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TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA TEHLĠKE SORUMLULUĞU VE 

DENKLEġTĠRME (TBK. m. 71) 

SENEM SARAÇ 

 

 

ÖZ 

 

      

     Özel düzenlemeler ve istisnai durumlarda mahkeme içtihatları ile uygulama alanı 

bulan tehlike sorumluluğu açısından Türk hukukunda önemli bir geliĢme 

yaĢanmıĢtır. Bu geliĢme, tehlike sorumluluğuna iliĢkin 1 Temmuz 2012 tarihinde 

yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı TBK’nin 71. maddesinde genel bir düzenlemeye 

yer verilmesidir. Türk hukukunda daha önce tehlike sorumluluğu, özel düzenlemeler 

ve istisnai durumlarda mahkeme içtihatları ile uygulama alanı bulduğundan, 

çalıĢmamızın konusunu teĢkil eden hüküm, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda karĢılığı 

olmayan bir hükümdür. Bu nedenle, TBK m.71 düzenlemesinin değerlendirilmesi 

sorumluluk hukuku açısından büyük önem arz etmekte ve bir zorunluluk teĢkil 

etmektedir.  

 

     ÇalıĢmamızın konusunu, söz konusu düzenlemenin tehlike sorumluluğu açısından 

Türk hukukunda ne Ģekilde etki yaratacağı, uygulama koĢulları ve tazminat 

hükümlerinin değerlendirilmesi teĢkil etmektedir. Bu çerçevede çalıĢmamızda, TBK 

m. 71 düzenlemesinin uygulama alanı, sorumluluğun koĢulları ve sorumlu olarak 

öngörülen kiĢilerin tipik tehlikenin gerçekleĢmesi ile meydana gelen zararı hangi 

hükümlere göre tazmin edeceği üzerinde durulmakta ve düzenlemeye iliĢkin bazı 

eleĢtirilere de yer verilmektedir.  
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THE LIABILITY OF DANGER AND ADJUSTMENT UNDER TURKISH CODE 

OF OBLIGATION (TCO. m. 71) 

SENEM SARAÇ 

 

ABSTRACT 

 

 

     In terms of liability of danger which have been enforced either by special 

arrangements or in exceptional circumstances by the case law, an important 

development  has been experienced in the Turkish legal system. This development is 

to give a general regulation  in the TCO  No. 6098 Art. 71 which will enter into force 

on July 1, 2012 concerning the liability of danger . As previously liability of the 

danger in Turkish law, was enforced either by special arrangements or in exceptional 

circumstances by the case law, TCO Art. 71 which is the subject of study provision is 

a provision which does not involved in the  TCO  No. 818. Therefore, evaluation of 

the TCO Art. 71 regulation is of great importance in terms of law of liability and 

constitutes a necessity. 

 

 

      The subject of our study is to evaluate the referred article in terms of the impact 

of it in Turkish legal system with regards to liability of danger,  application 

conditions and compensation provisions. Within this perspective, with this study, we 

emphasize the application area of TCO Art. 71, applcation conditions and in what 

way the persons liable which are stipulated shall compensate the damages occurred 

through the accruing of the typcal danger and some criticisms concerning the 

regulation are also included. 
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ÖNSÖZ 

 

         6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Tehlike sorumluluğu ve denkleĢtirme” 

baĢlıklı 71. maddesinde tehlike sorumluluğuna iliĢkin genel bir düzenleme 

mahiyetindedir. Tehlike sorumluluğu en ağır sorumluluk türü olarak 

değerlendirildiğinden ve söz konusu madde, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda karĢılığı 

olmayan bir madde olduğundan, üzerinde önemle durulması gereken bir 

düzenlemedir.  

 

       Tehlike sorumluluğunun uygulaması açısından çok büyük önem arz eden TBK 

m. 71 düzenlemesinin, Türk hukukundaki tehlike sorumluluğu uygulamasına ne 

Ģekilde etki edeceği, uygulanma koĢullarının ve tazminat hükümlerinin 

değerlendirilmesi, çalıĢmamızın esas amacını oluĢturmaktadır. 

