan,  borçlunun  temerrüdü  sonucu  verilen  mehilin  de  borç  ifa 

edilmeksizin  geçirilmesi  üzerine,  kiracıdan  aynen  ifa  ile  gecikme  tazminatı 

isteyebilir. Her sözleşme ilişkisinde olduğu gibi, finansal kiralama sözleşmelerinde 

de  kiralayanın  kiracıdan  kira  bedellerinin  ödenmesini  talep  etmesi  doğal  bir 

sonuçtur53.    Bu  durumda,  taraflar  arasındaki  ilişki  devam  etmekte  olduğundan, 

kiralayan  kendi  edim  yükümlülüklerini  ifa  etmeye  devam  edecektir54.  Ayrıca, 

kiralayan  aynen  ifayı  talep  ettiği  sürece,  kiracıdan  kiralananın  kendisine  geri 

verilmesini  talep  edemeyecektir55.  Esasında,  kiralayanın,  kiracıdan  ifayı  talep 

edebilmesi temerrüdün bir  sonucu değil,  muacceliyet  kazanmış bir alacağın doğal 

sonucudur.  Kiralayanın,  kiracıdan  kira  bedellerinin  ifasını  talep  edebilmesi  için, 

kiracının mütemerrit  olması şart  değildir.  Borcun muaccel hale  gelmesi yeterlidir. 

Kiracının temerrüdünün bu durumda kiralayana sağlamış olduğu fayda, kiralayanın 

kiracının  borcu  geç  ifa  etmesinden  dolayı  uğradığı  zararının  tazminini  talep 

edebilmesidir56.

Kiracı,  kusurlu  olduğunu  ispat  etmediği  müddetçe  gecikme  tazminatını 

ödemekle yükümlüdür. Çünkü, kiracı, karine gereği kusurludur ve bunun aksini ispat 

etme  külfeti  de  kendi  üzerindedir.  Kusursuzluğunu  ispat  etmesi  halinde  ise,  bu 

durumda  kiralayan  kendisinden  sadece  borcun  aynen  ifasını  talep  edebilecektir. 

Finansal kiralama sözleşmelerinde, kiracı, temerrüt ile kiralayana karşı temerrüt faizi 

ödeme  yükümü  altında  bulunacağından,  genellikle  kiralayanın  ifanın  gecikmesi 

53 Gökhan Dirican, “Kiracının Finansal Kiralama Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi ve Bunun 
Hukuki Sonuçları”, Prof.Dr. Ergon A. ÇETİNGİL ve Prof.Dr. Rayegan KENDER'e 50.Birlikte 
Çalışma Yılı Armağanı, Ocak 2007, İstanbul, s.500.

54 Kocaağa,  a.g.e., s.125;   Reisoğlu,  a.g.e., s.337-  338;   Eren,  a.g.e., s.1058;   Mehmet  Karaca, 
“Finansal  Kiralama Sözleşmelerinde,  Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi ve 
Hukuki Sonuçları-II”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 5, Sayı 44, Nisan 2010, s. 49.

55 Mehmet  Karaca,  “Finansal  Kiralama  Sözleşmelerinde,  Kiracının  Kira  Bedelini  Ödemede 
Temerrüde Düşmesi ve Hukuki Sonuçları-II”, s. 50.

56 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.386.
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nedeniyle  meydana  gelen  zararı  temerrüt  faizi  ile  karşılanmış  olacaktır57.  Buna 

rağmen,  BK.m.105/I'e  göre,  “  Alacaklının  düçar  olduğu  zarar  geçmiş  günler 

faizinden fazla olduğu surette borçlu kendisine hiç bir kusur isnat edilemiyeceğini 

ispat etmedikçe bu zararı dahi tazmin ile mükelleftir.” kuralı hüküm altına alınmıştır. 

Bu madde gereğince,  kiralayanın  temerrüt  faizi  ile  karşılanmayan munzam zararı 

kiracının kusurlu olması durumunda, kiracı tarafından tazmin edilecektir. Önceden de 

belirtiğimiz  üzere  kiracının  temerrüt  faizi  ödeme yükümü  altında  bulunması  için 

kusur şartı aranmaz iken, kendisinden kiralayanın temerrüt faizi ile karşılanmayan 

zararı olan munzam zararının talep edilebilmesi için kusurlu olması gerekmektedir58.

Kiracıya  kira  bedelini  ödemesi  için  tanınan  mehilin  geçmesinden  sonra, 

kiralayanın kiracıya karşı sahip olmuş olduğu üçlü seçim hakkı içinde, aynen ifa ve 

gecikme  tazminatının  talep  edilebilmesinin  ayrıcalıklı  bir  yeri  vardır.  Kiralayan, 

kiracıya tanınmış olan mehilin geçmesinden sonra bu üçlü seçim hakkı içerisinden 

dilediğini  derhal  seçebilme  yetkisine  sahiptir.  Kiralayan mehilin  sona  ermesinden 

itibaren,  aynen  ifa  ve  gecikme  tazminatı  hakkını  seçebileceği  gibi,  eğer  bu  üçlü 

seçim hakkından her hangi birini seçtiğini beyan etmemiş ise, aynen ifa ile gecikme 

tazminatı  hakkını  seçtiği  kabul  edilir59.  Kiralayan,  aynen  ifa  ile  birlikte  gecikme 

tazminatını talep etmekten vazgeçtiğini beyan etmiş ise, artık bundan sonra aynen ifa 

ile birlikte gecikme tazminatını isteyemez60.

1.1.4.2.2.1.2.Sözleşmenin  İfa  Edilmemesinden  Kaynaklanan  Müspet  Zararın 

Tazmini

Kiralayan,  mehilin  ifasız  geçmesi  halinde  aynen  ifa  ile  gecikme 

tazminatından  vazgeçip,  sözleşmenin  ifa  edilmemesinden  kaynaklanan  müspet 

zararının tazminini isteyebilir61. Kiralayan, bu seçimini derhal kiracıya bildirmelidir. 

57 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.388.
58 Eren, a.g.e., s.1062-1063;  Dirican, a.g.m.,  s.502-503.
59 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.408.
60 Kocaağa, a.g.e., s.125.
61 Reisoğlu, a.g.e.,  s.338-339;   Kocaağa,  a.g.e., s.125;   Eren,  a.g.e., s.1072-  1074;  Memişoğlu, 

a.g.m.,  s. 2253;  Karaca, “Finansal Kiralama Sözleşmelerinde, Kiracının Kira Bedelini Ödemede 
Temerrüde Düşmesi ve Hukuki Sonuçları-II”,  s. 50-51.
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Aksi  takdirde,  aynen ifa  ile  gecikme tazminatı  talep  hakkını  seçtiği  kabul  edilir. 

Kiralayanın,  kiracıdan  talep  edebileceği  müspet  zarar,  o  anda  kiralayanın  mevcut 

malvarlığı  durumu  ile,  sözleşme  zamanında  ifa  edilmiş  olsa  idi  malvarlığının 

bulunacağı durum arasındaki fark kadardır62.

Doktrinde  müspet  zararın  hesap  edilmesine  ilişkin  iki  teori  mevcuttur. 

Bunlardan  mübadele  teorisinde,  tarafların  edimleri  ayrı  mütalaa  edilmekte, 

alacaklının zararının sadece ifa  edilmeyen edimle  hesaplanacağı  ve hükmedilecek 

tazminat miktarı ile alacaklının ediminin mübadele edileceği belirtilmiştir63. Bu teori 

uyarınca, kiralayan kendi edimini yerine getirecektir yani, malın sözleşme süresince 

kiracı tarafından her türlü faydayı sağlamak amacıyla kullanılmasına izin verecek, 

buna  karşılık  olarak  muaccel  hale  gelmiş  ve  henüz  muaccel  olmamış  bütün  kira 

bedellerinin toptan ifasını  talep edecektir64.  Müspet  zararın  hesaplanmasındaki  bir 

diğer  teori  olan  fark  teorisinde   ise,  alacaklının  sözleşmenin  ifa  edilmemesinden 

kaynaklanan zararı,   ifa   edilmeyen edimin değeri  ile  kendi  ifa  edeceği  ediminin 

değeri arasındaki fark olarak hesap edilecektir65. Bu teoriye göre ise, kiralayan kendi 

edimini ifa etmeyip, kiralama konusu malı geri alacak ve o zamana kadar muaccel 

hale  gelmesine  rağmen  ödenmemiş  olan  kiralama  bedellerini  temerrüt  faiziyle 

birlikte  kiracıdan  talep  edecektir.  Ayrıca  kiralayan,  geri  kalan  kira  bedelleri 

toplamından,  peşin ödeme indirimi,  malın  net  satış  bedeli  veya piyasadaki  değeri 

düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden zararının tazminini talep edebilir66. 

Müspet zararın tazmini talebi, kiracının kusurlu olması halinde olanaklıdır. 

Ancak,  kiralayan,  kiracının  kusurlu  olduğunu  ispatla  mükellef  değildir.  Kusur 

karinesi,  kiracının  üzerindedir.  Kiracı,  bunun  aksini  ispat  ederek  müspet  zararın 

tazmini sorumluluğundan kurtulabilir67.

62 Kocaağa, a.g.e., s.125.
63 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.347.
64 Kocaağa, a.g.e.,  s.126;   Karaca,  “Finansal  Kiralama Sözleşmelerinde,  Kiracının  Kira  Bedelini 

Ödemede Temerrüde Düşmesi ve Hukuki Sonuçları-II”,  s. 51.
65 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.346.
66 Kocaağa,  a.g.e.,  s.126;   Karaca, “Finansal  Kiralama  Sözleşmelerinde,  Kiracının  Kira  Bedelini 

Ödemede Temerrüde Düşmesi ve Hukuki Sonuçları-II”,  s. 51.
67 Kocaağa, a.g.e., s.126;  Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.409.
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1.1.4.2.2.1.3.Dönme ( Fesih ) ve Zararın Tazmini

Kiracının,  kira  bedelini  ödemeyip  kiralayanın ihtarı  ile  temerrüde düşmesi 

sonucunda,  kendisine  verilen  mehil  zarfında  da  borcunu  ifa  etmemiş  olması 

durumunda, kiralayanın başvurabileceği bir  diğer imkan sözleşmeyi feshetmesidir. 

BK.106- 108 maddelerinde “ sözleşmeden dönme” düzenlenmiş olmasına rağmen, 

bir sürekli borç ilişkisi olan finansal kiralama sözleşmelerinde sözleşmeden dönme 

hükümlerinin uygulanması, o güne kadar sözleşme taraflarınca gerçekleştirilmiş olan 

geçerli edimlerin geri verilmesi sonucunu doğuracağından hem pratik hem de adil bir 

sonuç  doğurmayacaktır68.  Bu  nedenle,  sürekli  borç  ilişkisi  doğuran  sözleşmelere 

ilişkin bazı özel kanun hükümlerinden69 ve dürüstlük kuralından yararlanarak, genel 

hükümler çerçevesinde düzenlenmiş olan bir  sözleşmeden dönme hali  söz konusu 

olduğunda, bu tür ilişki ileriye dönük olarak sona erdirilebilecektir70.  Sözleşmenin 

feshedilmesi  halinde,  feshe  kadarki  taraflar  lehine doğmuş olan  edim yükümleri 

geriye etkili olarak ortadan kalkmayacak, varlığını devam ettirecek  ve bu edimler ifa 

edilmişse  geri  istenemeyecektir71.  Bu  nedenle,  sürekli  bir  borç  ilişkisi  doğuran 

finansal  kiralama  sözleşmelerinde,  kiracının  temerrüdü  durumunda,  kiralayanın 

sözleşmeden dönmesinden değil, sözleşmeyi feshetmesinden bahsedebiliriz.

 FKK.m.23/ I'de kiralayanın, kira bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya 

vereceği  otuz  günlük  süre  içinde  de  kira  bedelinin  ödenmemesi  durumunda 

sözleşmeyi  feshedebileceği  ve  sözleşme  sonunda  kiracıya  malı  satın  alma  hakkı 

tanınan sözleşmelerde ise bu sürenin altmış günden az olamayacağını belirtmiştir.72 

Finansal Kiralama Kanununun bu maddesi, adi kira sözleşmelerine ilişkin BK.m. 260 

ve hasılat kirası sözleşmelerine ilişkin BK.m. 288 hükümleriyle büyük bir paralellik 

68 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.383.
69 Borçlar  Kanunumuzun  kira  sözleşmesine,  hasılat  kirasına,  hizmet  sözleşmesine  ve  eser 

sözleşmesine ilişkin hükümleri. Ayrıca Borçlar Kanunu dışında Gayrimenkul Kiraları Hakkında 
Kanun, İş Kanunu vb. Bazı özel kanunlarda da çeşitli fesih hükümlerine yer verilmiştir.

70 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.383.
71  Kocaağa, a.g.e., s.127;  Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.383;  Memişoğlu, a.g.m., s. 2281- 2282.
72 Sözleşme  süresi  sonunda  kiracıya  malı  satın  alma  hakkı  tanınan  sözleşmlerde  verilecek  olan 

mehilin 60 günden az olamayacağına ilişkin bkz. Yargıtay 19.HD. 2007/9260 E. 2008/2696 K. 
sayılı 20.03.2008 tarihli içtihat
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göstermektedir73.  Adi kira sözleşmelerine ilişkin BK.m. 260'da kira süresinin sona 

ermesinden önce muaccel hale gelip de ödenmemiş olan kira bedellerinin bulunması 

halinde, altı ay ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde otuz günlük, daha az süreli 

kira  sözleşmelerinde  ise  altı  günlük  mehil  zarfında  kira  bedellerinin  ödenmemesi 

halinde kira sözleşmesinin feshedileceği kiralayan tarafından kiracıya ihtar edileceği 

düzenlenmiştir. Hasılat kirası sözleşmelerine ilişkin BK. m. 288'de ise,  kiracı, kira 

bedelini  vadesinde ödemezse,  kiralayan tarafından kendisine verilecek olan altmış 

günlük  süre  zarfında  birikmiş  olan  kira  bedellerini  ödememesi  halinde  kira 

sözleşmesinin feshedileceğini ihtar edebileceği hüküm altına alınmıştır.

Doktrinde bazı yazarlar74, FKK. m. 23/ I hükmünün lafzında hata olduğunu, 

maddeden, kiralayan tarafından kiracıya kira bedellerini ödemesi için verilecek olan 

mehil  bakımından,  öncelikle  kiralayanın  kiracıya  yapacağı  ihtarla  onu  temerrüde 

düşüreceği, daha sonraki bir zamanda ise bu borcunu ifa etmesi için mehil verileceği 

anlamının çıktığını ifade etmektedirler.  Ancak, FKK.m. 23'deki bu söylemle, Borçlar 

Kanunundaki genel kuraldan ayrı düzenleme getirildiğinden bahsetmek zorlama bir 

yaklaşım olacaktır. BK.m.260 ve m.288 ile FKK.m. 23'ün düzenleniş amacı aynıdır. 

Hem adi  ve  hasılat  kira  sözleşmelerine  hem de  finansal  kiralama  sözleşmelerine 

ilişkin  bu  maddelerde,  kira  borcunu  ödemeyen  kiracının,  kiralayanın  ihtarı  ile 

temerrüde  düşürülüp,  kendisine  verilen  mehil  zarfında  da  borcunu  ifa  etmemiş 

olması  durumunda  kiralayanın  sözleşmeyi  feshedilebileceği  ifade  edilmektedir. 

BK.m.  260  ve  m.  288'in  lafzında  kiracının  “ihtar”  edilebileceği  belirtilmektedir. 

Genel hükümler  çerçevesinde de kiracı  zaten bu ihtar  sonucu mütemerrit  duruma 

geleceğinden, mehil de bu ihtardan yani temerrütten sonra işlemeye başlayacaktır. 

FKK. m. 23'ün lafzında ise “ihtar” edileceği ifadesi yer almamıştır. Çünkü, kiralayan 

tarafından  kiracıya  karşı  kira  bedelini  ödemesi  için  ihtarın  yapılmış  olduğu  ve 

kiracının temerrüde düştüğü varsayılmaktadır. 

Adi  kira  sözleşmesine  ve  hasılat  kirası  sözleşmesine  ilişkin  düzenlemede 

kiracıya verilecek olan mehilin kiralayan tarafından yapılacak olan ihtarla birlikte 

73  Kocaağa, a.g.e., s.157;  Memişoğlu, a.g.m.,  s. 2255-2256.
74 Altop, a.g.e., s.269;   Kocaağa, a.g.e., s.158.
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olabileceği hüküm altına alınmıştır.  FKK. m.23'te de buna benzer bir  uygulamayı 

yasaklayıcı  ifade  yer  almamaktadır.  FKK.  m.  23'e  göre  de  finansal  kiralama 

bedellerini ödemeyen kiracıya karşı kiralayanın yapacağı ihtarla birlikte, borcun ifası 

için  mehil  tayin  edilebileceği  ve  bu  mehilin  ifasız  geçmiş  olması  durumunda ise 

sözleşmenin feshedilebileceğini belirtmek mümkündür. Finansal kiralama kanundaki 

düzenlemenin, bu konuyu adi kira ve hasılat kirası sözleşmelerine nazaran biraz daha 

kapalı şekilde ifade edildiği söylenebilmekle beraber, Finansal Kiralama Kanundaki 

düzenleme ile ana kuraldan ayrılındığını ifade etmek pek de sağlıklı  bir yaklaşım 

olmayacaktır. 

Kiracının, kendisine tanınmış olan mehili de kira bedeli ödeme borcunu ifa 

etmeksizin  geçirmiş  olması  halinde,  kiralayanın  sözleşmeyi  feshetmesi  dışında, 

FKK.m.  25'e  göre  kiralayan,  kiracıdan  malı  geri  alacak,  ayrıca  kiracı  vadesi 

gelmemiş kira bedellerini ödeme yükümü altında bulunacak75 ve kiralayanın zararları 

bunları da aşan miktarda ise bu zararların tazmini de kiracıdan istenebilecektir.

1.1.4.2.2.2.Mülkiyetin Kendiliğinden Geçmesi Meselesi

FKK.  m.  23'teki  diğer  bir  önemli  konu  ise,  “...süre  sonunda  mülkiyetin 

kiracıya  geçeceği  kararlaştırılmış  ise...”  ifadesindeki  finansal  kiralama  süresi 

sonunda kiralanan malın mülkiyetinin kendiliğinden kiracıya geçeceği durumlardır. 

Kiracıya verilecek olan mehilin sınırlarını  belirlemek için getirilen hükümdeki bu 

ifade,  kanunun başka hiç bir maddesinde yer  almamakla beraber,  sözleşme süresi 

sonunda  kiralanan  malın  satın  alınması  için  kiracıya  tanınmış  olan  alım  hakkını 

düzenleyen  FKK.  m.  9  ve  24'e  de  aykırılık  teşkil  etmektedir.  Sözleşmenin  sona 

ermesinin sonuçlarını düzenleyen FKK. m. 24'te sözleşme sona erdiğinde kiracının, 

malı derhal kiralayana geri vereceği, bu durumun tek istisnası olarak kiralayanın malı 

satın alma hakkına sahip olması hali sayılmıştır. 

75 Hakkaniyete aykırı olan ve zarardan fazlasının tazmininin talep edilemeyeceği ilkesine aykırı olan 
bu düzenlemenin yerine, kira konusu malı geri alan kiralayanın bunu değerlendirmesi sonucu elde 
ettiği  değer  ile  zararı  karşılanmıyor  ise,  bu durumda arada  ki  değer  farkının kira  bedellerinin 
tahsiliyle söz konusu olması yaklaşımı hukuka ve hakkaniyete daha uygun olacaktır. (  Dirican, 
a.g.m.,   s.514;   Erden Kuntalp,  “Finansal  Kiralama Kanununun Uygulamasında Ortaya  Çıkan 
Sorunlar”, Leasing Dünyası Dergisi, sayı 16, Ağustos 2006, s.9-10).
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FKK.m.23/I'deki  ifade  yanlışlığının  en  önemli  göstergesi  FKK.m.9 

hükmüdür.  Bu  maddeye  göre,  kiralama  konusu  malın  mülkiyeti  kiralayana  aittir. 

Malın mülkiyetinin kiracıya geçirilmesi hali ise, gene aynı maddede sözleşme süresi 

sonunda kiracının malı satın alma hakkına haiz olmasının kararlaştırılarak mümkün 

olacağı ifade edilmiştir. FKK.m. 9'da mülkiyeti kiralayana ait olan bu malın kiracı 

tarafından mülkiyetinin  kazanılması  hali  olarak  sözleşme süresi  sonunda kiracıya 

alım hakkı tanınarak mümkün olması açıkça belirtilmiş olması, FKK. m. 23/ I'deki 

ifade yanlışlığını gözler önüne sermiş olmaktadır.

Sözleşme süresince, kiralama bedellerinin kiracı tarafından düzenli bir şekilde 

ödenmiş olması durumunda, amortisman süresinin dolması sebebiyle malın değerinin 

sıfırlandığı gerekçesiyle, artık malın kiralayan için hiç bir kıymet ifade etmeyeceği 

ileri  sürülerek,  tarafların  sözleşme  süresi  sonunda  malın  mülkiyetinin  kiracıya 

geçeceğini kararlaştırılabileceği ileri sürülmektedir76. Ancak, taraflar arasında böyle 

bir  düzenlemeye  olanak  tanınması,  finansal  kiralama  sözleşmesinin  hukuki 

niteliğinde  önemli  bir  değişikliğe  yol  açacak  ve  onu  sanki  bir  taksitle  satım 

sözleşmesi77 haline  getirecektir78.  Taksitle  satım,  finansal  kiralama  sözleşmesinin 

hukuki niteliğini karşılamakta yetersizdir. Finansal kiralama sözleşmesi, sözleşmenin 

her iki tarafına da edim borcu yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşmede kiracının kira 

bedelini ödeme borcu, malı her türlü faydayı sağlamak amacıyla kullanmasının bir 

karşılığını  oluşturmaktadır79.  Yoksa,  malın  mülkiyetini  kazanmak  amacıyla  bu 

ödemeler  yapılmamaktadır.  Yalnızca  yapılan  bu  ödemeler  ile  sözleşme  süresi 

zarfında malın değeri karşılanmış olmaktadır. Malın değerinin ödenen kira bedelleri 

ile karşılanmış olması kiracı tarafından bu malın mülkiyetinin kazanılacağını ortaya 

koymamaktadır80.

Bundan başka, sözleşme süresi boyunca ödenmiş olan kira bedelleri ile malın 

değerinin  karşılandığı,  bu  yüzden  kiralayan  açısından  malın  hiç  bir  önem  arz 

76 Yavuz, a.g.e., s.249.
77 Rona Serozan,  Borçlar Hukuku Özel Bölüm,  İstanbul, Filiz Kitabevi, 2002,  s. 166 vd.
78 Karaca,  “Finansal  Kiralama  Sözleşmelerinde,  Kiracının  Kira  Bedelini  Ödemede  Temerrüde 

Düşmesi ve Hukuki Sonuçları-I”,  s. 33.
79   Altop, a.g.e, s.112.
80   Altop, a.e, s.112.
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etmediği, buradan çıkan sonuçla, daha sözleşme yapılırken sözleşme süresi sonunda 

malın  mülkiyetinin  kiracıya  geçirilebileceğini  kararlaştırmanın  mümkün olduğunu 

söylemek  pek  yerinde  değildir.  Çünkü,  kiracının  sözleşme  süresi  sonunda  alım 

hakkını elinde bulundurduğu durumlarda, kiracı bu hakkını kullanırken ya kiralayana 

her hangi bir bedel ödememekte ya da sembolik bir rakam ödemektedir. Dolayısıyla, 

malın alım hakkının elinde bulundurulması kiracıya, sözleşme süresi sonunda malın 

mülkiyetinin kendiliğinden geçeceğinin kararlaştırılması halindekinden daha fazla bir 

ekonomik  külfet  yüklememektedir.  Ayrıca,  alım  hakkının  elinde  bulundurulması, 

sözleşme süresi  sonunda kiracıya daha sağlıklı  bir  düşünme imkanı tanıyarak,  bu 

hakkını kullanma veya kullanmama açısından bir değerlendirme imkanı tanımaktadır. 

Malın  mülkiyetini  kazanmanın  kiracı  açısından,  önemli  bir  getirisinin  olmadığı 

durumlarda  kiracı  alım  hakkını  kullanmayabilecektir.  Aksi  durumda  ise,  malın 

mülkiyeti  sözleşme süresi  sonunda kendiliğinden kiracıya  geçeceği  için,  kiracının 

alım  hakkına  sahip  olduğu  durumdaki  gibi  bir  değerlendirme  ve  seçme  hakkı 

bulunmayacaktır. 

Hem  kiracı  için  geçerli  olan  bu  durum  göz  önüne  alındığında,  hem  de 

Finansal  Kiralama Kanununun 9.  ve 24.  maddeleri  göz  önüne alındığında,  FKK. 

m.23/I'deki  “...sözleşmede,  süre  sonunda  mülkiyetin  kiracıya  geçeceği 

kararlaştırılmış ise...” ifadesinde bir yanlışlık yapıldığı kabul edilerek, bu maddenin 

kiracıya alım hakkının tanındığı haller şeklinde yorumlanması yerinde olacaktır.

1.1.4.3.Ödemenin Temerrütten Sonra Gerçekleştirilmesi

 FKK.m.23/I'e göre, ödenmeyen her dönem kira borcu için, kiracıya tanınmış 

olan otuz veya altmış günlük mehil zarfında kira borcunun ödenmiş olması halinde 

kiracının  temerrüdü sona  erecektir  ve  kiracının  kira  bedelini  ödememek suretiyle 

ortaya çıkan sözleşmeyi ihlal etme olgusu geriye etkili olarak ortadan kalkacaktır81. 

Kiracının, sözleşme süresince kira bedellerini ödemeyip, temerrüde düşme sayısı ne 

81  Kocaağa,  a.g.e.,  s.159;  Karaca  “Finansal  Kiralama  Sözleşmelerinde,  Kiracının  Kira  Bedelini 
Ödemede Temerrüde  Düşmesi  ve Hukuki  Sonuçları-I”,  s.  42.  Emsal  içtihat  için  bkz.  Yargıtay 
19.HD. 2002/3808 E. 2002/3591 K. sayılı 10.05.2002 tarihli içtihat
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kadar  olursa  olsun,  finansal  kiralama  sözleşmesi,  FKK.m.23/  I'e  göre,  kiralayan 

tarafından feshedilemeyecektir. Ancak, mevcut bu durumun ihtiyaçları karşılayacak 

adil  bir  çözüm getirdiği  söylenemeyecektir.  FKK. m. 27 gereği,  finansal kiralama 

sözleşmelerine  uygulanması  mümkün  olmayan  6570  sayılı  Gayrimenkul  Kiraları 

Hakkında  Kanununun 7/e  maddesinde,  kiracının  bir  kira  yılı  içinde  kira  bedelini 

ödememeden dolayı iki haklı ihtara maruz kalması durumunda kiralayana sözleşmeyi 

feshetme  hakkı  tanınmıştır.  Adi  kira  sözleşmelerine  göre,  kira  bedellerinin 

ödenmesinin daha büyük önem arz ettiği finansal kiralama sözleşmelerinde de 6570 

sayılı kanunun 7/e maddesine uygun bir düzenlemenin yer alması yerinde olacaktır.

Kiracının,  sözleşme süresi  boyunca  kira  bedellerini  pek  çok kez  ödemede 

gecikmiş  olması  durumunda,  FKK.  m.  23/  II  hükmünden  yararlanarak,  kiracının 

sözleşmeye  aykırı  hareket  etmesinden  dolayı,  kiralayan  için  sözleşmeyi  devam 

ettirmenin  kendisinden  beklenemeyeceğini  kabul  ederek,  sözleşmeyi  feshetme 

imkanı  tanınabilir82.  Ama  her  somut  olayda,  mahkemenin  mevcut  sözleşme 

ihlallerinin,  kiralayan açısından sözleşmeyi  devam ettirmeyi  çekilmez hale getirip 

getirmediğinin  tespitini  yapmak durumunda bırakacağından,  olması  gereken 6570 

sayılı  GKHK'daki  düzenlemeye  benzer  bir  düzenlemenin  Finansal  Kiralama 

Sözleşmesinde yer almasıdır83.

1.1.5.İfa Yeri ve Biçimi

Finansal  Kiralama  Kanununda,  kiralama  bedellerinin  ödeneceği  yere  ve 

ödeme biçimine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. FKK. m. 26 gereği, sözleşmeye 

Borçlar Kanunun genel hükümleri, sözleşmenin niteliğine uygun olduğu sürece de 

özel hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, finansal kiralama sözleşmelerinde ödeme 

yerine ilişkin olarak, BK.m.73 uygulanacaktır84. BK.m.73/I'e göre, kiralama bedeli 

82  Kocaağa, a.g.e., s.160.
83  6570 sayılı GKHK m. 7/ e' deki     düzenlemede kiralayana tanınan bu hakkın sözleşme süresinin 

sona  ermesiyle  kullanılabileceği  ve  böyle  bir  düzenlemeninde  finansal  kiralama sözleşmesinin 
yapısına uymayacağı ve her hangi bir anlam ifade etmeyeceği gözden kaçırılmamalıdır.

84  İfa yeri hakkında detaylı bilgi için bkz. Halil Akkanat, “Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı 
Yüzünden Borcun İfa Edilemediği  Başlıca Durumlar ve Sonuçlar”  Filiz  Kitabevi,  İstanbul 
1996, 17 vd.     Dirican, a.g.m.,  s.495.
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ödeme zamanında, alacaklının yani kiralayanın ikametgahında ödenecektir. Kiralama 

bedeli, ancak kiralayanın kabul ettiği biçimde ödenebilir. Kiralayan kabul etmedikçe, 

borç ticari bir senetle ( poliçe,  bono, çek ) ödenemeyecektir85.  Kiralayanın parayı 

almak  için  postahaneye  gitme  yükümlülüğü bulunmadığından,  kiralama  bedelinin 

posta  havalesiyle  ödenmesi  de  ifa  kabul  edilmeyecektir.  Posta  havalesinin, 

ikametgahında ödemeli olarak yapılması durumunda, kiracı kiralama bedelini ödeme 

borcunu  yerine  getirmiş  olacaktır  ve  ödenmiş  olan  havale  ücreti  kira  bedelinden 

mahsup edilemeyecektir86.

Kiralayanın  kira  bedelini  almada  temerrüde87 düşmesi  durumunda,  kiracı 

BK.m.91  uyarınca,  hakimden  bir  tevdi  yeri  tayini  isteyebilir.  Tevdi  yeri  tayin 

ettirilmeksizin,  kira  bedelinin  kiralayan  adına  bir  bankaya  veya  notere  tevdi 

edilmesiyle,  kiracı  kira  bedeli  ödeme  borcunu  ifa  etmiş  sayılamayacaktır88. 

Kiralayanın, ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin, bir kiralama bedeli için kiracıya makbuz 

vermesi durumunda, BK.m.88 uyarınca önceki kiralama bedellerini de tahsil etmiş 

kabul  edilecektir.  Ancak  bu  karinenin  aksi,  kiralayan  tarafından  ispat 

edilebilecektir89.

1.2.Kiralananı Özenle Kullanma Borcu

1.2.1.Borcun Niteliği ve İfası

Finansal  Kiralama  Sözleşmesiyle,  kiralanandan  her  türlü  faydayı  sağlama 

hakkı  kiracıya  bırakılmasına  karşılık,  malın  mülkiyeti  kiralayana  aittir90.  Malın 

85  YHGK'nin 10/ 07/ 1971 tarih ve 6- 1297/ 452 sayılı kararında “...Kiracının kira parasına karşılık 
verdiği emre muharrer senet ( bono ) ifa sayılmaz. Bu senet kiracının borçlu olduğunu tesvik eden 
bir belge niteliğindedir. Böyle bir hlde, mütemerrit duruma düşen kiracı aleyhine tahliye davası 
açmak hakkı doğar...” hükmüne yervermiştir.   Feyzi Necmeddin Feyzioğlu,  Borçlar Hukuku – 
Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç İlişkileri) Cilt I, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1980, s. 567.

86  Kocaağa,  a.g.e., s.127- 128;   Erol/  Yıldırım/  Toroslu,  a.g.e., s.270;   Reisoğlu,  a.g.e., s.  282; 
Feyzioğlu, a.g.e., s.535;  Tekinay, a.g.e., s. 628.

87  Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlunun sahip olacağı haklar hakkında detaylı bilgi 
için bkz. Halil Akkanat, “Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği 
Başlıca Durumlar ve Sonuçlar”, s.65 vd.

88  Kocaağa, a.g.e., s.128;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.270;  Tekinay, a.g.e., 663- 664  Reisoğlu, 
a.g.e., s.295- 296.

89   Reisoğlu, a.g.e., s.280- 281;  Kocaağa, a.g.e., s.128.
90  Hakan Toker, “Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Leasing ( Finansal Kiralama ) 

Yoluyla  Finansman  Sağlanmasındaki  Uygulamaların  Gümrük  Mevzuatı  Açısından 
Değerlendirilmesi”,  Leasing Dünyası Dergisi,  Sayı 5, Eylül-Ekim 2002, s.5;  M.Vefa Toroslu, 
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mülkiyetinin  kiralayanda  kalmasındaki  maksat,  kiralama  bedellerinin  ödenmemiş 

olması  durumunda,  malın  kiralayan  açısından  bir  teminat  oluşturmasıdır. 

FKK.m.13/II,  kiralananın mülkiyetinin kiralayan için teminat oluşturduğunu kabul 

ederek, kiracının malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümler çerçevesinde itinayla 

kullanmak  durumunda  olduğunu  hüküm altına  almıştır.  Bu  düzenlemenin  amacı, 

malın kiracı tarafından kötü kullanılması sonucu değer kaybına uğrayarak, işlevini 

yerine getiremeyecek duruma gelmesine engel olunmasıdır91. FKK.m.13/II'de hüküm 

altına alınan kiracının malı  özenle kullanma borcunu, yine aynı  maddenin birinci 

fıkrasındaki, kiracının maldan sözleşmenin amacına uygun olmak şartıyla her türlü 

faydayı elde edebileceği ifadesinden de çıkartmamız mümkündür92.

Finansal  kiralama  sözleşmelerinde,  malın  kullanım  şekli  ve  kapasitesi 

taraflarca belirlenmekte ve kiracının kararlaştırılan bu sınırlar dışına çıkarak malın 

kullanılması  yasaklanmaktadır.  Malın kullanım şekli  ve yeri  daha sonra tarafların 

anlaşmasıyla  değiştirilebileceği  gibi,  ayrıca  kiracıya,  malın  kullanım  şeklini  ve 

kapasitesini belli ölçüde değiştirebilme imkanı da tanınabilmektedir93. 

Kiracının,  malı  özenle  kullanma  borcunun  kapsamının  ne  olduğunun 

tespitinde,  Borçlar  Kanununun  adi  kira  ve  hasılat  kirası  sözleşmelerine  ilişkin 

hükümlerinden  faydalanabiliriz94.  Adi  kira  sözleşmelerine  ilişkin  BK.m.256/I'  de 

kiracının,  kiralananı  kullanırken  tam bir  ihtimam dairesinde  hareket  ile  mükellef 

olduğu belirtilmiştir. Böylece kiracı, alışılmış kullanma şekli dışında, kiralanan malın 

özünü etkileyecek, ona zarar verecek yahut malın varlığını tehlikeye sokacak veya 

değerini  düşürecek hareketlerde bulunamayacağı gibi,  kiralananda sözleşme süresi 

sonunda da etkisi devam edecek değişiklikler yapamaz95. Kiracı ayrıca malı tahsis 

“Finansal  Kiralama İşlemlerinin Kiralayan  Açısından  Muhasebeleştirilmesi”,  Leasing Dünyası 
Dergisi, sayı 17, Aralık 2006, s.9.

91  İlhami Söyler, “Mali Teşvik Uygulamaları Açısında Finansal Kiralama”, Yaklaşım Yayıncılık, 
2007, s.81;  Nuray ERGÜL/ Sezai DUMANOĞLU, Finansal Kiralama, İstanbul, Der Yayınevi, 
2003, s.8; Koç, a.g.e., s.76;  Kuntalp, a.g.e., s. 89;  Kocaağa, a.g.e., s.128;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, 
a.g.e., s.271.

92  Kocaağa, a.g.e., s.128;  Yavuz, a.g.e., s.247.
93  Altop, a.g.e., s.194-195;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.271.
94  Kocaağa, a.g.e., s.128;  Yavuz, a.g.e., s.247.
95  Feyzioğlu, a.g.e., s.574- 575;  Koç, a.g.e., s. 76;  Kocaağa, a.g.e., s.128-129;  Yavuz, a.g.e., s.172; 

Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.271.
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edildiği amacın dışında bir amaçla kullanamayacağı gibi96, malın normal kullanım 

ömründen  önce  yıpranmasına  yol  açacak  davranışlardan  da  kaçınmakla 

yükümlüdür97.  Kiracı,  malın  zilyetliğine  ve  kullanımına  ilişkin  bütün  hukuki 

düzenlemelere uymak zorunda olduğu gibi, malın yapımcısının  malın kullanılmasına 

ilişkin olarak belirtmiş olduğu talimatlara da riayet etmek durumundadır98.

Doktrinde  bazı  yazarlar99,  FKK.  m.  13/I'de  kiracıya  tanınmış  olan, 

kiralanandan  sözleşmenin  amacına  uygun  olarak  her  türlü  faydayı  elde  edecek 

şekilde  kullanma  hakkının,  hasılat  kirası  sözleşmelerinde  olduğu  gibi,  bir  borç 

olduğunu ileri sürmektedirler. Hasılat kirası sözleşmelerine ilişkin BK.m.278/ II'de 

“Kiracı,  kiralananı  tahsis  olunduğu dairede  iyi  bir  suretle  işletmeye...mecburdur.” 

ifadesi  yer  almaktadır.  Gerçekten,  hasılat  kirası  sözleşmelerinde,  kiralananın 

kullanılması,  kiracı  için  bir  hak  olduğu  gibi,  bir  borçtur  da.  Bu  durum  hasılat 

kirasının niteliğinde kaynaklanmaktadır.

Doktrinde, sözleşmeyi sona erdiren hallerden olan FKK.m.22'deki, kiracının 

işletmesini tasfiye etmiş olmasının, kiralananın kullanılmasının kiracı açısından bir 

borç olduğunu doğruladığını ileri sürülmektedir. Buna göre, işletmenin tasfiyesinden 

sonra,  kiralananın  kullanılamayacak  olmasının  sözleşmeyi  sona  erdirdiğini 

vurgulamaktadırlar.  Bunun  sonucu  olarak,  malı  kullanmayan  kiracıya  karşı, 

kiralayanın FKK. m. 23 uyarınca sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmeye devam 

etmesinin beklenemeyeceği durumlarda sözleşmeyi feshedebileceği ve  FKK. m. 25'e 

göre  ise  zararının  tazminini  talep  edeceği  söylenmektedir.100 Bununla  birlikte, 

Finansal  Kiralama  Kanununda  bu  konuyla  ilgili  açık  bir  hüküm bulunmadan  bu 

sonuca  varmak  pek  de  sağlıklı  bir  yaklaşım değildir.  Çeşitli  ülkelerdeki  finansal 

kiralama uygulamalarında da, kiracıya normal bakım yükümlülüğünü aşan böyle bir 

kullanma  yükümlülüğünün  getirildiğine  rastlanmamaktadır.  Hasılat  kirası 

96  Köteli, a.g.e., s.225;  Yavuz, a.g.e., s.172;  Zevkliler, a.g.e., s. 306;  Feyzioğlu, a.g.e., s.575.
97  Köteli, a.g.e., s.225 ;  Koç, a.g.e., s. 76;  Kocaağa, a.g.e., s.129;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., 

s.271.
98  Köteli, a.g.e., s.225;  Altop, a.g.e., s.195;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.271;  Kantek,  a.g.m., 

s. 38.
99  Yavuz, a.g.e., s.246-247.
100 Yavuz, a.g.e., s.247.
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sözleşmelerinde  kiracıya  yüklenmiş  olan  kiralananı  kullanma  borcunun,  finansal 

kiralama ilişkilerinde mümkün olması  da pek muhtemel  değildir.  Çünkü,  finansal 

kiralama sözleşmelerindeki  kiralayanın sözleşme süresi  sonunda kiralanan mal ile 

olan ilgisi,  hasılat  kirası  sözleşmelerindeki  kiralananın kiralanan malla  olan  ilgisi 

karşısında oldukça düşüktür101.

1.2.2.Kiralananın  Başka  Bir  Eşya  İle  Bütünleyici  Parça  Meydana  Getirmesi 

Sorunu

Malın  kullanılmasına  ilişkin  bir  diğer  önemli  husus  ise,  malın  kiracı 

tarafından başka bir malla birleştirilmesi durumunda söz konusu olmaktadır. Çeşitli 

Avrupa  ülkelerinde  finansal  kiralama  sözleşmelerine  konan  bir  hüküm ile,  malın 

ancak  kiralayanın  yazılı  izninin  bulunması  durumunda  başka  bir  malla 

birleştirilmesinin  mümkün  olduğu  belirtilmektedir.   Böylece  kiralayanın  mülkiyet 

hakkını, bütünleyici parça kuralı gereği kaybetmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Sözleşmeye konan bu hüküm ile, sözleşme süresince kiralayanın izni ile yapılmış 

olan  birleştirmenin  sadece  sözleşme  süresiyle  sınırlı  yani  geçici  olduğu 

kararlaştırılmış  olmakla  birlikte,  kiracının  bunun  aksine  sürekli  bir  birleştirmeyi 

öngörmüş olması halinde, sözleşmeye konan bu hüküm, aksi ispat edilinceye kadar 

geçerli olan bir karine olmaktan ileriye gidemeyecektir102.

MK.m.684/  II'de bütünleyici  parça,  “...yerel  adetlere  göre  asıl  şeyin  temel 

unsuru  olan  ve  o  şey  yok  edilmedikçe,  zarara  uğratılmadıkça  veya  yapısı 

değiştirilmedikçe  ondan  ayrılmasına  olanak  bulunmayan  parçadır.”  şeklinde  ifade 

edilmiştir.  Kanun bir  şeyin  başka  bir  şeyin  bütünleyici  parçası  olabilmesini  belli 

şartların varlığına bağlamıştır. Bunlar; sıkı bir maddi bağlantı ve yerel adetlere göre 

temel  unsur  sayılma.  Maddi bağlılık,  asıl  şeyle,  bütünleyici  parça arasında dıştan 

görülebilen bir bağlılığın olması yani, kanunun ifadesi ile asıl şey yok edilmedikçe, 

zarara  uğratılmadıkça  veya  yapısı  değiştirilmedikçe  bütünleyici  parçanın  ondan 

ayrılmasının söz konusu olmadığını gösteren bir bağlılıktır. Temel unsur sayılma ise, 

asıl şeyle bütünleyici parçanın ekonomik bir bağlılık içinde bulunduğu ve aralarında 

101 Altop, a.g.e., s.197;  Kocaağa, a.g.e., s.129.
102 Altop, a.g.e., s.195-196.
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işlevsel  bir  bütünlük  bulunduğu  anlamına  gelir103.  Bir  başka  deyişle,  bütünleyici 

parça olmadığı müddetçe asıl şey kendisinden beklenen işlevi büyük ölçüde yerine 

getiremiyorsa,  bu  durumda  iç  bağlılıktan  söz  edebiliriz104.  Madde  metninde 

belirtilmemiş  olmakla  birlikte,  bütünleyici  parça  kuralının  belkide  en  önemli  ve 

finansal kiralama sözleşmelerini en çok ilgilendiren yönü ise, asıl şeyle bütünleyici 

parça  arasındaki  bağlılığın  devamlı  nitelikte  olmasıdır.  Örneğin,  başkasına  ait  bir 

otomobil  akümülatörünün  veya  tekerleğinin  bir  kaç  günlüğüne  alınıp,  başka  bir 

otomobile takılması, akümülatörü ve tekerleği, takıldığı arabanın bütünleyici parçası 

haline getirmez105.

Finansal kiralama sözleşmesinin niteliği gereği, malı kullanım hakkı geçici 

bir  süreyle  kiracıya tanınmış olduğu için,  kiralama konusu malın başka bir  malın 

bütünleyici  parçası  olması  mümkün olmayacaktır.  Maddi  bağlılık  ve  temel  unsur 

olma durumları ne kadar kuvvetli olursa olsun, mal o şeyle geçici olarak birleştiği 

için, bağlılığın devamlılığı unsuru eksik kalmakta, bu nedenle kiralama konusu mal 

bütünleyici parça haline gelememektedir. Ancak, söz konusu bağlılığın devamlı olup 

olmadığının  tespitinde,  birleştirmeyi  gerçekleştirenin  iradesi  rol  oynayacaktır. 

Kiracının,  asıl  şeyin  mülkiyetine  sahip  olması  durumunda  ve  gerçekleştirdiği 

bağlılığı  devamlı  kılma  niyeti  olması  durumunda,  finansal  kiralama  konusu  mal 

bütünleyici  parça  kuralı  gereği  kiracının  mülkiyetine  geçecektir106.  Bu  durumda 

kiralayan, kiracıya karşı sözleşmenin ihlali dolayısıyla sözleşmeyi feshedip, zararının 

tazminini  talep edebilecektir.  Ayrıca,  BK. m.  98/  II'de  sözleşmeye aykırılık  teşkil 

eden hareketlerin varlığı durumunda, haksız fiilden kaynaklanan sorumluluğa ilişkin 

hükümlerin uygulanacağını belirtilmiş olması sebbeiyle, bu durum bizi kendiliğinden 

BK.m.43/  I'e  yönlendirmektedir.  BK.43/  I'de,  hakimin  meydana  gelen  zarar  için 

tazminatın çeşidini ve kapsamını,  gerek hal ve şartlar,  gerekse kusurun derecesini 

dikkate  alarak  belirleyeceğini  hüküm altına  almıştır.  Bu  durumda  hakim,  zararın 

103 M. Kemal Oğuzman/ Özer Seliçi/ Saibe Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 
2006, s.238.

104 Şeref  Ertaş,  Eşya Hukuku,  Ankara,  Seçkin Yayınevi, 2006, s.240-241.
105 Ertaş, a.e., s.241.
106 Altop, a.g.e., s.196. Aksi görüş Erden Kuntalp/Güzin Pekgüçlü, “Finansal Kiralama Kanunu'nun 

Uygulamasında Ortaya Çıkan Bazı Önemli Sorunlar”,  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,  Cilt 
20, Sayı 4, Aralık 2000, s. 6-12.
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aynen  tazminine  karar  verirse,  bütünleyici  parça  haline  gelen  şey  asıl  şeyden 

ayrılarak,  kiralayana  geri  verilecektir107.  Ancak,  MK.m.722/  II'de  sahibinin  rızası 

olmaksızın  kullanılmış  olan  malzemenin,  bütünleyici  parça  kuralı  ile  başkasının 

mülkiyetine  geçmesi  durumunda,  bu  malzemenin  sökülmesi  aşırı  zarara  yol 

açmayacaksa,  malzemenin  sökülerek  geri  verilmesinin  talep  edilebileceği  hüküm 

altına  alınmıştır.  Buradaki  kıstasımız  aşırı  zarar  verilmeyecek  olmasıdır.  Kanun 

gereği bütünleyici parça olabilmenin şartlarından olan maddi bağlılık, asıl şey yok 

olmadıkça,  zarara  uğratılmadıkça  veya  yapısı  değiştirilmedikçe  devam  eden  bir 

bağlılığı ifade etmektedir. İşte bu yüzden finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin bu 

tür olaylarda, hakimin aynen tazmine karar vererek, bütünleyici parçanın asıl şeyden 

ayrılarak kiralayana geri verilmesi pek mümkün görülmemektedir.

1.2.3.Borca Aykırılık ve Sonuçları

Kiracının  malı  özenle  kullanma  borcuna  aykırı  davranmasının  iki  sonucu 

vardır.  Bunlardan  birincisi,  kiralayanın,  kiracının  sözlemeye  aykırı  davranışı 

nedeniyle FKK. m. 23/ II'ye göre sözleşmeyi feshedip, FKK. m. 25'e göre zararının 

tazminini  talep  edebilmesidir108.  Malı  özenle  kullanma  borcuna  aykırılığın  ikinci 

sonucu ise, kiracının ödeme güçlüğü içine düşmesidir. Malın özenle kullanılmaması, 

malın  normal  ömründen  önce  yıpranmasına  sebebiyet  vereceğinden,  bu  durum 

kiracının,  kiralanandan  elde  edeceği  randımanı  düşürecektir.  Finansal  kiralama 

ilişkisinin niteliği gereği, kiracı kiralama bedellerini,  kiralananın kullanımı sonucu 

elde edeceği bedeller ile   ödemeye çalıştığından, malın yıpranmış olması ve bunun 

sonucu  kiralanandan  elde  edilen  verimin  düşmesi,  kiracıyı  ödeme  güçlüğü  içine 

sokacaktır. Ayrıca, sözleşme süresinin sona emesi durumunda, kiracıya  malı alma 

hakkının tanınmış olduğu hallerde,  malın  yıpranmış olması  bizzat  kiracının kendi 

malvarlığını  etkileyeceğinden,  kiracının  malvarlığında  bir  değer  kaybı  meydana 

gelecektir109.

107 Altop, a.g.e., s.196.
108 Zevkliler, a.g.e., s. 306.
109 Köteli, a.g.e., s.226;  Koç, a.g.e., s. 77;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.271.
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1.3.Kiralananın Her Türlü Bakım ve Onarımını Yapma Borcu

1.3.1.Borcun Niteliği ve İfası

FKK. m. 13/ III'e göre, sözleşmede aksine hüküm bulunmaması durumunda, 

kiracı  malın  her  türlü  bakım  ve  korumasından  sorumlu  olup,  bakım  ve  onarım 

masrafları  da  kiracıya  ait  olacaktır110.  Madde  lafzından  da  anlayacağımız  üzere, 

kanunun bu hükmü emredici değildir, taraflar aksini kararlaştırabilmektedirler111. Bu 

düzenleme ile adi ve hasılat kirası sözleşmelerindeki düzenlemelerden ayrılındığını 

görüyoruz. Gerçekten, hem adi kiraya ilişkin BK. m. 258/ II hem de hasılat kirası 

sözleşmelerine ilişkin BK.m.279/ II hükümlerinde alelade kullanım için gerekli olan 

ufak tefek bakım ve onarımlar kiracı tarafından gerçekleştirilirken,  bu sınırlardan 

daha  kapsamlı  olan  büyük  bakım  ve  onarımları  yerine  getirme  yükümlülüğü 

kiralayana aittir.  Bunun dışında,  adi  ve hasılat  kirası  sözleşmelerinde,  kiralayanın 

yapması  gereken  büyüklükte  bir  onarım  işi  ortaya  çıktığında,  bu  durum  kiracı 

tarafından derhal kiralayana ihbar edilecektir.  Kiracının ihbar yükümlülüğüne aykırı 

davranması sonucu, onarıma zamanında başlanılmamış olmasından dolayı meydana 

gelecek  zararlardan  adi  kira  sözleşmelerinde  BK.m.256/  III  ve  hasılat  kirası 

sözleşmelerinde ise BK.m. 280 uyarınca kiracı sorumlu olacaktır. FKK.m.13/ III'de, 

adi  ve  hasılat  kirası  sözleşmelerindeki  alelade  kullanımın  gerektirdiği  bakım  ve 

onarım ile büyük onarıma ilişkin ayrıma yer verilmeksizin, kiralanan ile ilgili her 

türlü bakım ve onarım yükü kiracıya bırakılmıştır112.

FKK. m. 13/ III'de getirilmiş olan kural emredici nitelikte değildir ve taraflar 

bunun aksini kararlaştırabilirler. Bu hükmün aksinin kararlaştırılması halinde, mala 

ilişkin bakım ve onarım yükü kiralayana ait olacaktır. Bu durum, finansal kiralama 

sözleşmesini  faaliyet  kiralamasına  yaklaştıracaktır.  Çünkü,  malın  bakım  ve 

110 Köteli,  a.g.e.,  s.225; Yavuz,  a.g.e., s. 247;  Koç,  a.g.e., s.77;  Kuntalp,  a.g.e.,  s.89;  Zevkliler, 
a.g.e., s.  307;  Akıntürk,  a.g.e., s.  273. Sözleşme süresince kiralananın bakım ve onarımından 
kiracının sorumlu olduğuna ilişkin bkz. Yargıtay 7.HD. 2006/372 E. 2006/775 K. sayılı 23.03.2006 
tarihli içtihat

111 Söyler, a.g.e., 82;  Zevkliler, a.g.e., s. 307;  Akıntürk, a.g.e., s. 273.  
112Köteli,  a.g.e., s.225;  Zevkliler, a.g.e., s. 307;  Koç, a.g.e., s. 77;  Altop, a.g.e., s.198;  Kocaağa, 

a.g.e., s.130;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.272.
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onarımının  kiralayana  ait  olması,  faaliyet  kiralamasının  en  belirgin 

özelliklerindendir113.  Bunun  yanı  sıra,  malı  her  türlü  faydayı  sağlamak  amacıyla 

kullanan,  malın  hakimiyeti  altında  tutan  ve  malın  çalışır  durumda 

bulundurulmasından  asıl  fayda  sağlayan  kiracıdır.  Finansal  kiralama  sözleşmesi 

yapmaktaki  amacı,  sağlamış  olduğu  kredinin  kendisine  dönmesi  olan  finansal 

kiralama  şirketlerinin,  kiraladıkları  malların  bakım ve  onarımlarını  üstlenecek  ve 

bunu idare edecek teknik bir yapıları yoktur. Malın bakım ve onarımının, kiralayan 

üzerine  bırakıldığı  durumlarda,  kiralayan  bu  malın  bakım  ve  onarımını  yerine 

getirebilmek  için  malın  satıcısı  veya  bir  başka  üçüncü  şahısla  bakım ve  onarım 

sözleşmesi yapmak durumunda kalacaktır. Doğal olarak kiralayan, kiralananın bakım 

ve  onarımını  gerçekleştirmek  için  üçüncü  kişilerle  girdiği  ilişki  sonucu  yapmış 

olduğu masrafları, sözleşmedeki kiralama bedellerine ekleyecek, sonuç olarak bakım 

ve onarım masrafları kiracı tarafından üstlenilmiş olacaktır114. Bunun yerine, Finansal 

Kiralama  Sözleşmenin  getirmiş  olduğu  hüküm  çerçevesinde,  kiralayanı  bu 

prosedürün içine sokmadan, malın bakımı ve onarımıyla ilgili masrafları üstlenecek 

olan kiracının bizzat malın satıcısı veya bir başka üçüncü şahısla, kendi arzuları ve 

menfaatleri  çerçevesinde  bakım  ve  onarım  sözleşmesi  yapması,  kendi  çıkarına 

olduğu gibi, finansal kiralamanın niteliğinden kaynaklanan  bu kanun  hükmünün, 

finansal kiralama ilişkisine daha uygun düşeceğini göstermektedir115.

1.3.2.Borca Aykırı Davranış ve Sonuçları  

Kiracının,  Finansal  Kiralama  Kanunundan  kaynaklanan  malı  özenle 

kullanma, bakım ve onarımını yerine getirme borcuna aykırı davranması,  doğrudan 

malı  kullandığı  işletmesindeki  verimi  de  düşürecektir.  Finansal  kiralama 

sözleşmelerinde, kiracı bu ilişkiyi bir finansman aracı olarak görmektedir. Kiralanan 

malı kullanarak, hem kiralama bedellerini ödemek hem de kâr elde etmeyi amaçlar. 

İşte,  kiracının  bu  yükümlerine  aykırı  davranması  kiralama  bedellerini  ödemede 

kendisini güç duruma düşüreceği gibi, o malın kullanılması sonucu elde edeceği kârı 

113 Kuntalp, a.g.e., s.89;  Kocaağa, a.g.e., s.130;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.272.
114Söyler, a.g.e., s.82;  Koç, a.g.e., s.77;  Altop, a.g.e., s.199;  Kocaağa, a.g.e., s.130;  Erol/ Yıldırım/ 

Toroslu, a.g.e., s.272.
115 Altop, a.g.e., s.199;  Kocaağa,  a.g.e., s.130; Koç, a.g.e., s.77.
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da  azaltacaktır.  Bunun  yanı  sıra,  sözleşme  süresi  sonunda  kiralananı  satın  alma 

hakkının kiracıya tanındığı durumlarda, malın değerinde meydana gelecek azalmalar 

doğrudan kiracının kendi malvarlığını etkileyecektir116.

1.3.3.Borca Aykırılıktan 3. Kişinin Zarar Görmesi

Kiralananın bakım ve onarımındaki bir eksiklikten dolayı üçüncü şahısların 

zarar  görmesi  halinde,  bu  zarardan  kiracının  mı,  yoksa  kiralayanın  mı  sorumlu 

olacağını  gösteren  her  hangi  bir  hüküm  Finansal  Kiralama  Kanununda  yer 

almamıştır. Olaya, “Bu kanunda hüküm olmayan hallerde, Borçlar Kanununun genel 

hükümleri,  sözleşmenin  niteliğine  uygun  düştükleri  oranda  ise  özel  hükümleri 

uygulanır.” hükmünün yer aldığı FKK. m. 26 çerçevesinden yaklaştığımızda, bina ve 

diğer yapı eserlerinde mesuliyeti düzenleyen BK.m. 58 hükmü akla gelmektedir.

BK.m. 58'de bir binanın veya imal olunan her hangi bir şeyin malikinin, o 

şeyin  fena  yapılmasından  veya  muhafazasındaki  kusurundan  sorumlu  olacağı 

belirtilmiştir.  Burada  sözü  geçen  muhafazasındaki  kusur,  o  şeyle  ilgili  bakım 

borcunun  yerine  getirilmemiş  olması  ve  onarımı  gerektirecek  bir  durumda  bu 

onarımın  hiç  veya  gereği  gibi  yapılmamasıdır.  Burada  düzenlenmiş  bulunan 

sorumluluk,  bir  kusursuz  sorumluluk  halidir117.  BK.m.58'in  lafzına  baktığımızda, 

malın bakımındaki noksanlıktan ötürü üçüncü şahısların zarar görmesi durumunda, 

malın maliki olan kiralayanın sorumlu olacağı sonucu çıkartılabilir. Ancak, BK. m. 

58'de  düzenlenmiş  olan  sorumluluk  hali,  nimet  karşılığı  risk  prensibine 

dayanmaktadır118. Bu yüzden, maddede geçen malik ifadesinden, her zaman ve salt 

eşya hukuku anlamında maliki anlamamak; malın, ekonomik tahsis amacına göre, 

kimin fiili hakimiyeti altında bulunduğuna ve bu malın kimin tarafından bakımının 

ve  onarımının  gerçekleştirildiğine  bakmak  gerekecektir.  Bu  durumda,  finansal 

kiralama ilişkisine baktığımız vakit, malın kiracının istemi ve istekleri doğrultusunda 

satın alındığı, malın ekonomik ömrünün tamamı veya büyük bir bölümünün kiracının 

fiili hakimiyeti altında geçtiği,  bu süre zarfında malın kiracı tarafından kullanıldığı 

116 Köteli, a.g.e., s.226;  Altop, a.g.e., s.201;  Kocaağa, a.g.e., s.132;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., 
s.272.

117 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.613;   Köteli, a.g.e., s.227.
118 Kocaağa, a.g.e., s.131.
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ve en önemlisi FKK. m. 13/ III uyarınca malın bakımından ve onarımının kiracıya ait 

olduğundan, malın bakım ve onarımındaki eksikliklerden dolayı üçüncü şahısların 

görmüş olduğu zararlardan kiracı sorumlu olacaktır119. 

Aksine bir görüşün kabulü halinde, yani her halükarda, BK. m. 58'deki malik 

ifadesinden  eşya  hukuku  anlamında  malik  anlaşılmış  olursa,  bu  halde  malı  fiili 

hakimiyeti altında bulunduran, maldan yararlanan malik dışında kişiler olmuş olsa 

dahi, üçüncü şahısların malın bakım ve onarımındaki eksikliklerden ötürü görmüş 

olduğu  zarardan  malın  maliki  sorumlu  olacaktır.  Ancak  malik,  malı  fiili 

hakimiyetinde  bulunduran  ve  ondan  yararlanan  kişilere  rücu  edebilecektir120.  Bu 

durumda,  son  tahlilde  meydana  gelen  zarardan  gene  kiracı  sorumlu  olacağından, 

BK.m. 58'deki malikin, malın ekonomik mülkiyetine sahip olan kişi olarak anlamak 

yerinde ve finansal kiralama ilişkisine daha uygun olacaktır.

1.4.Kiralananın Hasar ve Ziyaına Katlanma Borcu

1.4.1.Borcun  Niteliği  ve  Borçlar  Hukukunun  Hasar  ve  Ziyaına  İlişkin 

Düzenlemesinden Farkı

BK. m. 117/ I ve II uyarınca, borçluya isnat olunamayan nedenlerden ötürü 

borcun  ifasının  mümkün  olmaması  durumunda,  borcun  sona  ereceği;  karşılıklı 

edimleri içeren sözleşmelerde ise, borcundan bu şekilde kurtulmuş olan borçlunun, 

sebepsiz  zenginleşme  kurallarına  göre  daha  önceden  almış  olduğu  şeyleri  geri 

vermek zorunda olduğu ( sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerde imkansızlığa 

kadar yapılmış olan karşılıklı ifalar geçerliliğini korur ve borçtan kurtulma ileriye 

etkili  olur  )  ve  henüz  kendisine  olan  şeyi  de  talep  edemeyeceği  hüküm  altına 

alınmıştır. Borçlar Kanununun BK.m.117/II ile getirdiği temel kural gereği, karşılıklı 

edimleri içeren sözleşmelerde, tarafların kusuru olmaksızın borcun ifasının imkansız 

119 Altop,  a.g.e.,  s.199-200;   Kocaağa, a.g.e., s.131-132;   Erol/  Yıldırım/  Toroslu, a.g.e.,  s.272. 
Yargıtay  pekçok  içtihadında,  finansal  kiralama  konusu  araçla  3.  kişiye  verilen  zararlarda 
kiralayanın  işleten  sıfatının bulunmadığı,  bu  nedenle  kiracının sorumlu olacağı  yönünde karar 
vermiştir. Emsal karalra için bkz.Yargıtay 17.HD. 2004/4513 E. 2004/6241 K. sayılı 17.05.2004 
tarihli içtihadı; Yargıtay 19.HD. 1995/4812 E. 1995/11385 K. sayılı  19.12.1995 tarihli içtihadı; 
Yargıtay 2002/494 E. 2002/1090 K. sayılı 13.02.2002 tarihli içtihadı

120 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.622.
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olması  halinde,  bu  duruma borçlunun  katlanacağı  belirtilmiştir121.  Ancak,  Borçlar 

Kanununun bu temel ilkesine FKK.m.14/ I ile istisna getirilmiştir. Bu maddeye göre, 

malın  sözleşme  süresi  içerisinde  hasar  veya  ziyaa  uğraması  halinde,  bunun 

sorumluluğunun  kiracıya  ait  olacağı  belirtilmiştir122.  Borçlar  Kanununun  temel 

prensibi uygulanmış olsa idi, FKK.m.13/ I gereği, maldan her türlü faydayı sağlamak 

amacıyla kullanma hakkı, malın hasarı veya ziyaı ile önemli ölçüde kısıtlanan veya 

yok olan kiracı, kiralama bedellerini ödeme borcundan kurtulmuş olacaktı. 

FKK.m.  14  hükmü,  finansal  kiralama  sözleşmelerinin  kendilerine  özgü 

yapısından123 kaynaklanmaktadır  ve  finansal  kiralama  sözleşmelerinin  olağan 

kiralama sözleşmelerinden farkını ortaya koymaktadır. Üçlü taraf sisteminin hakim 

olduğu finansal kiralama ilişkilerinde, kiralamaya konu olan malı, kendi ihtiyaçları 

ve  tercihleri  doğrultusunda  arayan,  bulan  ve  seçen  bizzat  kiracıdır.  Kiracının,  bu 

seçimi üzerine, kiralayan ile satıcı arasında yapılan sağlama sözleşmesi sonucu, mal 

doğrudan kiracıya teslim edilmektedir. Uygulamada genellikle, kiralayanın kiralanan 

ile herhangi bir teması olmamaktadır. Kiralayan sadece malın sağlanması için gerekli 

olan bedeli ödemekte yani malın finansmanını sağlamaktadır. Mal, her türlü faydayı 

sağlamak  amacıyla  kiracıya  teslim  edilmekle  beraber,  mülkiyeti  kiralayanda 

kalmaktadır124.  Finansal  kiralama  ilişkisinin  kendine  özgü  bu  yapısı,  taraflar 

arasındaki  risk  dağılımında  belirlemektedir.  Buna  göre,  malın  seçimi  ve 

121Kocaağa, a.g.e., s.133;  Koç, a.g.e., s. 78; Yavuz, a.g.e., s. 250.
122  Kuntalp,  a.g.e.,  s.  88;   Koç,  a.g.e.,  s.  78;   Yavuz,  a.g.e., s.  250;   Zevkliler, a.g.e.,  s.  307; 
Akıntürk,  a.g.e., s.  273;   Somuncuoğlu,  a.g.m.,  s.250;   Cevdet  YAVUZ,  “3226  Sayılı  Kanunla 
Düzenlenen  Finansal  Kiralama  Sözleşmesinin  Tanımı,  Unsurları  ve  Özellikleri”, Prof.Dr.  E. 
Hirsch'in  Hatırasına  Armağan,  Kasım  1986,  s.731;   Erden  Kuntalp/Ahmet  Kırman,  “Finansal 
Kiralama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve İşlemin Vergisel Boyutu”, Çoşkun Kırca'ya Armağan”, 
Ankara 1996, s.133.
123Finansal  kiralama ağırlıklı olarak kredi  işlevi gören bir sözleşmedir ve bu nedenle de finansal 

kiralama şirketlerinin finansman şirketi olarak nitelendirilmesi gayet doğaldır. ( Ahmet Buldam, 
“Finansal Kiralama Kanunu: Alternatif Nedir?”,  Leasing Dünyası Dergisi,  sayı 9, Şubat 2004, 
s.4).

124Finansal kiralama, kira konusu mal yani ekipman kiracının aktifinde sabit kıymet olarak yer aldığı, 
bu nedenle de kiracı tarafından kiralanan amortisman ayrıldığı; kiralayanın  ise kiralama bedelleri 
ile sözleşme süresi sonunda ki satış opsiyon bedelini aktifinde gösterdiği karşılıklı bir ilişkidir. 
( Müge Karışman, “Avrupa'da Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Yeni Yaklaşımlar”, 
Leasing Dünyası Dergisi, Sayı 2, Kasım 2001, s.9.  Erden Kuntalp, “Finansal Kiralama Sözleşme 
Tipinin  Özellikleri  ve  Bu  Özellikler  Açısından  FKK.  m.  25/1'in  Değerlendirilmesi  (Finansal 
Kiralama Konusu Malın Teminat İşlevi )”,  Prof.Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan,  Ocak 2002, 
s.260 vd. 
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kullanılmasına ilişkin riskler kiracıya aitken, kiracının ödeme güçlüğü ise kiralayanın 

aittir ve malın mülkiyeti kiralayan açısından bir nevi teminat işlevi görmektedir125. 

Malın seçimi ve kullanılması risklerine kiracı  katlanacağı için,  malın hasara veya 

ziyaa uğraması durumunda, kiracı bunun sorumluluğundan kurtulamayacaktır.

FKK.m.14'de, Finansal Kiralama Kanununun  bazı maddelerinde öngörülmüş 

olan  aksinin  kararlaştırılabilmesi  durumuyla  ilgili  herhangi  bir  ifade  yer 

almamaktadır. Bununla birlikte, finansal kiralama ilişkisinde asıl korunması gereken, 

zayıf taraf kiracı olduğu için ve ilişkinin güçlü tarafı olan kiralayanın, sadece kendi 

lehine olan bir kanun maddesiyle tanınmış olduğu haktan feragat edebilmesi yani, 

sözleşmede  malın  hasarı  ve  ziyaı  sorumluluğunun  kiralayanda  olduğunu 

belirtilmesini içeren hüküm geçerli kabul edilmelidir126.

Gerek  finansal  kiralama  sözleşmelerine  ilişkin  yasal  bir  düzenlemenin 

olmadığı  Almanya  ve  İsviçre,  ve  gerekse  yasal  bir  düzenlemeye  sahip  olmakla 

beraber bu düzenlemede bu konuyla ilgili hüküm içermeyen Fransa'da, sözleşmeyle 

malın hasarı, ziyaı ve kaybolması hallerinde kiracıyı sorumlu tutan hükümler geçerli 

kabul edilmektedir127. 

1.4.2.Borca Aykırılığın Sonuçları

Gerek Almanya, gerekse İsviçre'de finansal kiralama sözleşmelerinde, malın 

hasara  uğraması  halinde,  kiracının  derhal  keyfiyeti  kiralayana  bildireceği  ve 

kendisine  tanınmış  olan  üçlü  seçim  hakkından  birini  seçebileceği 

karalaştırılmaktadır. Kiracıya tanınmış olan üçlü seçim hakkı şöyledir:

a) Malı kendi adına onartmak

125 Kocaağa, a.g.e., s.133;  Şakir Balcı, “İflasın Ertelenmesi ile İlişkili Borca Batıklık Bilançosu ve 
Benzer Bilançolarda Finansal Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilen Malların Değerlendirilmesi 
(I), Legal Hukuk Dergisi, Cilt 4, Sayı 42, Haziran 2006, s. 1647.

126 Altop, a.g.e., s.202;  Kocaağa, a.g.e., s.134.
127  Altop, a.g.e., s.202.
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b) Eşdeğer bir mal ikame etmek

c) Geri kalan bütün finansal kiralama bedellerini toptan ödemek

 Kiracının hasar durumunda, malın onarımını tercih etmesi halinde, onarıma 

rağmen  malın  sürüm  değerinde  bir  azalma  meydana  geleceğinden,  malın 

mülkiyetinin kiralayanda kalmasının oluşturduğu teminat  fonksiyonunda da malın 

hasarından  önceki  duruma  göre  azalma  oluşacağından,  kiralayan  bu  zararını 

kiracıdan  talep  edebilecektir128.    Malın  onarılması  yoluna,  sadece  malın  hasara 

uğramış  olması  durumunda  başvurulabileceğinden,  malın  ziyaı  ve  kaybolması 

hallerinde ise kiracının bir diğer aynen tazmin türü olan eşdeğer mal ikame etmesi 

yolunu tercih etmesi kuvvetle  muhtemeldir.  Kiralayan açısından,  kiralanan sadece 

alacağının bir  teminatı  olarak işlev gördüğünden, kiracı  tarafından,  ziyaa uğrayan 

veya kaybolan malın aynı cins ve modelinden başkaca bir mal ikame etmesi mümkün 

değilse, aynı parasal değerde bir mal ikame etmesi geçerli kabul edilecektir129. Malın 

aynen tazmini şıklarının tercih edilmesi durumunda kiralayanın, sigorta şirketinden 

almış olduğu sigorta bedelleri de kiracının isteği doğrultusunda kullanılacaktır.

Alman  uygulamasında,  malın  hasarı  ve  ziyaı  hallerinde  aynen  tazmin 

imkanının  mümkün  olmaması  veya  aynen  tazmin  yolunu  tercih  etmenin  kiracı 

açısından çok masraflı olması halinde, kiracının nakden tazmin yolunu seçebileceğini 

ve önceden sözleşmeyle kiracının bu hakkını ortadan kaldırıldığını öngören sözleşme 

hükümlerinin geçersiz olduğu belirtilmektedir.130 Nakden tazmin yolunun seçilmesi 

durumunda,  ödenecek  miktarın  belirlenmesinde  geride  kalan  finansal  kiralama 

bedelleri ile malın satış bedeli dikkate alınacaktır.  Bu değerden, kiralayan şirketin 

tasarruf etmiş olduğu refinansman giderleri, faiz miktarı ve kiralayanın elde edeceği 

kâr  miktarı  düşülecektir.  Bu  türde  indirimleri  öngörmeyen  sözleşme  hükümleri 

geçersiz kabul edilmektedir131. 

128  Altop, a.g.e., s.205.
129  Altop, a.g.e., s.206.
130 Ernst-Gerald  Koch,  Störungen  beim Finanzierungs-Leasing,  Berlin  1981'ten  naklen  Altop, 

a.g.e., s. 206.
131  Altop, a.g.e., s.206.
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FKK.m.14/ II ile, kiralananın hasara uğraması halinde, kiracının bunu nakdi 

bir  tazminatla karşılayacağı hüküm altına alınmıştır132.  Almanya'daki uygulamanın 

aksine, malın hasarı ve ziyaı halinde kiracıya üçlü bir seçim hakkı tanınmamaktadır. 

FKK.m.14/  II  'de  kiracının  farkı  finansal  kiralama  bedelleri  ile  karşılayacağı 

belirtilmiştir.  Bu  hükme  göre,  mal  hasara  uğramış  olsa  dahi,  kiracının  kiralama 

bedellerini ödeme borcu devam edecektir. Başka bir ifadeyle, malın hasar veya ziyaı 

sonucu kullanımı tamamen veya kısmen ortadan kalmış olsa bile, kiracı sözleşmede 

kararlaştırılmış  olan  vadelerde  ve  şekilde  kiralama  bedellerini  ödeyecektir133. 

Bununla birlikte, kiracının FKK. m. 14'te düzenlemiş olan sorumluluk hali, ödenmiş 

olan sigorta bedelleriyle karşılanmayan kısımla sınırlıdır. FKK.17/ II'de kiralayanın 

mülkiyeti kendisine ait olan kiralananı sözleşme süresince sigorta ettirmesi zorunlu 

olduğundan, malın hasarı veya ziyaı hallerinde, kiralananın hem sigorta tazminatını 

hem  de  finansal  kiralama  bedellerini  alarak  haksız  zenginleşmesi,  çifte  menfaat 

sağlaması önlenmiş olmaktadır134.  Kiralayan,  kiralananın hasarı  üzerine sigortadan 

aldığı  tazminat  ile  karşılayamadığı  zararını,  kiracıdan  talep  edebilecektir.  Madde 

hükmünden  anlaşıldığı  üzere,  kiralayan  sigorta  tazminatıyla  karşılanmayan  bu 

zararını derhal kiracıdan talep edemeyecek, bunun ödenmesi için finansal kiralama 

bedellerinin ödeme tarihlerinin gelmesini beklemesi gerekecektir135.

1.4.3.Teslim Öncesi Meydana Gelen Hasar ve Ziyaı

Kiralama konusu malı  sağlama sözleşmesi ve finansal kiralama sözleşmesi 

yapılmasına  rağmen,  henüz  mal  kiracıya  teslim  edilmeden  hasara  veya  ziyaına 

uğraması halinde, bunun sorumluluğuna kimin katlanacağı tartışma konusu olmuştur. 

Bir görüşe göre136, FKK.m. 14 gereği sözleşmenin yapılmasıyla, maldaki hasar ve 

ziyaı sorumluluğu kiracıya ait bulunmaktadır. Mal kendisine teslim edilmeden önce 

132 FKK.  m.  14/  II  hükmünün  emredici  nitelikte   olmadığı,  tarafların  karşılıklı  anlaşma  ile 
Almanya'daki uygulamaya koşut bir düzenlemeyi sözleşmede kararlaştırılabileceklerini, böyle bir 
hükmün  sözleşmede  yer  alması  durumunda,  kiracının  aynen  tazmin  şıklarını  seçmesi  halinde, 
sigorta şirketinden alınmış olan sigorta tazminatının kiracının isteği doğrultusunda kullanılacağı da 
ileri sürülmektedir. ( Altop, a.g.e., s.208-209 );  Işıktaç, a.g.e., s. 282.

133  Altop, a.g.e., s.208;  Kocaağa, a.g.e., s.134;  Zevkliler, a.g.e., s. 307.
134  Kuntalp,  a.g.e., s.88;   Altop,  a.g.e.,  s.208;   Kocaağa,  a.g.e., s.134-135;   Koç,  a.g.e., s.  78; 

Zevkliler, a.g.e., s. 307;  Akıntürk, a.g.e., s. 273.
135  Kuntalp, a.g.e., s.88.
136 Köteli, a.g.e., s.232.
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bile  bir  hasar  veya  ziyaı  meydana  gelmesi  takdirinde,  bunu  yükü  kiracının 

omuzlarındadır.  Ancak,  kiralayanın  satıcıya  malın  bedelini  ödemeyip  temerrüde 

düşmesi veya başka bir kusurlu hareketi nedeniyle mal kiracıya teslim edilmemişse 

bu zaman zarfında meydana gelecek hasarlardan kiralayan, BK.m. 102/ II uyarınca 

mal zamanında kiracıya teslim edilmiş olsa dahi aynı hasarın meydana geleceğini 

ispat edemedikçe sorumlu olacaktır. Bizim de kabul ettiğimiz bir diğer görüşe göre, 

FKK. m. 14'te düzenlenmiş olan kiracının sorumluluğu, sözleşme süresince geçerli 

olan bir  durumdur.  Finansal  kiralama sözleşmesi  süresinin işlemeye başlaması  ve 

kiracının kiralama bedelini ödeme borcunun muacceliyet kazanması için, kiralananın 

kiracıya teslim edilmesi gerektiğini kabul etiğimizden, mal kiracıya teslim edilmeden 

sözleşme  süresi  işlemeye  başlamayacağı  için,  bu  durumda  kiracının  FKK.m.14 

uyarınca  sorumluluğundan  bahsedemeyeceğiz.  Dolayısıyla  kiralananın  kiracıya 

tesliminden  önce  meydana  gelen  hasar  ve  ziyaı  durumlarından  finansal  kiralama 

ilişkisi bakımından kiralayan sorumlu olacaktır137. 

BK.m.117/ I gereği, tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, borçluya isnat 

olunamayan  nedenlerden  ötürü  borcun  ifası  mümkün  olmazsa,  borçlu  borcundan 

kurtulur.  Bu  madde  uyarınca,  tek  tarafa  borç  yükleyen  sözleşmelerde,  hasar 

sorumluluğu  alacaklıya  aittir.  BK.m.117/  II'de  ise,  iki  tarafa  borç  yükleyen 

sözleşmelerde,  borcundan bu şekilde kurtulan borçlunun, haksız iktisaplara ilişkin 

hükümler uyarınca almış olduğu şeyleri geri vereceği ve henüz kendisine ödenmemiş 

şeyleri ise talep edemeyeceği belirtilmektedir. Bu hüküm ile de, karşılıklı edimleri 

içeren sözleşmelerde, hasar sorumluluğu borçluya ait olmaktadır138. BK.m.117/ III'de, 

bu kurala ilişkin istisnai düzenlemelerin kanun veya sözleşmeyle düzenlenebileceğini 

ve buna göre, borcun ifa edilmesinden önceki hasarlardan dahi alacaklının sorumlu 

olacağının kararlaştırılabileceği belirtilmiştir. Satım sözleşmelerine ilişkin BK.m.183 

ile BK.m.117/III'de belirtilen istisnalardan biri getirilmiş olmaktadır139. BK.m.183'e 

göre,  satım  sözleşmelerinde,  özel  haller  ve  sözleşme  hükümleri  ile  aksi 

belirtilmedikçe,  sözleşmenin  kurulmasından  itibaren  satılan  şeyin  hasar  ve  yararı 

137  Altop, a.g.e., s.212;  Kocaağa, a.g.e., s.135;  Zevkliler, a.g.e., s. 307.
138  Yavuz, a.g.e., s.28-29.
139  Yavuz, a.g.e., s.29.
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alıcıya  aittir.  Bu  hükümleri  birlikte  değerlendirdiğimizde,  teslimden  önce  malın 

hasara  veya  ziyaına  uğraması  durumunda,  maldaki  bu  hasardan  hem  finansal 

kiralama ilişkisi hem de satım ilişkisi uyarınca kiralayan sorumlu olacaktır. Kiralayan 

bu olumsuz durumdan kurtulabilmek amacıyla, satım sözleşmesine malın teslimine 

kadar  meydana  gelecek  hasarlardan  satıcının  sorumlu  olacağına  dair  bir  hüküm 

koydurabilir veya söz konusu zararları kapsayan bir sigorta da yaptırabilir140.

BK.m.73/II  hükmüne  göre,  borç  muayyen  bir  şeye  ilişkinse  bu  şey 

sözleşmenin  kurulduğu  anda  bulunduğu  yerde  teslim  edilir.  Bu  hükmü  finansal 

kiralama  ilişkisine  uygulayacak  olursak,  kiralanan,  sözleşme  yapıldığı  anda 

bulunduğu yerde, yani satıcı nezdinde teslim edilecektir. Bu hükmün kiracı lehine, 

sözleşmeye konan bir hükümle değiştirilerek, kiracının belirlediği bir yerde malın 

teslim edilmesinin kararlaştırılması halinde, malın, teslim için kiracının belirlediği 

yere gönderilirken hasara uğraması durumunda bundan kiracının sorumlu olacağının 

kararlaştırılması hakkaniyete uygun olacaktır141.

Sonuç olarak, FKK. m. 14/ I'de malın hasarından veya ziyaından kaynaklanan 

kiracının  sorumluluğunun,  sözleşme  süresince  olduğu  belirtilmiştir.  Finansal 

kiralama  sözleşmelerinde  sözleşme  süresi,  kiralananın  kiracıya  teslim edilmesiyle 

başlayacağı  için,  kiracının  malın  hasar  ve  ziyaından  da  sorumluluğu  bu  andan 

itibaren  başlayacaktır142.  Malın  kiracıya  teslimine  kadarki  olan  süreçte  meydana 

gelen hasardan kiralama şirketini  sorumlu tutmak gerekecektir143.  Kiracının malın 

hasar ve ziyaından sorumluluğu, ancak malın hasar veya ziyaında her iki tarafın da 

kusurunun olmaması halinde söz konusu olacaktır. Eğer malın hasar veya ziyaında 

kiracının  kusuru  olması  takdirinde,  kiralayan,  FKK.m.13/  II'de  düzenlenen  malı 

sözleşmede  öngörülen  şekilde  özenle  kullanmak  yükümüne  aykırılık  veya 

FKK.m.13/ III'de düzenlenen malın bakım ve onarımının sağlanma borcuna aykırılık 

nedeniyle FKK. 23, 25 ve BK. m. 96'ya başvurarak sözleşmeyi feshedebilecek ve 

zararının tazminini  talep  edebilecektir.  Malın hasarında veya  ziyaında kiralayanın 

140Altop, a.g.e, s.212- 213.
141  Altop, a.g.e., s. 213.
142Kocaağa, a.g.e., s.133;  Yavuz, a.g.e., s. 250;  Zevkliler, a.g.e., s. 307.
143  Koç, a.g.e., s. 78.
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kusuru olması durumunda ise, bu sefer kiracı, FKK. m. 13/ I'de düzenlenmiş olan 

malı  kullanma  hakkının  ihlali  gerekçesiyle,  FKK.  m.  23,  25  ve  BK.  m.  96'ya 

başvurabilecektir144.

1.5.Sigorta Primlerini Ödeme Borcu

1.5.1.Borcun Niteliği ve İfası

FKK. m. 17/ II'de kiralayanın, mülkiyeti kendisine ait olan kiralama konusu 

malı  sigorta  ettirmek  zorunda  olduğu  ve  sigorta  ettirilen  kiralananın  sigorta 

primlerinin ise kiracı tarafından ödeneceği hüküm altına alınmıştır.145 Hem maddenin 

metninde  hem  de  gerekçesinde  açık  bir  ifade  bulunmamakla  beraber,  sigorta 

primlerinin kiracı tarafından bizzat sigorta şirketine ödeneceği kabul edilmektedir146.

Finansal kiralamaya ilişkin özel bir düzenlemenin bulunmadığı Almanya ve 

İsviçre  uygulamalarında,  finansal  kiralama  sözleşmesine  konan  bir  hükümle, 

kiracının  sözleşme  süresince  kiralananı  sigorta  ettireceği  ve  sigorta  primlerini 

ödeyeceği  kararlaştırılmaktadır.  Gerçekten,  kiralananın  hasar  sorumluluğu  kiracı 

üzerinde  olduğundan,  sözleşmeye  konan  böyle  bir  hükümle,  hem kiracının  hasar 

sorumluluğu hem de kiralayanın kiracının gelecekteki ödeme güçsüzlüğüne ilişkin 

talepleri  büyük ölçüde karşılanacağı için,  sözleşmeye konan bu türden bir  hüküm 

hem  hakkaniyete  uygun  hem  de  tamamen  geçerli  kabul  edilmektedir147.  Ancak 

ülkemizde, FKK. m. 17/ II'nin lafzına baktığımızda, kiralananın kiralayan tarafından 

sigorta edilmesinin zorunlu olduğu belirtildiği için, bu hükmün aksine, kiralananın 

sigorta  ettirilmesini  sözleşmeye  konacak bir  hükümle  kiracıya  yükletilmiş  olması 

kanuna aykırılık teşkil edeceğinden, kiralananın kiracı tarafından sigorta ettirilmesi 

mümkün olmayacaktır.