 

     6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun uygulanmaya baĢlanması ile Türk hukuk 

sistemi açısından tehlike sorumluluğunun uygulanmasında karma sistem söz konusu 

olacaktır zira tehlike sorumluluğuna iliĢkin TBK m. 71. düzenlemesinde, var olan 

özel düzenlemeler saklı tutulmuĢtur. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere günümüze 

kadar gelen tehlike sorumluluğuna iliĢkin uygulama, özel düzenlemeler ile istisnai 

durumlarda mahkeme içtihatları ile oluĢturulmuĢtur. Tehlike sorumluluğu 

düzenlemesi, tehlike sorumluluğuna iliĢkin özel düzenlemeleri saklı tuttuğundan, 

uygulama açısından genel düzenleme ile özel düzenlemelerin bir arada yer alacağına 

iliĢkin Ģüphe olmasa gerektir. Ancak mahkeme içtihatları ile istisnai de olsa 

uygulama alanı bulan tehlike sorumlulukları bakımından, genel hüküm ile tehlike 

sorumluluğunun düzenleme altına alınmasının ne Ģekilde etkileneceğinin tartıĢmaya 

açık olduğunu belirtmek isteriz. ÇalıĢmamızda, tehlike sorumluluğuna iliĢkin genel 

düzenlemenin, uygulama alanına ne Ģekilde etki edeceğine iliĢkin ayrıntılı 

açıklamalara yer vermiĢ bulunmaktayız. 

 

     Tehlike sorumluluğuna iliĢkin hakkında özel düzenleme bulunmayan bir 

durumda, TBK m. 71 düzenlemesinin uygulama alanı bulup bulamayacağının 
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değerlendirilmesi, söz konusu düzenlemede yer alan ve haksız fiile iliĢkin koĢulların 

beraberce ele alınması ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla, çalıĢmamızda hem önemli 

ölçüde tehlike arz eden iĢletme kavramı ve tipik tehlike hem de zarar, hukuka 

aykırılık, hukuka aykırılık bağı, illiyet bağı kavramları tehlike sorumluluğu 

çerçevesinde ele alınmaktadır.  

 

     Bunlardan baĢka, tehlike sorumluluğuna iliĢkin düzenlemenin uygulama alanına 

giren bir olayda, hâkim tarafından düzenlemede sorumlu olarak kabul edilen önemli 

ölçüde tehlike arz eden iĢletmenin sahibi ve varsa iĢleteni tarafından zararın hangi 

hükümlere göre tazmin edileceği ve özellikle zamanaĢımı hususu üzerinde 

durulacaktır.  

 

     Son olarak, haksız fiil hukuku ve özellikle de tehlike sorumluluğundan ayrı 

düĢünülemeyecek, bu sorumlulukları adeta ayakta tutan sigorta kavramı hakkında da 

kısaca açıklamalara yer verilecektir.  

 

    Tez konumun seçiminde bana yol gösteren ve tezimin oluĢturulmasına değerli 

görüĢleri ile katkıda bulunan tez danıĢmanım Sayın Yard. Doç. Dr. BaĢak Zeynep 

BAYSAL’a, maddi ve manevi olarak bana destek olan aileme ve nihayet yerinde 

eleĢtirileri ile tezimin son halini almasına yardımcı olan sevgili meslektaĢım Av. 

Merve BAY’a teĢekkürlerimi sunarım. 

 

Ġstanbul, Mayıs 2012 

Av. Senem SARAÇ 
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GİRİŞ 

 

1. Konunun Önemi  

 

       Borçlar Kanunu’nun temel ilkesi olan kusur ilkesine göre, bir kimsenin 

verdiği zarardan sorumlu tutulabilmesi için öncelikle kusurlu olması gerekmektedir. 

Ancak söz konusu ilke, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, her zaman 

hakkaniyete uygun sonuçlar sağlayamamaktadır. Bu nedenle zamanla, kusur 

sorumluluğunun yanında kusursuz sorumluluk halleri de sorumluluk hukuku 

alanında önem kazanmıştır. Bir kusursuz sorumluluk türü olan tehlike sorumluluğu 

da zaman içinde sorumluluk hukuku içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. 

 

      Ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu olarak da anılan tehlike sorumluluğu, en 

ağır kusursuz sorumluluk hali olduğundan, söz konusu sorumluluğun hukukta ne 

şekilde düzenleme altına alındığı önem arz etmektedir. Ülkelerin farklı tercihleri 

olmakla beraber, Türk hukukunda, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan
1
 önce, tehlike sorumluluğunun uygulama 

alanı özel düzenlemeler ile belirlenmekteydi. Zira tehlike sorumluluğuna, 818 sayılı 

Borçlar Kanunu’nda
2
 genel bir ilke olarak yer verilmemiştir ve doktrinde bu durum, 

temel bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
3
 TBK’de, bu eksikliğin giderilip 

m.71 düzenlemesinde tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm getirildiği 

görülmektedir.
4
  

 

       Türk kanun koyucusu, İsviçre’de kanunlaşmayan “Sorumluluk Hukukunun 

Revizyonu ve Birörnek Haline Getirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı”nın (Revision 

und Vereinheitlichung Des Haftpflichtrechts) (Widmer/Wessner Tasarısı)
5
 50. 

                                                           
 
1
 04.02.2011 tarihli, 27836 sayılı R.G. 