144Yavuz, a.g.e., s. 250;  Koç, a.g.e., s. 78;  Kocaağa, a.g.e., s.133.
145 Emsal içtihat için bkz. Yargıtay 13. HD. 1996/7548 E. 1996/8069 K. sayılı  02.10.1996 tarihli 

içtihadı
146  Altop, a.g.e., s.213;  Koç, a.g.e., s. 79;   Kocaağa, a.g.e., s.135.
147  Koç, a.g.e., s. 79;  Altop, a.g.e., s.214.
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Ülkemizdeki finansal kiralama sözleşmelerine konacak özel bir  hüküm ile, 

sigorta primlerinin kiracı tarafından kiralayana verileceği, kiralayanın ise bu primi 

sigorta  şirketine  vereceği  yönünde  yapılacak  olan  düzenlemeler  geçerli  kabul 

edilmelidir. Çünkü, kiracının sigorta primlerini sigorta şirketine ödemede temerrüde 

düşmesi durumunda, sigorta şirketi bunu kiralayana bildirecek, kiralayan da bunun 

üzerine sigorta primlerini, daha sonra faiziyle birlikte kiracıdan geri almak  şartıyla 

ödeyip, sigorta ilişkisini devam ettirebilecektir148.

FKK. m. 17/ II uyarınca, kiralanan mal kiralayan tarafından sigorta ettirilmek 

zorunda olduğundan, eğer kiralayan malı  sigorta ettirmemişse bu durumda kiracı, 

bizzat sigorta sözleşmesini  yapmakla yükümlü olmayacağından,  sigorta  primlerini 

ödeme borcu da doğmayacaktır149.

1.6.Kiralananın Zilyetliğini Üçüncü Bir Kişiye Devretmeme Borcu

1.6.1.Temel Kural

FKK. m. 15 uyarınca, “Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyedliğini 

bir  başkasına  devredemez.”  denilmiştir.  Bu  madde  ile,  finansal  kiralama  konusu 

malların  zilyedliğinin  devri  yasaklanmış  olmaktadır150.  Böylece,  kiracı,  kiralanan 

üzerindeki malı kullanma ve ondan yararlanma hakkını başkasına devredemeyeceği 

gibi, kira, ariyet gibi sözleşmelerle kiralanan üzerinde üçüncü bir kişiye zilyetlik de 

sağlayamayacaktır151.  Getirilen  bu  hüküm  ile  adi  kira  sözleşmelerindeki 

uygulamadan ayrılınmıştır. Adi kira sözleşmelerine ilişkin BK.m.259/ I'e göre, kiracı, 

kiralayana  zarar  vermemek  şartıyla,  kiralananı  tamamen  veya  kısmen  alt  kiraya 

148Altop, a.g.e., s.214-215;  Koç, a.g.e., s. 79;  Kocaağa, a.g.e., s.135-136.  Finansal kiralama konusu 
mala  ilişkin  sigorta  primlerinin  kiracı  tarafından  ödenmemesi  durumunda,  sigorta  primlerinin 
kiralayan  tarafından  ödenebileceği  ve  faiziyle  birlikte  kiracıdan  isteyebileceği  hakkında  bak. 
Yargıtay 19. HD'nin 1996/ 4609 E. ve 1996/ 1356 sayılı kararı. 

149  Altop, a.g.e., s.215;  Kocaağa, a.g.e., s.136.
150  Kuntalp, a.g.e., s.89;  Yavuz, a.g.e., s.248;  Köteli, a.g.e., s.234;  Akıntürk, a.g.e., s. 273;  Altop, 

a.g.e., s.217;   Zevkliler, a.g.e.,  s. 307;  Koç,  a.g.e., s. 80;  Erden Kuntalp, “Finansal Kiralama 
İşleminde Zilyetliğin Devri Yasağının Kapsamı ve Hukuki Niteliği”,  Bilgi Toplumunda Hukuk 
Ünal Tekinalp'e Armağan, İstanbul 2003, s. 674.

151  Kuntalp, a.g.e., s.89;  Kocaağa, a.g.e., s.136; Yavuz,  a.g.e., s.248;  Koç,  a.g.e., s. 81;  Yavuz, 
a.g.e., s.248;  Zevkliler, a.g.e., s. 307.
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verebileceği gibi kirasını bir üçüncü kişiye temlik edebilir. Bununla birlikte hasılat 

kirası sözleşmelerine ilişkin BK.m.284/ I hükmü, FKK.m. 15 ile koşut bir düzenleme 

getirmiştir.  BK.m.284/  I'e  göre,  kiracı  kiralayanın  onayı  olmaksızın  kiralananı 

başkasına kiraya veremez. Adi kira ile hasılat kirası sözleşmeleri arasındaki bu farklı 

düzenleme, hasılat kirasının kendine özgü nitelliğinden ileri gelmektedir.

Almanya  ve  İsviçre  uygulamalarında,  kiracının  alt  kira  aracılığıyla 

kiralananın  zilyetliğini  üçüncü  bir  kişiye  devredilmesi,  kiralayanın  yazılı  onayına 

bağlı tutulmaktır. Güven ilişkisine dayanan finansal kiralama sözleşmelerinde, malın 

kimin  zilyetliğinde  bulunduğu  kiralayan  açısından  büyük  önem arzettiğinden  söz 

konusu düzenleme tamamen geçerli kabul edilmektedir152.

1.6.2.İstisnai Düzenleme

1.6.2.1.Zilyetlik Devrine İmkan Verme

           FKK.m. 15'deki düzenlemenin aksinin kararlaştırılıp, kararlaştırılamayacağına 

ilişkin   yakın  zamana  kadar  herhangi  bir  düzenleme  bulunmamaktaydı.  Ancak, 

21/02/2007  tarihli  5582  sayılı  Konut  Finansmanı  Sistemine  İlişkin  Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 26. maddesi ile FKK. m. 15'e 

bir  takım ek  düzenlemeler  ilave  edilmiştir.  Bu  değişiklik  doğrultusunda  Finansal 

Kiralama  Kanununun  15.  maddesine  eklenen  hükümle,  konut  finansmanı153 

kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracının kiralayana bilgi vermek, 

diğer  finansal  kiralama  işlemlerinde  ise  sözleşmede  hüküm  bulunmak  kaydıyla 

kiralanan malın zilyetliğini bir başkasına devredebileceği belirtilmiştir. Bu hükümle, 

sadece konut finansmanına bağlı kalınmaksızın, bütün finansal kiralama işlemlerinde 

kiracının,  kiralama  konusu  malın  zilyetliğini  üçüncü  bir  kişiye  devredebilmesine 

imkan sağlanmıştır.  FKK.m.15/  III  gereğince,  konut  finansmanına ilişkin  finansal 

kiralama sözleşmelerinde, kiracının kiralayanın iznine ihtiyaç duymaksızın, sadece 

kiralayanı durumdan haberdar etmek suretiyle, kiralananın zilyetliğini üçüncü kişiye 

152  Altop, a.g.e., s.218-219.
153 Murat Parmakçı, “Finansal Kiralama ve Konut Finansmanı”, Leasing Dünyası Dergisi, sayı 14, 

Kasım 2005, s.11 vd.;   Güniz Çelen, “Konut Finansmanı (mortgage) Sisteminde Yeni Bir Oyuncu- 
Değerleme Uzmanı”, Leasing Dünyası Dergisi, sayı 14, Kasım 2005, s.14 vd.

45



devredebileceği  sonucu  çıkmaktadır.  Kiralama  konusu  malın  taşınmaz  olması 

nedeniyle, FKK. m. 15'e eklenen bu düzenlemenin yerinde olduğu kanaatindeyim154.

Aynı  maddede,  konut  finansmanını  konu  edinen  finansal  kiralama 

sözleşmeleri  dışındaki  finansal  kiralama  sözleşmelerinde  ise,  ancak  sözleşmede 

açıkça  hüküm  bulunması  durumunda,  kiracının  kiralananı  üçüncü  kişiye 

devredebileceğine hükmedilmiştir. Söz konusu düzenleme, taşınır malların sözleşme 

konusu olması durumunda, aksi bir düzenleme halinde kiralayanın kiralananı takip 

etmesi  neredeyse  imkansız  hale  gelebileceğinden,  bu  açıdan  isabetli  olmuştur155. 

Ancak, madde metni incelendiğinde, sözleşmeye konacak hükümle, kiracıya baştan 

itibaren götürü şekilde bir izin verilmiş olacağı sonucu çıkmaktadır. Hukuken buna 

engel  bir  durum  olmamasına  ve  kiracının  kiralananı  dilediği  gibi  bir  başkasına 

bırakması  onun  yararına  olacağı  şüphesiz  olmasına  rağmen,  söz  konusu  izin 

kiralayan açısından pek çok olumsuz netice doğurabilecektir. Bu nedenle, kiralayanın 

finansal kiralama sözleşmesine, FKK.m. 15 çerçevesinde, kiracının devrin kapsamı 

ve devredilecek kişi belli olduktan sonra, kiralayanın iznini almak koşuluyla, malın 

zilyetliğini  devredebileceği  yönünde  bir  hüküm  koyması,  hem  kiralayanın 

menfaatine hem de ilişkinin niteliğine uygun olacaktır156.

1.6.2.2.Kiracılık Sıfatının ve/veya Hak ve/veya Yükümlülüklerin Devri

Kiracılık sıfatının ve/veya sözleşmeden doğan hak ve/veya yükümlülüklerin 

devrini düzenleyen FKK. m. 15/ II'de157, yapılan değişikliğin FKK. m. 8 çerçevesinde 

154  Atilla  Altop,  “Finansal  Kiralama  (  Leasing)  Hukuku'nun  Sorunları”,  Finans  Hukuku  ve 
Sorunları-  Finans Hukuku Panelleri,  İstanbul  Barosu Yayınları, 2007,  s.  23  Getirilen  bu 
düzenleme ile, finansal kiralama ilişkisinde özellikle de mortgage uygulamasında, kiracının alt kira 
ile kira konusu malın zilyetliğini üçüncü kişiye bırakabileceği, bu yolla da, meydana gelebilecek 
muhtemel ihtilaflar ve ödeme güçlüklerinin önüne geçilmesi mümkün olacaktır. (İlhami Söyler, 
“Konut Finansmanı (  Mortgage ) Sistemi İle  Finansal  Kiralama Sektörüne Sağlanan Katkılar”, 
Leasing Dünyası Dergisi, Sayı 19, Eylül 2007, s.12).

155 Atilla Altop, “Finansal Kiralama Sözleşmeleri'nde Asgari Süre'ye ve Devir Yasağı'na İlişkin Son 
Gelişmeler”, Prof.Dr. Turgut Akıntürk'e Armağan, Beta Yayınevi, s. 11.

156 Altop, “Finansal Kiralama ( Leasing) Hukuku'nun Sorunları”,  s. 24.
157  FKK. m. 15/II'de düzenlenmiş olan kiralayanın yazılı iznini almak kaydıyla, kiracıya kiracılık 

sıfatını veya sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devredebilme yetkisi 
yalnızca,  tüketicilerin  konut edinmesi  veya yatırımlara finansman sağlanmasına ilişkin finansal 
kiralama  sözleşmelerinde  mümkün  olmaktadır.  (  Altop,  “Finansal  Kiralama  Sözleşmeleri'nde 
Asgari  Süre'ye  ve  Devir  Yasağı'na  İlişkin  Son  Gelişmeler”,  s.  14)  FKK.m.15/II  hükmü  ile, 
özellikle mortgage uygulamasında, ödeme güçlüğü çeken kiracı, kiracılık sıfatını üçüncü bir kişiye 
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tescil  edilmesi  veya  şerh  olunması  gerektiği  hüküm  altına  alınmıştır.158 Aynı 

düzenlemenin,  FKK.  m.  15/  III'te  de  yer  alması  gerekmektedir.  Çünkü,  kiralama 

konusu  taşınır  bir  malın  vasıtasız  zilyetliğinin  üçüncü  kişiye  devredildiği  ve  bu 

devrin, zilyetliği devralan üçüncü şahsın ikametgah noterliğinde tutulan özel sicile 

tescil ettirilmemiş olması durumunda, bu kişiden iyiniyetle mal üzerinde ayni hak 

kazananların  kazanımları  korunacağı  için,  kiralama  şirketinin  söz  konusu  mal 

üzerinde mülkiyetini kaybetme tehlikesi oluşacaktır159.

Kiracının  FKK.m.  15'te  düzenlenmiş  olan  bu  borcuna  aykırı  davranmış 

olması, yani malın zilyetliğini bir üçüncü kişiye devretmesi durumunda, kiralayan 

FKK. m.  23/  II  gereğince,  kiracının sözleşmeye aykırı  davrandığı ve bu aykırılık 

nedeniyle  sözleşmeye  devam  etmesinin  artık  mümkün  olmadığını  ileri  sürerek 

sözleşmeyi  feshedip,  FKK.m.  25  uyarınca  da  zararının  tazminini  talep 

edebilecektir160.  Bununla  beraber  kiralayan,  malın  zilyetliğini  kiracıdan  devralan 

üçüncü kişiye karşı tecavüzün ref'i veya menkul davalarını açarak malın kendisine 

iadesini  sağlayabileceği  gibi,  uğramış  olduğu  zararların  tazminini  de  talep 

edebilecektir.  Malın zilyetliğini  kiracıdan devralan üçüncü kişi  ise,  kiracıya karşı, 

başlangıçtaki borcun ifasının imkansızlığı nedeniyle BK. m. 96'ya istinaden zararının 

tazmin edilmesini ileri sürebilecektir161. 

1.7.Kiralananı Sözleşme Süresinin Bitiminde Geri Verme Borcu

1.7.1.Borcu Doğuran Haller

FKK. m. 24'e göre, sözleşme sona erdiği zaman, sözleşmeden doğan satın 

alma hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracının, finansal kiralama 

devredebilecek, bu durumda sektör açısından büyük bir rahatlama sağlayacaktır. (Söyler, a.g.m., 
s.12).

158 Özel sicile tescil şartına ilişkin emsal kararlar için bkz. YHGK.2008/21-535 E. 2008/586 K. sayılı 
22.10.2008 tarihli içtihatı ve Yargıtay 21. HD. 2000/2465 E. 2000/2609 K. sayılı 04.04.2000 tarihli 
içtihadı

159 Altop, “Finansal Kiralama ( Leasing) Hukuku'nun Sorunları”, s. 25-26.
160  Altop, a.g.e., s.218-219;  Kocaağa, a.g.e., s.137;  Yavuz, a.g.e., s.248.
161  Altop, a.g.e., s.218-219;  Kocaağa, a.g.e., s.137.
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konusu malı derhal geri vermekle mükellef olacağı hüküm altına alınmıştır162. Her ne 

kadar yasal düzenleme böyle olmasına karşılık, uygulamada bu düzenleme yetersiz 

kalmakta,  kiralayan  sözleşme  süresi  sonunda  malı  kiracıdan  geri  alabilmek  için, 

kiracı  aleyhine  dava  açarak  uzun  ve  yorucu  bir  mücadele  vermek  durumunda 

kalmaktadır163.

Söz  konusu  madde,  sözleşmenin  sona  ermesi  başlığı  altında  düzenlenmiş 

olmasına karşılık,  sözleşmenin sona ermesinin sonuçları  açısından eksik bir  ifade 

kullanılmıştır. Satın alma hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracının 

malı kiralayana derhal geri vermesi, sözleşmenin sona ermesinin tek sonucu olarak 

ifade  edilmiştir.  Halbuki,  sözleşme  süresinin  dolması  sebebi  dışında,  başkaca  bir 

nedenden  dolayı  sona  ermesi  durumunda  ödenmemiş  kiralama  bedelleriyle,  daha 

önce ödenmiş olan kiralama bedellerinin durumunun ne olacağına ilişkin herhangi 

bir ifadeye yer verilmemiştir164.  

1.7.2.Geri Verme Borcunun İstisnaları

FKK.  m.  24'te  sözleşme  süresinin  dolması  ve  sürenin  dolması  dışındaki 

nedenlerle sözleşmenin sona ermesi düzenlenmiştir.  Bu durumda, sürenin dolması 

nedeniyle  sözleşmenin  sona  ermesi  hali  dışındaki  diğer  sözleşmeyi  sona  erdiren 

hallede  de  kiracıya,  kiralananı  alım  hakkı  tanındığı  sonucu  çıkmaktadır. 

FKK.m.24'ün gerekçesi de bu sonucu doğrulamaktadır. Ancak böyle bir durum kabul 

edilemez.  Çünkü,  kiracıya  sözleşmenin  sona  ermesi  durumunda,  kiralananı  alma 

hakkının tanınması,  ancak kiracının üzerine düşen bütün borçları  ifa  etmesi,  yani 

kiralama bedellerini ödemiş olması ve sözleşmenin de FKK. m. 21 gereği süresinin 

dolması  sebebiyle  sona  ermiş  olması  durumunda  mümkündür165.  FKK.m.  24'teki, 

sözleşmeyi sona erdiren bütün hallerde sanki kiracıya, kiralananı satın alma hakkının 

tanındığı intibasını yaratan ifade tarzı, kiracıya finansal kiralama konusu malı satın 

162  Şakir Balcı, “İflasın Ertelenmesi ile İlişkili  Borca Batıklık Bilançosu ve Benzer Bilançolarda 
Finansal  Kiralama ( Leasing ) Yoluyla Edinilen Malların Değerlendirilmesi (II),  Legal Hukuk 
Dergisi, Cilt 4, Sayı 43, Temmuz 2006, s. 2023.

163  Tuncer, a.g.e., s.460-461.
164  Özgür Başyiğit, “Finansal Kiralama Sözleşmesinin sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları”,   Legal 

Hukuk Dergisi, Cilt 4, Sayı 38, Şubat 2006, s.468;  Kocaağa, a.g.e., s.154.
165  Altop, a.g.e., s.262-263;  Kocaağa, a.g.e., s.154.

48



alma  hakkının  tanınmasını  düzenleyen  FKK.m.  9'un  ifadesiyle  açık  bir  çelişki 

oluşturmaktadır166.  Çünkü,  FKK.  m.  9'da,  tarafların  “sözleşme  süresi  sonunda” 

kiracının  kiralananın  mülkiyetini  satın  alma  hakkına  haiz  olacağını 

kararlaştırılabileceği  belirtilmiştir.  Buna  göre,  kiracıya  malı  satın  alma  hakkının 

tanınabileceği  tek  durum,  sözleşmenin  FKK.  m.  21  uyarınca  süresinin  dolması 

sebebiyle sona ermesi halidir. 

Finansal  kiralama  ilişkisinde,  kiralananın  mülkiyetinin  kiralayanda 

bulunmasındaki  amaç,  kiralayanın  alacağı  için  bir  teminat  oluşturmasıdır.  Yoksa, 

malın  özeliklerinin  belirlenmesinden,  satıcı  nezdinde  aranıp  bulunmasından  ve 

satıcıdan  teslim  alınmasına  kadar  bütün  işlemler  kiracı  tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Kiralayanın mala olan ilgisi, kiracının mala karşı olan ilgisi 

karşısında  oldukça  zayıftır.  Kiralayanın  amacı,  finansal  kiralama  ile  kiracıya 

sağlamış olduğu kredinin geri dönüşümünü sağlamaktır. İşte bu nedenlerden ötürü, 

sözleşmenin,  süresi  dolmadan başka  bir  nedenden ötürü  sona  ermesi  durumunda, 

malın bedelinin o ana kadar ödenmiş olan finansal kiralama bedelleriyle karşılanması 

mümkün  olmadığından,  bu  gibi  hallerde  kiracıya  kiralananı  satın  alma  hakkının 

tanınması  finansal  kiralama  ilişkisinin  niteliğine  uygun  düşmemektedir.  Sürenin 

dolması  dışındaki  hallerden ötürü sözleşmenin sona ermesi  durumunda,  kiralayan 

malı  kiracıdan  geri  alacak  ve  bunu  dilediği  şekilde  ekonomik  alanda  kullanıp, 

sağlamış  olduğu  kredinin  kendisine  geri  dönüşünü  sağlayacaktır.  Böylece, 

kiralananın mülkiyetinin kiralayanda kalmasının sağlamış olduğu teminat fonksiyonu 

işlerlik kazanmış olacaktır167.

FKK.  m.  24'te  düzenlenmiş  olan,  sözleşmenin  sona  ermesi  hallerinde 

kiracının derhal kiralananı kiralayana teslim etme borcunun tek istisnasını, kiracının 

malı  alım  hakkını  elinde  bulundurması  ve  bu  hakkını  da  kullanmış  olması 

oluşturmaktadır168.  Finansal  kiralama sözleşmesiyle,  kiralanan malın vasıtasız  fer'i 

166  Altop, a.g.e., s.263.
167  Altop, a.g.e., s.263.
168  Yavuz, a.g.e., s. 249;  Kocaağa, a.g.e., s.154.
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zilyetliğini elinde bulunduran kiracı, sözleşme süresinin sona ermesi ile sahip olduğu 

alım hakkını,  tek  taraflı  bir  irade  beyanıyla,  kullanmış  olması  halinde,  bu  malın 

mülkiyetini, kiralayanın sahip olduğu malın vasıtalı asli zilyetliğini kısa elden teslim 

yoluyla kendisine geçirmesiyle kazanacaktır169.

1.7.3.Borcun İfası

17.3.1.İfanın Yapılış Biçimi

Kiralananın, kiracı tarafından kiralayana, sözleşme süresinin dolması üzerine, 

sözleşme  süresince  kiralananın  kullanımı  sonucu  oluşan  doğal  aşınmalar  dışında 

aynen  geri  verilmesi  gerekmektedir170.  Finansal  kiralama  sözleşmesi  süresince, 

uzunca bir zaman malın kullanılmış olması nedeniyle, kiralananın değerinde büyük 

oranda  kayıplar  olacağı  ve  bu  değer  kayıplarının  finansal  kiralama  bedelleriyle 

karşılandığı dikkate alınmalıdır171. Adi kira sözleşmelerinde, sözleşme süresi sonunda 

malın  kiracı  tarafından  kiralayana  ayıplı  olarak  geri  verilmiş  olması  durumunda, 

kiralayanın  kiralananı  teslim  almaktan  imtina  edemeyeceği,  sadece  mevcut 

zararlarının  tazminini  kiracıdan  talep  edebilecektir.  Ancak,  malın  eski  haline 

getirilmesi orantısız derecede aşırı bir masrafa sebep olacaksa, bu durumda kiralayan 

malın tesliminden kaçınıp, bütün zararının tazminini isteyebilecektir. Kira sözleşmesi 

kurulurken,  taraflar  götürü  şeklinde,  malın  eski  haline  getirilmesi  konusunda  bir 

tazminat  öngörmüş  olmaları  durumunda,  götürü  şeklinde  hesaplanan  bu  tazminat 

gerçek  masraflarla  aşırı  derecede  çelişmediği  ve  iyiniyet  kurallarına  da  uygun 

düştüğü  ölçüde  geçerli  kabul  edilecektir172.  Adi  kira  sözleşmelerine  ilişkin  kabul 

edilen bu ifadelerin, finansal kiralama sözleşmelerinin de niteliğine uygun düştüğü 

için, geçerli olduğu görüşündeyiz.

Finansal kiralama sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kiracının kiralananı 

geri  verme borcunu yerine  getirmek için  yapacağı  masraflar,  Almanya  ve İsviçre 

169  Altop, a.g.e., s.263.
170  Altop, a.g.e., s.263-264;  Kocaağa, a.g.e., s.155;  Feyzioğlu, a.g.e., s.594.  Doğal aşınma ile hor 
kullanma arasındaki farka ilişkin Yargıtay 13. HD.n.n 17/ 10/ 1978 tarihli 4049/ 4232 sayılı kararı. 
171  Altop, a.g.e., s.264.
172  Altop, a.g.e., s.264;   Kocaağa, a.g.e., s.155.
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uygulamasında sözleşmeye konan hükümler ile kiracıya bırakılmaktadır173. Ülkemiz 

içinde, finansal kiralama sözleşmelerine konacak bu tarzda bir hükmün geçerli kabul 

edilmesi görüşüne katılıyoruz. 

Kiracının  sözleşmenin  sona  ermesine  rağmen,  kiralananı  kiralayana  geri 

vermemesi  durumunda,  kiralayan  MK.  683  gereği,  malı  haksız  olarak  elinde 

bulunduran kiracıya karşı, istihkak davası açabilecektir. Aynı zamanda, BK.m.97/ I 

uyarınca,  kiracı  geri  verme  borcunu  yerine  getirmezse,  bu  durumda  kiralayan, 

masrafları kiracıya ait olmak üzere borcun ifasını gerçekleştirebilmek için kendisine 

izin verilmesini talep edebilecektir174.

Almanya ve İsviçre uygulamalarında,  sözleşmeye konan özel bir  hükümle, 

malın geri verilmesi borcunun ifası sırasında, malın uğrayacağı hasar ve zararlardan 

kiracının sorumlu olacağı kararlaştırılmaktadır175. FKK. m. 14'e göre de, sözleşme 

süresi  içinde,  malın  hasar  ve  ziyaından  kiracının  sorumlu  olacağı  hüküm  altına 

alınmıştır.  Kiralananın sözleşmenin sona ermesi halinde,  kiralayana geri  verilmesi 

kiracı için bir borç olduğundan, bu borcun ifası sırasında meydana gelebilecek olan 

hasar ve ziyaından kiracı sorumlu olacaktır176.

1.7.3.2.İfa Süresi ve İfanın Süresinde Gerçekleşmemesi

FKK. m. 24'te, sözleşmenin sona ermesi halinde, malı alım hakkı bulunmayan 

veya  bu  hakkını  kullanmayan  kiracının,  malı  derhal  kiralayana  geri  vereceği 

belirtilmiştir. Finansal kiralama sözleşmelerine, taşınır, taşınmaz pek çok çeşit mal 

konu  olduğundan,  kanundaki  derhal  ifadesini  her  olayın  kendi  özelliklerine  göre 

değerlendirmemiz  gerekecektir177.  Adi  kira  sözleşmelerinde,  sözleşmenin  sona 

ermesine  rağmen,  kiracının  kiralananı  kiralayana  teslim  etmemesi  halinde, 

kiralayanın,  teslimin  gerçekleşmemiş  olması  nedeniyle  uğramış  olduğu zararlarını 

173 Koç, a.g.e., s. 83.
174  Altop, a.g.e., s.266.
175  Altop, a.e., s.266.
176  Altop, a.e., s.266-268.
177  Kocaağa, a.g.e., s.155;  Koç, a.g.e., s. 83; Başyiğit, a.g.m., s.468. 
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kiracıdan  talep  edebileceği,  kiralayanın  bu  durumda talep  edeceği  miktarın,  fazla 

kullanılan  gün  sayısına  göre  hesaplanacak  bir  kira  bedeli  olmadığı,  kiralayanın 

zararının daha fazla  olması durumunda bunu da karşılayacak bir  tazminat olduğu 

görüşü  kabul  edilmektedir178.  Söz  konusu  tazminat,  kiracının  sözleşmedeki  bir 

borcuna aykırı davranışından kaynaklandığından sözleşmesel niteliktedir ve on yıllık 

zamanaşımı süresine tabidir179.  Malın geri  verilmesi  için  kiralayanın da bir  takım 

hazırlıklarda bulunma ödevi varsa, kiralayanın bunu yerine getirmemesi durumunda, 

kiracının malı geri verme borcuna aykırı davrandığından söz edilemez ve kendisine 

ait yükümlülüğü yerine getirmemesinden ötürü, kiralayan kiralananın kendisine geri 

verilmemesinden kaynaklanan zararlarını kiracıdan talep edemez. Malın kiralayana 

teslim edildiğinin  ispatı  külfeti  kiracıya  aittir180.  Adi  kira  sözleşmeleri  için  kabul 

edilen bu kuralların, FKK. m.26 gereği, finansal kiralama sözleşmelerinin niteliğine 

uygun düştükleri gerekçesiyle geçerli olduğunu kabul ediyoruz.

1.7.4.Borcun İfasının Özellik Arzettiği Haller

1.7.4.1.Kiracının Kiralananda Yapmış Olduğu İyileştirmeler, Islahlar

Finansal kiralama sözleşmelerinde, kiracı uzunca bir müddet devam edecek 

olan sözleşmeye istinaden kiralanan için  bir  takım masraflar  ve ilaveler  yaparak, 

kiralananı ıslah edebilir ve durumunu iyileştirebilir. Kiracı tarafından, kiralanan için 

bu şekilde masrafların yapılmış olması halinde, eğer sözleşmenin süresinden önce, 

FKK.m.22'de belirtilen nedenlerden biri ile sona ermiş olursa, kiracı kiralanan için 

yapmış  olduğu  masrafları,  iyileştirmeleri,  kiralayanın  söz  konusu  iyileştirmeler 

nedeniyle sebepsiz zenginleşmiş olmasından ötürü isteyebilecektir. 

Doktrinde,  kiracının  kusurlu  davranışıyla,  sözleşmenin  sona  ermesine  yol 

açtığı  durumlarda,  kiralanan  için  yapmış  olduğu  masrafları,  kiralayandan  talep 

etmesinin iyiniyet  kurallarına aykırılık teşkil  edeceği için,  mümkün olmadığı  ileri 

sürülmektedir181.  Sebepsiz  zenginleşmeden  söz  edebilmemiz  için,  bir  tarafın, 

178  Kocaağa, a.g.e., s.155;  Koç, a.g.e., s. 83;  Tandoğan, c.I/2, a.g.e., s.184.
179  Tandoğan, c.I/2, a.g.e., s.184-185.
180  Tandoğan, c.I/2, a.e., s.185.
181  Altop, a.g.e., s.264;   Kocaağa, a.g.e., s.155.
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malvarlığının  aktifinde  bir  artma  veya  pasifinde  bir  azalmanın  meydana  gelmesi 

sonucu zenginleşmiş olması, buna karşılık karşı tarafın malvarlığındaki bir azalma 

dolayısıyla  fakirleşmenin  meydana  gelmesi,  bu  olaylar  arasında  illiyet  bağının 

bulunmuş olması ve meydana gelen zenginleşmenin geçerli bir sebebe dayanmamış 

olması gerekmektedir182. BK. m. 61'de, “Haklı bir sebep olmaksızın aharın zararına 

mal iktisap eden kimse, onu iadeye mecburdur.” hükmüne yer verilmiştir. BK.m.63'te 

ise,  sebepsiz  zenginleşen  tarafın,  bu  zenginleşmeyi  iade  kapsamı  düzenlenmiştir. 

Anılan  bu  maddeye  göre,  eğer  zenginleşen  kimse  iyiniyetli  ise,  geri  isteme 

zamanında  elinde  kalan  ile  sorumludur.  Kötüniyetli  olması  halindeyse, 

zenginleşmenin elinde kalan kısmıyla değil, tamamıyla sorumlu olacaktır. Buradaki 

iyiniyet,  iade  edecek  olan  tarafın  sorumluluğuna  ilişkindir.  Finansal  kiralama 

sözleşmesinin,  kiracının kusuru nedeniyle  sona erdirildiği  durumlarda,  kiralayanın 

kötü  niyetinden  bahsedilemeyeceği  için,  kiralayan  ancak  elinde  kalan  kısmı  iade 

etmek durumunda kalacaktır. 

Kiracının, kusurlu davranışıyla sözleşmenin sona ermesine sebebiyet vermiş 

olması ile, kiralananı ıslah ve iyileştirmek amacıyla iyiniyetli olarak yaptığı masraf 

ve  harcamalar  ayrı  bir  durum  teşkil  etmektedir.   Kiracının  sözleşmeye  aykırı 

davranışları  nedeniyle  kiralayanın sözleşmeyi  feshetmesi  durumunda,  bu durumda 

kiracının yapmış olduğu masrafları kiralayandan talep edemeyeceği kabul edilmekle 

beraber,  kiracının  sözleşmenin  feshedilmiş  olması  nedeniyle  tazmin  edeceği 

kiralayanın zararları  miktarından, yapmış olan bu masraf ve harcamaları  mahsup 

etmesi yerinde ve hakkaniyete uygun olacaktır.

1.7.4.2.Kiralananın  Kiralayana  Geri  Verilmesi  Sonrasında,  Malın 

Değerlendirilmesinden Kiracının İstifade Edip Edemeyeceği Sorunu

Sözleşmenin sona ermesi üzerine, sözleşme konusu mal kendisine geri verilen 

kiralayan,  bunu dilediği  gibi  ekonomik bir  değere dönüştürebilir.  Dilerse  bu malı 

istediği  bir  kişiye  satabilir,  kira  sözleşmesine  konu  edebilir  veya  hurda  olarak 

değerlendirebilir. Kiralayanın, malı bu şekilde değerlendirmesi sonucu oluşan maddi 

182  Oğuzman/ Öz, a.g.e., s. 725-726.
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değerden  kiracının  istifade  edip  edemeyeceği  tartışma  konusu  olmuştur. 

FKK.m.24'te,  malın  kiralayana  geri  verilmesinden  sonra,  onun  tarafından 

değerlendirilmesi sonucu oluşan bedel ile, ödenmiş olan finansal kiralama bedelleri 

toplamının, sözleşmede kararlaştırılan bedelden fazla veya az olması durumunda bu 

farkın, kiracıdan istenip istenemeyeceği veya ona ödenip ödenmeyeceği konusunda 

bir  hükme  rastlanılmamaktadır.  Bir  görüşe  göre,  finansal  kiralama  ilişkisindeki 

teminat fonksiyonunu göz önüne alarak, malın değerlendirilmesi sonucu oluşan bedel 

ile o zamana kadar ödenmiş olan kiralama bedelleri toplamının, sözleşme süresinde 

sona ermiş olsa idi kiralayanın elde edeceği miktardan fazla olması durumunda, bu 

fazla bedelin kiracı tarafından kiralayandan talep edilebileceği, aynı şekilde, arada 

kiracı  aleyhine  bir  farkın  olması  durumunda  ise,  bu  farkın  kiracıdan  talep 

edilebileceği  savunulmaktadır183.  Aksi  görüş  ise,  kiralayanın  malın  kendisine 

tesliminden  sonra,  bu  malın  değerlendirilmesi  sonucu  oluşan  bedelin  tamamen 

kiralayana ait olacağı ve bu bedelin kiralayan için sözleşmeden elde ettiği kazanç 

dışında ek bir kazanç oluşturduğunu ileri sürmektedir184. 

Kiralama konusu malın, kiralayana geri verilmesinden sonra, onun tarafından 

değerlendirilmesi  sonucu  oluşan  miktardan  kiracının  istifade  edip  edemeyecek 

olmasına farklı  açılardan bakmalıyız.  Finansal kiralama ilişkisi  niteliği  gereği,  bir 

kredi  ilişkisidir.  Finansal  kiralama  şirketi,  kiracının  talebi  ve  tercihleri  üzerine, 

kiracının ihtiyaç duyduğu malı satım sözleşmesi veya başka bir şekilde sağlayarak 

kiracıya vermektedir. Böylece, kiralayan tarafından kiracıya bir nevi kredi sağlanmış 

olmaktadır.  Ancak  bu  kredinin  özelliği,  nakdi  değil  ayni  bir  kredi  olmasıdır. 

Kiralayanın,  kiralama  sözleşmesini  yaparken  beklentisi,  kiracıya  sağlamış  olduğu 

kredinin kendisine artı bir değer ile geri dönmesidir. Finansal kiralama konusu malın, 

mülkiyetinin kiralayanda kalmasından da maksat, bu kredinin kendisine geri dönüşü 

için teminat fonksiyonunu yerine getiriyor olmasıdır. Kiracının, kiralama bedellerini 

ödememesi  veya  başkaca  bir  suretle,  sözleşmeye  aykırı  davranışlarda  bulunması 

durumunda, kiralayan maliki olduğu kiralananı kiracıdan geri alıp, değerlendirir ve 

183  Kocaağa,a.g.e.,  s.156.
184  Altop, a.g.e., s.268.

54



bu  şekilde,  kiracıya  sağlamış  olduğu  kredi  açığını  kapatmaya  çalışır.  Bu 

açıklamalardan  da  anlaşılacağı  üzere,  kiralananın,  kiralayan  açısından  önemi, 

sağlamış olduğu kredinin kendisine geri dönmesi için teminat oluşturuyor olmasıdır. 

Taraflar arasındaki sözleşme, sürenin dolmasıyla sona ermiş ise, bu durumda 

kiracı kiralama bedellerini ödemiş olduğundan, kiralayanın sözleşmeden beklentileri 

karşılanmış  olmakta  ve  herhangi  bir  zararı  da  bulunmamaktadır.  Sözleşmenin  bu 

şekilde sona ermesi durumunda, FKK. m.24 uyarınca, alım hakkı bulunmayan veya 

bu  hakkını  kullanmayan  kiracı  malı  kiralayana  geri  verecektir.  Bunun  üzerine 

kiralayan, maliki olduğu maldan dilediği gibi yararlanabilecektir. Kiralayanın malı 

bu  şekilde  değerlendirmiş  olması  durumunda,  kiracının,  sözleşme  miktarının, 

kiralama bedelleriyle  eksiksiz olarak karşılanmış olduğu gerekçesiyle,  sözleşmede 

kararlaştırılmış  olan  miktardan  fazla  olan  bu  bedeli  talep  etmesi  mümkün 

olmamalıdır.  Aksi  durumda,  kiralayanın  mal  üzerindeki  mülkiyet  hakkından  söz 

edilemeyecek,  sözleşme  sona  ermiş  olmasına  rağmen,  malın  satılması,  kiraya 

verilmesi  ve  her  ne  şekilde  olursa  olsun  değerlendirilmesi  sonucu  oluşan  bedel 

kiracıya ait olacaktır ki, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi tasfiye edilmiş olmasına 

rağmen, kiracı sanki asıl malikmiş gibi malın getirilerinden istifade edecektir.

Sözleşmenin  FKK.  m.  22'de  sayılan  haller  neticesinde  sona  ermiş  olması 

halindeyse, burada sayılan sona erme nedenleri sözleşmeye her hangi bir aykırılık 

oluşturmadığı için tarafları birbirlerinden tazminat talep etmesi söz konusu değildir. 

Zaten  FKK.m.24'te,  sadece  kiracının  malı  geri  verme  borcu  düzenlenmiştir. 

BK.m.117/ II'ye göre, karşılıklı taahhütleri içeren sözleşmelerde, borçlunun kusuru 

olmaksızın, borcun ifası mümkün olmazsa, sürekli borç doğuran finansal kiralama 

sözleşmelerinde,  sona  erme  anına  kadar  yapılan  edimler  geçerliliğini  koruyacak, 

sözleşme ileriye etkili olarak sona erecektir. Yani sözleşme, FK. m. 22'deki hallerden 

biriyle tarafların kusuru olmaksızın sona ermiş olması halinde, sözleşme ileriye etkili 

olarak sona erecek, tarafların zararlarının tazmini için bir talepte bulunmaları da  söz 

konusu olmayacaktır. Malın kiralayan tarafından değerlendirilmesi sonucu, sözleşme 

süresinde sona ermiş olsaydı, kiralayanın elde edeceği değerden daha az veya fazla 
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bir  değerin  ortaya  çıkması  halinde,  bunun kiracıdan  talep  edilmesi  veya  bu fazla 

değerin kiracı tarafından talep edilmesi söz konusu olmayacaktır. 

Sözleşmenin,  kiracının  sözleşmeye  aykırı  davranışı  nedeniyle  kiralayan 

tarafından  feshedilmesi  durumunda,  kiralayan  zararının  tazminini  kiracıdan  talep 

edebilecek ve malın kendisine geri verilmesini isteyebilecektir. Malın kiralayana geri 

verilmesinden sonra kullanımı sonucu oluşan değer, kiralayanın zararını karşılar ve 

ayrıca bir artı değer de oluşturursa, bu artı değerin kusuru ile sözleşmenin feshine yol 

açan kiracı  tarafından talep edilmesi  iyiniyet  kurallarına aykırı  olacaktır.  Bununla 

beraber,  malın  kiralayan  açısından  asıl  işlevi,  kiracıya  vermiş  olduğu  kredinin 

kendisine  geri  dönüşünün  teminatı  olması  dolayısıyla,  malın  kendisine  geri 

verildikten  sonra  kiralayanın  malı  değerlendirmesi  üzerine  elde  ettiği  değer  ile 

karşılanmayan  zararlarını  kiracıdan  tazmin  etmesini  talep  etmesi  gerektiği 

düşüncesinin hakkaniyete daha uygun olduğu görüşündeyiz.

2.KİRACININ  HAKLARINDAN  KİRALANANIN  TESLİMİNİ  İSTEME 

HAKKI VE  TESLİMDEN KAYNAKLANAN TEMEL HUKUKİ SORUNLAR

2.1.Kiralananın  Teslimini/Zilyetliğinin  Devrini  İsteme  Hakkı  ve  Kiralananın 

Tesliminin Gerçekleşmemesi

2.1.1.Teslim Borcunun Niteliği İfa Şekli ve İfa Zamanı

2.1.1.1.Teslim Borcunun Niteliği

Finansal  kiralama  sözleşmesinin  geçerli  olarak  kurulmasından  sonra, 

FKK.m.4  uyarınca,  kiralayan üçüncü bir  şahısla  yapmış  olduğu satım sözleşmesi 

veya  başkaca  bir  suretle  temin  ettiği185,  kiralananın  vasıtasız  zilyetliğini  kiracıya 

185  FKK.  m.17/  I'deki  kiralama  konusu  malın  mülkiyetinin  kiralayan  şirkette  olacağı  hükmüne 
rağmen, kiralayan muhakkak kira konusu malın maliki olmak durumunda değildir. Kira konusu 
mal üzerinde kişisel ya da sınırlı bir ayni hakka sahip olması da yeterli olacaktır. FKK. m.4 'teki 
“başkaca suretle temin” ifadeside bunu kanıtlar niteliktedir. ( Yavuz, a.g.m., s.729.)  Başka surette 
temin ifadesinin finansal kiralama ilişkisinde sat ve geriye finansal kirala sözleşmelerine imkan 
tanıdığı hakkında. ( Ünal Tekinalp, “Sat ve Geriye Kirala Sözleşmesi ve HGK'nin Bir Kararı”, 
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara, 4-5 Nisan 1997, s.177 ).
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devretmek borcu altına  girer186.  Ayrıca,  FKK.m.16'da “  Finansal  kiralama konusu 

malın, kiralayanın malın imalatçısı veya satıcısı ile zamanında sözleşme yapmaması 

veya gerekli ödemeyi zamanında yerine getirmemesi veya diğer sebepler ile kiracıya 

teslim edilmemesi halinde Borçlar Kanununun 106 ncı maddesi hükmü uygulanır.” 

hükmüne  yer  verilmiştir.  Maddenin  içeriğinden  anlaşılacağı  üzere,  malın  teslimi 

borcu kiralayana ait bir borçtur. Kiralayanın bu borcunu yerine getirmemesi halinde 

kiracı kendisine karşı borçlu temerrüdü hükümlerine başvurabilecektir187. Bu borç, 

kiralayanın finansal kiralama sözleşmesinden doğan asli borcudur. Borç, kiralayan 

tarafından  ifa  edilmedikçe  yani  kiralama  konusu  olan  malın  vasıtasız  zilyetliği 

kiracıya  devredilmedikçe,  ne  finansal  kiralama  sözleşmesinin  süresi  işlemeye 

başlayacak, ne de sözleşmede belirtilmiş olan kiracının kiralama bedeli ödeme borcu 

muaccel hale gelecektir188. 

2.1.1.2.Teslim Borcunun İfası

2.1.1.2.1.Borcun  Bizzat  Kiralayan  Tarafından  İfasının  Gerekip  Gerekmediği 

Meselesi

Kiralayanın  sözleşmeden  doğan  asli  edim borcu  olan  kiralananın  kiracıya 

tesliminin,  bizzat  kiralayan  tarafından  yerine  getirilmesi  zorunlu  değildir. 

Uygulamada  pek  çok  finansal  kiralama  sözleşmesinde,  kiralananın  vasıtasız 

zilyetliğinin, kiralayan ile satıcı arasında kurulmuş olan satım sözleşmesi gereğince, 

kiracıya  satıcı  tarafından  gerçekleştireceği  hükmü  yer  almakta  ve  bu  hüküm  de 

finansal  kiralama ilişkisi  içerisinde tamamen geçerli  kabul  edilmektedir189.  Bunun 

neticesinde,  kiracı,  kiralananı  satıcıdan  teslim  alarak,  malı  muayene  etmek  ve 

muayene sonucunda uygun teslim protokolünü düzenleyip kiralayana teslim etmek 

durumundadır190. 

186  Zevkliler,  a.g.e.,  s. 305;   Koç,  a.g.e., s.83;  Kocaağa,  a.g.e., s.111;  Yavuz,  a.g.e.,  s. 253; 
Akıntürk, a.g.e.,  s. 273.

187   Zevkliler,  a.g.e.,  s. 305;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu,  a.g.e., s.264;  Köteli,  a.g.e.,  s.165;  Koç, 
a.g.e.,  s.83-84;  Kuntalp, a.g.e., s.77.

188  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e.,  s.264;  Altop, a.g.e.,  s.148.
189  Erol/ Yıldırım/ Toroslu,  a.g.e.,  s.264;   Kuntalp,  a.g.e.,  s.77;  Altop, a.g.e.,  s.149;  Kocaağa, 

a.g.e.,  s.111-112;  Yavuz,  a.g.e., s. 253;  Işıktaç,a.g.e., s. 284. Atilla Altop, “Finansal Kiralama 
Sözleşmelerinde Kiralayanın Borçları”, Leasing Dünyası Dergisi, sayı 11, Aralık 2004, s. 7.

190   Kuntalp, a.g.e.,  s.77;  Söyler, a.g.e., s. 75.
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2.1.1.2.1.1.Kiralayan Tarafından Kiracıya Tanınan Yetkinin Niteliği

Finansal kiralama konusu malın, satıcı tarafından kiracıya teslim edilmesi ile, 

kiralayan  malın  mülkiyetini,  kiracı  ise  vasıtasız  zilyetliğini  kazanmış  olacaktır191. 

Bununla  birlikte  kiralayanın  asli  borçlarından  bir  diğeri  olan  malın  sağlanmasına 

ilişkin  sözleşmenin  yapılmasının  kanun  çerçevesinde  kiracıya  bırakılması  pek 

mümkün  görülmemektedir.  Finansal  kiralama  sözleşmesi  ile,  kiralayanın  malın 

sağlanması  için  her  ne  kadar  üçüncü  bir  şahısla  sözleşme  yapması  borcu  altına 

girmesi  mümkün olsa  da,  kiralama ilişkisinin  tarafı  olmayan malın  üreticisi  veya 

satıcısının,  kiralayan  ile  sözleşme  yapması  nasıl  sağlanabilecektir?  Kiralama 

sözleşmelerinde  kiralayanın  malın  maliki  olması  gerekmemekte,  kiracıya  malı 

kullanması için imkan sağlanması yeterli  kabul edilmektedir192.  Finansal Kiralama 

Kanunu da, aynı kira sözleşmelerinde olduğu gibi kiralayanın malın maliki olması 

aranmamaktadır.  Kiralayan,  FKK. m.4 gereği  daha sonraki  aşamada malın maliki 

durumuna  gelmektedir193.  Fransız  hukukunda,  kiralama  sözleşmesi  ile  kiralayan 

tarafından kiracıya  tanınmış  olan  vekalet  yetkisi  ile,  malın  sağlayıcısı  ile  gerekli 

görüşmelere girişileceği ve bunun neticesinde kiracının malın sağlayıcısından satım 

sözleşmesine  ilişkin  bir  icaba  davet  elde  edeceği  görüşüyle  bu  duruma  çözüm 

bulunmaya  çalışılmıştır194.  Bizim  hukukumuzda  ise,  FKK.  m.  16  çerçevesinde, 

yukarıda  belirttiğimiz  vekalet  görüşü  doğrultusunda,  satıcı  ile  kiracı  arasında 

gerçekleştirilen  görüşmeler  sonucunda,  şartları,  içeriği  kiracı  ile  satıcı  tarafından 

belirlenmiş olan, malın sağlanmasına ilişkin sözleşmenin kurulması amacıyla yapılan 

icabın,  kiralayan  tarafından  kabulü  ile  kiralayan  ile  malın  sağlayıcı  arasında 

sözleşmenin kurulacağını söylememiz mümkün olacaktır195.

MK. m.  978'de temsilciye yapılmış  olan teslimin,  teslim olunana yapılmış 

teslim gibi zilyetliği geçireceği belirtilmiştir. Doktrinde bazı yazarlarca196, kiracının 

kiralayanın temsilcisi olduğu, bu yönde kiralayan tarafından kiracıya tek taraflı irade 

191  Zevkliler, a.g.e.,  s. 305;   Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e.,  s.268;  Köteli, a.g.e.,  s. 169.
192  Tandoğan, c.I/2, a.g.e., s.104.
193  Köteli,a.g.e.,  s. 168.
194  Köteli, a.g.e.,  s. 167.
195  Köteli, a.g.e.,  s. 168.
196  Kocaağa, a.g.e., s.111.
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beyanıyla temsil yetkisi verildiği, bu yetkiye istinaden de kiracının malın teslimini 

satıcıdan  talep  edebileceği,  satıcının  da  malı  kiracıya  teslim  ederek  hem  satım 

sözleşmesinden  doğan  kendi  borcundan,  hem  de  kiralayanın  finansal  kiralama 

sözleşmesinden doğan teslim borcundan kurtaracağı belirtilmiştir. Satıcının kiracıya 

gerçekleştirmiş  olduğu  bu  teslimle  beraber  kiracı  malın  vasıtasız  fer'i  zilyetliğini 

kazanırken, kiralayan ise hem malın maliki olur hem de vasıtalı asli zilyetliği elde 

eder. Bunun için kiracının malı satıcıdan teslim alırken temsil yetkisi bulunmalı veya 

yapmış olduğu işleme sonradan kiralayan tarafından icazet verilmiş olmalıdır197. 

Her ne kadar,  finansal kiralama sözleşmesinde,  kiralananın satıcıdan kiracı 

tarafından teslim alınacağına belirtilse ve bu türden bir hüküm hemen hemen bütün 

sözleşmelerde  yer  almış  olsa  ve  tamamen geçerli  kabul  edilse  dahi;  bu durumda 

kiracının kiralayanın temsilcisi  olmasından ziyade,  tarafların karşılıklı  anlaşmaları 

sonucu  oluşan  bir  vekalet  ilişkisinin  varlığı  gereği  kiracının  kiralayanın  vekili 

sıfatıyla  kiralananı  satıcıdan teslim aldığını  söylemek finansal  kiralama ilişkisinin 

kendisine  özgü  yapısı  dikkate  alındığında  daha  doğru  olacaktır.  Kiralama  şirketi 

finansal kiralama sözleşmesini yapmayı  kabul iradesini açıklarken,  aynı  zamanda, 

kiralananın satıcıdan teslim alınması ve satım sözleşmesinden doğup, doğal olarak 

kiralama sözleşmesini de etkileyecek ihtilaflardan kendisini sorumsuz kılmak için, 

kiracıya bir vekalet akdinin kurulması icabında da bulunmaktadır. Kiracı da, bu icap 

üzerine, vekalet akdini kabul ettiğini beyan edecek veya bu yönde fiili hareketlerde 

bulunacaktır198. 

Daha da detaylı anlatacağımız üzere, kiracının kiralayan yerine malı teslim 

alması, bundan başka kiralayanın satıcıya karşı sahip olduğu hukuki talepleri bizzat 

kendisinin  kullanması  durumunu  temsil  yetkisine  nazaran  vekalet  ilişkisiyle  daha 

kolay  açıklayabiliriz.  Çünkü,  kiralayanın  sahip  olmuş  olduğu  bu  hakları  kiracıya 

devretmesine  karşılık  kendisinin  de  bununla  ilgili  bir  menfaat  elde  etmiş  olması 

doğal  olarak  gerekmektedir.  Bu  menfaatte,  kiracının  malın  teslimiyle  ilgili  çıkan 

herhangi  bir  problemden  ötürü  kiralayana  karşı  bir  talep  yönlendirememesi, 

197  Kocaağa, a.g.e.,  s.112;  Altop, a.g.e.,  s.149.
198  Köteli, a.g.e., s. 164.
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kiralayanın bu durumdan kaynaklanan bütün hallerden kendisini sorumsuz kılmak 

isteyişidir. Yani, kiracı, malı bizzat kendisi teslim alırken, kiralayanın satıcıya karşı 

sahip olduğu talepleri kendisi yönlendirirken bunun karşılığı olarak, kiralayana karşı 

elinde bulundurduğu talepleri kiralayana karşı kullanmamayı kabul etmektedir. Eğer 

bu ilişkiye salt, kiralayanın tek taraflı olarak kiracıya tanımış olduğu temsil yetkisi 

olarak  bakarsak,  kiracının  kiralayana  karşı  malın  teslimiyle  ilgili  sorunlarda 

yöneltebileceği  talepleri  kullanmamayı  kabul  etmesini,  bu  hususlarda  kiralayanın 

sorumluluğu  bulunmadığını  sağlam  bir  temele  oturtamayız.  Kiralayan  kendisinin 

sahip  olduğu  bu  hakların  kullanılmasını  kiracıya  devrederken  niyeti,  kendisinin 

kiracıya karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaktır.  Kiralayanın kiracıya karşı 

olan  sorumluluğunu  kaldıran  bu  türden  bir  durumun  varlığı  için  doğal  olarak, 

kiracının bu hususu kabulü gerekmektedir. İşte, vekalet ilişkisiyle, kiracı kiralayanca 

kendisine verilen vekalet yetkisini kabul ederken aynı zamanda kiralayanın kendisine 

karşı  sorumsuzluğunu  kabul  etmektedir.  Kiracının  hiçbir  iradesi  olmaksızın, 

kiralayanın tek taraflı iradesiyle kendi sorumsuzluğunu ilan etmesi hakkaniyete ve 

finansal kiralama ilişkisinin kendisine has yapısına uygun düşmeyecektir. Hatta bu 

vekaletin  kullanıcıya  tanınmamış  olduğu  düşündüğümüzde,  bu  durum  finansal 

kiralama  ilişkisinin  niteliğine  biraz  daha  kuşkuyla  yaklaşmamıza  yol  açacak, 

kiralayanın  gerçekten  finansal  kiralama  ilişkisine  bu  şekilde  girmeyi  kabul  ettiği 

düşüncesi  yerine,  bunun kiralayanca  kiracıya  yönelmiş  bir  icap  veya  icaba  davet 

olduğunu söylemek ilişkiye daha uygun düşecektir199.

İsviçre öğretisinde200, bu vekaletin kiracı tarafından kiralayana verildiği,  bu 

vekalet çerçevesinde kiralama şirketinin,  şartları  kiracı tarafından belirlenmiş olan 

satım sözleşmesinin yapılması, malın ücretinin malın üreticisi ödenmesi, daha sonra 

sağlanmış olan bu malın kredi olarak kiracının kullanımına bırakılması işlemlerinin 

yapılacağı  ileri  sürülmektedir.  Kiracı  tarafından,  kiralayana  verilen  bu  tek  taraflı 

vekalet  malın  vasıtasız  zilyetliğinin  kiracıda  bulunması  hususunu  açıklamada  bir 

takım çekinceler  yaratacağından,  bunun yerine  hem kiralayan  tarafından  kiracıya 

199  Köteli,a.g.e.,  s. 164.
200  Mario Giovanoli, Leasing Sözleşmeleri ve İsviçre Hukuku, Çeviren Argun Köteli, İstanbul 

Barosu Dergisi,  s.10,11,12'den naklen Köteli, a.g.e., s.164.
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hem  de  kiracı  tarafından  kiralayana  finansal  kiralama  ilişkisi  içerisinde  vekalet 

verildiği  görüşü  olan  çifte  vekalet  kiralama  ilişkisinin  niteliğine  daha  uygun 

düşecektir201. Çifte vekalet görüşü ile, kiralayanın kiralama ilişkisi nedeniyle kendi 

sorumluluğu altında olan konulardan kurtulması  rahatlıkla açıklanabilecektir.  Aksi 

bir  yaklaşım,  yani  İsviçre  öğretisinde  ileri  sürülen  kiracı  tarafından  kiralayana 

tanınmış olan tek yönlü bir vekalet ilişkisi, finansal kiralama ilişkisiyle bir nevi kredi 

kullandırıp bundan kazanç elde etmek isteyen,  bu nedenle de neredeyse her türlü 

ihtilaftan  doğabilecek  sorumluluktan  kurtulmak  isteyecek  kiralama  şirketini  bu 

sorumluluktan kurtarmak bir yana, üstüne bir de kendisine vekalet sözleşmesinden 

doğan özen borcunu yükleyecektir202.

2.1.1.2.1.2.Posta, Taşıyıcı vs. Marifetiyle Teslim

Kiralananın  satıcı  tarafından  posta  veya  başka  bir  kimse  marifetiyle 

gönderilmesi durumunda, posta idaresi veya taşıyıcı kimse, satıcının temsilcisi kabul 

edilecek  ve  mal  kiracıya  teslim  edilmediği  müddetçe  satıcı  malın  zilyetliğini 

temsilcisi  vasıtasıyla  elinde  bulundurmuş  olacaktır.  Bunun  sonucunda,  kiralayan 

teslim  henüz  gerçekleşmediği  için  mülkiyeti  iktisap  edemeyecek,  kiracı  ise  aynı 

sebepten  ötürü  malın  vasıtasız  fer'i  zilyetliğini  kazanamamış  olacaktır.  Bu  süreç 

zarfında malın üçüncü kişilerin girişecekleri haksız eylemler sonucu zarar görmesi 

durumunda,  vasıtasız  zilyetliği  kazanamamış  olan  kiracı  bu  kişilere  karşı  taşınır, 

zilyetlik  vb.  davaları  açamayacak,  o  sadece  sözleşmenin  diğer  tarafı  olan 

kiralayandan kiralanan malın kendisine teslimini talep edebilecektir203.

 

2.1.1.2.2.Teslimin Gerçekleşmesinde Çeşitli Olasılıklar

Uygulamada, finansal kiralamaya konu olan malın satıcıdan kiracıya devrinde 

çeşitli  olasılıklarla  karşılaşmamız mümkündür.  Mesela,  kiracı  satım sözleşmesinin 

201  Köteli, a.g.e.,  s. 165.
202  Köteli, a.g.e., s. 165.
203  Altop, a.g.e., s.149;   Kocaağa, a.g.e.,  s.112.
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kurulmasından  önce  herhangi  bir  sebeple  (  intifa,  adi  kira,  vedia  vb.  )  finansal 

kiralama sözleşmesine konu malın vasıtasız fer'i zilyetliğini elinde bulunduruyorsa, 

bu durumda malın  vasıtalı  asli  zilyetliğine sahip  olan satıcı  zilyetliğin  havalesi204 

yoluyla  malın  vasıtalı  asli  zilyetliğini  kiralayana  geçirir,  bu sayede  kiralayan söz 

konusu malın maliki durumuna gelir. Bundan sonra malın maliki durumunda olan 

kiralayan,  kısa  elden  teslim205 yoluyla  malın  vasıtasız  fer'i  zilyetliğini  halihazırda 

zaten bu zilyetliğe sahip olan kiracıya geçirecektir206.  Buradaki tek fark, kiracının 

sahip  olduğu  vasıtasız  fer'i  zilyetliğin  artık  finansal  kiralama  sözleşmesinden 

kaynaklanmış olmasıdır. 

Uygulamada  rastlanan  bir  başka  durum  ise,  kiralayan  ile  satıcının  satım 

sözleşmesi ile birlikte bir de vekalet sözleşmesi kurmaları halidir. Bunun neticesinde, 

satıcı malın vasıtalı asli zilyetliğini hükmen teslim207 yoluyla kiralayana devrederken, 

kiralayan  bu  şekilde  kiralananın  maliki  haline  gelir.  Satıcı  ise,  kiralayanla 

aralarındaki  vekalet  sözleşmesine  istinaden  elinde  bulundurduğu  vasıtasız  fer'i 

zilyetliği fiili teslim suretiyle kiracıya devreder208.

2.1.1.3.Teslim Zamanının Belirlenmesi

FKK. m. 16'da kiralanan malın, kiralayanın malın imalatçısı veya satıcısı ile 

zamanında sözleşmeyi yapmaması veya sözleşme gereği ödenmesi gereken miktarı 

zamanında  ödememesi  dolaysıyla  veya  diğer  sebeplerden  ötürü  kiracıya  teslim 

edilememesi  durumunda,  kiracının  BK.m.106'daki  seçimlik  haklarını  kiralayana 

karşı kullanabileceği hüküm altına alınmıştır209.  Finansal kiralama sözleşmelerinde 

kiralanan  malın  kiracıya  ne  zaman  teslim  edileceğinin  belirtilmesi  gereklidir. 

Tarafların bu hususa yapmış oldukları finansal kiralama sözleşmesinde yer vermemiş 

olması veya malın teslim zamanının tamamen kiralayanın keyfiyetine bırakılacağının 

204 Zilyetliğin havalesi, dolaylı zilyet durumunda olan kişimin mevcut zilyetliğini, tarafların karşılıklı 
anlaşması ile, anlaşmanın karşı tarafına devretmesidir. Tarafların anlaşması yeterli olup, malı fiilen 
elinde bulunduran vasıtasız fer'i zilyedin rızası aranmaz. ( Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., 
s. 70-72).

205   Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 70 vd.
206  Yavuz, a.g.e., s. 253.
207   Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 70vd.
208  Altop, a.g.e.,  s.150.
209   Koç, a.g.e., s.84;  Kuntalp, a.g.e.,  s.77.
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düzenlenmiş  olması  durumlarında,  kiralayanın  istediği  vakit  kiralananı  kiracıya 

teslim edebileceğini kabul etmek FKK. m. 16 hükmü ile çelişmektedir. Kiralayana bu 

tarzda keyfiyet sağlayan sözleşme hükümleri de FKK. m. 16 gereğince geçersizdir210. 

Tarafların  sözleşmede  kiralananın  teslim  zamanına  ilişkin  bir  düzenleme 

getirmedikleri  durumlarda,  teslim zamanının  ne olacağına  dair  Finansal  Kiralama 

Kanununda  herhangi  bir  hüküm  bulunmamakla  beraber,  FKK.  m.26  gereğince, 

sözleşmeye  uygulanacak  hükmün   Finansal  Kiralama  Kanununda  bulunmadığı 

hallerde,  öncelikle  Borçlar  Kanununun  genel  hükümlerinin  uygulanacağı  için, 

buradan bahisle ifa zamanına ilişkin BK.m.74 hükmü finansal kiralama sözleşmeleri 

içinde geçerli olacaktır.  

BK. m. 74'de “ Ecel meşrut olmadığı veya işin mahiyetinden anlaşılmadığı 

takdirde  borcun  hemen  ifa  ve  derhal  icrası  talep  olunabilir.”   denilmektedir.  Bu 

maddeye göre eğer işin mahiyeti gereği ifa ile ilgili bir süre tayin edilebiliyorsa o 

süreye riayet edilecek, işin mahiyetinden herhangi bir sonuç çıkartılamıyorsa derhal 

ifa istenecektir. Böylece, finansal kiralama sözleşmelerinde, BK. m.74 uyarınca, işin 

niteliği  ve  dürüstlük  kuralı  gereğince  kiralayana  malın,  satıcıdan  sağlanması  ve 

kiracıya teslimi için münasip bir süre verilecektir211. 

2.1.2.Teslimin Gerçekleşmemesi, Tarafların Kusur Durumunun  Teslim Borcu 

Aykırılığına Etkileri ve Bunun Sonuçları

2.1.2.1.Satım  Sözleşmesinin  Kurulmasının  Finansal  Kiralama  Sözleşmesinin 

Geciktirici Şartı Olup Olmadığı Sorunu

Finansal Kiralama Kanununun 16. maddesinin ifadesi ve bu ifadeden çıkan 

sonuç gereğince, kiralayan ile malın üreticisi veya satıcısı ile yapılacak olan satım 

veya  başkaca  bir  sağlama  sözleşmesi,  finansal  kiralama  sözleşmesinin  geciktirici 

şartı  değildir.  Bu  nedenle,  kiralayanın,  malın  üreticisi  veya  satıcısı  ile  malın 

sağlanmasına  ilişkin  sözleşmeyi  yerine  getirmemiş  olması,  finansal  kiralama 

sözleşmesini  kendiliğinden  geçersiz  hale  getirmeyecek,  bu  durumda,  kiracı 

210   Erol/ Yıldırım/ Toroslu,a.g.e.,  s.265;  Koç, a.g.e., s.84.
211  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e.,  s.265;  Koç, a.g.e.,  s.84;  Altop,a.g.e.,  s.150;   Kocaağa, a.g.e., , 

s.113;  Tekinay,a.g.e., s.618.
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BK.m.106'da  kendisine  tanınmış  olan  talep  haklarını  kiralayana  karşı 

kullanabilecektir212.  Ancak,   bu  hüküm  tarafların  aralarındaki  finansal  kiralama 

sözleşmesini  satım veya sağlama sözleşmesinin kurulması geciktirici  şartına bağlı 

kılmalarına  engel  değildir213.  Bu  nedenle,  finansal  kiralama  ilişkisinin  tarafları 

aralarındaki  sözleşmeyi,  malın  sağlanması  için  yapılacak  sözleşmenin  geçerli  bir 

şekilde  kurulması  geciktirici  şartına  bağlayabilirler.  Bu  durumda,  satım 

sözleşmesinin  kiralayanın  kusuru  dolayısıyla  geçerli  bir  şekilde  kurulmaması 

halinde, BK.m.154'te belirtilen, şartın gerçekleşmesine iyiniyet kurallarına aykırı bir 

şekilde taraflardan biri  mani  olursa,  söz konusu şartın gerçekleşeceği kabul  edilir 

hükmü  uyarınca,  finansal  kiralama  sözleşmesinin  tabi  olduğu  geciktirici  şart 

gerçekleşmiş kabul edilecek ve taraflar arasında geçerli bir finansal kiralama ilişkisi 

mevcut olacaktır214. 

Finansal  kiralama  sözleşmesinin  tarafları,  aralarındaki  sözleşmeyi  zaten 

herhangi  bir  geciktirici  şarta  bağlı  kılmaksızın  geçerli  bir  şekilde  meydana 

getirebilirler.  Bu  durumda,  kiralayanın  malın  kiracıya  sağlanması  için  yapılması 

gereken sözleşmeyi kendi kusurlu davranışlarıyla kuramadığı ve bunun neticesinde 

de malın teslimi, kiracıya gereken sürede gerçekleşmediği için kiracı kiralayana karşı 

FKK. m. 16 uyarınca, BK. m. 106'daki seçimlik haklardan istediğini kullanabilecekti. 

Fakat,  finansal kiralama sözleşmesinin,  yukarıda bahsedilen şekilde bir  geciktirici 

şarta  bağlı  kılındığı  hallerde,  şart  gerçekleşmediği  sürece,  finansal  kiralama 

sözleşmesi  de  geçerli  bir  şekilde  kurulmuş  olamayacağından,  kiracı  halihazırda 

mevcut olmayan finansal kiralama sözleşmesine dayanarak BK. m.106'daki haklarını 

kullanamayacaktı. Bu da, kiracı için telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana 

getirecektir.  İşte,  FKK.  m.26  uyarınca  finansal  kiralama  sözleşmelerine  de 

uygulanacak olan BK. m. 154 hükmü gereğince, kiracı,  kiralayanın kendi kusurlu 

davranışıyla  malın  sağlanması  için  gerekli  sözleşmeyi  yapmaması  külfetine 

katlanmayacak, mevcut zararlarını BK. m.106'nın kendisine sağlamış olduğu yetkiler 

çerçevesinde giderebilecektir.

212  Kuntalp, a.g.e.,  s.78.
213   Kuntalp,a.g.e.,  s.78;  Kocaağa, a.g.e., s.112-113.
214  Altop, a.g.e., s.150-151; Kocaağa,a.g.e.,  s.113.
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2.1.2.2.Kiracının  Kiralayana  Kiralananın  Tesliminin  Gerçekleşmemesinden 

Dolayı  Başvurabilmesinde  Kusurun  Şart  Olup  Olmaması  ve  Bu  Durumun 

Taraflar Üzerindeki Etkileri

2.1.2.2.1.Kusur Şart mıdır?

Yukarıda  bahsettiğimiz  üzere,  FKK.m.16  gereğince,  kiralayanın  malın 

imalatçısı  veya  satıcısı  ile  zamanında sözleşme yapmaması  veya  gerekli  ödemeyi 

zamanında  gerçekleştirmemesi  ve  diğer  sebeplerle,  kiralananın  kiracıya  teslim 

edilememesi durumunda kiracının kiralayana karşı BK. m. 106'da belirtilen seçimlik 

haklarından istifade edebileceği hüküm altına alınmıştır215. Doktrinde bazı yazarlar216, 

kiracının,  malın  tesliminin  gerçekleşmemesinden  dolayı,  kiralayana  karşı 

BK.m.106'daki  haklarını  kullanabilmesi  için  kiralayanın  malın  teslim 

edilememesinde  kusuru  bulunması  gerekliliğini  ileri  sürmüşlerdir.  Buna  göre, 

kiralayanın  satıcı  ile  sözleşmeyi  zamanında  yapmaması  veya  gerekli  ödemeyi 

zamanında yapmaması ifadelerinden, kanun hükmünün burada kiralayanın kusurunu 

aradığı sonucunu çıkartmışlar ve bu sonucu FKK. m.16'da belirtilen diğer sebepler 

haline  de  genişletmişlerdir217.  Her  ne  kadar  zamanında  sözleşmenin  yapılmaması 

veya  zamanında  ödemenin  gerçekleştirilmemesi  noktalarında  kiralayanın  kusuru 

olduğu  söylenebilirse  de,  bence  aksi  de  mümkündür.  Ayrıca,  diğer  sebepler 

hususunda  kiralayanın  kusur  şartının  genişletilmesinin  sağlam  bir  dayanağı 

bulunmamaktadır. 

BK.m.106'daki  hakların  kullanılabilmesi  için  kiralayanın  kusurunu  aramak 

Borçlar  Kanununda  düzenlenen  bu  maddenin  ruhuna  aykırı  olacaktır.  Bizim 

hukukumuzda,  borçlunun  temerrüde  düşmesinde  kusur  şartı  aranmamaktadır. 

Borçlunun temerrüde düşmekte kusurlu olması  alacaklının bir  takım talep hakları 

elde  etmesi  sonucunu doğurmaktadır218.  BK. m.  106'daki  bu genel  hükme sadece 

215  Kuntalp, a.g.e., , s.77.
216  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e.,  s.264;   Koç, a.g.e.,  s.84;   Kocaağa, a.g.e., s.113;  Altop, a.g.e., 

s.151;  Söyler, a.g.e.,  s.75.
217   Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e.,  s.264;   Kocaağa, a.g.e.,  s.114.
218  Köteli, a.g.e.,  s. 170;  Eren, a.g.e.,  s.1054- 1055.
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finansal  kiralama  sözleşmeleri  için  değil,  başka  türden  sözleşmeler  için  de 

başvurmak durumu ortaya çıktığında, maddenin lafzı gereği herhangi bir kusur şartı 

aranmayacaktır. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan birinin borcunu 

ifada temerrüde düşmesi, BK. m.106'ya başvurma imkanı tanıyacaktır. Bu maddede 

karşılıklı borçları içeren bir sözleşmede iki taraftan birinin borcunu ifada temerrüde 

düşmesi durumunda karşı tarafın, borcun ifası için uygun bir mehil tayin edeceğini 

veya bu mehilin tayinini hakimden isteyebileceğini, bu mehil zarfında da borcun ifa 

edilmemesi durumunda kendisine tanınmış olan hakları karşı tarafa yöneltebileceğini 

hüküm altına almıştır. 

Temerrüde düşen borçlu kendisine verilmiş olan mehil zarfında da borcunu 

ifa  etmez  ise,  alacaklı,  aynen  ifa  ile  gecikmeden  ötürü  mevcut  zararını  talep 

edebilecektir veya bu seçeneği tercih etmiyorsa derhal bildirmek şartıyla, borcun ifa 

edilmemesi nedeniyle oluşan müspet zararının tazminini ya da sözleşmeden dönerek 

( sürekli edimleri içeren akitlerde feshederek ) zararının tazminini talep edebilecektir. 

Bahsettiğimiz  gibi,  bu  maddeden  yararlanabilmek  için  mutlaka  temerrüde  düşen 

tarafın kusurunun bulunması gerekli olmayıp, kusurun bulunmadığı durumlarda da 

bu  maddedeki  seçimlik  haklardan  istifade  edilebilecektir219.  Sadece  şu  farkla  ki, 

temerrüde  düşen  borçlunun  temerrüde  düşmede  kusurunun  bulunmaması  halinde, 

alacaklının  BK.  m.  106'dan  doğan  seçimlik  haklarında  sınırlamalar  meydana 

gelecektir.  Borçlunun  kusuru  olmadığı  için,  alacaklının  zararlarını  kusursuz  olan 

borçludan  tazmini  mümkün  olmayacaktır.  Bunun  neticesi  olarak,  borcun  ifa 

edilmemesinden  dolayı  müspet  zararının  tazminini  istemeyecektir.  Ayrıca  diğer 

seçimlik  durumlarda  da  zararın  tazmini  mümkün  olmayacaktır.  Yani,  finansal 

kiralama  sözleşmelerinde,  kiralayan  malın  teslimini  hiçbir  kusuru  olmamasına 

rağmen  kiracıya  sağlayamazsa,  kiracı  ya  kiralayandan  halen  kiralananın  teslimini 

talep  edebilecek  ya  da  sözleşmeden  dönecektir.  Her  ne  kadar  finansal  kiralama 

sözleşmesi  sürekli  edimleri  içeren  bir  sözleşme  olsa  da,  kiralananın  teslimi 

gerçekleşmediği müddetçe sözleşme süresi işlemeye başlamayacağından ve kiracının 

219  Oğuzman/ Öz., a.g.e.,  s.405;   Reisoğlu,a.g.e.,  s.339;  Eren, a.g.e., s.1055- 1057.
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kiralama  bedeli  ödeme  borcu  muaccel  hale  gelmemiş  olacağından,  burada 

sözleşmenin feshi değil sözleşmenden dönme söz konusu olacaktır. 

2.1.2.2.2.Kusur Gereklidir Diyenler ve Bu Görüşlerin Eleştirisi

Kusurun  şart  olup  olmadığına  yukarıda  anlatılanlar  ışığı  altında 

değerlendirmeye  başlarsak,  bu  durumda  kiracının  malın  geç  tesliminden  doğan 

zararlarının  akıbetinin  ne  olacağı,  kiracının  kusuru  olmaksızın  uğradığı  zararlara 

kendisinin mi katlanacağı gibi bir takım sorular akıllara gelecektir. Finansal kiralama 

ilişkisinin kendine özgü yapısı içerisinde olaya baktığımız vakit, kiracının teslimin 

gecikmesine  rağmen  malın  teslimini  talep  etmesi  gayet  doğal  ve  mantıklı  bir 

sonuçtur. Malın teslimi gerçekleşmediği için sözleşme süresi işlemeye başlamamış 

olacağından ve kiracının kiralama bedeli ödeme borcu da muaccel hale gelmemiş 

olacağından,  burada  kiracının  zararının  abartılacak  bir  boyutta  olmadığı 

söylenebilecektir.  Aynı  durum  sözleşmeden  dönme  hali  için  de  geçerlidir.  Belki 

sözleşmeden dönme hali için, doktrinde FKK. m. 23/ II gereği muhakkak bir kusur 

şartı gerektiği, böyle bir durum olmadığı hallerde taraflardan birinin dönülemez süre 

içerisinde keyfi davranışla sözleşmeyi sona erdiremeyeceği ileri sürülmüş de olsa, 

öncelikle yukarıda bahsettiğimiz gibi, kiralayanın kusur şartını FKK.m.16'daki diğer 

sebepler  kısmına  genişletebilmemizin  sağlam bir  temelden  yoksun  olması,  ayrıca 

kiralayanın  sözleşmeyi  zamanında  gerçekleştirmemiş  olması  veya  ödemeyi 

zamanında ifa etmemesi durumunda uygulanacak olan BK. m.106'da böyle bir kusur 

şartını aramıyor olması FKK.m.16 ile ilgili görüşümüze getirilen eleştirileri sonuçsuz 

bırakacaktır. 

Finansal  kiralama  ilişkisinde  çok  önemli  bir  yer  tutan  sözleşmenin 

feshedilemezlik süresi, yani tarafların bu süre içerisinde tek taraflı olarak sözleşme 

ilişkisine son veremeyecek eleştirisine de  bakacak olursak,  daha önce  birçok kez 

belirttiğimiz  gibi,  malın  teslimi  gerçekleşmeden  sözleşme  süresi  işlemeye 

başlamamış olacağından, sözleşmeden dönülemezlik süresi de işlemeye başlamamış 

olacaktır.  Zaten,  kiracının,  malın  tesliminin  kendisine  gerçekleşmediği  ve  ne 
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zamanda  gerçekleşeceğinin  belirli  olmadığı  bir  durumda  onun  sözleşmeyle  bağlı 

kalmasını beklemek hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir. 

2.1.2.3.Kiralayanın Kusuru ile Teslimin Gerçekleşmemesi ve Sonuçları

FKK.m.16'da  açıkça  belirtildiği  üzere,  kiralama  konusu  malın  kiralayanın 

malın  üreticisi  veya  satıcısı  ile  zamanında  sözleşmeyi  kurmamış  olması  veya 

sözleşmeden kaynaklanan ödemeyi zamanında yerine getirmemiş olması veya diğer 

sebepler ile malın tesliminin gerçekleşmemiş olması hallerinde kiracının kiralayana 

karşı BK. m. 106'nın uygulanacağını belirtmiştir. Malın tesliminin kiralayanın kusuru 

ile gerçekleşmemiş olması hallerinde, kiracı BK. m. 106'da kendisine tanınmış olan 

bütün  seçimlik  yetkilerden  istediğini  kullanabilecektir.  Bu  durumda,  kiracı  ya 

kiralananın  teslimiyle  beraber  gecikmeden  dolayı  oluşan  zararını  isteyecek  ya 

sözleşmenin  ifa  edilememiş  olmasından  kaynaklanan  müspet  zararını  talep 

edebilecek  ya  da  sözleşmeden  dönerek  zararının  tazminini  kiralayandan 

isteyebilecektir220. Zaten yasal bir düzenlemenin bulunmadığı Avrupa ülkelerinde de 

malın tesliminin gerçekleşmemiş olması veya geç gerçekleşmiş olması durumlarına 

kiralayanın  kendi  kusurlu  davranışlarıyla  yol  açması  halinde,  kiralayanın  bunun 

sonuçlarına katlanmak zorunda olduğu, finansal kiralama sözleşmelerine konacak, 

kiralayanın  malın  tesliminin  gerçekleşmesinde  kusurlu  olmasına  rağmen  kiracıya 

karşı  sorumluluğunun  bulunmayacağına  dair  hükümlerin  geçersiz  olduğu  kabul 

edilmektedir221.

BK.m.106 iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan birinin borcunu 

ifada  temerrüde  düşmesi  durumunda  ortaya  çıkacak  sorunları  düzenleyen 

maddelerden sadece bir tanesidir. Bu hukuki mesele BK. m. 106- 108'de  bir bütün 

halinde hüküm altına alınmıştır. FKK.m.16 hükmü teslimin gerçekleşmemesi halinde 

sözleşmeye  sadece  BK.  m.  106'nın  uygulanacağı  kanısını  yaratsa  da,  bu  durum 

Borçlar Kanununda bir bütünlük teşkil  ettiği,  hem de finansal kiralama ilişkisinin 

220  Koç,a.g.e., s.84-85;  Kocaağa, a.g.e.,  s.112;   Altop, a.g.e.,  s.151- 152.
221  Koch, a.g.e., s.148-158'den naklen  Altop, a.g.e.,  s.151-152.
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niteliğine  aykırılık  oluşturmadığı  ve  FKK.m.26'nın  açık  hükmü  gereğince,  malın 

tesliminin  kiracıya  gerçekleştirilmemiş  olması  halinde  BK.m.106-108  hükümleri 

finansal kiralama ilişkisine uygulanacaktır222. 

FKK.m.16'da  malın  teslim  edilmemesi  hallerinde  BK.  m.  106'nın 

uygulanacağı  hüküm  altına  alınmış  olmasına  rağmen,  bu  durumu  FKK.  m.  26 

yardımıyla BK. m. 107 ve 108'e genişletme yaklaşımı, bizim malın kiracıya teslim 

edilmesinde  kiralayanın  kusuru  olmaması  hallerinde  dahi  bu  maddelerden 

yararlanabileceği  görüşümüzü  haklı  göstermektedir.  FKK.m.16'da  BK.m.106'nın 

uygulanacağı  kuralına  hiç  yer  verilmemiş  olsa  dahi,  biz  FKK.  m.  26  yardımıyla 

finansal  kiralama  ilişkisine  BK.  m.  106'yı  uygulayabilecektik.  BK.m.106'daki 

haklardan istifade edebilmek için borçlunun temerrüdünde herhangi bir kusur şartı 

aranmadığı  için,  FKK. m.16'nın lafzından hareket  ederek zorlama bir  yaklaşımla, 

kiralayanın  kusurunu  aramak  Borçlar  Kanununun  bu  genel  hükmünün  özüne 

aykırılık teşkil edecektir.

Malın  kiracıya  teslim  edilmemesi  üzerine,  kiracının  kiralayana  karşı 

BK.m.106'daki  haklarından  istifade  edebilmesi  için,  kiralayana  göndereceği  bir 

ihtarla223,  kiralayanı  hem  temerrüde  düşürecek224 hem  de  bununla  birlikte  malın 

kendisine teslim edilmesi için uygun bir mehil de vermiş olacaktır. Bu uygun süre, 

işin  niteliğine  ve  dürüstlük  kuralına  göre  belirlenecek,  kendisini  sağlama  almak 

isteyen kiracı borcun ifası ile ilgili kiralayana verilecek sürenin tespitinin takdirini 

hakime de bırakabilecektir. Kiralayana verilen bu süre neticesinde, malın tesliminin 

gerçekleşmemiş  olması  halinde  kiracı  sözleşmenin  ifa  edilmemesinden  dolayı 

müspet  zararının  tazminini  veya  sözleşmeden  dönüp  olumsuz  zararını225 
222   Erol/ Yıldırım/ Toroslu,  a.g.e.,  s.265;  Koç,  a.g.e.,  s.84-85;  Kocaağa,  a.g.e.,  s.114;  Altop, 

a.g.e.,  s.152. 
223 Bu ihtar herhangi bir geçerlilik şartına bağlı değildir. Sadece tacirler arasında bu ihtarın TK. m.20/ 

III  gereğince  noter  marifetiyle  veya  iadeli  taahhütlü  mektupla  yahut  telgrafla  yapılması 
gerekmektedir. ( Altop. a.g.e., s.151;  Kocaağa, a.g.e.,  s.114;  Eren,a.g.e.,  s.1051).

224 BK. m. 101/ II gereğince, “ Borcun ifa edileceği gün müttefikan tayin edilmiş veya muhafaza 
edilen bir hakka istinaden iki taraftan birisi bunu usulen ihbarda bulunmak suretiyle tesbit etmiş 
ise, mücerret bu günün hitamı ile borçlu mütemmerrit olur.” buyrulmuştur.

225 Sözleşmenin feshi halinde olumsuz zarar istenecek. Fakat sözleşmeden dönme halinde olumlu 
zarar mı olumsuz zarar mı talep edilecektir?? Eğere olumlu zara tespit edilecekse, sözleşmenin ifa 
edilmemesi  nedeniyle  olumlu  zararın  istenmesi  durumundan  ne  farkı  olacaktır??  Bir  ayrıcalık 
yaratmayacak mıdır sözleşmeden dönen için???  (Başyiğit, a.g.m., s.468;  Kocaağa, a.g.e., s.154).
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isteyebilmesi  için,  bunu  kiralayana  yapacağı  ihtarda  açıkça  belirtmiş  olması 

gereklidir226. Aksi takdirde, kiracının aynen ifa ile gecikme tazminatı istediği kabul 

edilecektir. 

BK. m. 107'ye göre, borçlunun hal ve vaziyetinden kendisine borcun ifası için 

mehil  tayin  edilmesinin  tesirsiz  olacağı  anlaşılıyorsa  veya  borçlunun  temerrüde 

düşmesi  sonucu  artık  borcun  ifası  alacaklı  için  faydasız  kalmışsa  veya  sözleşme 

hükümlerine  göre  borç  tayin  ve  tespit  edilen  bir  zamanda  veya  belirli  bir  süre 

içerisinde ifa edilmek gerekiyorsa, bu durumların varlığı halinde, kiracı kiralayana 

malın  teslimi  için  uygun  bir  süre  vermeksizin,  kiralayanın  malın  tesliminde 

temerrüde düşmüş olması nedeniyle derhal BK. m. 106'da kendisine tanınmış olan 

seçimlik haklardan birisini kiralayana karşı yöneltebilecektir227.

2.1.2.4.Kiralayanın Kusuru Olmaksızın Teslimin Gerçekleşmemesi ve Sonuçları

2.1.2.4.1.Kiralayanın Kusuru Olmadığı Halde Sorumlu Tutulması

Şimdi  ise,  malın  kiracıya  tesliminin  kiralayanın  kusuru  olmaksızın 

gerçekleşmemesi durumunda, kiralayanın kiracıya karşı sorumluluğunu biraz daha 

detaylı  irdeleyelim.  FKK.  m.16  hükmünün  sadece  malın  kiracıya  tesliminde 

kiralayanın kusurlu olması durumunda uygulanacağını kabul edenlere göre, finansal 

kiralamaya konu malın, kiracıya satım sözleşmesinin  zamanında gerçekleştirilmemiş 

olması veya sözleşme geçerli olarak kurulmuş olmasına karşılık diğer sebeplerden 

ötürü  teslim  edilmemesinde  kiralayanın  herhangi  bir  şahsi  kusurunun  olmadığı 

durumlarda  taraflar  arasındaki  ilişkiye  uygulanacak  olan  bir  hükme  Finansal 

Kiralama  Kanununda  rastlanılmadığını  ileri  sürmektedirler.  Bunun  neticesinde, 

FKK.m.26'ya  göre  finansal  kiralama  ilişkisinin  niteliğiyle  çatışmayan  adi  kiraya 

ilişkin hükümlerin geçerli olacağını söylemektedirler228. Böylece, finansal kiralama 

sözleşmesine adi kiraya ilişkin hükümlerin uygulanması durumunda da kiralayanın 

kusuru  olmaksızın  malın  kiracıya  teslim  edilmemesi  halinden  sorumlu  olacağı 

226   Kocaağa, a.g.e.,  s.114.
227   Erol/ Yıldırım/ Toroslu,  a.g.e.,  s.265;   Kocaağa,  a.g.e., s.114 ;  Altop,  a.g.e.,  s.152- 153; 

Reisoğlu, a.g.e.,  s.335- 336;  Eren, a.g.e.,  s.1053- 1054;  Tekinay, a.g.e.,  s. 759 vd.
228   Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.266;  Altop, a.g.e.,  s.153.
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belirtilmiştir. Gerçekten adi kira sözleşmelerinde kiralayan teslim borcunu hiç yerine 

getirmezse kiracı ona karşı BK.m. 106'ya başvuracak, teslim gerçekleşmiş olmasına 

rağmen bu zamanında mümkün olmamışsa bu durumda da BK. m. 96'yı kiralayana 

karşı  ileri  sürebilecektir229.  Biz,  FKK.  m.  16'nın  zaten  kiralayanın  kusuru  şartını 

aramadığını  savunduğumuzdan,  burada  FKK.  m.  26  yardımıyla  finansal  kiralama 

ilişkisine adi kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına gerek olmadığı, 

aksini düşündüğümüzde, FKK. m.16 hükmü kanunda hiç yer almasaydı dahi finansal 

kiralama  ilişkisine  pek  çok  noktada,  mahiyetine  yabancı  olmaması  sebebiyle  adi 

kiraya ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve adi kira sözleşmelerinde de kiralayanın 

malın kiracıya tesliminde kusuru olsun veya olmasın BK. m. 106 uygulanacağı için, 

bu durum kiralayanın kusursuz olsa dahi ilk aşamada BK. m. 106'dan kaynaklanan 

sorumluluktan  kurtulmayacağını  göstermektedir.  Doktrinde  finansal  kiralama 

sözleşmelerinin hukuki niteliğini adi kira sözleşmesi olarak kabul edenlerin, finansal 

kiralama  ilişkisinin  bu  en  temel  ve  en  ihtilaflı  noktasında  adi  kira  görüşünden 

ayrılmaları dikkat çekicidir.

 Finansal  kiralamaya  ilişkin  yasal  düzenlemelerin  bulunmadığı,  Avrupa 

ülkelerinde yazarların büyük bir çoğunluğu malın kiracıya teslimini gerçekleştirecek 

olan  satıcının  aslında  kiralayanın  yardımcı  şahsı  olduğu,  bu  nedenle  de  malın 

teslimindeki  satıcının  kusurunun  kiralayanın  kusuru  sayılacağı  ve  kiralayanın 

kiracıya  karşı  sorumlu  olduğunu  ileri  sürmektedir230.  Bu  yazarlar  görüşlerini, 

kiralanan  malın  kiracıya  tesliminin,  kiralayan  için  finansal  kiralama  ilişkisinden 

kaynaklanan  asli  borcu  olmasına,  satıcının  malı  kiracıya  teslimiyle  kendisinin 

kiralayana karşı olan borcunu ifa ederken aynı anda kiralayanın kiracıya karşı olan 

temel edimini de ifa ettiği bu nedenle de kiralayanın yardımcı şahsı olduğu fikrine 

dayandırmaktadırlardır.  Bu  görüşün  karşısında  yer  alan  yazarlar  ise,  finansal 

kiralama ilişkisinin kendine özgü bir yapısı olduğu, mala ihtiyaç duyan, malı bulan, 

satıcısı ile satım sözleşmesinin şartlarını görüşen kiracı olduğundan, satıcının şahsi 

229   Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e.,  s.266;  Yavuz, a.g.e.,  s.162.
230  Koch, a.g.e., s.148-158'den naklen  Altop, a.g.e., s.153.
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kusurunu yardımcı şahıs görüşüyle kiralayanın kusuru olarak nitelendirmenin hem 

ilişkinin yapısına hem de hakkaniyete aykırı olacağını ileri sürmektedirler231. 

Türk  Hukukunda  yardımcı  şahısların  sorumluluğunu  düzenleyen 

BK.m.100/I'e  göre,  bir  borcun  ifasını  veya  bir  borçtan  kaynaklanan  hakkın 

kullanılmasını  kendisi  ile  beraber  yaşayanlara  veya  maiyeti  altında  çalışanlara 

kanuna  uygun  şekilde  tevdi  eden  kimse,  bu  şahısların  borcu  ifa  veya  hakkın 

kullanılması esnasında meydana getirdikleri  zararlardan sorumluğu olacağı hüküm 

altına alınmıştır232. Satıcının malı kiracıya teslim etmekle kiralayanın asli edimini de 

ifa  etmiş  olduğu  söylenebilirse  de,  burada  satıcı  aslında  satım  sözleşmesinden 

kaynaklanan kendi asli borcunu ifa etmiş olduğundan, satıcının BK. m. 100 gereği 

kiralayanın yardımcı şahsı olarak kabul edilemeyeceği233, bu durumda BK. m. 55'e de 

satıcının kiralayan tarafından istihdam edilmediği için yer olmadığı söylenebilecektir. 

Ayrıca,  malın  ister  satıcı  ister  kiralayan  tarafından  teslim  olması  kiralayanın 

menfaatine nazaran daha çok kiracının menfaatine bir durumdur. Bu açıklamalardan 

da  anlaşılacağı  üzere,  satıcı  kiralayanın  BK.m.100  gereği  yardımcı  şahsı  sayılıp, 

satıcının  kusuru  kiralayanın  kusuru  olarak  genişletilip,  kiracının  bu  durumda 

BK.m.106'dan  kaynaklanan  seçimlik  haklardan  hiçbir  kısıtlamaya  gitmeksizin 

istifade  edebileceği  söylenemeyecektir.  Kiracı  kiralayana  karşı  malın  teslim 

olunmamasından ötürü BK.m.106'dan, yukarıda bahsettiğimiz şekilde, ancak sınırlı 

olarak yararlanabilecektir.

2.1.2.4.2.Bu Durumun Finansal Kiralama İlişkisinin Kendine Has Yapısı Gereği 

Aşılması

2.1.2.4.2.1.Kiralayanın Sorumsuz Olmak İsteği

Finansal kiralama ilişkisinin kendisine özgü yapısını dikkate alacak olursak, 

yapmayı düşündüğü yatırımın finansmanını finansal kiralama ile sağlama niyetiyle, 

kendi  ihtiyaçları  doğrultusunda,  malı  üçüncü  kişi  nezdinde  arayan,  bulan,  teknik 

231  Altop, a.g.e., s.153-154.
232 BK. m. 100/ II ve III'te ise bu sorumluluğun tarafların anlaşmasıyla bertaraf edilebileceği ve hangi 

durumlarda bu sorumluluktan kurtulmanın sınırlanabileceği  hüküm altına alınmıştır.   Reisoğlu, 
a.g.e., s.316-318;  Tekinay, a.g.e., s. 713 vd.

233  Altop, a.g.e., s.154.
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özelliklerini belirleyen, malın üreticisi veya satıcısı ile malın satın alınmasına ilişkin 

gerekli görüşmeleri yapan ve yaptığı bu işlemler neticesinde finansal kiralama şirketi 

ile  yapacağı  yatırımın  finansmanını  sağlaması  için  temasa  geçen  kiracının 

kendisidir234. Hemen hemen bütün finansal kiralama sözleşmelerine konan hükümle 

malın satıcıdan  teslim alınması  yetkisi  de kiracıya  bırakılmaktadır.  Yani  kiralama 

şirketi kiralanan malın maliki olmakla beraber, maliki olduğu bu malla herhangi bir 

fiili  temas  içerisinde  değildir.  O,  sadece  kiracıya  sağlamış  olduğu  ayni  kredinin 

kendisine  bir  takım  getirilerle  geri  dönmesini  amaçlamakta,  sağladığı  kredinin 

teminatı olarak malın mülkiyetini elinde bulundurmaktadır235. Bunun doğal sonucu 

olarak, kiralayan olabildiğince kiracıya karşı sorumluluğundan kendisini kurtarmak 

isteyecek, özellikle de malın teslim edilmemesinde, geç veya ayıplı tesliminde bir 

kusuru  olmadığı  hallerde  finansal  kiralama  ilişkisinin  kendisine  özgü  yapısından 

kaynaklanan nedenlerle kiracının taleplerine muhatap olmak istemeyecektir.

2.1.2.4.2.2.Kiralayanın  Kendisini  Sorumsuz  Kılmak  Amacıyla  Haklarını 

Kiracıya Bırakması, Bu Hakların Kiracı Tarafından Kullanılması ve Kullanılan 

Haklardan Özellik Arzedenler

2.1.2.4.2.2.1.Kiracının  Bu  Durumu  Kabul  Etmesinin  Nedeni  ve  Hukuki 

Temelleri

Kiralayanın teslimle ilgili kiracıya karşı olan sorumluluğundan kurtulabilmesi 

için uygulamada, finansal kiralama sözleşmelerine konan bir hükümle, kiralayanın 

satım  sözleşmesi  dolayısıyla  satıcıya  karşı  sahip  olduğu  hakların  satıcıya  karşı 

kullanılmasının  kiracıya  bırakıldığı,  bunun  karşılığında  kiralayanın  kiracıya  karşı 

olan  sorumluluğunu  ortadan  kaldırıldığını  görmekteyiz.  Finansal  kiralama 

sözleşmelerine konan bu tarzda hükümler, yasal düzenlemeye sahip olmayan Avrupa 

ülkelerindeki yazarların bir kısmı tarafından, finansal kiralama ilişkisinin niteliği ve 

malın  sağlanması  işlemlerine  kiralayanın  fiilen  müdahalesi  olmadığı  gerekçesiyle 

234 Kuntalp,  “Finansal  Kiralama  İşleminde  Zilyetliğin  Devri  Yasağının  Kapsamı  ve  Hukuki 
Niteliği”,s. 674.

235  Koç, a.g.e.,  s.88.
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tamamen geçerli olarak kabul edilirken, bir kısmı tarafından ise sadece kiracı tarafın 

tacir olması durumunda bu tür hükümlerin geçerli olduğunu ileri sürmekte, diğer bir 

kısmı  ise  tamamen  geçersiz  olarak  görmektedir236.  Bizce,  kiralayanın  sözleşmeye 

koyacağı  bir  hükümle satıcıya karşı  sahip olduğu hakların kullanılmasını kiracıya 

bırakması  ve  bunun  karşılığında  da  kendi  sorumsuzluğunu  ilan  etmesine  ilişkin 

hükümler kiracı tarafın tacir olup olunmadığına bakılmaksızın geçerlidir. 

Bu durumda malın teslim edilememesinden dolayı kiralayanın satıcıya karşı 

BK.m.106'dan  kaynaklanan  hakları  kiracı  tarafından  ileri  sürülebilecektir.  Şimdi 

kiralayanın  ileri  sürülmesini  kiracıya  bıraktığı237 bu  hakları  biraz  daha  detaylı 

inceleyelim. Kiralayanın BK. m. 106'dan doğan seçimlik haklarından aynen ifa ile 

gecikmeden  kaynaklanan  zararının  tazminini  isteme  veya  sözleşmenin  ifa 

edilmemesinden dolayı meydana gelen müspet zararının tazminini isteme haklarının 

satıcıya  karşı  kullanılması  konusunda  kiracıya  yetki  verilmesinde  herhangi  bir 

sorunla  karşılaşılmamaktadır.  Kiracının  satıcıya  karşı  bu  talepleri  yöneltmesi 

neticesinde ortaya çıkan olumlu ve olumsuz sonuçlar kiralayan üzerinde doğacaktır. 

Gene  BK.m.106'dan  kaynaklanan  bir  diğer  seçimlik  hak  olan  sözleşmenin 

feshedilmesi ve  zararın tazmininin istenmesi yetkisinin kiracıya devrinin mümkün 

olup  olamayacağı  konusunda  çeşitli  görüşler  vardır.  Sözleşmenin  feshedilmesinin 

bozucu yenilik doğuran bir hak olduğu, bu nedenle de bu hakların devredilemeyeceği 

görüşü   bir  takım  yazarlarca  ileri  sürülmekle  beraber,  bir  diğer  görüşe  göre  ise 

kiralayanın  kiracıya  tanıyacağı  dolaysız  temsil  kurumu  aracılığıyla,  sözleşmenin 

feshi yetkisinin kullanılmasının kiracıya bırakılmasının hem taraflar açısından makul 

hem de  finansal  kiralama  ilişkisinin  amacına  uygun olduğu savıyla  geçerli  kabul 

etmektedirler238. Biz de kiralayanın satıcıya karşı BK. m. 106'dan kaynaklanan satım 

sözleşmesini  feshetme  ve  zararının  tazminini  talep  edebilmesi  yetkisinin 

kullanılmasının geçerli  bir şekilde kiracıya bırakabileceğini239 savunmakla birlikte, 

236  Rainer  Bernstein,  Der Tatbestand des  Mobilien-Finanzierungsleasingvertrages  und seine 
rechtliche Einodrnung als Vertrag “sui generis”, Frankfurt 1983'den naklen Altop, a.g.e., s.154.

237 Yukarıda  da  beyan  ettiğimiz  üzere,  kiralayanın  satıcıya  karşı  sahip  olduğu  taleplerin 
kullanılmasını  kiracıya  bırakması  ve  bunun  karşılığında  kiracıya  karşı  olan  sorumluluğundan 
kurtulmasının taraflar arasındaki vekalet ilişkisi gereğince mümkün olabilecektir.

238  Altop, a.g.e., s.155.
239 Biz  burada  dolaysız  temsil  hükümleri  aracılığıyla  bu  yetkinin  kiracıya  bırakılabileceği 
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fesih veya sözleşmeden dönme yetkisini kullanılmasının tamamen kiracının iradesine 

bırakmanın  kiralayan  açısından  bir  takım sakıncalı  sonuçlar  doğurabileceği,  kötü 

niyetli  kiracı  ve  satıcının  kiralayan  aleyhine  keyfi  bir  şekilde  satım sözleşmesini 

feshedebileceğini240 göz önüne alarak, bu yetkinin temlik eden ve temlik edilen yani 

kiralayan  ve  kiracı  tarafından  birlikte  kullanılmasının  hem  finansal  kiralama 

ilişkisinin  hizmet  ettiği  amaca  hem  de  hakkaniyete  daha  uygun  olduğunu 

söyleyebiliriz.

Kiralayanın satıcıya karşı ileri sürebileceği hakları kiralayana devretmesinin 

karşılığı olarak, kendisinin kiracıya karşı olan sorumluluğundan kurtulması olduğunu 

söyleyebiliriz.  Eğer,  kiralayanın  malın  satıcı  tarafından  teslim  edilmemesinde 

herhangi bir kusuru olmadığı durumlarda zaten kiracıya karşı  bir sorumluluğunun 

bulunmadığını söyleyebilseydik, bu takdirde, kiralayanın bu hakların kullanılmasının 

kiracıya  devri  hukuki  bir  temelden  yoksun  olup,  havada  kalacaktı.  Gerçekten, 

kiralayan  kendisini  sorumsuz  kılmak  maksadıyla,  satıcıya  karşı  ileri  sürebileceği 

hakların  kullanımını  kiracıya  bırakmaktadır.  Aksi  halde,  yani  kiralayanın  vermiş 

olduğu bu yetkiyi geri almasında veya vekalet ilişkisi gereğince vekil kıldığı kiracıyı 

bu yetkileri kullanması bakımından azlettiğinde bu durumda tekrardan kiralayanın 

kiracıya karşı olan sorumluluğu canlanacaktır241. 

Burada sorulması gereken en önemli soru kiracının kiralayanın sahip olduğu 

hakların kullanılmasını neden üzerine aldığı ve daha da önemlisi bunun karşılığında 

neden kiralayanı kendisine karşı sorumsuz kıldığıdır. Öncelikle kiralayanın satıcıya 

karşı sahip olduğu bu hakları kiracıya devretmesinin veya bu hakların kullanılmasını 

kiracıya bırakmasının hukuki temeli üzerinde durmamız gerekecektir. Doktrinde, bu 

hususla ilgili çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Buna ilişkin öne sürülen görüşlerden 

biri halefiyet ilkesidir242. Bu ilke gereğince, borçlunun borcunu ifa eden üçüncü bir 

görüşünden ayrılarak taraflar arasında karşılıklı rızayla kurulmuş olan vekalet ilişkisi gereği bunun 
mümkün olabileceğini savunuyoruz. Uygulamada da taraflar arasında kurulmuş vekalet ilişkisi ile 
vekilin  müvekkili  adına  feragat,  sulh  vb.  pekçok  yetkiyi  geçerli  olarak  kullanabildiğini 
görmekteyiz.

240 Her ne kadar kiracı ile satıcı bu şekilde keyfi bir uygulama ile satım sözleşmesini feshetmiş bile 
olsa bu işlem MK. m. 2 gereği hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceğinden geçersiz olacaktır.

241  Altop, a.g.e., s.155.
242  Köteli, a.g.e., s.184.
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şahıs, ifa ettiği nispette alacaklının borçluya karşı sahip olmuş olduğu hakları iktisap 

edecektir. BK. m 109'da belirli şartlarda, alacaklıya ödemede bulunan üçüncü şahsın 

ödeme miktarında alacaklının haklarını  elde edeceği  belirtilmiştir.  Bu ilke gereği, 

kiralayanın  haklarının  kullanılmasını  kiracıya  bırakmasını  açıklamak  amacıyla, 

kiracının,  satıcının  kiralayana  karşı  borcunu  ödemesi  ve  bunun  sonucunda 

kiralayanın  satıcıya  karşı  sahip  olmuş  olduğu  hakları  ve  bu  haklar  içerisinde  de 

satıcıya karşı sahip olduğu dava haklarını elde edebileceği ileri sürülmüştür. Ne var 

ki,  yapacağı  yatırım  için  finansman  ihtiyacı  duyan  ve  bu  gereksinim  sebebiyle 

finansal kiralama ilişkisine başvuran kiracı için, söz konusu yol hiç cazip olmayacağı 

ve  taraflar  arasındaki  ilişkinin  niteliğini  de  değiştirdiği  için  söz  konusu  durumu 

açıklamada bu görüş yetersiz kalmaktadır243.

Bir  diğer görüş ise,  havale ilkesidir.  BK. m.  457'de “Havale,  bir  akittir  ki 

onunla muhalünaleyh, bilvekale kendi namına kabza salahiyettar olan muhalünlehe 

muhil hesabına nakit veya kıymetli evrak veya sair misli şeyler itasına mezun kılar.” 

buyrulmuştur.  Buna göre,   aleyhine  havale  edilenin,  vekil  sıfatıyla  kendi  namına 

alacağı  almaya  yetkili  kılınan  havale  lehdarına,  havale  eden  hesabına  nakit  veya 

kıymetli evrak veya diğer bir misli şeyi vermesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu 

ilkeyi, finansal kiralama ilişkisine uyarladığımızda, havale eden kiralayanın, havale 

lehdarı  olan  kiracıya,  satıcıdan  olan  alacağını  tahsil  yetkisi  verirken,  satıcı  da 

aleyhine  havale  edilen  olarak,  bu  ödemeyi  kiracıya  gerçekleştirmek  durumunda 

kalmaktadır. Kiralayanın söz konusu havale ile, kiracıya karşı olan sorumluluğundan 

bu çerçevede kurtulabileceği ileri sürülmektedir. Ancak, BK. m. 458/ II'ye göre, eğer 

havale lehdarı söz konusu ödemeyi aleyhine havale edenden tahsil edemez ise, bu 

durumda, havale edene başvurabilecektir. Bu durum, malın kendisi, teslimi vs. hiçbir 

konusuyla  ilgili  ihtilafta  taraf  olmak  istemeyen  kiralayanın,  kiracıya  karşı 

sorumluluğunu tekrardan canlandıracağı için kiralayan tarafından pek kabule  şayan 

olmayacak ve bu ilke de söz konusu hususu açıklamakta yetersiz kalacaktır244.

243  Köteli, a.g.e., s.185- 186.
244  Köteli, a.g.e., s.186- 188.
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Kiralayanın,  satıcıya karşı sahip olduğu talep haklarını  kiracıya devretmesi 

veya ilgili hakların kullanılmasını bırakmasını açıklayan bir diğer görüş ise yenileme 

ilkesidir. Yenileme, bir borcun, tarafların anlaşarak sona erdirilmesi ve yerine yeni bir 

borcun meydana getirilmesidir. Yenileme ile eski borç bütün yan sonuçlarıyla beraber 

ortadan kalkacak ve yerini yeni borca bırakacaktır. Bunu, finansal kiralama ilişkisine 

uygulayacak  olursak,  iki  imkan  elde  edilmiş  olacaktır.  Ya  kiralama  sözleşmesi 

çerçevesinde  kiralayanın  sorumluluğu  altında  bulunan  kiralananın  ayıpları 

dolayısıyla  kiracıya  karşı  olan  borcunu yenileme yoluyla  üçüncü kişi  durumunda 

olan satıcı üstüne alacaktır, ya da satım sözleşmesi çerçevesinde kiralayanın satıcıya 

karşı sahip olduğu talep hakları yenileme yoluyla kiracıya geçirilebilecektir. Böylece, 

yenileme  yoluyla,  ya  borçlu  borcundan  tamamen  kurtulur  ya  da  alacaklı  sıfatları 

değişir245. Yenileme yolu, finansal kiralama ilişkisinin niteliğine uygun düşmeyeceği, 

bu durumun taraflar arasındaki ilişkiyi çok karmaşık hale getireceği ve söz konusu 

metodun finansal kiralama ilişkisinin sürat ve pratikliğine zarar vereceği iddiasıyla 

eleştirilmektedir246.

Kiralayanın satıcıya karşı sahip olduğu talep haklarını kiracıya devretmesinin 

hukuki  temeli  için  ileri  sürülen  bir  diğer  görüş  alacağın  temlikidir247.  Alacağın 

temlikinde,  alacaklı  borçlusuna  karşı  sahip  olduğu  hakları,  kendi  şahsına  bağlı 

olanlar  dışında  bütün  fer'ileri  ve  rüçhanlarıyla  birlikte  üçüncü  bir  şahsa 

devretmektedir.  Bunun  için,  alacaklı  ile  üçüncü  şahsın  anlaşması  yeterli  olup, 

borçlunun rızası aranmayacaktır. Alacağın temliki sözleşmesinin geçerli olabilmesi 

için,  kanun  taraflar  arasındaki  bu  sözleşmenin  yazılı  şekilde  yapılmış  olmasını 

aramaktadır.  Ayrıca,  alacağın  temlikinden  haberdar  edilmemiş  olan  iyiniyetli 

borçlunun, temlik eden eski alacaklıya yapmış olduğu ödemeyi  de muteber kabul 

etmiştir248.  Alacağın  temlikini,  finansal  kiralama  ilişkisinde  düşünecek  olursak, 

kiralayan satım sözleşmesinden kaynaklanan satıcısına karşı  sahip olduğu hakları, 

kiracının  finansal  kiralama  sözleşmesi  dolayısıyla  kendisine  karşı  elinde 

245  Köteli, a.g.e., , s.189.
246  Köteli,a.e.,  s.190.
247  Tekinay, a.g.e.,  s.212 vd.
248  Tekinay, a.e.,  s.212 vd.
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bulundurduğu  hakları  kullanmaması  karşılığı  olarak  temlik  edecektir.  Bu  görüş, 

kiracının aleyhine olduğu, kiracının alacağın temlikiyle birlikte artık kendi âkidi olan 

kiralayana  herhangi  bir  talep  ileri  süremeyeceği,  satıcıdan  da  bir  netice  elde 

edememesi  durumunda  olumsuz  sonuca  kendisinin  katlanacağı  sebepleriyle 

eleştirilmektedir249. Ancak, pek çok kez bahsettiğimiz üzere, hem kiralama ilişkisinin 

kendisine  has  yapısı,  hem  de  yapmak  istediği  yatırım  için  finansman  ihtiyacına 

duyan tarafın kiracı olması gibi nedenlerle, söz konusu olumsuz neticeye de kiracının 

katlanmasının  beklenmesinin  ilişkinin  menfaatler  dengesine  çok  da  uzak 

düşmeyeceği göz ardı edilmemelidir.

Kiralayanın  sahip  olduğu  hakları  kiracıya  bırakmasına  hukuki  temel 

arayanların ileri sürdüğü bir başka görüş ise, üçüncü şahıs lehine sözleşme şartıdır. 

Bu  şekilde,  kiralanan  ile  satıcı  arasında,  malın  sağlanmasına  ilişkin  sözleşme 

kurulurken,  satıcının  kiralayana  karşı  olan  satılan  mala  ilişkin  garanti  borcundan 

kiracının da istifade edebilmesi için sözleşmeye bir hüküm konulacaktır. Kiracının bu 

şartı kabulle, artık kiralayanın satıcıya karşı sahip olduğu haklardan yararlanabilecek, 

taraflar kiracıya tanınan bu haktan dönemeyeceklerdir.  Her ne kadar, kiracı lehine 

satım sözleşmesine şart da konulmuş olsa, kiracı bu şartla sözleşmenin tarafı haline 

gelemeyecek,  bu  nedenle  de  satım  sözleşmesini  feshetme  hakkına  haiz 

olamayacaktır.   Bunun  neticesinde,  kiracı  sadece  düzelebilir  ayıplar  söz  konusu 

olduğu  vakit,  söz  konusu  kurumdan  yararlanabilecek,  kiralanandan  sözleşme 

çerçevesinde yararlanmasını ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan ayıplar söz 

konusu olduğunda ise, satım sözleşmesini feshedemeyeceği için, durumu kiralayana 

bildirmekle yetinmek durumunda kalacaktır250.

Doktrinde ileri sürülen ve bizim de doğru kabul ettiğimiz bir diğer görüş ise 

vekalet  görüşüdür.  Bu  görüşe  göre,  kiralayan  finansal  kiralama  sözleşmesi 

kurulurken  kiracıyla  aralarında  bir  vekalet  ilişkisi  meydana  getirilmekte,  bunun 

neticesinde  ise,  kiralayanın  satıcıya  karşı  sahip  olduğu  talep  haklarının 

249  Köteli, a.g.e.,  s.191.
250  Köteli, a.e., s.193.
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kullanılmasını,  sözleşmeyi  feshetme  yetkisi  dahi,  bırakılmaktadır.  Böylece  kiracı, 

vekil sıfatıyla, kiralayanın adına ve hesabına hareket edebilecektir251. 

2.1.2.4.2.2.2.Fesih Yetkisinin Kullanılması ve Sonuçları

Kiracının  vekil  sıfatıyla,  satım  sözleşmesini  feshetmesi  meselesi  üzerinde 

duracak olursak, kiracının satım sözleşmesini feshetmesi üzerine, malın satıcıya iade 

edilmesi  ve  kiralayan  tarafından  satıcıya  ödenen  satım  bedelinin  geri  alınması 

safhaları  başlayacaktır.  Bu  aşamaları  başarıyla  sonuçlanmasına  rağmen,  kiracının 

kiralama  bedellerini  ödeme  borcunun  devam  ettiğinden  bahsedilecek  ise,  bu 

durumda,  satıcıdan  geri  alınmış  olan  satım  bedeli  üzerinde  kiracının  kullanma 

hakkının devam etmesi gerektiği söylenecek olursa da, bu durum tarafların finansal 

kiralama ilişkisine girerken mevcut menfaatlerine çok uzak düşecektir.  Çünkü, bu 

durumda kiralayanın kiracıya vermiş olduğu ayni kredi nakdi krediye dönüşmüş ve 

bu  kredi  üzerindeki  teminatı  olan  kiralanan  malın  mülkiyeti  de  sona  ermiş 

olacaktır252.  

Ayrıca, kiracının vekalet ilişkisine dayanarak, satım sözleşmesini feshetmesi 

kiralayan  açısından  abartılacak  olumsuz  sonuçlar  oluşturmayacaktır.  Şöyle  ki, 

satılandan satım bedeli geri alınacağı ve eğer sözleşme feshedilmeyip, üçüncü kişi ile 

olan  ilişki  devam  ettirilmek  istenseydi  ya  teslim  henüz  gerçekleşmediği  için 

kiralayan  malik  duruma  gelemeyeceği,  ya  da  teslim  ayıplı  olduğunda  kiralanan 

üzerindeki  teminat  zaten pek önem arzetmeyeceği  için,  satım sözleşmesinin feshi 

kiralayanın  zararı  bir  yana  yararına  olacaktır253.  Hatta,  satım sözleşmesinin  feshi 

kendiliğinden  finansal  kiralama  sözleşmesini  geçersiz  hale  getirmeyeceği  için, 

satıcıdan  geri  alınan  satım bedeliyle,  kiracının  vekil  sıfatıyla  üçüncü  bir  kişi  ile 

görüşmelere  başlayıp,  finansal  kiralama  konusu  malın  sağlanmasını 

gerçekleştirebilecek ve kiralama ilişkisi bu yeni mal üzerinden devam edecektir254.

251  Köteli, a.e.,  s.195.
252  Köteli, a.e.,  s.196- 197.
253  Köteli,a.e.,  s.197- 198.
254  Köteli, a.e.,  s.202.
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2.1.2.4.2.2.3.Teslimin  Gerçekleşmemesi  Nedeniyle  Satıcıdan  Tazmin  Edilecek 

Zararlar

  Kiracı, kiralayanın satıcıya karşı sahip olduğu hakların kullanılmasını üstüne 

almakta  ve  bunun  karşılığında  kiralayanı  kendisine  karşı  sorumsuz  kılmaktadır. 

Çünkü, kiralayanın satıcıya karşı sahip olduğu haklar kiracı tarafından da kullanılmış 

olsa bunların sonuçları kiralayan üzerinde doğacaktır. Satıcının kusurlu davranışıyla 

malın  teslimini  gerçekleştirmemiş  olması  durumunda,  satıcının  karşı  tarafını 

kiralayan  oluşturduğundan,  satıcı  mevcut  zararlar  dolayısıyla  tazminat  ödemek 

durumunda kaldığında, tazmin edilecek bu zararlar kiralayana ait zararlar olacak ve 

bu  tazminata  kiralayan  hak  kazanacaktır.  Madem,  kiracı  bu  hakların  satıcıya 

yöneltilmesinin  kendisine  bırakılmasıyla  herhangi  bir  olumlu  sonuç  elde 

etmeyecekti, o zaman neden bunu kabul ederek kiralayanı sorumsuz bırakmaktadır. 

Bunun cevabı ise gayet basittir. Yukarıda da değindiğimiz üzere, finansal kiralama 

ilişkisi asıl olarak bir kredi ilişkisidir. Yatırım yapmaya karar veren kiracı, yapacağı 

yatırımı çeşitli nedenlerden ötürü finansal kiralama ile finanse etmek istemektedir. 

Bu nedenle de kiralama şirketi ile bir finansal kiralama sözleşmesi kurmaktadır255. Bu 

sözleşme  gereğince,  kiralayan  kiracıya  ayni  bir  kredi  vermiş  olmakta,  kiracının 

ödeyeceği kiralama bedelleri ile bu kredinin kendisine bir miktar kârla dönmesini 

istemektedir.  Bu nedenle,  kiralayan olabildiğince hem kiracı  ile  finansal  kiralama 

sözleşmesinden kaynaklanan,  hem de satıcı  ile satım sözleşmesinden kaynaklanan 

sorunlardan kendisini  âri  kılmak istemektedir.  Finansal  kiralama ilişkisinde,  kredi 

sağlayan finansman şirketi  olarak hareket eden kiralayanın bu şekilde davranması 

gayet  doğaldır.  Yapacağı  yatırım için  finansman ihtiyacında  olan  kiracı  ise,  kredi 

gereksinimini karşılayabilmek için, bir nevi finansal kiralama şirketinin dayatması 

olan, kendisini kiracıya karşı sorumsuz kılan hükmün sözleşmede yer almasına ses 

çıkartamamaktadır. Aynı genel işlem şartlı256 sözleşmelerde olduğu gibi, sözleşmenin 

255 Kuntalp/Pekgüçlü, a.g.m., s. 20.  Kuntalp, “Finansal Kiralama Sözleşme Tipinin Özellikleri ve Bu 
Özellikler  Açısından  FKK.  m.  25/1'in  Değerlendirilmesi  (Finansal  Kiralama  Konusu  Malın 
Teminat İşlevi ),  s.257 vd.

256 Genel işlem şartları,  sözleşmenin bir  tarafının diğer tarafına bir  nevi  dayatma şeklinde kabul 
ettirdiği kabul eden tarafın söz konusu sözleşme hükümleri yeterince okuyup incelemeden kabul 
iradesini ortaya koyduğu sözleşme hükümleridir. Her ne kadar genel işlem şartını kabul eden taraf 
bunu kendi  iradesiyle  yapmış  olsa  dahi,  genel  işlem şartlarının güçsüz  olan  âkide  doğuracağı 
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güçlü tarafı olanın257 sözleşmeye koymuş olduğu bu tarzda hükümler karşı taraf için 

sözleşmenin  kurulmasıyla  elde  etmeyi  planladığı  menfaate  ulaşabilmek  için 

sözleşmenin   olmazsa olmazını  teşkil  etmektedir.  Yani,  kiracı  yapmayı  planladığı 

yatırım için  gereksinim duyduğu  kredi  ihtiyacını  finansal  kiralama  sözleşmesiyle 

karşılamak  istiyorsa,  kiralayanın  sözleşmeye  koyduğu,  kendisine  karşı  olan 

sorumluluğunu ortadan kaldıran bu hükmü ya kabul edecektir, ya da taraflar arasında 

bir finansal kiralama ilişkisi kurulamayacaktır.

Doktrinde258,  kiracının  kiralayan  tarafından  kendisine  devredilen  haklar 

aracılığıyla,  malın  tesliminden  kaynaklanan  problemlerin  meydana  getirdiği  şahsi 

zararlarını da satıcıdan talep edebileceği söylenmektedir. Bu görüş ileri sürülürken, 

normal  şartlarda  kiralayanın  satıcıya  karşı  sahip  olduğu  hakların,  taleplerin  ileri 

sürülmesini kiracıya bırakmamış olsaydı, bu durumda kendi kiracısının zararlarının 

tazmininin canlanacağı, kiracının zararlarını tazmin mecburiyetinde kalacağı, doğal 

olarak tazmin edilen bu zarar kiralayana artı bir zarar oluşturacağı, son tahlilde de 

bunların birlikte, kiralayan tarafından satıcıdan isteneceği belirtilmiştir259. Kiracının 

kendi  şahsi  zararlarını  satıcıdan  talep  edebilmesine  hukuki  temel  arayanlar  bunu 

farklı  hukuki  kurumlara  oturtmaya  çalışmışlardır.  Şimdi  bu  görüşlere  ve  bu 

görüşlerin eleştirilerine yakından bakacağız.

 Satıcının yapmış olduğu haksız fiil neticesinde, kiracı bünyesinde bir zarar 

meydana gelmekle beraber, satıcının sözleşme ilişkisi gereği karşı tarafını kiralayan 

oluşturduğundan,  burada  direk  olarak  kiracıya  yönelmiş  bir  haksız  fiilin 

mevcudiyetinden söz edemeyiz. Bu nedenle BK. m. 41/ I gereği kiracı satıcıya karşı 

bir  talepte  bulunamayacaktır.  Aynı  şekilde  finansal  kiralama  sözleşmelerinin  pek 

zararların önüne geçilmesi maksadıyla bir takım ilkeler kabul edilmiştir. Bunların başında şaşırtıcı 
kayıtların sözleşme metnine dahil kabul edilmeyeceği ilkesidir. Söz konusu şart, sözleşme konusu 
işin alışılmış yapılma şekline açık bir aykırılık içeriyorsa, sözleşmenin bu hükmü şaşırtıcı kayıt 
olarak kabul edilecek ve söz konusu hüküm sözleşmeye dahil olmayacaktır. ( Detaylı bilgi için 
bkz. Halil Akkanat, Taşeronluk ( Alt Müteahhitlik ) Sözleşmesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 
108-109 ).

257 Sözleşmenin bir tarafının diğer tarafa genel işlem şartı niteliğinde ki hükümleri sözleşmede kabul 
ettirebilmesi, o tarafın iş piyasasında ki konumu önemli rol oynayacaktır. ( Akkanat,  Taşeronluk 
( Alt Müteahhitlik ) Sözleşmesi,  s. 105 ).

258 Altop, a.g.e.,  s.156.
259 Altop, a.e.,  s.156.
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çoğunda, satıcının kasten üçüncü şahıs durumunda ki kiracıya bir zarar verme niyeti 

bulunmayacağı için BK. m. 41/ II'de uygulama alanı bulamayacaktır.260.

Bir takım yazarlar da üçüncü kişinin zararının tazmini kurumunun bu durumu 

açıklayabildiğini ileri sürmektedirler. Bu görüşe göre, malın satıcı tarafından teslim 

edilmemesi  durumunda  asıl  zarar  kiralayanda  değil,  kiracıda  meydana  gelmekte, 

burada  bir  zarar  kayması  olduğu  ve  bu  nedenle  de  kiracının  kendi  zararlarını 

satıcıdan talep edebilmelerinin mümkün olduğunu ileri  sürmüşlerdir261.  Ne var ki, 

malın  kiracıya  teslim  edilmemesi  sonucu  oluşan  zarar  bakımından  kiralayandan 

kiracıya doğru bir kayma olduğu, zararın kiracıda doğdu söylenemeyecektir. Çünkü, 

malın kiracıya teslim edilmemiş olması kiralayan için de bir takım zararlar meydana 

getirecektir. Şöyle ki, mal kiracıya teslim edilmediği için, kiralama sözleşmesi süresi 

işlemeye  başlamayacak  ve  kiracının  kiralama  bedeli  ödeme  borcu  muaccel  hale 

gelmeyecektir. Böylece, kiralayan kiralama bedellerinden mahrum kalacak, hem de 

bu bedeli zamanında almış olsa idi çeşitli  şekillerde kullanma imkanın da yoksun 

kalmış olacaktır.

Kiracının  satıcıdan  kendi  zararlarını  talep  edebilmesini  hukuki  temele 

oturtabilme çabasının bir diğeri ise bunu culpa in contrahendo'dur. Gerçekten satım 

sözleşmesini  kurulmasından  önce,  malın  satıcısını  arayıp  bulan,  onunla  ihtiyaç 

duyduğu malın özelliklerini belirleyen, yapılacak olan satım sözleşmesinin şartlarını 

görüşen kiracı olduğu için, kiracı ile satıcı arasında sözleşme öncesi görüşmelerden 

doğan bir takım sorumluluklar doğmaktadır. Bunun neticesinde, taraflar birbirlerine 

karşı  bu  öngörüşmeler  esnasında  birbirlerini  aydınlatma,  açıklamalarda  bulunma, 

karşılıklı  olarak özen gösterme borcu altına girmektedirler.  Taraflardan birinin bu 

borçlarından  birini  ihlal  etmesi  durumunda,  karşı  tarafın  bundan  kaynaklanan 

olumsuz zararını  gidermek mecburiyeti  doğmaktadır.  Ancak culpa in  contrahendo 

sorumluluk sadece taraflara  öngörüşmeler  sırasında aydınlatma, bilgi  verme, özen 

gösterme gibi borçlar yüklediğinden, sözleşmeden kaynaklanan edimin ifa edilmemiş 

olması  hallerinde  uygulama  alanı  bulamayacak  ve  kiracının  şahsi  zararlarını 

260 Altop,a.e.,  s.35.
261 Kuntalp, a.g.e., s. 83. 
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sözleşme  ilişkisi  içinde  bulunmadığı  satıcıdan  talep  edebilmesi  imkanını 

vermeyecektir262.

Doktrinde bir başka zorlama görüşle, satım sözleşmesinin öncelikle kiracı ile 

satıcı  arasında  kurulduğu  daha  sonra,  kiralayanın  sözleşmeyi  devralmak  suretiyle 

kiracı yerine geçtiği, kiracının bu devir esnasında satım sözleşmesinden kaynaklanan 

ayıba karşı tekeffülden kaynaklanan haklarını kendisinde tuttuğu, böylece satıcının 

kusurlu davranışı sonucu oluşan zararlarının tazminini satıcıdan talep edebileceğini 

belirtilmiştir. Öncelikle, satım sözleşmesinin kiracı ile satıcı arasında kurulması hem 

finansal  kiralama ilişkisinin özüne hem de Finansal  Kiralama Kanunumuzun açık 

hükmüne  aykırılık  teşkil  edeceğinden  mümkün  olmayacaktır.  Ayrıca,  bir  an  için 

bunun  mümkün  olduğu  düşünülse  bile,  satım  sözleşmesinin  ayıba  karşı  tekeffül 

sorumluluğundan bağımsız bir şekilde devri mümkün olmayacağından, kiralayan bu 

şekilde  bir  devirle  satım  sözleşmesinin  tarafı  haline  geldiği  an,  kiracının  elinde 

tuttuğu  varsayılan  ayıba  karşı  tekeffül  sorumluluğundan  kaynaklanan  haklar 

kendiliğinden sona erecektir263.

Doktrinde bundan başka üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme görüşüyle, 

kiracının  şahsi  zararlarını  satıcıdan  tazmin  edebileceği  açıklanmak  istenmiştir. 

Satıcının malı kiracıya teslim etmemesi neticesinde bu durumdan kiralayandan çok 

kiracının zarar gördüğü ve bunun da satıcı tarafından bilindiği dile getirilmiştir. Her 

ne kadar teslimin gerçekleşmemesinden kiracının daha fazla zarar gördüğü söylense 

de, üçüncü kişiye etkili sözleşmenin söz konusu olabilmesi için, kiralayanın kiracının 

menfaatlerinin korunması özel bir çıkarı, bu menfaatler üzerinde bir himayesi kısaca, 

kiralayan  ile  kiracı  arasında  sıkı  bir  ilişki  bulunması  gerekmektedir.  Finansal 

kiralama ilişkisinin niteliğine bakacak olursak, taraflar  arasında bu derece sıkı  bir 

ilişkinin varlığından bahsetmek kolay olmayacaktır.264

Kiracının şahsi  zararlarının karşılanmasını satıcıdan talep edebilmesinin en 

garanti ve kesin çözümü, kiralayanın satım sözleşmesine buna dair açık bir hüküm 

262 Altop,a.g.e.,  s.37.
263 Altop, a.g.e., s.37.
264 Koch, a.g.e., s.159-160'dan naklen  Altop, a.g.e., s.37.
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koydurmuş  olmasıdır.  Doktrinde  bir  adım  daha  ileri  gidilerek,  kiralayanın  satış 

sözleşmesine bu türde açık bir hüküm koydurmamış olsa bile, satıcının bu durumu 

zımnen kabul etmiş sayılması gerektiği, çünkü satıcı malın kiralayan yerine finansal 

kiralama ilişkisi nedeniyle kiracıya teslim edeceğini, kiralayanın kendisine karşı olan 

malın teslim edilmemesi, geç teslim veya ayıplı bir şekilde teslim edilmesi hallerinde 

elinde bulundurduğu hakların ileri sürülmesi bakımından kiracıya yetki verdiği ve 

bunların  satıcı  tarafından  satım  sözlemesi  kurulurken  bilindiğini  ileri 

sürülmektedir.265 Ancak, satıcının yukarıda sayılan hususları biliyor olması, kiracının 

şahsi  zararlarını  tazmin  etme  yükümünü  zımnen  üzerine  aldığı  sonucunu 

çıkarmamıza imkan vermeyecek, kiralayan tarafından satım sözleşmesine bu türden 

açık  bir  hükmün  konulmamış  olması  durumunda,  kiracının  zararlarını  satıcıdan 

tazmin etmesi mümkün olmayacaktır266.

Doktrinde267, yukarıda sayılan kiracının şahsi zararlarının satıcıdan tazmininin 

hukuki  temeline  ilişkin  çözüm  yollarının  hiçbirisine  gerek  olmadığı,  kiralayanın 

kiracıya  karşı  sorumsuzluğunun  bir  karşılığı  olarak,  kiracının  şahsi  zararları  için 

satıcıya  başvurma  hakkını  tanıdığı  ileri  sürülmektedir.  Yukarıda  bir  çok  kez 

bahsettiğimiz  üzere,  malın  tesliminin  kiralayanın  hiçbir  kusuru  olmaksızın 

gerçekleşmemiş olması durumunda kiracı zararlarının tazminini,  kiralayandan dahi 

isteyemeyecektir.  Kiralayanın  FKK.m.16'dan  dolayı  sorumlu  olmayacağı 

söylendikten  sonra,  kiralayanın  satıcıdan  tazmin  edeceği  kendi  zararları  arasında, 

teslimin  gerçekleşmemiş  olmasından  dolayı  kiracıya  ödeyeceği  zararların  da 

ekleneceğinin söylenmesi büyük bir çelişki oluşturacaktır. Gerçekten, kusursuz olan 

kiralayan  kiracıya  karşı  herhangi  bir  tazminat  ödemek  durumunda  olmadığından, 

bunu kendi zararıymış gibi göstererek satıcıdan talep edemeyecektir. Doğal olarak, 

kiralayanın  herhangi  bir  sorumluluğu ve  zararının bulunmadığı  bir  hususta,  sanki 

bununla ilgili bir takım talep hakları mevcut olduğunu ve bunların da kullanılmasının 

kiralayanın  sorumsuzluğunun  karşılığı  olarak  kiracıya  bırakıldığını  söylememiz 

mümkün olmayacaktır.  

265 Altop, a.g.e., s. 38.
266 Altop, a.e.,  s.38.
267 Altop, a.e.,  s.38- 39.
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Doktrinde,  kiralayanın  kiracıya  karşı  sorumsuzluğunun  karşılığı  olarak, 

kendisinin satıcıya karşı sahip olmuş olduğu hakların ileri sürülmesinin ve bunların 

takip edilmesinin kiracıya bırakılmış olması kabul edilmektedir. Gerçekten finansal 

kiralama ilişkisinin kendine has yapısından kaynaklanan sebeplerle, malın tesliminin 

sağlanması,  kullanımının kendisine bırakılacak olduğu için kiracıyı  bir  hayli  fazla 

ilgilendirmektedir.  Ancak  bununla  beraber,  kiralayanın  sorumsuzluğu  karşısında, 

sadece kendisinin satıcıya karşı sahip olduğu hakların ileri sürülmesinin ve bunun 

takip edilmesinin kiracıya bırakılmış olması tam bir karşılık oluşturmamaktadır. Asıl 

olarak,  kiracının  kiralayanın  sahip  olduğu  bu  hakların  kullanılmasını  üzerine 

almasında, teknik açıdan kendisine sağlamış olduğu kayda değer bir menfaat yoktur. 

Önceden  de  söylediğimiz  gibi,  kiracının  bu  hakların  kullanılmasını  üzerine  alıp 

bunların karşılığında kiralayanı kendisine karşı sorumsuz kılmasının temel nedeni, 

krediye ihtiyaç duyan kiracıya karşı, kendisini bütün problemlerden sorumsuz kılmak 

isteyen kiralayanın bir dayatmasıdır. Yapmayı düşündüğü yatırımın finansmanını da 

bu şekilde sağlayacak olan kiracı kiralayanın bu dayatmasını kabul etmek zorunda 

kalmaktadır. 

Burada  akla  kiralayanın  satıcıdan  elde  edeceği  tazminatları  kendi 

sorumsuzluğu  karşısında,  kiracıya  devretmiş  olabileceği  sorusu  gelmektedir. 

Doktrinde268, bu görüşü savunan yazarlar olmasına karşılık, kiralayanın kiracıya karşı 

sorumsuzluğunun  karşılığı  olarak,  satıcıdan  elde  edeceği  tazminatları  kiracıya 

bırakmış olduğu yaklaşımı pek mantıki değildir.  Şöyle ki,  malın kiracıya satıcının 

kusuru  ile  teslim  edilmemesi  neticesinde  kiralayanın,  kira  bedellerini  tahsil 

edemeyeceği için hali hazırda bir zararı mevcuttur. Kiralayan, kira bedellerini elde 

etme ve elde ettiği bu kiralama bedellerini de istediği doğrultuda kullanma hakkından 

mahrum kalmıştır. Kiralama şirketinin kiracı ile finansal kiralama ilişkisine girerken 

güttüğü  amaç,  kiracıya  sağlamış  olduğu  ayni  kredinin  kiralama  bedelleri  ile 

kendisine  bir  miktar  kârla  geri  dönmesini  sağlamaktır.  Yani  kiralayan bu  ilişkiye 

kazanç  sağlamak  amacıyla  girişmektedir.  Halihazırda  maddi  bir  zararı  olan,  yani 

sözleşmeye güttüğü kazanç elde etme amacı sekteye uğrayan kiralama şirketinin sırf 

268 Altop, a.e., s.38- 39.
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kiracıya  karşı  kendisini  sorumsuz  kılmayı  istediğini  söylemek  pek  gerçekçi 

olmayacaktır.  Çünkü, kiralayanın kiracıya karşı sorumlu olduğunu kabul ettiğimiz 

durumlarda, kiracı kiralayana karşı BK. m. 106'dan doğan haklarından, kiralayan için 

kullanılması  en  kötü  sonuçlar  doğuracak  olan  sözleşmeyi  feshetme yetkisini  dahi 

kullanmış olsa, bu durumda zaten kiralayan satıcının kusurlu davranışı sonucu tarafı 

olduğu  bir  sözleşme  feshedildiği  ve  bu  sözleşmeden  kaynaklanan  beklentileri 

haleldar  olduğu  için,  bunun zararını  satıcıdan  tazmin  ettirebilecektir.  Yani,  amacı 

kullandırdığı  krediden  para  kazanmak  olan  kiralama  şirketinin,  kiracıya  karşı 

sorumlu olduğu hallerde  maddi  bir  kaybı  olmamasına karşılık,  sorumsuz olup  da 

maddi  kayıplara  katlanmasını  tercih  edeceği  düşüncesi,  kiralama  şirketinin  bu 

ilişkiden elde etmeyi düşündüğü beklentilere uzak kalacaktır.

2.1.2.4.3.Teslimde  Sadece  Satıcının  Kusurlu  Olması  ve  Her  İki  İlişkide 

Tarafların Talepleri

Şimdi,  malın  satıcının  kusurlu  davranışı  dolayısıyla  kiracıya  teslim 

edilememiş olması halinde hem kiralayanın satıcısına hem de kiracının kiralayana 

karşı  sahip olduğu hakları  biraz daha detaylı  inceleyelim. Malın satıcının kusurlu 

davranışıyla teslim edilememesi durumunda, kiralayan BK. m. 106'dan doğan aynen 

ifa  ve  gecikme  tazminatı  veya  sözleşmenin  ifa  edilmemesinden  dolayı  müspet 

zararının  tazminini  isteme  veya  sözleşmeden  dönerek  olumlu  zararını  talep  etme 

haklarından dilediğini satıcıya  karşı  kullanabilecektir.  Daha önce de bahsettiğimiz 

gibi,  bu hakların  kullanılması  bakımından kiralayan,  kimi  yazarlara  göre  kiracıya 

temsil  yetkisi  verebilecek,  kimi yazarlara  göre ise karşılıklı  bir  vekalet  ilişkisiyle 

kiracının bunları talep edebilmesi mümkün hale gelecektir. Kiralayanın bu seçimlik 

haklarının  kullanımının  tamamını  geçerli  olarak  kiracıya  bırakabileceğini,  ancak 

bunlar içinden sözleşmeden dönme yetkisinin diğerlerine göre özellik arzettiği, satıcı 

ile kiralayan arasındaki sözleşme ilişkisini sona erdireceği gerekçesiyle kullanımının 

münhasıran  kiracıya  bırakılmaması,  kiralayan  ile  kiracı  tarafından  birlikte 

kullanılmasının tarafların çıkarlarına daha uygun olduğunu söylemiştik. Kiracı ise, 

malın  kendisine  tesliminin  kiralayanın  kusuru  olmaksızın  gerçekleşmemesi 
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durumunda ya  kiralayandan aynen ifayı  talep  edebilecek  ya  da  finansal  kiralama 

sözleşmesinden dönebilecektir. 

2.1.2.4.4.Satım  Sözleşmesinden  Dönmenin  Finansal  Kiralama  Sözleşmesine 

Etkisi

Kiralayan  açısından,  malın  tesliminin  gerçekleşmemesi  bir  takım  zararlar 

meydana getirmekle  beraber,  kiralayan bu  zararları  elinde  bulundurduğu seçimlik 

haklardan  dilediğini,  çıkarlarına  en  uygun  olanı  satıcıya  karşı  kullanarak 

giderebilecektir.  Burada  özellik  arzeden  konu,  satım  sözleşmesinden  dönme 

yetkisinin  kullanılmasının  finansal  kiralama  sözleşmesine  ne  yönde  bir  etki 

yapacağıdır. 

Doktrinde bazı yazarlar, satım sözleşmesinden dönülmekle, finansal kiralama 

sözleşmesinin  işlem  temelinin  çökeceği  bu  nedenle  de  finansal  kiralama 

sözleşmesinin  kendiliğinden  geçmişe  etkili  bir  biçimde  sona  ereceğini  ileri 

sürmektedirler269.  Diğer bazı yazarlar ise270, sözleşmenin bu şekilde kendiliğinden 

sona  ermeyeceği,  kiralayanın  satım sözleşmesinden dönmesiyle  beraber,  kiracının 

finansal kiralama sözleşmesinden dönme hakkına sahip duruma geldiğini,  finansal 

kiralama  sözleşmesine  konan  bir  hükümle  kiracıdan  bu  hakkın  alınamayacağını 

belirtmektedirler.  Diğer  bir  grup  yazar  ise271,  satıcının  kusurlu  davranışı  sonrası 

kiralayanca satım sözleşmesinden dönülmesi üzerine, artık kiralayanın bu borcunun 

ifasının  kusursuz  bir  şekilde  imkansız  hale  geldiği,  bu  nedenle  de  kiracıya  karşı 

borcundan kurtulacağını ileri  sürerlerken,  bir  görüş bu durumda, kiracının satıcıyı 

kendi arayıp bulduğu, satım sözleşmesinin şartlarını  kendi görüştüğü gerekçesiyle 

satım  sözleşmesinden  dönülmesinin  olumsuz  yükünün  kendi  üzerinde  olduğu  ve 

kiralayanın borcundan kurtulmasına rağmen,  kiracının kiralama bedellerini  ödeme 

borcunun  devam  ettiği  görüşünü  ortaya  atmışlardır272.  Başka  bir  grup  yazar  ise, 

269  Kuntalp, a.g.e.,  s.83-85.
270  Bernstein, a.g.e., s.218-219'den naklen  Altop, a.g.e.,  s. 166 .
271  Koch, a.g.e., s.121-123'den naklen   Altop, a.e., s. 167
272 Alex  Berthold,  Gefanrentragung  beim  Finanzierung-Leasing  beweglicher  Sachen  nach 

deuyschem und französischem Recht, Göttingen 1975'den naklen Altop, a.e., s. 167.
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bunun hakkaniyete aykırı olduğu, böyle bir sonucun hiçbir kusuru olmayan kiracının 

üzerine bırakılamayacağını dile getirmektedirler273.

Doktrinde finansal kiralama sözleşmesiyle satım sözleşmesinin hukuki açıdan 

birbirinden tamamen bağımsız iki  ayrı  sözleşme olduğu tereddütsüz şekilde kabul 

edilmektedir. Bununla beraber ekonomik bakımdan, finansal kiralama sözleşmesi ile 

kiralanan malın sağlanması için yapılmış olan sözleşme arasındaki sıkı bağ gereği, 

bu iki sözleşmenin birbirinin tamamlayıcısı, birinin diğeri açısından olmazsa olmazı 

durumunda bulunan adeta içiçe geçmiş bir sözleşme olduğu ileri sürülmektedir274. 

Gerçekten finansal kiralama ilişkisinin kendine has yapısı çerçevesinde, söz 

konusu  birbirinden ayrı  iki  sözleşmenin  de kilit  noktasında  kiracı  bulunmaktadır. 

Yukarıda pek çok kez bahsettiğimiz üzere,  yapacağı yatırımın finansmanı  için  bu 

türde bir ilişkiye ihtiyaç duyan ve bunun neticesinde de malın üreticisi veya satıcısı 

ile  gerekli  temaslarda  bulunarak,  malın  özelliklerini,  yapılacak  olan  satım 

sözleşmesinin esaslarını belirleyen ve bu esaslar çerçevesinde malın sağlanması için 

gerekli olan sözleşmenin yapılması amacıyla kiralama şirketine başvuran kiracıdır275. 

Üç tarafı bulunan finansal kiralama ilişkisinin her iki ayağında da belirleyici  olan 

kiracı olmakla ve bu durum finansal kiralama sözleşmesi ile satım sözleşmesini adeta 

ekonomik açıdan sanki tek bir sözleşmeymiş haline getirmesine rağmen, ekonomik 

açıdan birbirlerine olan bu sıkı  bağlılık  her iki  sözleşmenin birbirlerinden hukuki 

anlamda ayrı birer sözleşme oldukları gerçeğini haleldar etmeyecektir. Her ne kadar 

finansal  kiralama sözleşmesinin kendine has  yapısı  gereğince mevcut  olan bu iki 

sözleşme  arasındaki  bağlılık,  finansal  kiralama  sözleşmesinin  geçerliliğini  malın 

sağlanması  için   yapılacak  olan  sözleşmeye  tabi  kılmamakta,  yani  ilk  aşamada 

finansal  kirama  sözleşmesinin  geçerliliği  satım  sözleşmesinin  geçerli  şekilde 

kurulması  geciktirici  şartına,  sonraki aşamada ise malın  sağlanması  sözleşmesinin 

sona ermesi bozucu şartına bağlı bulunmamaktadır. 

273  Koch, a.g.e., s.121-123'den naklen  Altop,  a.e., s. 167.
274  Altop, a.e.,  s.167.
275  Kocaağa,  a.g.e., ,  s.115.  Kuntalp,  “Finansal  Kiralama  Kanunu  ve  Tüketicinin  Korunması 

Hakkında Kanuna Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayrımı”, s. 290-291.
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Sözleşmeler arasındaki ekonomik açıdan mevcut bulunan sıkı bağlılık, hukuki 

açıdan  bağımsız  birer  sözleşme  oldukları  gerçeğini  yadsıyamayacağı  için  malın 

satıcının kusurlu davranışıyla kiracıya teslim edilememiş olup, kiralayanın satıcı ile 

aralarındaki  sözleşmeden  bu  sebeple  dönmesi  üzerine,  kiralama  şirketi  ile  kiracı 

arasındaki finansal kiralama sözleşmesi kendiliğinden geçersiz hale gelmeyecektir. 

Bu  yaklaşım,  bizim  baştan  beri  savunduğumuz  görüş  olan,  malın  tesliminin 

kiralayanın  kusuru  olmaksızın  gerçeklememiş  olması  halinde  bile,  kiracının 

BK.m.106'dan  kaynaklanan  seçimlik  haklarından  sınırlı  bir  şekilde  istifade 

edebileceği  görüşünü de  desteklemektedir.  Çünkü,  kiralananın  kiralama  şirketinin 

kusuru  olmaksızın  kiracıya  teslim  edilmemiş  olması  durumunda,  teslimin 

gerçekleşmemiş  olmasından  satıcı  kusurlu  davranışı  nedeniyle  sorumlu  olması 

halinde kiralama şirketi satıcıya karşı BK. m. 106'daki seçimlik haklardan herhangi 

bir kısıtlamaya tabi olmaksızın yararlanabilecek iken, kiracı ise bu durumda kusursuz 

olan kiralayana karşı yine aynı maddeden kaynaklanan haklardan sınırlı bir şekilde 

yararlanabilecek,  ya  aynen  ifayı  talep  edebilecek  ya  da  finansal  kiralama 

sözleşmesinden dönebilecektir.  Satım sözleşmesinden dönmenin  finansal  kiralama 

sözleşmesine etkisini incelediğimiz bu noktada, eğer kiralayanın, kiralananı kusurlu 

davranışıyla kiracıya teslim etmeyen satıcıya karşı aralarındaki sözleşmeden dönme 

seçeneğini tercih etmesi durumunda, satım sözleşmesinden dönülmesi kendiliğinden 

finansal  kiralama  sözleşmesini  geçersiz  hale  getirmeyecek,  yukarıda  belirttiğimiz 

görüşler  arasında  ileri  sürülen,  bizim  de  kiracının  kusursuz  kiralayana  karşı 

BK.m.106'daki  seçimlik  haklardan  olan  ve  sınırlı  şekilde  istifade  edebileceği 

yaklaşımımıza  uygun  olarak,  kiracının  da  artık  bu  durumda  finansal  kiralama 

sözleşmesinden, kendisine karşı kiralayan bakımından herhangi bir sorumluluğa yol 

açmadan, dönebileceği görüşünü yerinde buluyoruz.

Kiralayanın malın satıcısı ile aralarında ki sözleşmeden dönmesinin finansal 

kiralama  sözleşmesini  kendiliğinden  geçersiz  hale  getirmemesi  gerektiğini 

belirttikten sonra,  burada asıl inceleyeceğimiz mesele, kiralayanın malın satıcısına 

karşı  BK.m.106'dan  doğan  seçimlik  haklardan  hangisini  kullanmış  olursa  olsun, 

özellikle de satım sözleşmesinden dönme hakkını tercih etmiş olması durumunda, 

89



kiracının  malın  teslim  edilmemesinde  kusuru  bulunmayan  kiralayana  karşı 

başvurabileceği  aynen  ifa  talebidir.  Yukarıda,  satım sözleşmesinden  dönülmesinin 

finansal kiralama sözleşmesine etkisinin ne yönde olacağını tartışırken doktrinde ileri 

sürülen  bir  görüşe  göre276,   satıcının  malı  kiracıya  teslim  etmemesi  üzerine 

kiralayanın  kiracıya  kiralama  sözleşmesinden  kaynaklanan  malın  teslimini 

gerçekleştirme  borcunun ifasının  kusuru bulunmaksızın  imkansız  hale  geldiği,  bu 

nedenle kiralayanın kiracıya karşı olan borcundan kurtulduğu belirtilmiştir.

 BK.m.117/  I'  e  göre  “Borçluya  isnat  olunamayan  haller  münasebetiyle 

borcun  ifası  mümkün  olmazsa,  borç  sakıt  olur.”  buyrulmuştur.  Bu  maddeden 

anlayacağımız  üzere,  borçlunun  borcunu  ifası  kusursuz  bir  şekilde  imkansız  hale 

gelirse artık borçlu borcunu ifa etmekten kurtulacaktır. Yine doktrinde bir adım daha 

ileri  gidilerek,  satıcının  kusurlu  davranışı  sonucu  kiralananın  kiracıya  teslim 

edilememesi durumunda, kiralayanın finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan 

kiralananın  teslimi  borcunun  imkansız  hale  gelerek  kiralayanın  bu  borcundan 

kurtulacağı,  buna  rağmen  finansal  kiralama  ilişkisinin  kendine  özgü  niteliğinden 

ötürü  kiracının  kiralama  bedellerini  ödeme  borcunun  devam  edeceği  ileri 

sürülmüştür277.  Ancak  bizim hukukumuzda,  BK.  m.  117/  II  uyarınca  “  Karşılıklı 

taahhütleri  havi  akitlerde  bu  suretle  beri  olan  borçlu  haksız  iktisaplara  müteallik 

hükümlere tevfikan almış olduğu şeyleri iadeye mecbur ve kendisine henüz tediye 

edilmemiş bulunan şeyi istemek hakkında mahrum olur.” hükmü yer aldığı için, iki 

tarafa  borç yükleyen sözleşmelerde  borçlunun kusuru olmaksızın borcun ifasının 

imkansız  hale  gelmesi  durumunda  buna  borçlunun  katlanacağı  belirtilmiş,  borçlu 

borcundan  kurtulmasına  rağmen,  buna  karşılık  almış  olduğu  şeyleri  sebepsiz 

zenginleşme  hükümlerine  istinaden  geri  vereceği  ve  kendisine  yapılmamış  olan 

ödemeleri de artık isteyemeyeceği belirtilmiştir. Buna göre, bir an için kiralayanın 

kusuru olmaksızın malın kiracıya teslim edilmemiş olması durumunda artık malın 

teslimi borcunun ifasının imkansız hale geldiğini kabul etmiş dahi olsak, bu durumda 

276 Koch, a.g.e., s.121-123'den naklen   Altop, a.e., s. 167
277 Alex  Berthold,  Gefanrentragung  beim  Finanzierung-Leasing  beweglicher  Sachen  nach 

deuyschem und französischem Recht, Göttingen 1975'den naklen Altop, a.e., s. 167.
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bile kiralayan teslim borcundan kurtulmakla beraber, artık kiracıdan BK. m. 117/ II 

nedeniyle, kiralama bedellerini talep edemeyecektir. 

Bununla  beraber  biz,  kiralayanın  kusuru  bulunmaksızın,  satıcının  kusurlu 

davranışı  nedeniyle  kiralananın  kiracıya  teslim  edilmemiş  olması  durumunda, 

kiralayanın sanki ifa imkansızlığı varmışcasına teslim borcundan kurtulacağını kabul 

etmiyoruz.  Çünkü,  yukarıda  da  bahsettiğimiz  üzere,  malın  kiralananın  satıcının 

kusurlu davranışı nedeniyle teslim edilmemiş olması halinde, kiracının kiralayandan 

ya aynen ifayı talep edebileceğini ya da sözleşmeden dönebileceğini ileri sürmüştük. 

Gerçekten  de,  kiracının  kiralayana  karşı  olan  taleplerinden  en  can  alıcısı 

kiralayandan aynen ifayı talep edebilmesidir. Yukarıda ileri sürülen görüşün aksine, 

kiralananın  kiralayanın  kusuru  bulunmaksızın  kiracıya  teslim  edilmemiş  olması 

halinde, teslim borcunun ifasının imkansız hale gelmediği, hala kiralayanın kiralanan 

malın teslimini gerçekleştirebilmesinin mümkün olduğunu kabul ediyoruz. Zaten bu 

durum, baştan itibaren savunduğumuz, kiracının kusuru bulunmayan kiralayana karşı 

ileri sürebileceği aynen ifa talebinin de olmazsa olmazını oluşturuyor. Eğer, satıcının 

kusuru  nedeniyle  kiralananın  teslim  edilememiş  olması  durumunda  kiralayanın 

teslim borcunun ifasının imkansız hale geldiğini kabul etmiş olsaydık, artık bundan 

sonra kiracının kiralayandan aynen ifayı  talep edebileceğini söylememiz mümkün 

olmayacaktı. 

Finansal  kiralama  sözleşmesinin  kendine  has  yapısı  gereği,  bu  sözleşme 

çerçevesinde kiralayanın sağlama yükümü altında olduğu kiralanan malın satıcısı ile 

pek  çok işlemi  yürüten  kiracı  olduğu,  kiralayanın  neredeyse  kiralanan ile  sadece 

kağıt üzerinde bir ilişkisi bulunduğu söylenebilirse de, kiralayanın kusuru olmaksızın 

teslimin gerçekleşmemesi halinde kiralayanın teslim borcundan kurtulduğu, kiracının 

artık  kiralananın  teslim  edilmesini  kiralayandan  talep  edemeyeceğini 

söyleyebilmemiz pek kolay olmayacaktır. Her ne kadar, malın teslim edilmemesinde 

kiralayanın  bir  kusuru  bulunmamasına  rağmen,  gene  de  kiralanan  malın  finansal 

kiralama  sözleşmesi  çerçevesinde  sağlanmasının  imkansız  hale  geldiği 

söylenemeyecektir. Kiralayanın bu sefer malın üreticisi veya satıcısı olan başka bir 

üçüncü  şahısla  sözleşme  ilişkisine  girerek  malın  teslimini  sağlama  borcu  devam 
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edecektir. Satıcının kusurlu davranışıyla, teslim gerçekleşmemiş dahi olsa kiralanan 

malın  bir  benzeri  piyasadan  tedarik  edilerek,  sözleşmedeki  teslim  borcunun  ifa 

edilmesi  mümkündür.  Bu  sonuç  zaten  kiracının  kusursuz  kiralayana  karşı 

BK.m.106'dan kaynaklanan haklarını kullanmasının gereğidir.

Ancak burada özellik arz eden husus, kiracı teslimin gerçekleşmemesi üzerine 

kiralayandan aynen ifayı talep ederken, finansal kiralama ilişkisinin kendisine özgü 

niteliği ve asıl önemli olan kiracının malın sağlayıcısıyla yapmış olduğu görüşmeler 

olduğu için, bu halde söz konusu prosedürün başa dönmesi, yani kiracının bu sefer 

malın  satıcısı  veya  üreticisi  olan  üçüncü  şahısla  sözleşme  çerçevesinde  malın 

sağlanması için gerekli olan işlemleri yürütmesi gerekecektir. Bahsettiğimiz bu husus 

finansal kiralama ilişkisinde taraflar  arasındaki dengeye en uygun olan çözümdür. 

Kiralanan  malın  satıcının  kusuruyla  teslim  edilmemiş  olması  durumunda,  buna 

rağmen eğer  kiracı  teslimin ifasını  talep ederse,  bunun üzerine kiracı  kiralayanın 

temsilcisi  veya  vekili  olarak  üçüncü  şahıslarla  aralarında  mevcut  olan  finansal 

kiralama sözleşmesine uygun şartlarda bir malın sağlanması için üçüncü bir şahısla 

görüşmelere  girişecektir.  Bu  görüşmeler  neticesinde  daha  önceden  kiralayan  ile 

aralarında kurulu bulunan sözleşmeye uygun veya kiralayan açısından daha avantajlı 

bir  malın  tedariki  için  üçüncü şahısla  anlaşması  halinde,  bu sefer  kiralayana  işin 

mahiyeti gereğince uygun olan bir süre tanıyıp bu süre çerçevesinde malın satıcısı 

veya  üreticisi  ile  gerekli  olan sözleşmeyi  kurmaları  ve bu sözleşme çerçevesinde 

malın kendisine teslimini talep edecektir. Kiralayan da, işin niteliğine uygun olarak 

kendisine kiracı tarafından tanınmış olan bu mehil içerisinde malın sağlanması ve 

kiracıya  teslim  edilmesi  için  üçüncü  şahısla  sözleşme  ilişkisine  girmek  yükümü 

altında  olacaktır.  Eğer  bu  şartlar,  yani  aralarındaki  sözleşme  çerçevesinde  yahut 

kendisi için daha da avantajlı olan esaslar dahilinde malı sağlayacak olan bir üçüncü 

şahıs  bulunmasına  rağmen,  kiralayan  durumundaki  kiralama  şirketi  bu  şahısla 

sözleşmeyi meydana getirmekten imtina ederse veya sözleşmeyi kurmalarına rağmen 

gerekli  ödemeyi  yapmaz  ise  artık  bu  durumda  kiralananın  teslim edilmemesinde 

kiralayan  kusurlu  olacağı  için,  kiracı  hiçbir  sınırlamaya  gitmeksizin  FKK.m.26 

gereği, finansal kiralama ilişkisine uygulanacak olan BK.m.106'nın kendisine tanımış 
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olduğu seçimlik haklardan menfaatine uygun olanı hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın 

kullanabilecektir. 

Bu çözüm yolu, finansal kiralama ilişkisinin ruhuna en uygun olanıdır. Çünkü 

kiralayan ile kiracı  finansal kiralama ilişkisine girdiğinde, her iki tarafın da amacı bu 

ilişkiden  kazanç  sağlamaktır.  Kiralayan  ayni  teminata  bağlanmış  olan  kiracıya 

sağladığı  bir  nevi  krediyi  belli  bir  kârla  birlikte  kendisine  dönmesini,  kiracı  ise 

yapacağı yatırımı bu yöntemle finanse ederek, hem yatırımın finansmanını kendisi 

için  esnek  ve  kolay  bir  çözüme  kavuşturmayı  hem  de  eğer  finansal  kiralama 

yöntemini tercih etmeseydi yatırımı için ayıracağı kaynağı başka alanlarda kullanma 

fırsatını  elde etmeyi  amaçlamaktadır.  İşte bu nedenlerden ötürü, finansal kiralama 

sözleşmesinin,  tarafların  hiçbir  kusuru  olmaksızın,  sadece  satıcının  kusurlu 

davranışıyla teslimin gerçekleşmemiş olması halinde, ortadan kaldırılması tarafların 

bu ilişki çerçevesinde elde etmeyi planladığı menfaatlere oldukça uzak bir yaklaşım 

olacaktır.  Bu  nedenle  kiralayanın  kusuru  olmaması  durumunda  bile  BK.  m.  106 

gereğince kiracının malın teslimini kiralayandan talep edebilmesi ve aynen ifanında, 

finansal kiralama ilişkisinin kendine has yapısı çerçevesinde tekrardan kiracının aktif 

rol  alarak  malın  satıcısı  veya  üreticisi  olan  üçüncü bir  şahısla  ilişkinin  niteliğine 

uygun bir  süre zarfında malın sağlanması  yolunda görüşmeler  yapması  ve bunun 

neticesinde de ilişkinin niteliğine uygun bir  sürede kiralayanın bu üçüncü şahısla 

gerekli olan sözleşme ilişkisine girmesi ve malın tesliminin gerçekleşmesi mümkün 

olacaktır. Aksi takdirde, kiralayanın kendi üzerine düşen yükümlülükleri ihlal etmesi 

sonucu  kiralananın  kiracıya  teslim  edilmemiş  olması  söz  konusu  olacağından, 

kiracının BK.m.106'daki seçimlik haklardan dilediğini kiralayana karşı kullanması 

ilişkinin niteliğine uygun olan yaklaşım olacaktır.
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2.2.Kiralananın Ayıplı  Teslimi ve Ayıplı  Teslim Neticesinde Kiracının Hukuki 

Durumu

2.2.1.Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Ayıplı Teslim

Yukarıda kiralananın kiracıya teslim edilmemesi durumunda tarafların hangi 

hukuki imkanlara sahip olduğunu inceledik. Şimdi ise, finansal kiralama ilişkisinde 

teslimin  bir  alt  türü  olan  ve  uygulamada  pek  çok  ihtilafa  neden  olan  teslimin 

gerçekleşmiş olmasına rağmen bu teslimin finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde 

olmaması  yani  kiralananın  ayıplı  teslim  edilmiş  olması  durumunda  tarafların 

birbirlerine karşı sahip olacağı imkanları inceleyeceğiz. 

Burada  kiralananın  kiracıya  teslim  edilmemiş  olması  durumundan  farklı 

olarak,  teslim  gerçekleşmiş  fakat  bu  teslim  bünyesinde  bir  takım  ayıplar 

barındırmaktadır. Kiralananın satıcı tarafından kiracıya bu şekilde, maddi ayıplarla 

teslim  edilmiş  olması  durumunda,  bundan  hem  kiralayan  hem  de  kiracı  zarar 

görecektir.  Gerçekten  kiracı,  kiralanandaki  maddi  ayıplar  nedeniyle  bu  maldan 

dilediği  gibi  istifade  edemeyecek,  bu  durum  uygulamada  genelde  kiralama 

bedellerini  kiralananın  kullanılması  sonucu  elde  ettiği  gelirlerden  karşılayan 

kiracının  ödemelerini  güçleştirecek,  kiralanandan  istifade  suretiyle  elde  edeceği 

kazanç  azalacaktır.  Ayrıca,  kiralananın  sözleşme  süresi  sonunda kiralayana  iadesi 

gerekeceğinden ve kiralananın olağan kullanımı sonucu oluşan yıpranmalar dışındaki 

değer kayıpları kiracı üzerine olacağından bu durum da kiracı için olumsuz sonuçlar 

doğuracaktır278.  Bununla  beraber,  kiralayanda  kiracının  ödeme  güçlüğüne 

düşmesinden olumsuz şekilde etkilenecek,  kiralama bedellerini  zamanında ve tam 

olarak  alamama  durumu  ortaya  çıkacak,  bundan  daha  da  önemlisi  kiralanan 

kiralayanın  kiracıya  sağlamış  olduğu  kredinin  ayni  teminatını  oluşturduğundan, 

kiralanandaki maddi ayıplar kiralayanın elinde bulundurduğu bu teminatın değerinde 

azalmalar meydana getirecektir. Son tahlilde, malın mülkiyeti kiralayan durumundaki 

278  Kocaağa, a.g.e.,  s.115;  Altop, a.g.e.,  s.156- 157; Köteli, a.g.e., s. 171.
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kiralama  şirketine  ait  olduğundan279,  maliki  bulunduğu  maldaki  her  değer  kaybı 

doğrudan kiralayana etki edecektir280.

Finansal Kiralama Kanununda, kiralanan malın kiracıya ayıplı şekilde teslim 

edilmesi  halinde,  bu  duruma  uygulanacak  herhangi  bir  hükme yer  verilmemiştir. 

Kanunda  sadece,  kiralayanın,  kiralama  sözleşmesi  süresince,  malı  kullanmaya 

elverişli durumda bulundurma borcu olup olmadığına ilişkin bir hüküm getirmiştir. 

FKK.m.14/I  uyarınca,  sözleşme  süresi  içinde  malın  uğrayacağı  hasar  ve  ziyaı 

sorumluluğu  kiracıya  bırakılmış,  böylece  kiralayanın  sözleşme  süresince  malı 

kullanmaya  elverişli  durumda  bulundurma  borcunun  olmadığı  belirtilmiştir281. 

Bununla birlikte FKK. m. 26 uyarınca, finansal kiralama ilişkisine kanunda hüküm 

olmayan hallerde Borçlar Kanununun genel hükümleri, finansal kiralama ilişkisinin 

niteliğine  aykırı  olmadığı  müddetçe  de  özel  hükümleri  uygulanabilecektir.  Bu 

nedenle,  kiralananın  kiracıya  ayıplı  teslim  edilmiş  olması  halinde,  Borçlar 

Kanununda  kira  sözleşmeleri  için  getirilmiş  olan  ayıba  karşı  tekeffül  hükümleri 

finansal  kiralama  sözleşmelerinin  niteliğine  aykırı  olmadığı  sürece 

uygulanabilecektir.  Böylece,  kiralananın  ayıplı  olması  kiralayanın  sorumluluğu 

altında olacaktır282.    

2.2.1.1.Muayene ve İhbar Külfeti

Borçlar Kanununun satım sözleşmelerinde satıcının ayıba karşı tekeffülünü 

düzenleyen  maddelerinden  BK.m.198  açık  bir  şekilde  alıcıya  muayene  ve  ihbar 

külfeti  yüklemesine  karşılık283,  kira  sözleşmelerinde  kiralayanın  ayıba  karşı 

tekeffülünün düzenlendiği BK.m.249 vd. buna benzer bir muayene külfeti kiracıya 

yüklenmiş  değildir.  Bununla  beraber,  BK.  m.  251'de  kiralananın  teslimi  ânında 

mevcut  bulunan  veya  kiralananın  kullanılmasından  sonra  ortaya  çıkan  ayıplarda 

kiracının  kiralayana  uygun  sürede  bu  ayıbın  giderilmesi  için  ihbarda  bulunacağı, 

ihbara  ve  kendisine  bu  ihbarla  tanınmış  olan  mehil  zarfında  ayıp  giderilmediği 

279  Koç, a.g.e., s.88.
280  Kocaağa, a.g.e.,  s.115;  Köteli, a.g.e., s. 171;  Altop, a.g.e.,  s.157.
281  Kuntalp, a.g.e., s.79.
282  Kocaağa, a.g.e.,  s.115;  Altop, a.g.e.,  s.157.
283  Serozan, a.g.e., s. 136- 137;  Tandoğan, c. I/1, a.g.e.,  s.176.
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durumlarda kiracının bu ayıbı kiralayan adına giderebileceği hükmüne yer verilmiş 

olmakla, kira sözleşmelerinde de aynı satım sözleşmelerinde olduğu gibi ayıba karşı 

tekeffül açısından bir ihbar külfeti getirilmiş bulunmaktadır284. 

Satım  sözleşmelerinde  alıcının  bu  külfetlere  riayet  etmemesi  durumunda 

satılanı  ayıplarıyla  kabul  ettiği  ve  artık  satıcının  ayıba  karşı  tekeffülüne 

başvurulamayacağı  BK. m. 198/ II ve III'ten anlaşılmaktadır285. Aynı şekilde, kira 

sözleşmeleri  açısından da kiracının ihbar  külfetini  yerine getirmemesi  durumunda 

kiralananı ayıplarıyla kabul ettiği ve bu nedenle kiralayanın ayıba karşı tekeffülüne 

başvuramayacağını  kabul  ediyoruz286.  İhbar  külfetinin  kiracı  tarafından  yerine 

getirilmemiş  olması  durumunda,  kiralayanın zararlarının  tazminini  kiracıdan talep 

edebilmesi  bakımından,  kiralayanın  ayıba  rağmen  kiracıdan  kira  bedellerini  tam 

olarak  alacağından  herhangi  bir  zararı  mevcut  olmayacağından  tazmin  yoluna 

başvurulamayacağı  ileri  sürülmüş  de  olsa287,  kira  sözleşmelerinde  sözleşme 

müddetinin  sona  ermesiyle,  kiracı  kiralananı  kiralayana  normal  kullanmanın 

neticesinde meydana gelen yıpranmalar dışında aldığı haliyle geri vermeye mecbur 

olacağından,  satım  sözleşmelerinden  farklı  olarak,  kiracı  ihbar  külfetini  yerine 

getirmezse  ve  söz  konusu  ayıp  da  giderilmemiş  ise  bundan  dolayı  kiralayanın 

uğradığı zararlar kiracı tarafından giderilmek  zorunda olacaktır288.

2.2.2.2.Ayıplı Teslim Durumunda Kiracının Talep Hakları

2.2.2.2.1.Ayıbın Bertaraf Edilmesi

Kiralananın  ayıplı  teslim  edilmesi  halinde,  kiracı  kiralayandan  öncelikle 

kiralanandaki  ayıbın  bertaraf  edilmesini  talep  edebilecektir.  Her  ne  kadar 

kiralanandaki ayıbın kiralayan tarafından giderilmesi, BK. m. 250'de belirtilmiş olsa 

ve söz konusu bu madde kiralananın tesliminden sonra, kullanım aşamasında ortaya 

çıkan ayıpların giderilmesini düzenliyor olsa da, bu madde hem ilişkinin niteliği hem 

de diğer talepler nazara alınarak, kiracının bu talebinin her iki tarafın da menfaatine 

284  Kocaağa, a.g.e.,  s.116.
285  Tandoğan, c. I/1, a.g.e.,  s.181.
286  Altop, a.g.e.,  s.157.
287  Kuntalp, a.g.e., s.82.
288  Kocaağa, a.g.e.,  s.116;  Altop, a.g.e.,  s.157- 158; Tandoğan, c.I/2, a.g.e., s.185.
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uygun düşeceğinden geniş yorumlanması ve BK. m. 249'da belirtilen hallerde, yani 

kiralananın  kiracıya  ayıplı  teslimi  halinde  de  uygulanması  gerektiğini  kabul 

ediyoruz289. 

BK.m.250'de  kiralayanın  bu  ayıpları  gidermesi  için  kendisine  kiracı 

tarafından münasip bir müddet verilmesi gerektiği ifade edilmiştir290. BK. m. 251'de 

ise,  giderilmesi  kiracıya  ait  olmayan ve  giderilmesi  için  kiralayana  verilmiş  olan 

mehil  zarfında  giderilmeyen  ufak  tefek  ayıpları,  kiracının  kiralayan  hesabına 

gidereceği  belirtilmiştir291.  BK.m.97/I'deki  genel  hüküm  gereğince,  bir  şeyin 

yapılmasına ilişkin borç, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde, alacaklı masrafı 

borçluya  ait  olmak  üzere  borcun  kendisi  tarafından  ifasını  hakimden  talep 

edebileceği buyrulmuştur. Hem BK.m. 251 hem de BK. m. 97/ I birlikte düşünülecek 

olursa, kiralanandaki ufak tefek ve giderilmesi kiracıya ait olmayan ayıplar kiralayan 

tarafından uygun bir müddet içerisinde giderilmediği takdirde, hakim kararına gerek 

olmaksızın  kiracı  bu  ayıbı  kiralayan  hesabına  bertaraf  edebilecektir292.  Önemli 

ayıplar  söz konusu olduğunda ise,  bu durumda kiracının kiralayan hesabına ayıbı 

giderebilmesi  için  hakimden  izin  alması  gerekmektedir.  İstisna  olmakla  beraber, 

kiralayanın  bulunmaması  veya  başka  bir  sebepten  ötürü  kiralayanın  haberdar 

edilememesi  durumlarında,  kiracının  ayıbın  giderilmesi  için  yapmış  olduğu 

masrafları  tam vekaletsiz  iş  görme  hükümlerine  göre  kiralayandan  isteyebileceği 

kabul edilmektedir293. 

Doktrinde294,  kiralama  şirketinin  finansal  kiralama  ilişkisinde  kiralayandan 

çok  bir  finans  kurumu  olarak  hareket  ettiği,  malın  kendisi  ve  ekonomik 

kullanılmasıyla  ilgili  hiçbir  riski  üzerine  almak  istememesi,  malın  sağlanmasına 

ilişkin sözleşmenin hazırlanması, malın teslimi safhası gibi hukuki ve fiili işlemlerin 

bizzat kiracı  tarafından gerçekleştirildiği  gibi  bu ve benzeri  özellikleri  göz önüne 

alınarak ve tarafların bu ilişkiden bekledikleri menfaatleri karşılaştırarak, kiracının 

289  Feyzioğlu, a.g.e.,  s.523;  Kocaağa, a.g.e., s.117;  Altop, a.g.e.,  s.158.
290  Kocaağa, a.g.e.,  s.117;   Köteli, a.g.e.,  s. 172  Altop, a.g.e.,  s.158.
291  Feyzioğlu, a.g.e., s.524.
292  Kocaağa, a.g.e., s.117;   Altop, a.g.e., s.158;  Tandoğan, c.I/2, a.g.e., s.117.
293  Kocaağa, a.g.e., s.117.
294   Köteli, a.g.e., s. 179;  Altop, “Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Kiralayanın Borçları”, s.8
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kiralayana  karşı  ayıbın  giderilmesini  talep  etme  hakkının  bulunmadığı  ileri 

sürülmüştür. Ancak, her  ne kadar finansal kiralama ilişkisinin kendine has yapısını 

ve  tarafların  menfaatlerini  dikkate  alıyor  da  olsak,  bu  durum kendiliğinden  bizi 

kiralayanın  bütün  sorumluluklarından  kurtulacağı  sonucuna  götürmeyecektir. 

Kiralananın teslimi konusunu anlattığımızdan bu yana, bahsettiğimiz üzere, mesele 

asıl olarak kiralayanın hukuken var olan sorumluluklarından, ilişkinin özelliklerini 

göz önüne alarak kurtulmaya çalışmasıdır. Sonuç olarak, kiracının kiralananın ayıplı 

teslimi halinde kiralayana karşı ayıpların giderilmesini talep etme yetkisi olmasına 

karşılık, aşağıda detaylı olarak kiralayanın bu sorumluluklardan hangi hukuki temele 

ve ilişkinin özelliklere istinaden kurtulabileceği üzerinde durulacaktır.  

2.2.2.2.2.Kiranın Tenzili

Kiralananın  ayıplı  teslimi  halinde  veya  kiralananda  kullanımından  sonra 

ayıpların  ortaya  çıkması  durumunda  kiracı  ayıpların  kiralayan  tarafından 

giderilmesini talep etmezse veya talep etmesine rağmen ayıplar kiralayan tarafından 

giderilmemiş  ise  bu  durumda,  kira  bedelinden münasip  bir  miktarın  indirilmesini 

talep  edebilecektir.  Kiracının  kiralayandan  bunu talep  edebilmesi  için  kiralayanın 

kusurlu olması şart değildir295. Çünkü kiralayanın kusuru, BK. m. 250/ II'deki açık 

hüküm gereği ancak, ayıptan dolayı kiracının zararlarının tazmini için aranmaktadır. 

Doktrinde296,  kiralanandaki  ufak  tefek  ayıplar  nedeniyle,  ücretten  indirimin 

istenmemesi  gerektiği,  bu  gibi  durumlarda,  ayıbın  kiralayanca  giderilmesini, 

gerekirse  bizzat  kiracı  tarafından kiralayan hesabına gidermek veya  şartları  varsa 

kiracının  zararlarını  kiralayana  tazmin  ettirmesi  gerektiği  ileri  sürülmüştür.  Yine 

ayıpların  giderilmesi  hususunda olduğu gibi,  ilişkinin kendine has  yapısı  ve taraf 

menfaatleri  ileri  sürülerek,  kiracının  kiralayana  karşı  böyle  bir  talepte  bulunma 

hakkının olmadığı ileri sürülse de, biz burada yukarıda belirttiğimiz görüşümüze atıf 

yapmakla yetiniyoruz.

295  Kocaağa, a.g.e., s.117.
296  Kocaağa, a.g.e., s.117.
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2.2.2.2.3.Zararın Tazmini

 BK. m. 250/ II'de “Kiralayan kendisinin bir kusuru olmadığını ispat edemez 

ise tazminat ile mükellef olur.” denmiştir. Bu madde gereğince, kiralanandaki ayıplar 

nedeniyle kiracı bir zarara uğrarsa, bu zarar BK. m.96 gereğince kiralayan tarafından 

karşılanacaktır.  BK.  m.  250/II'de  de  açıkça  belirtildiği  üzere,  böyle  bir  durumda 

kiralayanın kusuru karinedir.  Kiralayan ancak kusursuzluğunu ispat ettiği  takdirde 

kiracının ayıp dolayısıyla gördüğü zararlar tazmin etmekten kurtulabilecektir297.

2.2.2.2.4.Sözleşmenin Feshi ve Sonuçları

Kiralananın  ayıplı  olması  durumunda  kiracının  kiralayana  karşı 

kullanabileceği  bir  diğer  hakkı  ise,  sözleşmenin  feshidir.  Finansal  kiralama 

sözleşmesinin kiracı tarafından ayıp nedeniyle feshedilmesi üzerine, FKK. m. 25/ II 

uyarınca,  kiracı  kiralananı  kiralayana  geri  verecektir.  Kiracının  sözleşmenin  feshi 

nedeniyle  uğradığı  zararlar  var  ise,  bu  zararları  da  kiralayana  tazmin  ettirecektir. 

Ancak, kiralayanın bu zararları tazmin edebilmesi için, malın ayıplı tesliminde veya 

kullanma  aşamasında  ortaya  çıkan  ayıplardan  kendisinin  bir  kusurunun 

bulunmadığını  ispat  edememiş  olması  gereklidir.  Finansal  kiralama  ilişkisinin 

kendine özgü yapısı gereği, yukarıda pek çok kez belirttiğimiz üzere, üç taraflı ve iki 

bacaklı bu ilişkide kiralayan pasif bir roldedir. Kiralayanın kiralananla ilişkisi sadece 

kağıt üzerinde, formaliteden ibarettir ve çoğu durumda kiralananın kiracıya teslimi 

aşamasına katılmamaktadır. Kiracıyla yerine getirmiş oldukları vekalet ilişkisi veya 

bazı yazarlara göre kiracıya tanımış olduğu temsil yetkisine binaen, kiralanan satıcı 

tarafından  bizzat  kiracıya  sağlanmakta,  bu  nedenle  kiralananın  tesliminde  veya 

teslim  sonrasında  çıkan  pek  çok  ihtilaf  noktasında  kiralayanın  kusuruna 

rastlanılmamakta, kusurlu davranış malın sağlayıcısından kaynaklanmaktadır. İşte bu 

nedenlerden  ötürü,  kiralananın  ayıplı  olması  durumunda,  kiracının  zararlarını 

kiralayandan tazmin ettirebilmesi uygulamada genellikle mümkün olmamaktadır298.

297   Kocaağa, a.g.e., s.117. 
298  Altop, a.g.e., s.285.
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2.2.2.3.Kiralayanın Kendisini Sorumsuz Kılma İsteği ve Sonuçları

2.2.2.3.1.Kiralayanın Kendisini  Sorumsuz Kılmasının İlişkinin Niteliği  Gereği 

Olması

Kiralananın  satıcı  tarafından  kiracıya  ayıplı  şekilde  teslim  edilmesi  veya 

teslimden  sonra  ayıpların  kiracı  tarafından  tespit  edilmesi  durumunda,  kiracının 

kiralayana  BK.m.249  vd.  maddelerince  ayıba  karşı  sorumluluğu  yoluna 

başvurduğunda, bu seferde kiralayan malın satıcısına karşı BK. m. 194 vd. doğan 

ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvurabilecektir299. Kiralayan satıcıya karşı dilerse, 

ayıplı malı redde hazır olduğunu beyan edip sözleşmeyi feshedebilecek ya da ayıplı 

malı  alıkoyup,  satım  sözleşmesi  çerçevesinde  ki  ücretten  münasip  bir  miktarda 

indirim talep  edebilecektir.  Ayrıca  kiralayanın  BK.  m.  203 gereğince,  satılan  şey 

miktarı  belirli  misli  bir  şey  ise  yukarıda  belirttiğimiz  haklarından  hiçbirisine 

başvurmayıp, satılanın âri misliyle değiştirilmesini talep edebilecektir.

Ancak bu yaklaşım finansal kiralama ilişkisinin kendine has yapısıyla  pek 

bağdaşmayacaktır.  Çünkü,  her  ne  kadar  bu  ilişki  iki  bacaklı  ve  üç   taraflı  olsa, 

finansal  kiralama  sözleşmesi  ile  kiralananın  sağlanması  için  yapılan  sözleşmeler 

birbirlerinden tamamen bağımsız hukuki sözleşmeler olup ve bunun neticesinde her 

sözleşmenin tarafları tarafı oldukları sözleşmelere istinaden birbirlerine karşı talepler 

ileri sürmek durumunda olsa da, belirttiğimiz bu hususlar bu iki sözleşme arasındaki 

sıkı  ekonomik  bağlılığı  yadsımamıza  neden  olamayacaktır.  Finansal  kiralama 

ilişkisinde, kiracı  ihtiyacı olduğu yatırımı finansal kiralama sözleşmesi ile finanse 

etmekte, bir nevi kiralayandan kredi almaktadır. Bu ilişkide verilen kredinin özelliği 

ise, ayni bir kredi olması, malın mülkiyetinin kiralayandan kalmaya devam etmesidir. 

Yatırıma  ihtiyaç  duyan,  bu  nedenle  malın  üreticisi  veya  satıcısı  ile  gerekli 

görüşmelerde bulunan, satımın esaslarını kararlaştıran kiracıdır.  Yapmış olduğu bu 

görüşmeler neticesinde finansal kiralama şirketiyle irtibata geçen, ve önceden şartları 

kararlaştırılmış  olan  kiralananın  üçüncü kişiden  sağlanması  için  finansal  kiralama 

sözleşmesi kuran kiracıdır. Hatta, kiralayan tarafından kiracıya tanınmış olan vekalet 

299  Köteli, a.g.e., s. 172;  Altop, a.g.e.,  s.158-159.
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veya temsil yetkisi neticesinde malın teslimi dahi bizzat kiracıya gerçekleştirilmekte, 

kiralayan mülkiyetine haiz bulunduğu kiralananla fiziki  bir teması bulunmamakta, 

sadece kağıt üzerinden, formalite gereği bir ilişkisi mevcut olmaktadır300. 

İlişkinin  kendine  has  yapısı  gereği,  kredi  kullandıran  durumunda  olan 

kiralama şirketi, ne kiralayan ne de alıcı sıfatıyla maldaki ayıp dolayısıyla husumet 

yüklenmek  istememektedir.  Kiralama  şirketi  bu  yöndeki  tercihini,  malın  teslim 

alınması  ve  teslimden  sonra  ayıp  kontrolünün  yapılmasını  aralarında  ki  vekalet 

ilişkisi gereği kiracıya bırakmakla açıklamaktadır301. 

Kiralananın  ayıplı  olması  durumunda  ise,  kiracının  finansal  kiralama 

ilişkisinin niteliği  gereği kendi kiralayanına başvuramaması onu çok zor durumda 

bırakacaktır. Çünkü, kiracının söz konusu kiralama bedellerini, kiralananı kullanma 

sonucu  elde  ettiği  gelirle  ödeyeceği  var  sayılmaktadır.  Kiralayan  maldaki  ayıp 

dolayısıyla  kiralanandan  gerekli  randımanı  alamaması  ve  bunun  neticesinde  elde 

ettiği  gelir  azalmasına  karşılık  kiralama  bedellerini  eksiksiz  ödemek  zorunda 

kalacaktır302. Bu nedenle, ayrı bir şekilde kiracının kiralayana, kiralayanında satıcıya 

karşı ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvurması yerine finansal kiralama ilişkisinin 

niteliğine uygun düşen çözüm yolları bulunmaya çalışılmıştır. 

Finansal kiralama ilişkisinin kendisine has yapısı, tarafların bu ilişki ile elde 

etmeyi planladığı beklentilerini esas alarak, finansal kiralama ilişkisinde ki seçme ve 

kullanma riskinin kiracıya, kiracının ödeme güçlüğü riskinin de kiralayana ait olacağı 

ileri sürülmüş, bunun sonucu olarak,  kiralayanın malın ayıplı tesliminde veya daha 

sonra malda ortaya çıkan ayıplardan sorumluğu olmayacağı belirtilmekle beraber, bu 

durumun kiracı için olumsuz neticeler meydana getireceği, bu nedenle de, yukarıda 

detaylı  olarak  anlattığımız  üzere,  kiralananın  satıcı  tarafından  kiracıya  teslim 

edilmemiş  olması  durumunda,  bunun  sorumluluğundan  kiralayanın  kendisini  beri 

kılması için kendisinin satıcıya karşı sahip olduğu hakların kullanılmasını kiracıya 

devrettiği,  bunun  karşılığında  ise,  kiracının  kendisine  karşı  sahip  olduğu  hakları 

300  Kuntalp, a.g.e.,  s.79;  Köteli, a.g.e., s. 172-173;  Kocaağa, a.g.e.,  s.115;  Altop, a.g.e.,  s.159.
301  Köteli, a.g.e., s. 173.
302  Köteli, a.g.e.,  s. 173.
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kullanmasından  vazgeçmesi  durumunun  ayıba  karşı  tekeffülde  de  geçerli  olacağı 

kabul edilmiştir303. 

2.2.2.3.2.Kiracının Ayıp Dolayısıyla Satıcıya Karşı Yöneltebileceği Talepler

Bu çerçevede, kiralayanın kiracıya devrettiği veya kullanılması yönünde yetki 

tanıdığı seçimlik hakları inceleyecek olursak, öncelikle satış sözleşmesindeki bedelin 

indirilmesini talep etme hakkının tamamen geçerli bir şekilde kiralayan tarafından 

kiracıya  devredilebileceğini  söyleyebiliriz.  Bu  doğrultuda,  eğer  kiracıya  satıcıya 

karşı  ileri  sürdüğü  bu  talep  yetkisiyle,  satım  bedelinde  bir  indirim 

gerçekleştirebildiyse,  bunun neticesinde aldığı  bedeli  kiralayana iade edecek,  iade 

ettiği  bu meblağa uygun şekilde de kiralama sözleşmesindeki  ödemeler  tekrardan 

ayarlanacaktır304. Veyahut, kiracı satım sözleşmesindeki bedelin indirimi neticesinde 

elde ettiği bedeli kiralayana vermeksizin kendisinde alıkoyacak,  bunun sonucunda 

kiralama  bedellerine  ilişkin  herhangi  bir  düzenlemeye  ihtiyaç  duyulmayacak, 

kiralama  bedelleri  sözleşmede  kararlaştırılan  bedel  üzerinden  ödenmeye  devam 

edecektir305.

Kiracının  kiralama  sözleşmesi  dolayısıyla  sahip  olduğu,  fakat  satım 

sözleşmesinde  alıcının  satıcının  ayıba  karşı  tekeffülü  gereği  kanunen  elinde 

bulunduramadığı, ayıbın giderilmesini talep etme hakkı, ancak satım sözleşmesinde 

bu hakkın tanınmasına ilişkin açık bir  hükmün varlığı  halinde306 tamamen geçerli 

olarak kiracıya devredilebilecektir307.

Kiralayanın  satıcıya  karşı  sahip  olduğu ve  kiracının  kendisine  karşı  sahip 

olduğu  hakları  kullanmaması  karşılığında  kiracıya  bıraktığı  haklardan  diğerlerine 

nazaran biraz daha önem arzeden sözleşmeden dönme hakkıdır. Dönme hakkı bozucu 

yenilik  doğuran  bir  hak  olduğu  için,  bu  hakkın  kiralayan  tarafından  kiracıya 

303 Burada, kiracının kiralayana karşı sahip olduğu hakları kullanmasından vazgeçmesi bozucu şarta 
tabi  kılınmıştır.  Kiralayanın  kullanılması  yönünden  kiracıya  verdiği  hakkı  etkisiz  kılması 
durumunda,  kiracının  ayıba  karşı  tekeffül  dolayısıyla  kiralayana  karşı  sahip  olduğu  haklar 
canlanacaktır.  Kocaağa,a.g.e.,  s.116;  Kuntalp,a.g.e., s.80- 81.

304   Kuntalp, a.g.e.,  s.81;  Altop, a.g.e.,  s. 164.
305  Altop, a.g.e., s. 164.
306 Tandoğan, c. I/1, a.g.e., s.186.
307  Altop,a.g.e.,  s. 163.
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devredilemeyeceği, diğer seçimlik haklarda da kabul ettiğimiz üzere, hem ilişkinin, 

hem tarafların menfaatlerine daha uygun düştüğü ve dönme hakkı bakımından tek 

yol  olan,  kiralayanca kiracıya  söz konusu hakların  kullanılmasını  bakımından tek 

taraflı  olarak  temsil  veya  karşılıklı  irade  uyuşması  neticesinde  vekalet  yetkisinin 

tanınması gerektiğini kabul ettiğimizden, bu şekilde kiracının kiralayana ait dönme 

hakkını  satıcıya  karşı  kullanması  tamamen  geçerli  olacaktır.  Ancak,  biz  genede 

finansal  kiralama  ilişkinin  kendine  has  niteliği  ve  tarafların  menfaati  gereği  bu 

hakkın her iki tarafça birlikte kullanılmasının daha doğru olacağın kabul ediyoruz.

Kiracının kendisine tanınmış olan sözleşmeden dönme hakkını satıcıya karşı 

kullanması  durumunda  bunun  finansal  kiralama  sözleşmesine  etkisi  meselesi 

üzerinde  yukarıda  detaylı  olarak  durduğumuzdan  ötürü,  burada  yukarıdaki 

görüşlerimize atıf yapmakla yetiniyoruz.

Kiralayanın satıcıya karşı  sahip olduğu haklardan bir  diğeri  olan kiralanan 

malın  miktarı  belirli  misli  bir  eşya  olması  durumunda,  bu  malın  âri  misliyle 

değiştirilmesinin  kullanılması  konusunda  da  kiracıya  yetki  verilmesi  tamamen 

geçerlidir.  Bu durumda,  kiracı  tarafından ayıplı  mal  satıcıya  iade edilecek,  bunun 

üzerine satıcı tarafından satım sözleşmesine uygun mal  kiracıya verilecek, bunun 

neticesinde kiralayan malın mülkiyetini iktisap edecek, finansal kiralama ilişkisi de 

bu yeni mal üzerinde devam edecektir308.

BK.m.250/II  kiralayanın,  kiralanandaki  ayıptan  dolayı  kiracının  uğradığı 

zararları  tazmin  etmesi  kiralayanı  kusurlu  olduğunu  karine  olarak  kabul  etmiştir. 

Kiralayan, malın tesliminde mevcut olan veya daha sonra ortaya çıkan ayıplardan 

kusuru  bulunmadığını  ispat  etmesi  durumunda,  kiracı  zararlarını  tazminini 

kendisinden talep edemeyecektir. Bunun çerçevesinde, kiralayan ayıba karşı tekeffül 

hallerinde  kiracının  kendisine  karşı  mevcut  olan  taleplerini  kullanmaması 

karşılığında,  kendisinin  satıcıya  karşı  sahip  olduğu  haklarını  kullanılmasını 

devrettiğinden bahsettiğimiz üzere, kiralayanın kiralananın ayıplı olması nedeniyle 

satıcıya karşı elinde bulundurduğu zararlarını tazmin ettirme hakkını, kiracının şahsi 

308  Altop, a.g.e.,  s. 169.
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zararlarının tazminini kendisinden istememesi karşılığında devrettiğini görmekteyiz. 

Sadece,  kiralananın  ayıplı  teslimi  veya  sonradan  ortaya  çıkan  ayıplardan  dolayı 

kiralayanın da satıcıyla birlikte kusuru bulunduğu durumlarda daha bir anlam ifade 

edecek  olan  söz  konusu  talep  hakkının  devrinin  hukuki  temelini  ve  söz  konusu 

durumla ilgili çelişki ve çekincelerimizi yukarıda detaylı olarak incelediğimizden, bu 

hususa  ilişkin  yukarıda  anlattığımız  görüşlere  gönderme  yapmakla  kiralananın 

tesliminde ortaya çıkabilecek bir diğer ihtilaf konusuna geçiyoruz.

2.2.2.3.3.Kiracının  Satıcıya  Yöneltebileceği  Talep  Haklarını  Zamanında 

Kullanmamış Olması ve Sonuçları

Kiralananın ayıplı  olması durumunda yukarıda değindiğimiz üzere finansal 

kiralama  ilişkisinin  niteliği  gereği,  kiracının  kiralanandaki  ayıp  dolayısıyla 

kiralayanın  sorumluluğuna  başvurmamasına  karşılık  kiralayanın  da  satıcıya  karşı 

ayıba  karşı  tekeffül  hükümleri  gereğince  sahip  olduğu  hakları  devrettiği309 veya 

kullanılması için kiracıya temsil yetkisi310 verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Biz, 

kiralayan  tarafından,  satıcıya  karşı  sahip  olduğu  hakları  kiracıya  devretmesine 

nazaran,  bu  hakların  kullanılması  konusunda  yetki  verilmesi  gerektiğini  ilişkinin 

niteliğine  daha  uygun  olacağını  kabul  ediyoruz.  Çünkü,  kiracının  bu  yetkisini 

süresinde  kullanmaması,  yani  satıcıya  karşı  ayıba  karşı  tekeffül  hükümlerine 

başvurmaması  kiralananın  maliki  durumundaki  kiralayanın  menfaatleri  ile 

bağdaşmayacaktır.  Böyle  bir  durumda,  kullanılması  bakımından  yetkili  kılınan 

kiracının satıcıya karşı ileri sürmediği talepleri kiralayan bizzat kullanabilecektir311. 

Aynı  şekilde,  kiracı  kullanılması  kendisine  bırakılan  hakları  satıcıya  karşı  ileri 

309  Kiralayanın ayıp dolayısıyla satcıcıya karşı sahip olduğu haklardan fesih hakkı bozucu yenilik 
doğuran bir haktır. Bu nedenle hiç olmazsa bu hakkın kiracıya devrinin mümkün olmaması, bu 
hakkın  kullanılmasının  devredilmesi  gerektiği  görüşünü  kabul  ediyoruz.  Hatta  yukarıda 
belirttiğimiz sakıncalar nedeniyle,  bu hakkın kullanılmasının münhasıran kiracıya bırakılmasına 
karşılık,  hakkın  kullanılmasının  kiralayanın  onayına  tabi  olmasını  tarafların  menfaatine  daha 
uygun düşeceğine inanıyoruz.

310 Yukarıda belirttiğimiz üzere, temsil yetkisi tek taraflı olarak verilir, karşı tarafın kabulüne bağlı 
değildir.  Temsil  yetkisi  verilenin  yapabileceği  şey sadece  bu yetkiyi  kullanmamaktan  ibarettir. 
Finansal  kiralama  ilişkisinde,  kiralayanın  sahibi  olduğu  hakların  kullanılmasını  kiracıya 
devretmesinin karşısında, kiracının kiralayana karşı sahip olduğu hakları kullanmaktan vazgeçmesi 
bulunduğu için, bu duruma temsil yetkisinin verilmesinden ziyade taraflar arasında karşılıklı bir 
vekalet ilişkisinin bulunması daha uygun düşmektedir. 

311  Altop, a.g.e., s. 162.
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sürmediği, bu nedenle de satıcı aleyhine ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvurma 

olanağının  kalmadığı  hallerde,  kiralayana  karşı  ayıp  nedeniyle  bir  talep  ileri 

süremeyecek312, hatta kiralananın maliki olan kiralayanın ayıp nedeniyle doğan her 

türlü  değer  kaybından  kendisi  zarar  göreceği  için,  bu  zararını  kiracıdan  tazmin 

ettirebilecektir313.

BK.  m.  207  hükmü  gereğince,  satıcı  daha  uzun  bir  müddet  için  kefalet 

etmemiş ise, satılan şeyin ayıbından kaynaklanan her türlü davanın, satılandaki ayıp 

teslimden  daha  sonra  ortaya  çıksa  dahi,  teslimden  itibaren  bir  sene  içerisinde 

açılması gereklidir314. Kira sözleşmelerinde ise, hem kiralanan şeyin teslimi sırasında 

mevcut  bulunan hem de kira  müddeti  boyunca ortaya çıkacak ayıplar  kiralayanın 

sorumluluğu  altındadır.  Bu  da  doğal  olarak,  yönetmelikte315 belirtilen  istisnalar 

dışında,  dört  yıllık  asgari  feshedilemezlik  süresi  bulunan  finansal  kiralama 

sözleşmelerinde, sözleşme süresi boyunca kiralayanın ayıba karşı tekeffülü devam 

edeceğini ortaya koymaktadır. Ancak, kiralayan satıcıya karşı ayıp dolayısıyla sahip 

olduğu  hakların  kullanılmasını  kiracının  kendisine  karşı  ayıba  karşı  tekeffül 

hükümlerine başvurmaması karşılığında bıraktığı için, kiracı satım sözleşmesinden 

kaynaklanan ayıba karşı tekeffül hükümlerini teslimden itibaren ki bir yıl içerisinde 

satıcıya karşı ileri  sürmez ise,  artık bu bir  yıllık süreden sonra,  finansal kiralama 

ilişkisi devam ediyor gerekçesiyle kiralayana karşı ayıba karşı tekeffül hükümlerine 

başvuramayacaktır316.  Çünkü  finansal  kiralama  ilişkisinin  niteliği  gereği,  ihtiyacı 

olduğu krediyi bu yöntemle sağlayan kiracının menfaatler dengesine göre bu yükü 

üzerine alması gerekmektedir. 

BK.m.249/II'de  kiracının  ayıp  dolayısıyla   kiralayana  karşı  sahip  olduğu 

fesih  hakkından  feragat  edebileceği  belirtilmişse  de,  kiracının  ayıp  dolayısıyla 

kiralayana karşı sahip olduğu diğer talep haklarından da feragat edebileceğini kabul 

ediyoruz. Buradan da, kiralayanın satım sözleşmesinden doğan ayıba karşı tekeffüle 

312  Altop, a.e., s. 162.
313  Altop, a.e., s. 162.
314  Serozan, a.g.e.,  s. 144- 145.
315 26315  sayılı  Finansal  Kiralama,  Factoring  ve  Finansman  Şirketlerinin  Kuruluş  ve  Faaliyet 

Esasları Hakkında Yönetmelik 
316  Altop, a.g.e.,s. 162.
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ilişkin  haklarının  kullanılmasını,  kiracının  finansal  kiralama sözleşmesi  nedeniyle 

sahip olduğu haklardan feragat etmesine karşılık devrettiği sonucunu çıkarıyoruz. 

Her ne kadar ilk bakışta bu durum kiracı için dezavantajlı gözükse de, çünkü 

kiracı  uzun  süreli  finansal  kiralama  sözleşmesi  müddetince  kiralayana  karşı  ayıp 

dolayısıyla  talepte  bulunabilecekken,  teslimden itibaren  bir  yıllık  gibi  bir  süreyle 

bağlamış  olduğundan,  kiralananın  teslim  edilmemiş  olması  durumunda  ortaya 

çıkacak  olan  ihtimaller  kısmında  belirttiğimiz  üzere,  yapacağı  yatırımı  finansal 

kiralama  yöntemiyle  finanse  etmek  isteyen,  bu  yöntemle  kendisine  pek  çok 

avantajlar  sağlayacak  olan  kiracı,  kiralayanın  finansal  kiralama  sözleşmesinde 

belirttiği adeta bir genel işlem şartı niteliğindeki bu hükmü kabul etmek durumunda 

kalmaktadır.  Kiracı,  kiralayanın  bu  talebini  ya  kabul  edecektir  ya  da  finansal 

kiralama şirketiyle söz konusu sözleşmeyi meydana getirmeyecektir. Bu nedenle, bir 

kredi  kurumu gibi  işlev  gören  finansal  kiralama şirketi  malın  teslim edilmemesi, 

ayıplı  teslimi  gibi  ihtilaflardan  kendisini  uzak  tutmak amacıyla  finansal  kiralama 

sözleşmelerine,  bu  gibi  durumlarda  kiralananın  sağlanması  için  sözleşme  ilişkisi 

içinde  olduğu  üçüncü  kişiye  karşı  elinde  bulundurduğu  hakların  kullanılmasını, 

kiracının  aynı  ihtilaftan  dolayı  bu  sefer  kendisine  karşı  sahip  olduğu  hakları 

kullanmaması karşılığı olarak devretmektedir.

2.3.Kiralananın Tesliminden Kaynaklanan Diğer Sorunlar ve Kiracının Hukuki 

Durumu

Kiralananın  kiracıya  teslim  edilmiş  olmasına  rağmen,  üçüncü  bir  kişinin 

kiralanan  üzerinde,  kiracının  finansal  kiralama  sözleşmesi  çerçevesinde  malı 

kullanmasını ortadan kaldıracak veya güçleştirecek bir hak ileri sürmesi durumu olan 

zapt halinin317, finansal kiralama sözleşmesine etkisinin ne yönde olacağına ilişkin 

herhangi  bir  hükme  Finansal  Kiralama  Kanununda  rastlamamaktayız.  Ancak, 

FKK.m.26  gereğince,  finansal  kiralama  ilişkisinin  niteliğine  aykırı  düşmediği 

gerekçesiyle  Borçlar  Kanunda düzenlenmiş  olan,  kira  sözleşmelerinde kiralayanın 

317  Serozan, a.g.e.,  s. 116- 118;  Tandoğan, c. I/1, a.g.e., s. 147.
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zapta karşı tekeffülüne ilişkin hükümlerini sözleşmeye uygulamamızda bir sakınca 

olmayacaktır. Buna göre, BK. m.253 gereği, üçüncü bir kişinin, kiracının kiralanan 

üzerindeki  haklarıyla  bağdaşmayacak  bir  iddiada  bulunduğu  takdirde;  kiralayan, 

kiracının ihbarı üzerine açılmış olan davayı kendi üzerine alması ve kiracının kira 

sözleşmesi  gereğince  kiralanandan  yararlanmasına  halel  gelmiş  ise,  buna  ilişkin 

zararını tazmin etmesi gerekecektir318.

Üçüncü  bir  şahsın,  kiracının  kira  sözleşmesi  gereğince  kiralanandan 

yararlanmasına  engel  oluşturacak  bir  iddiada  bulunması  üzerine,  kiracı  durumu 

derhal  kiralayana  ihbar  edecektir.  BK.  m.  256/  III  uyarınca,  kiracının  bu  ihbar 

yükümünü ihlal etmesi neticesinde, kiralayanın herhangi bir zararının mevcut olması 

durumunda,  bu  zararını  tazminle  mükellef  olacaktır.  Her  ne  kadar,  kira 

sözleşmelerindeki  zapta  karşı  tekeffüle  ilişkin  hükümleri  arasında  yer  almasa  da, 

satım  sözleşmelerindeki  zapta  karşı  tekeffül  hükümlerinden  BK.  m.  190/  III'te 

bahsedilen, alıcının zapt varlığı veya tehlikesi halinde, satıcıya karşı varolan ihbar 

yükümlülüğünü gereği gibi yapmaması durumunda, eğer alıcı ihbar yükümlülüğünü 

zamanında  ve  gereği  gibi  yerine  getirmiş  olduğu  varsayımında,  hangi  durumda 

bulunması  gerecek  ise,  bu  duruma  nazaran  daha  olumsuz  sonuçlara  ilişkin 

sorumluluğu bulunmayacağı hükmünün, kiralama sözleşmelerinde de geçerli olacağı, 

buna göre, kiralayan ihbar yükümlülüğünü hakkıyla yerine getirmiş olsa idi kiralayan 

hangi  durumda bulunacağı  kabul  ediliyorsa,  sorumluluğu da ancak o halle  sınırlı 

olacağını  kabul  ediyoruz319.  Kiralayan  kendisine  kiracı  tarafından  yapılan  ihbar 

üzerine, ya kiracı aleyhine üçüncü kişi tarafından açılmış davayı üzerine alacak, ya 

da üçüncü kişi aleyhine bizzat dava açmak suretiyle, kiracının kiralanandan sözleşme 

gereği kullanmasına engel olan bu iddiayı ortadan kaldırmaya çalışacaktır.

Kendisine yapılan ihbar üzerine kiralayan, davayı üzerine almaz veya ayrıca 

bir dava açmaz, ya da bu hususları yerine getirmesine rağmen kiracının kiralanandan 

318  Altop, a.g.e., s. 170-171;  Feyzioğlu, a.g.e., s. 528.
319  Serozan, a.g.e.,  s. 118;  Altop, a.g.e.,  s. 171;  Tandoğan, c. I/1, a.g.e.,  s. 158.
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sözleşme  gereğince  yararlanmasını  sağlayacak  bir  sonuç  elde  edememiş  olması 

durumunda BK. m. 253 gereği, kiracının zararlarını tazminle mükellef olacaktır.

Satım  sözleşmelerinde  zapta  karşı  tekeffüle  ilişkin  olan  ve  kira 

sözleşmelerinde de kıyasen uygulanacağı kabul edilen320, BK.189/II uyarınca, eğer 

kiracı söz konusu zapt tehlikesinden sözleşmenin kurulması sırasında haberdar ise, 

artık bu durumda bu zapt tehlikesine bakımından kiralayanın kiracıya  karşı herhangi 

bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Ancak, BK m189/III'e göre ise, üçüncü kişinin bu 

hakkını kiracıdan hile ile gizlemişse, artık bu durumda kiralayanın sorumluluğunu 

kaldıran bir sözleşme kiracı ile kiralayan arasında kurulmuş bile olsa, bu sözleşme 

hükümleri batıl olacaktır321.

 Zararların  tazmini  dışında,  zaptın  finansal  kiralama  sözleşmesine  etkisini 

inceleyecek  olursak;  kiralananın  tamamen  zaptı  durumunda  kiralayan  ile  satıcı 

arasındaki satım sözleşmesi münfesih olacak, yani kendiliğinden ortadan kalkacak ve 

buna ilaveten kiralayan satıcıya karşı BK. m. 192'de belirtilen talep haklarına sahip 

olacaktır. Kiralananın kısmi zaptı halinde ise, eğer kiralayanın malı bu şekil bir zapt 

tehlikesini  biliyor  olsa  idi  almayacağı  anlaşılıyorsa,  bu  halde  sözleşmeyi 

feshedebilecek, böyle bir halin mevcut olmaması durumunda ise zararlarını satıcıdan 

tazmin ettirebilecektir322. Kiralananın tesliminin gerçekleşmemiş olması halinde veya 

teslimin  ayıplı  olması  hallerinde  olduğu  gibi;  kiralayan,  kiralananın  zapta  karşı 

tekeffülünü  üzerine  almamak  için,  finansal  kiralama  sözleşmelerine  koyduğu 

hükümle,  kiracının  kendisine karşı  sahip  olduğu talep haklarını,  kendisinin malın 

sağlayıcısına  karşı  sahip  olduğu   talep  haklarıyla  sınırladığı  ve  bunlarında 

kullanılmasını  kiracıya  bıraktığını  görmekteyiz.  Yukarıda  teslimle  ilgili  diğer 

ihtilaflarda  bahsettiğimiz  üzere  bu  hususunda  hukuki  temelleri,  taraf  menfaatleri 

açısından  yeri  ve  ilişkinin  niteliğine  uygunluğu  benzerlik  arzetmektedir.  Biz,  her 

halükarda, kiralananın ister tam zaptında söz konusu olan münfesih halinde, isterse 

de  kısmi  zapt  halinde  söz  konusu  olabilecek  fesih  halinde,  finansal  kiralama 

320  Tandoğan, c.I/2, a.g.e., s.124-125;  Altop,  a.g.e.,  s.172.
321  Tandoğan, c. I/1, a.g.e.,  s. 148- 149;  Serozan, a.g.e., s. 118- 119;  Altop, a.g.e., s. 172.
322  Serozan, a.g.e.,  s. 119;  Tandoğan, c. I/1, a.g.e.,  s. 162.
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ilişkisinin taraflarının menfaatlerine uygun düştüğü gerekçesiyle, finansal kiralama 

ilişkisinin olabildiğince ayakta tutulması taraftarıyız.

3.FİNANSAL  KİRALAMA  SÖZLEŞMELERİNDE  KİRACININ  DİĞER 

HAKLARI

3.1.Sözleşme Süresi Müddetince Kiralananı Kullanma Hakkı

3.1.1.Kullanma Hakkının Niteliği

FKK.m.13/ I'de, kiracının kiralama sözleşmesi süresince kiralananın zilyedi 

olduğu, sözleşmenin amacına uygun olmak şartıyla kiralanandan her türlü faydayı 

elde etme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Maddeden açıkça anlaşılacağı üzere, 

kiracı sözleşmeye aykırı düşecek davranışlarda bulunmamak şartıyla, zilyedi olduğu 

kiralanandan dilediği gibi yararlanma hakkına sahiptir323. Doğal olarak, kiracının bu 

hakkının karşılığında, kiralayanın,  sözleşme süresi  boyunca kiracının kiralanandan 

yararlanmasına engel olacak davranışlardan kaçınma borcu olduğu anlaşılmaktadır324. 

Bununla  birlikte,  finansal  kiralama  konusu  malın  mülkiyeti  kiralayanda  olduğu, 

malın  kullanılması  hakkı  sözleşme  çerçevesinde  belirli  bir  amacı  sağlamak 

maksadıyla  kiracıya  tanındığı  için,  kiracının  her  türlü  faydayı  sağlama  yetkisi 

sözleşmenin amacı ile sınırlandırılmış olmaktadır.  Bunun neticesinde, kiracı hangi 

ihtiyaç dolayısıyla ve yatırım amacıyla finansal kiralama ilişkisine girmişse, o ihtiyaç 

ve yatırım için malı kullanıp, her türlü faydayı elde edebilecektir325. 

Kiralayanın  bu  borcu,  kiracının  sözleşme  süresince  kiralanandan 

yararlanmasına  engel  olacak  davranışlardan  kaçınması,  kiracının  kiralanandan 

yararlanmasına  katlanmasıdır.  Bu  borç,  bu  haliyle  sadece  olumsuz  bir  borçtur, 

323  Oy/Ünal/Tahan, a.g.e., s.45;  Işıktaç, a.g.e., s. 283.
324  Bu  kapsamda,  doktrinde  kiralayanın  kiracıya  karşı  kiralanan  hakkında  tam  bilgi  verme 

yükümlülüğü olduğu ifade edilmektedir. ( Yavuz,  a.g.m.,  s.733).  Erol/ Yıldırım/ Toroslu,  a.g.e., 
s.267;  Zevkliler, a.g.e.,  s. 305;  Köteli, a.g.e.,  s.203;  Koç, a.g.e.,  s.75;  Kuntalp, a.g.e.,  s.85; 
Kocaağa,  a.g.e.,  s.118;    Altop,  a.g.e.,  s.  173;   Akıntürk,  a.g.e.,  s.  273;  Karaca,  “Finansal 
Kiralama  Sözleşmelerinde,  Kiracının  Kira  Bedelini  Ödemede  Temerrüde  Düşmesi  ve  Hukuki 
Sonuçları-I”,  s. 34.

325  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., s.268;  Kuntalp, a.g.e.,  s.87.
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kiralayanın  bu  borcunu  yerine  getirmesi  için  olumlu  bir  harekette  bulunması 

gerekmemektedir326.  Aksine,  sözleşme  süresince,  kiracının  kiralanandan 

yararlanmasına engel olacak veya yararlanmasını güçleştirecek arıza veya hasarların 

meydana  gelmesi  durumunda,  bunların  giderilmesini  kiralayandan  isteme  hakkı 

mevcut değildir. Şöyle ki, FKK. m.14/ I'e göre, sözleşme süresi içinde hasar ve ziyaı 

sorumluluğu kiracıya aittir.  Kiralayan ancak kendisinden kaynaklanan ve kiracının 

kiralanandan yararlanmasına engel olan davranışlardan sorumludur327.

3.1.2.Kiralananı Kullanma Hakkını İhlal Eden Durumlar

3.1.2.1.Zilyetliğin  Tesis  Edilmemiş  Olması  veya  Tesis  Edilen  Zilyetliğin 

Sonradan Ortadan Kalkması

FKK. m.16 kiralayanın malın sağlanması için sözleşme yapmaması, sözleşme 

yapmasına  rağmen  sözleşme  bedelini  ödememiş  olması  veya  diğer  bir  sebeple, 

kiralananın kiracıya teslim edilmemiş olması durumları için hüküm  ifade etmektedir. 

Kiracının bu maddeden istifade edebilmesi için, kendisine kiralananın tesliminin hiç 

gerçekleşmemiş olması gerekmektedir. Mesela, kiralayan malın üreticisi veya satıcısı 

ile bir satım sözleşmesi kurduğu ve satım bedellerini de taksitler halinde ödemeyi 

kararlaştırdıkları  durumda,  satım  sözleşmesi  geçerli  bir  şekilde  kurulduğu  için, 

kiralanan  kiracıya  teslim  edilecek,  kiracı  ise  kiralama  sözleşmesi  çerçevesinde 

kiralanandan  istifade  etmeye  başlayacaktır.  Bundan  sonra,  kiralayanın  satıcıya 

ödemesi  gereken taksileri  ödememesi  ve temerrüde düşmesi durumunda, satıcının 

borçlu  temerrüdü  hükümlerine  istinaden,  kiralayan  ile  aralarındaki  sözleşmeyi 

feshederek, kiracının zilyetliğindeki malı geri alması, kiracının kiralananı kullanma 

hakkını ihlal edecek, dolayısıyla kiralayan söz konusu borcuna aykırı hareket etmiş 

olacaktır.  Ancak  ne  var  ki,  kiracı  burada  geçici  bir  süre  içinde  olsa,  kiralanan 

kendisine teslim edildiğinden FKK. m. 16 hükmüne gidemeyecek, FKK. m. 23/ II 

gereği, kiralayanın sözleşmeye aykırı harekette bulunduğu, bu aykırılık neticesinde 

de kendisi için artık kiralama sözleşmesine devam etmesinin beklenemeyeceğini ileri 

326   Köteli, a.g.e.,  s.203.
327  Altop, “Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Kiralayanın Borçları”,  s. 6;  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, 

a.g.e.,  s.266;  Kocaağa, a.g.e.,  s.118;  Altop, a.g.e.,  s. 173.
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sürerek, kiralama sözleşmesini feshedebilecek ve FKK. m.25/ II uyarınca, kiralananı 

geri vererek, uğradığı zararları kiralayandan tazmin ettirebilecektir328. 

3.1.2.2.FKK.m.18 Gereğince Devir Yasağı ve İstisnaları

Kiracının  sözleşme  süresince  kiralananı  kullanma  hakkına  koşut  olarak, 

FKK.m.18'de  kiralayanın  kiralananı  üçüncü  bir  kişiye  devredemeyeceği  hüküm 

altına  alınmıştır329.  Kiralayanın,  kiralanan  üzerindeki  mülkiyet  hakkı,  teminat 

amaçlıdır.  Bu nedenle,  maliki  olduğu mal  üzerindeki  tasarruf  yetkisi,  söz konusu 

teminat amacına uygun olarak belirlenecektir. Bu sebeple, kiralayanın malı üçüncü 

bir  kişiye  devri  veya  onu  sınırlı  ayni  haklar  ile  takyit  etmesi,  hem  mülkiyetin 

kiralayanda  kalmasının  sebebi  olan  teminat  fonksiyonuyla  hem  de  kiracının  bu 

ilişkiden beklediği menfaatle bağdaşmayacağı için, kiralayanın kiralananı üçüncü bir 

kişiye devredemeyeceği ifade edilmiştir330.  Ancak, finansal kiralama sözleşmelerinde 

bunun  aksinin  kararlaştırılabileceği,  aksi  kararlaştırılmış  bile  olsa,  kiralayanın  bu 

malı ancak başka bir finansal kiralama şirketine devredebileceğini FKK.m.18/IIc.1'de 

belirtmiştir.  FKK. m.  18/  II  c.2'de ise,  kiralayandan malı  devralan  üçüncü şahsın 

kendiliğinden finansal kiralama sözleşmesindeki kiralayan şahsın yerini alacağı ve 

finansal kiralama sözleşmesiyle bağlı olacağı, m. 18/ III'te ise devrin kiracıya karşı 

geçerli  olabilmesi  için,  onun  bu  devirden  haberdar  edilmesi  gerektiğine 

hükmedilmiştir331. 

FKK. m. 18/ II ve III birlikte değerlendirilmesinden çıkan sonuç, mülkiyetin 

devrinin  aynı  zamanda  finansal  kiralama  sözleşmesinin  de  devri  anlamına 

geleceğidir332. Bu sayede, finansal kiralama ilişkisinin kolaylıkla takip edilebileceği, 

328  Kocaağa,  a.g.e., s.118;   Altop,  a.g.e.,  s.  173;   Altop, “Finansal  Kiralama Sözleşmelerinde 
Kiralayanın Borçları”, s. 6.

329   Zevkliler, a.g.e.,  s. 306;  Köteli, a.g.e.,  s.205;  Yavuz, a.g.e., s. 254;  Akıntürk, a.g.e.,  s. 274.
330  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e.,  s.266;  Kuntalp, a.g.e.,  s.74- 75;  Kocaağa, a.g.e.,  s.119;   Koç, 

a.g.e.,  s. 89.
331  Kiracının, mülkiyetin devrinden haberdar edilmesi için yapılacak ihbar herhangi bir şekil şartına 

tabi değildir. Hatta, kiracı söz konusu devri başka kaynaklardan öğrenmiş dahi olsa, söz konusu 
devir kiracı için de geçerli hale gelecektir. ( Kocaağa, a.g.e., s.120;  Koç, a.g.e.,  s. 90;  Zevkliler, 
a.g.e.,  s. 306;  Akıntürk, a.g.e., s. 274.

332   Kuntalp,  a.g.e.,  s.75;  Kocaağa,  a.g.e.,  s.119- 120;  Hukukumuzda, borç ilişkisinin bir bütün 
olarak devredilemeyeceği kuralının tek istisnası olarak, BK. m. 254/ II'deki, kiralanan taşınmazın 
satımı halinde yeni malikin kira sözleşmesiyle bağlı olacağı söylenmiş olsa bile, bu durum ancak 
yeni  malikin  kira  sözleşmesini  kabul  etme  şartına  bağlı  kılınmıştır.  Borç  ilişkisinin  bir  bütün 
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devir sonucu ortaya çıkabilecek kötü ve  yanıltıcı sonuçların önüne geçilebileceği 

öngörülmüştür333. Kiralananın yeni malikinin, finansal kiralama sözleşmesiyle bağlı 

sayılabilmesini,  ancak  FKK. m.  8  gereği  sözleşmelerin  gerekli  tescil  veya  şerh334 

işlemleri yapılması durumunda mümkün olduğunu kabul ediyoruz335. Aksi durumda, 

kiralama sözleşmesinin tescili veya şerhi gerçekleşmediği durumlarda, yeni malikin, 

söz konusu finansal kiralama ilişkisinden haberdar  olmadığı ve haberdar olmasının 

da  mümkün  olmayacağı  için,  kiralama  sözleşmesiyle  bağlı  olmaması  gerektiğini 

savunuyoruz.  Böyle  bir  durumda,  yeni  malikin  kiracıdan,  kiralananı  talep  etmesi 

üzerine,  kiracı  malı  iade  edecektir.  Bu  aşamadan  sonrada,  FKK.m.23/  II  gereği, 

kiracı, kiralananı sözleşme süresince kullanma hakkının ihlali gerekçesiyle, kiralama 

sözleşmesi feshedilecek ve mevcut zararını FKK. m. 25/ II uyarınca kiralayandan 

tazmin  ettirebilecektir336.  Ayrıca,  yine  kiracının  devirden  haberdar  edilmemesi 

durumunda,  kiracının  iyiniyetle  önceki  kiralayana  karşı  yapmış  olduğu  kira 

bedellerine ilişkin ödemeler de  muteber olacaktır337.

Kiracının,  kiralananı  kullanma  hakkının  bir  diğer  göstergesi,  Finansal 

Kiralama Kanununun 20. maddesidir. Söz konusu maddeye göre, kiralayanın iflası 

halinde,  kiralama  sözleşmesi,  sözleşme  süresi  boyunca  iflas  masasına  karşı 

geçerliliğini sürdürecek, kiralayanın aleyhine icra takibi yapılmış olması durumunda 

ise, kiralama konusu mallar sözleşme süresi içinde haczedilemeyecektir338.

Doktrinde, finansal kiralama konusu malın taşınır bir mal olması durumunda, 

kiralayanın  bu  malı  üçüncü  bir  kişiye  devretmesi  halinde,  finansal  kiralama 

halinde  devri,  6570  sayılı  Gayrimenkullerin  Kiralanması  Hakkıda  Kanunda  taşınmazın  satımı 
halinde yeni malikin söz konusu taşınmazla ilgili önce ki kira sözleşmesiyle bağlı olacağı yönünde 
ki hükmüyle getirilmiştir. 

333  Kuntalp, a.g.e., s.75;   Altop, a.g.e.,  s. 174;  Kocaağa, a.g.e.,  s.1120.
334 Taşınmazlara  ilişkin  finansal  kiralam  sözleşmeleri,  taşınmazın  bulunduğu  tapu  kütüğünün 

beyanlar  hanesine  şerh  edilmesi  gerekecektir.  (  Şaban  Erdikler,  “Gayrimenkul  Leasinginde 
Karşılaşılan Vergisel Sorunlar”, Leasing Dünyası Dergisi, sayı 3, Mart 2002, s.6).

335   Köteli, a.g.e., s.205;  Kocaağa, a.g.e., s.120;  Altop, a.g.e., s. 175;  Sıla Oral, “Finansal Kiralama 
Sözleşmesinin Şekli”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Cilt 4, Sayı 44, Ağustos 2008, s. 1887.

336  Kocaağa, a.g.e., s.120;  Altop, a.g.e.,  s. 175.
337 Ali Tuğlu/Özkan Atila, “Finansal Kiralama İşlemleri”, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2007, s.57.
338 Oy/Ünal/Tahan,  a.g.e.,  s.37-38;  Tuğlu/Atila, a.g.e., s.61;  Güzide Soydemir, “Tarafların İflası 

veya İcra Takibine Uğramasının Finansal Kiralama Sözlemesine Etkisi”,  Legal Hukuk Dergisi, 
Cilt 7, Sayı 80, Ağustos 2009, s. 2423 vd.
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sözleşmesinin de devredilmiş olacağı sebebiyle, söz konusu devir işleminin alacağın 

temliki hükümleri gereği adi yazılı şekilde yapılması gerektiği ileri sürülmüştür339. 

Bizim hukukumuzda,  taşınmazların aksine,  taşınır  mülkiyetinin devri  herhangi bir 

şekil  şartına  bağlı  değildir.  Bu  nedenle,  söz  konusu  devrin,  finansal  kiralama 

sözleşmesini  de  kendiliğinden  devredeceğinden,  taşınır  mülkiyetinin  devrini  adi 

yazılı  şekilde  veya  FKK.  m.  8  gereği  noterlikçe  düzenleme  şeklinde  yapılması 

gerektiği görüşüne katılmıyoruz. Finansal kiralama sözleşmesine konu olan malın bir 

diğer  kiralama  şirketine  devri  kendiliğinden  finansal  kiralama   sözleşmesinin  de 

devri  sonucu  meydana  getirir,  bu  sonuç  kanun  gereğidir.  Kanunun,  bir  olguya 

kendiliğinden bağladığı sonucun, olgunun kendisini etkilemesi kabul edilemez. Bu 

nedenle  finansal  kiralama  konusu  taşınır  bir  malın  devri  söz  konusu  olduğunda, 

hukukumuzdaki temel prensip gereği, bu devir herhangi bir şekil şartına bağlı olarak 

yapılmayacaktır340.  Ancak,  FKK.  m.  8'de  belirtilen  tescilin  kendisinden  beklenen 

fonksiyonu  tam  anlamıyla  sağlayabilmesi  için,  söz  konusu  sicilde  yeni  maliki 

gösterecek  şekilde  bir  değişikliğin  yapılması  gerektiği  yönünde bir  düzenlemenin 

Finansal Kiralama Kanununda yer alması yerinde olacaktır.

3.2.Kiracının Kiralama Konusu Malı Alım ( İştira ) Hakkı

3.2.1.Hakkın Niteliği

Alım ( iştira ) hakkı, hak sahibine karşı tarafa yönelmesi gereken tek taraflı 

bir  irade beyanıyla,  hak konusu malın mülkiyetini  iktisap etme gücünü veren bir 

haktır341. FKK. m. 9'da sözleşme süresi sonunda, tarafların kiracıya malın mülkiyetini 

alma  hakkını  tanıyabileceği  ifade  edilmiştir342.  Bu  nedenle,  bizim  hukukumuzda 

339  Köteli, a.g.e., s.208. Finansal kiralama konusu malın taşınmaz olması durumunda, FKK. m. 8/I 
gereğince finansal kiralama sözleşmesinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh dilmesi, üçüncü 
kişilerin  söz  konusu  taşınmazın  mülkiyetini  iktisap  etmeleri  durumunda,  iyiniyet  savunması 
yapmalarını  engelleyecek,  böylece,  kiracının  kiralanan  üzerindeki,  sözleşmeden  kaynaklanan 
haklarının zarar görmesi tehlikesi ortadan kalkmış olacaktır. ( Erden Kuntalp; “Taşınmaz Finansal 
Kiralaması”; Leasing Dünyası Dergisi, Sayı 3; Mart 2002; s.1).

340  Altop, a.g.e.,  s. 176;  ( Murat Dönmez, “Finansal Kiralama Konusu Malların Haczi”,  Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, sayı 79, Kasım- Aralık 2008, s. 310 vd. ).

341  Tandoğan, c. I/1, a.g.e., s.271.
342  Kiracıya  sözleşme  süresi  sonunda  böyle  bir  hakkın  tanınabilmesi,  finansal  kiralama 
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kiracıya alım ( iştira ) hakkının tanınması, sözleşmenin esaslı bir unsuru değildir343. 

Maddenin  lafzından  açık  bir  şekilde  anlaşılacağı  üzere,  kiracıya  alım  hakkının 

sözleşme  süresi  sonunda  tanınabileceği  hüküm  altına  alınmıştır.  Buradan  çıkan 

sonuç, sözleşmenin, sürenin dolması sebebi dışında herhangi bir sebeple sona ermesi 

durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmayla dahi,  kiracıya bu tarzda bir alım hakkı 

tanıyamayacaklarıdır.

Finansal  kiralama  ilişkisinde,  yapacağı  yatırım için  ihtiyaç  duyduğu  malı, 

kiralama şirketine başvurarak sağlayan kiracının, sözleşme süresi boyunca ödeyeceği 

kiralama bedelleriyle, kiralayanın malın sağlanması için satıcıya ödediği bedeli, bu 

ilişkiden beklediği getiriyle birlikte amorti ettiğinden dolayı, kendisi için kiralayana 

nazaran  daha   çok  önem  arzeden  malı,  tek  taraflı  irade  beyanı  ile  mülkiyetine 

geçirebilmesi ilişkinin niteliğine tam olarak uygun düşmektedir.  Finansal kiralama 

ilişkisinde,  kiracıya  tanınan  bu  hakkın  hukuki  niteliği  hakkında,  aynı  kanun 

içerisinde  birbiriyle  çelişkili  olan  m.  9  ve  23  hükümlerinden  kaynaklanan, 

tartışmaları,  yukarıda  anlattığımız  üzere,  burada  bu  konuya  nazaran,  bu  hakkın 

sözleşme süresi sonunda kullanılması konusunu inceleyeceğiz.

3.2.2.Alım Hakkının Doğumu Koşulları ve Bunun Finansal Kiralama İlişkisinin 

Niteliğine Uygunluğu

FKK. m. 24'e göre, sözleşme sona erdiğinde, sözleşmeden kaynaklanan satın 

alma  hakkı  bulunmayan  veya  bu  hakkını  kullanmayan  kiracının,  mal  derhal 

kiralayana  geri  vermekle  yükümlü  olduğu  ifade  edilmiştir344.  Hem  bu  maddenin 

gerekçesinden,  hem kanundaki  yeri  hem de lafzı  dikkate  alındığında,  bu hükmün 

sözleşmelerini adi kira sözleşmelerinden ayrılmasını sağlayan önemli bir özelliktir. ( Mertol Can, 
“Finansal Kiralama Sözleşmesi ile Kiralanan Gemilerin İşletilmesinden Doğan Borçlardan Kimin 
Sorumlu Olduğu Meselesi”,  Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara, 14 
Mayıs 1999, s.206;  Toker, “a.g.m.,  s.5).

343 Kiracı,  sözleşme  süresi  sonunda  kiralananı  alım  hakkını  elinde  bulundursa  bile,  bu  hakkını 
sözleşme konusu olan mala ihtiyacının kalmaması veya sözleşme süresi sonunda o malın daha yeni 
teknolojiye  sahip  olanına  ihtiyaç  duyması  gibi  sebeplerle  kullanmayabilir.  (  Murat  İncekara, 
“Operasyonel  Kiralama mı?  Finansal  Kiralama mı?”, Leasing Dünyası  Dergisi,  sayı  8,  Eylül 
2003, s.6.)   Zevkliler,  a.g.e., s. 305;   Yavuz,  a.g.e.,  s. 240;  Işıktaç,  a.g.e.,  s. 280;   Kantek, 
a.g.m., s. 38;  Ahmet Buldam, “Nasıl  Bir Değişim?”,  Leasing Dünyası  Dergisi, sayı  7, Nisan-
Mayıs-Haziran 2003, s.4;  Güneş Yılmaz, Leasing- Finansal Kiralamada Mevcut Durum ve Son 
Değişiklikler”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, s.41-42, Ocak- Şubat 2008, s. 150.

344  Kuntalp, a.g.e.,  s. 98;  Kocaağa, a.g.e.,  s. 154;  Akıntürk, a.g.e., s. 273.
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sözleşmenin  süresinin  dolması  ve  diğer  sebeplerle  sona  ermesine  ilişkin  olduğu 

sonucu çıkacak, buna göre sözleşme, süresi dolmadan başka bir nedenle sona ermiş 

dahi olsa, kiracıya alım hakkının tanınmış olması şartıyla bu hakkını kullanabileceği 

söylenebilecektir.  Ancak,  bu  sonuç finansal  kiralama ilişkisi  için  kabul  edilemez. 

Finansal  kiralamaya  ilişkin  kanuni  bir  düzenlemenin  bulunmadığı  ülkelerde, 

sözleşmeye konan bir hükümle, sözleşme süresinin dolması sebebiyle sözleşmenin 

sona  ermesi  durumunda  kiracıya,  kiralananı  satın  alma  hakkı  tanındığı 

görülmektedir345. 

Kiracıya,  kiralananı  satın  alma  hakkının  tanınmasındaki  maksat,  sözleşme 

süresi boyunca kiralayan ödediği kiralama bedelleri ile, kiralayan açısından gerekli 

geri dönüşün sağlandığı, bundan sonra malın mülkiyetinin kendisinden kalmasından 

çok, kiracıya geçmesinin önem arzettiği gerçeğidir346.  İşte, FKK. m. 24 hükmüyle 

hareket  edersek,  sözleşmenin  sürenin  dolması  dışında  herhangi  bir  sebeple  sona 

ermesi  durumunda  da  kiracının  tek  taraflı  irade  beyanıyla  malın  mülkiyetini 

kazanacağını  söylememiz  gerekecektir.  Fakat  bu  sonuç,  bu  hakkın  kiracıya 

tanınmasındaki temel amaç olan, kiralayanın vermiş olduğu kredinin sözleşme süresi 

boyunca ödenen kiralama bedelleriyle  kendisine dönüşü sağlandığı için kiralanandan 

fazla bir beklentisi kalmadığı  sonucunu sağlamaktan uzak kalacaktır. Bu nedenle, 

FKK.  m.24'te  belirtilen,  satın  alma  hakkı  bulunmayan  kiracı  ifadesini,  sözleşme 

süresinin dolması dışında, başka bir sebeple sona ermiş olan sözleşmenin kiracısını 

da  kapsayacak şekilde  geniş  yorumlamamız  hem tarafların  menfaatlerine  hem de 

ilişkinin niteliğine uygun düşecektir347.

Ayrıca,  FKK.  m.  25'ten  finansal  kiralama işleminin  aslında  bir  finansman 

aracı  olduğu,  bu yöntemle  kiralayan tarafından kiracıya  bir  tür  kredi  verildiği  ve 

bunun doğrultusunda da kiracının alım hakkına ancak,  kiralayanın vermiş  olduğu 

kredinin  geri  dönüşümü  sonunda  sahip  olacağı  anlaşılmaktadır.  FKK.m.25'te, 

kiracının  kusuru  dolayısıyla  kiralayanın  sözleşmeyi  feshetmesi  durumunda,  malı 

kiracıdan  geri  almakla  birlikte,  vadesi  gelmemiş  kiralama  bedellerini  de  talep 

345  Altop, a.g.e., s. 262- 263.
346   Kuntalp, a.g.e.,  s. 98.
347  Altop, a.g.e., s. 263; Kocaağa, a.g.e.,  s. 154;  Yavuz, a.g.e.,  s. 251.
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edebileceği belirtilmiştir.348 Finansal kiralama ilişkisini sadece, adi kira işlemi olarak 

nitelendirmiş  olsaydık,  kiralayanın  malı  geri  almasından  sonra  bir  de  vadesi 

gelmemiş kira bedellerini talep etmesini açıklayamazdık. Finansal kiralama ilişkisi 

özünde  bir  kredi  ilişkisi  olduğu  ve  kiralanan  teminat  amacıyla  kiralayanın 

mülkiyetinde  kaldığı  için,  sağlamış  olduğu  kredinin  kendisine  dönüşünü 

sağlayabilmesi bakımından, kiralayana vadesi gelmemiş kiralama bedellerini de talep 

etme yetkisi tanınmıştır349. 

Malın mülkiyetinin sözleşme süresince kiralayanda kalmasının, kiracının alım 

hakkıyla  olan  bağlantısını  açıklayacak  olursak,  kiralananın  mülkiyeti  kiralayanın 

sağlamış olduğu kredinin kendisine geri dönüşü için, kiracının ödeme güçlüğü içine 

düşme riskine karşı, kiralayanda bırakıldığı sonuca varacağızdır. Kiralayan, kiralama 

bedellerini tahsil edemediği bir durum söz konusu olması halinde, mülkiyet hakkına 

istinaden  malı  geri  alacak  ve  bu  malı  ekonomik  olarak  değerlendirerek,  kiracıya 

vermiş olduğu kredinin geri dönüşünü sağlayacaktır. Eğer, sözleşme süresi boyunca, 

kiralama bedelleri  muntazam şekilde kiralayana ödenir  ise,  kiralayan bu ilişkiden 

beklediği  menfaate  kavuşmuş  olacak,  malın  mülkiyetinin  kendisine  kalmasının 

sağlamış olduğu teminat fonksiyonuna gereksinimi kalmayacaktır.  İşte bu sebeple, 

malın  teminat  amacı  kendisi  için  önem  arz  etmeyen  kiralayan  açısından,  malın 

mülkiyetinin kiracıya geçmesinde herhangi bir sakınca bulunmayacaktır. Bu durum, 

kiracıya  alım  hakkının  ancak,  sözleşmenin  süresinin  dolması  sebebiyle  sona 

erdiğinde  ve  bütün  kiralama  bedelleri  kiralayana  ödenmiş  olduğu  varsayımında, 

kendisine tanınacağı  gerçeğini  yansıtmakta ve ilişkinin niteliğine en uygun sonuç 

olarak gözükmektedir350.  Uygulamada da çoğunlukla,  sözleşme süresinin sonunda, 

kiralama  konusu  mal  kararlaştırılan  sembolik  bir  bedel  üzerinden,  alım  hakkına 

istinaden, kiracının mülkiyetine bırakılmaktadır351.

3.2.3.Alım ( İştira ) Hakkının Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamaları 

348 Sözleşmenin kiralayan tarafından feshedilmesi halinde,  kiralayanın kiracıdan vadesi  gelmeyen 
kira bedellerini talep edebileceğine ilişkin bkz. Yargıtay 19.HD. 2001/5068 E. 2002/2302 K. sayılı 
28.03.2002 tarihli içtihat

349  Kuntalp, a.g.e.,  s. 98.
350  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e., , s.258- 259;   Kuntalp, a.g.e.,  s. 98- 99.
351  Erol/ Yıldırım/ Toroslu, a.g.e.,  s.259.
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Finansal  kiracının,  sözleşme  süresi  sonunda  tek  taraflı  irade  beyanı  ile 

kiralananın mülkiyetini iktisap etmesi batılı uygulamalarda çeşitli biçimlerde ortaya 

çıkmaktadır.  Örneğin,  A.B.D.  Hukukunda,  finasal  kiralama ilişkisinin  doğumu ve 

gelişimi,  kiracının  sözleşme sonunda kiralananın  mülkiyetini  kazanmasına  ihtiyaç 

duyulmayacak  şekilde  gerçekleşmiştir.  Anglo-Sakson  hukukunda  finansal 

kiralamanın temeli olarak gösterilen “lease” kavramı, zamanla sınırlı mülkiyet olarak 

anlam  ifade  etmiş,  hiçbir  zaman  kiralananın  kesin  mülkiyetini  kiracı  tarafından 

kazanılmasına yol açmamıştır352. Avrupa ülkeleri arasında finansal kiralamaya ilişkin 

ilk pozitif düzenlemeye sahip olan Fransa'da ise, finansal kiralama sözleşmesinde, 

sözleşme  süresi  sonunda  kiracıya  kiralananı  satın  alma  konusunda  bir  opsiyon 

tanınmış olması, sözleşmenin bir şartı olarak kabul edilmiştir353. 

Bizim hukukumuzda ise, FKK. m. 9 bu durumu düzenlemiştir. Bu maddeden 

çıkan  sonuç,  sözleşme  süresi  sonunda,  kiralama  konusu  malın  kiracı  tarafından 

mülkiyetinin  kazanılması  sözleşmenin  olmazsa  olmazı  olarak  düzenlenmemiş, 

tarafların anlaşmasına bırakılarak,  A.B.D. Hukuku ile Fransa Hukuku arasında bir 

orta yol çizildiğidir354. FKK.m.9'un düzenleme tarzına bakacak olursak, aslında böyle 

bir hükmün kanunda yer almasına gerek olmadığı, istekleri doğrultusunda tarafların 

bu  hususu  düzenleyebilecekleri  neticesine  varmaktayız.  Her  ne  kadar,  kanun 

koyucunun söz konusu düzenleme ile, yatırımcıları, malın sözleşme süresi sonunda 

mülkiyetini  kazanacakları  gerekçesiyle,  finansal  kiralama  ilişkisine  teşvik  etmiş 

olduğu söylense bile, uygulamada genellikle, güçlü taraf olan kiralama şirketlerinin 

hazırladığı tip sözleşmeler ve bu sözleşmelerdeki genel işlem şartı benzeri hükümler 

gereği, kiracıya sözleşme süresi sonunda alım hakkının tanınıp tanınmayacağı gene 

kiralama şirketlerinin inisiyatifinde olacaktır355.

352  Köteli, a.g.e.,  s. 238.
353  Köteli, a.e.,  s. 239.
354  Köteli, a.e.,  s. 242- 243. 
355  Köteli, a.e.,  s. 243.
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SONUÇ

Temelinde bir malın mülkiyetinden çok, o malın ekonomik işe yararlılığını 

elinde bulundurmayı daha önemli gören finansal kiralama sözleşmeleri,  ülkemizin 

hukuk  sisteminde,  yabancı  yatırımların  artmaya  başladığı  1980'li  yıllarda  yer 

bulmaya  başlamıştır.  Yatırımcıların  yapmayı  planladığı  yatırımlarını  finanse 

edebilmek  için  başvurdukları  finansal  kiralama  kurumu,  10.06.1985  tarihinde 

çıkartılan Finansal Kiralama Kanunu ile yasal zemine oturtulmuştur.

Çalışmamız boyunca pek çok sefer değindiğimiz üzere, 1985 tarihli bu yasa 

finansal kiralamanın gerek hukuki niteliği, gerek tarafların hakları ve borçları olmak 

üzere  daha  birçok  konuda eksik  düzenlemeler  içermektedir.  Bu amaçla,  kanunun 

yürürlüğe  girdiği  tarihten  bu  yana  bir  takım  düzenlemelere  gidilmiş  ve  finansal 

kiralama sözleşmelerinin günümüz ekonomik koşullarına uyarlanabilmesi çalışmaları 

yapılmıştır.

Çalışmamızın konusunuda,  asıl  olarak kanunda düzenlenmeyen veya eksik 

düzenlenen hususlara ilişkin boşlukların doldurulması, özellikle de finansal kiralama 

ilişkisinin  kendisine  özgü  niteliğinden  kaynaklanan  finansal  kiracı  ile  finansal 

kiralayan arasındaki hak ve borçların dağılımı oluşturmaktadır.

Taraflar  arasındaki  hak  ve  borçlara  ilişkin  değerlendirmemizden  önce,  bu 

hususta  belirleyici  olan finansal kiralama ilişkisinin kendine özgü yapısı  üzerinde 

durmamız  yerinde  olacaktır.  Finansal  kiralama  ilişkisinde,  yapacağı  yatırım  için 

finansman  ihtiyacı  duyan  yatırımcı  farklı  mülahazalar  ile  finansal  kiralama 

sözleşmesi  yapma  gereği  duymaktadır.  Yatırımcı  kimi  zaman  nakit  sıkıntısı 

nedeniyle, kimi zaman ise yapacağı yatırımın finansmanının bu şekilde sağlayarak 

elindeki mevcudu başka bir yatırıma aktarma gibi, temelinde bir nevi kredi ihtiyacı 

olan çeşitli düşünceler ile finansal kiralama ilişkisine taraf olmaktadır.
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Bu yöntem ile,  finansman  ihtiyacı  duyan yatırımcı  hem yapacağı  yatırımı 

diğer  finansman  araçlarına  nazaran  daha  süratle  sağlamakta,  hem  de  finansal 

kiralama konusu malın mülkiyeti  kiralayanda kaldığından ve bu durum kiralayan 

açısından ayni bir teminat oluşturduğundan, ek bir teminat göstermek yükümünden 

kurtulmaktadır. 

Finansal  kiralama  ilişkisinin  yatırımcıya  sağladığı  avantajlarla  ilgili 

değerlendirmelerimizi  yaparken  bahsettiğimiz,  finansal  kiralamanın  kendisine  has 

yapısı  bizi,  bu  ilişkin  hukuki  niteliği  hakkında  tespitte  bulundurmamızı 

gerektirmiştir.  Finansal  Kiralama  Kanunumuzda  finansal  kiralama  sözleşmesinin 

hukuki  niteliğine  ilişkin  herhangi  bir  hüküm  bulunmamaktadır.  FKK.m.26 

sözleşmeye Finansal Kiralama Kanununda uygulanacak hüküm bulunmadığı hallerde 

Borçlar  Kanununun  genel,  ilişkinin  mahiyetine  aykırı  düşmediği  takdirde  özel 

hükümlerinin uygulanacağını belirtmekle yetinmiştir. FKK. m. 26 hükmü gereğince 

finansal  kiralama  ilişkisine,  kanunda  hüküm bulunmayan  hallerde,  mahiyetine  de 

aykırı  olmadığı  gerekçesiyle,  Borçlar  Kanununun  kira  sözleşmelerine  ilişkin 

hükümlerin  uygulanması  sebebiyle,  doktrinde  bir  takım  müelliflerce  finansal 

kiralama sözleşmesinin hukuki niteliğine ilişkin değerlendirme sonuçlarının kendine 

özgü bir  kira  sözleşmesi  olduğuna yöneltmiştir.  Çalışmamızın  çeşitli  safhalarında 

belirttiğimiz üzere, finansal kiralama sözleşmelerinin hukuki niteliğini kendine özgü 

kira sözleşmesi olduğu tespiti yerinde değildir.

Şöyle ki; finansal kiralama ilişkisinin temel noktasını yatırımcının duyduğu 

finansman ihtiyacı oluşturmaktadır. Yatırımcı ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyacını 

karşılamak için bu ilişkiye taraf olduğundan doğal olarak ilişkinin esaslı unsuru olan 

finansman, ilişkinin hukuki niteliğini  de oluşturacaktır.   Kiralama şirketi,  kiracıya 

ihtiyaç  duyduğu  doğrultuda  bir  nevi  kredi  vermekte,  bu  kredinin  teminatı  olarak 

kiralama  konusu  malın  mülkiyetini  kendisinde  tutmaktadır.  Kiracıda  ekonomik 

mülkiyeti kendisine tahsis edilen kiralananı dilediği doğrultuda kullanmakta, adeta 

ayni  bir  kredi  almış  bulunmaktadır.  Bu  nedenle,  finansal  kiralama  sözleşmesinin 
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hukuki niteliğinin kendisine özgü kredi sözleşmesi olduğu görüşü ilişkinin niteliğine 

en uygun olan değerlendirme olacaktır. 

Çalışmamızda, çalışmamızın konusunu oluşturan kiracının hakları ve borçları 

ile ilgili olarak kanunda belirtilen kiracının hakları ve borçları üzerinde hem kanun 

çerçevesinde,  hem  de  uygulamada  karşılaşılan  sorunlar  nezdinde  hukuki 

değerlendirmeler ve çözüm arayışlarında bulunduk. Kiracının hakları ve borçlarından 

diğerlerine nazaran biraz daha önem arz eden ve bizim de üzerinde biraz daha detaylı 

durduğumuz noktalar, kiracının kira bedelini ödeme borcu ile, kiracının kiralananın 

zilyetliğini  isteme  hakkı  yani  kiralayanın  malı  teslim  etme  borcu  ve  bunlardan 

kaynaklanan sorunlardı.

Bunlardan  kiracının  kiralama  bedellerini  ödeme  borcu  başlığı  altında, 

kiracının kiralama bedellerini ödemede temerrüde düşmesi durumunda, FKK. m.23 

gereği  kiralayanın  kiralama  sözleşmesini  feshetmesinin  yegane  sonuç  olmadığını, 

FKK. m.23'ün kanunun sözleşmenin sona ermesi başlığı altında düzenlendiği için, 

sadece sözleşmenin feshinden bahsedildiğinin ve bunun da gayet doğal olduğunun, 

kiracının  kiralama  bedellerini  ödeme  borcuna  aykırı  davrandığı  durumlarda, 

FKK.m.26 gereği kiralayanın kiracıya karşı BK. m. 106'dan doğan talep haklarına 

sahip  olabileceğini,  bu  yaklaşımında  ilişkinin  kendine  has  yapısına  daha  uygun 

olacağını belirttik.

Tezimizin  bir  diğer  önemle  üzerinde  durduğumuz  konusu  ise,  kiracının 

kiralananın teslimini kiralayandan talep etme hakkı, yani kiralayanın malın teslimini 

kiracıya  sağlama  borcu  ve  bu  borçtan  kaynaklanan,  gerek  malın  tesliminin 

gerçekleşmemiş olması gerek malın teslimin gerçekleşmiş olmasına rağmen bunun 

süresinde gerçekleşmemiş olması gerekse de malın tesliminin süresinde gerçekleşmiş 

olmasına rağmen, teslimi gerçekleştirilen kiralananda bir takım ayıpların bulunması, 
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kiralananın sözleşmede öngörülen şartların dışında bulunması hususları ve bunların 

uygulamada  yarattığı  problemler  ile  bu  problemlere  hukuk  düzleminde  çözüm 

arayışlarıdır.

Finansal  kiralama  ilişkisinin  hem kiracı  açısından  en  asli  hakkını  hem de 

kiralayan açısından en asli borucunu oluşturan malın teslimine ilişkin, öncelikle bu 

teslimin  gerçekleştiriliş  biçimi  üzerinde  durduk  ve  bu  teslimin  mutlak  kiralayan 

tarafından  kiracıya  gerçekleştirilmesinin  şart  olmadığını,  kiracının  kiralayan  ile 

aralarındaki vekalet  ilişkisine istinaden ki,  bu vekalet  ilişkisi,  kiralayanın kiracıya 

karşı  kendi sorumsuzluğunu ilan etmesi  ve kendisinin satıcıya karşı  sahip olduğu 

hakların kullanılmasının kiracıya devrinde anahtar olacaktır, malın teslimini satıcıdan 

alabileceğine değindik. Vekaletname görüşünün, tek taraflı temsil görüşüne nazaran, 

kiralayanın  sorumsuzluğu  karşısında,  satıcıya  karşı  elinde  bulundurduğu  talep 

haklarının kiracıya  devrini  daha sağlam temelli  olarak açıklayabileceğini  belirttik. 

Çünkü, eğer kiralayandan kiracıya doğru verilmiş olan tek taraflı bir temsil yetkisine 

istinaden,  kiracının  haklarını  olumsuz  yönde  etkileyebilecek  olan  kiralayanın 

kendisini sorumsuz kılmasının, mümkün olmayacağını belirttik. 

Bunun  dışında  malın  teslimine  ilişkin  problemleri  düzenleyen  FKK.m.16 

nazara alınarak, FKK. m. 26 gereğince ilişkiye uygulanması gereken BK. m. 106'nın 

kanundaki  düzenleniş  ruhuna  aykırı  şekilde,  kiralayanın  temerrüdündeki  sadece 

kusurlu davranışlarda sorumlu olacağı şeklindeki görüşlerin hukuka aykırı olacağını, 

çünkü hukuk sistemimizde borçlunun temerrüdünde kusurun şart olmadığını, sadece 

kusurun bulunmadığı  durumlarda  karşı  tarafın  mütemmeride  karşı  yöneltebileceği 

BK. m. 106'dan kaynaklanan haklarından bir takım sınırlamaların meydana geleceği 

hususu  üzerinde  durduk.  Ayrıca  bu  görüşümüzü  başta  eğer  kiralayan  kusurlu 

olamadığı  durumlarda  kiracıya  karşı  tamamen  sorumsuz  olacaksa  ne  diye  kendi 

sorumluluğunun  kalkması  durumunda,  satıcıya  karşı  ileri  sürebileceği  talep 
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haklarının kullanımı devrettiği görüşü ve pek çok hukuk mantığına uygun görüşlerle 

temellendirdik.

Çalışmamızın ilerleyen safhalarında ise, kiracının şahsi zararlarının tazminini 

satıcıdan istemesinin en garanti ve tartışmasız yolunun, kiralayanın satıcı ile malın 

sağlanmasına ilişkin sözleşmeyi yaparken bu sözleşmeye buna ilişkin özel bir hüküm 

koydurması  olduğuna  değindik.  Ayrıca,  kiracının  vekalet  ilişkisiyle  dahi 

temellendirmiş de olsak, kiralayanı sorumsuz kılıp, onu satıcıya karşı sahip olduğu 

talep  haklarının  kullanılmasını  üzerinde  almasındaki  temel  nedenin,  finansman 

ihtiyacı  olan ve bu doğrultuda kredi  ihtiyacı  duyan yatırımcı  kiracının,  kendisine 

göre  daha  güçlü  durumda  bulunan  kiralama  şirketinin  bir  nev'i  genel  işlem şartı 

niteliğindeki  sözleşmeye koyduğu bu hükmü kabul  etmek durumunda kalmasının 

yattığı tespitinde bulunduk.

Kiralananın tesliminden kaynaklanan ve uygulamada pek çok ihtilaf yaratan 

kiralananın  ayıplı  olması  halinde  de  malın  teslim  edilmemesindeki  görüşlerimiz 

temelinde  yaklaşımlarda  bulunarak,  bu  problem  için  de  çözüm  arayışlarında 

bulunduk. 

Çalışmamızın konusunu oluşturan kiracı  ve onun finansal  kiralama ilişkisi 

içindeki hak ve borçlarını derinlemesine inceleyerek, 1985 tarihli Finansal Kiralama 

Kanundaki eksiklikleri ve bu eksiklikleri ilişkinin niteliğine en uygun şekilde nasıl 

çözülebileceğine  ilişkin  değerlendirmeler  yaptığımız  finansal  kiralama 

sözleşmelerindeki sorunlar, Türk Hukukunda yer bulduğu 1980'li yıllardan bu yana 

gerek uygulamada finans şirketlerinin çalışmaları gerekse bu konu üzerinde yapılan 

akademik çalışmalar  ile  belirli  nispetlerde aşıldı.  Çalışmamızın başından bu yana 

finansman  özelliğini  vurguladığımız  ve  ekonomik  hayattaki  diğer  finansman 

şekilleriyle  karşılaştırdığımız  finansal  kiralama,  yatırımcılar  için  pek  çok avantajı 
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ekonomik bazda  taşımaktadır.  Çalışmamızda  ileri  sürdüğümüz hukuki  boşlukların 

yaptığımız  tespit  ve  değerlendirmeler  doğrultusunda  doldurulması  takdirinde,  her 

geçen  gün  yatırımcılar  nezdinde  rağbet  gören  finansal  kiralama,  finansman 

pazarındaki  payını  daha  da  arttırarak,  finansmanın  en  kolay  ve  garanti,  kiracı 

açısından en avantajlı yöntemi haline gelecektir.
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