2
 29.04.1926 tarihli, 359 sayılı R.G. 

3
 Mustafa Tiftik, Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi 

Sorunu,  2. Bası, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2005, s.17. 
4
 Tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm getirilmesinin yerinde olup olmadığına ilişkin 

doktrindeki görüşler için bkz. aş. s. 21. 
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maddesinden yola çıkarak tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesini 

kaleme almıştır.
6
 TBK m.71 düzenlemesinin gerekçesinde ise İsviçre’de tehlike 

sorumluluğuna ilişkin pek çok özel düzenleme öngörüldüğü ve fakat hukukumuzda 

tehlike sorumluluğuna ilişkin yeterli özel düzenleme yer almadığından, tehlike 

sorumluluğunun genel hükümle düzenleme altına alındığı belirtilmektedir. Bununla, 

İsviçre hukukunda yer alan tehlike sorumluluğuna ilişkin düzenlemelerin yeterli 

olmasına karşılık Türk hukukunda yer alan özel düzenlemelerin yetersiz olduğunun 

ve bu nedenle tehlike sorumluluğuna ilişkin genel bir düzenleme yapılması ihtiyacı 

duyulduğunun ifade edildiği ileri sürülebilir. TBK m. 71 düzenlemesinin 

gerekçesinde, Widmer/Wessner Tasarısı’nda yer alan tehlike sorumluluğuna ilişkin 

genel hükmün İsviçre’de neden kanunlaşmadığı üzerinde durulmamaktadır ve tehlike 

sorumluluğuna ilişkin genel hükmün Türk hukuku açısından kabul edilmesinin, özel 

düzenlemelerin yetersizliğinden kaynaklandığının ifade edilmesi ile yetinilmektedir.  

 

      Bu çalışmada, tarihçesi teknolojinin önüne geçilemez bir hızla ilerlemesine 

dayanan tehlike sorumluluğuna ilişkin genel düzenleme niteliğinde olan TBK m.71 

maddesinin şartlarına, Türk hukukunda var olan tehlike sorumluluğu uygulamasına 

etkilerine ve önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinin ve varsa işleteninin, 

işletmenin faaliyeti dolayısıyla ortaya çıkan zararı hangi hükümlere göre tazmin 

edeceğine ilişkin değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.  

 

      Söz konusu düzenleme, tehlike arz eden işletmelerin sorumluluğu açısından 

büyük öneme sahiptir ve bu nedenle şartlarının, uygulama üzerindeki etkilerinin ve 

hükümlerinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çalışmamızın sonunda ise, TBK m.71 düzenlemesinin şartlarına, 

uygulama alanına ve hükümlerine ilişkin yaptığımız değerlendirmelerden yola 

çıkarak vardığımız sonuçlara yer verilecektir. 

                                                                                                                                                                     
 
5
 Çalışmamızın devamında, “Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve Birörnek Haline Getirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı”, “Widmer/Wessner Tasarısı” olarak anılacaktır. Söz konusu tasarının almanca 

metni için bkz. http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-

ve-d.pdf. 
6
Yeşim Atamer, “Revize Edilmiş Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme ve 

Teklifler”, HPD, Mayıs, 2006, s. 22. 

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-ve-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-ve-d.pdf
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2. Konunun Sınırlandırılması ve Çalışmanın Amacı 

 

            Tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanına 

girebilecek her durumun tek tek ele alınması mümkün değildir. Bu nedenle uygulama 

açısından önem arz ettiğini düşündüğümüz durumlar ele alınacaktır.  

 

      Teoride uzunca bir süredir tartışılan, uygulamada mağduriyetlere yol açan, 

Türk hukuku açısından hala birtakım belirsizlikler taşıyan ürün sorumluluğu ve 

işverenin iş kazası ve meslek hastalığının sebep olduğu zararlardan sorumluluğu, 

TBK m.71 hükmünün uygulama alanı açısından ele alınacaktır.  Ürün 

sorumluluğunun TBK m.71 hükmünün uygulama alanına dâhil olup olmadığının 

tartışılmasının sebebi, çok önemli bir konu olması ve doktrinde eleştirilmesine 

rağmen, TBK’ de ürün sorumluluğuna ilişkin genel bir hükme yer verilmemiş 

olmasıdır. Bu eksikliğin, TBK m.71 hükmü ile giderilmesinin mümkün olup 

olamayacağının irdelenmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. İşverenin iş 

kazası ve meslek hastalığı dolayısı ile doğan zararlardan sorumluluğunun TBK m. 71 

düzenlemesi açısından değerlendirilmesinin sebebi ise, söz konusu sorumluluğunun 

Yargıtay kararları ile tehlike sorumluluğu olarak öngörülmesi ve iş kazalarının 

tehlike sorumluluğunun önem kazanmasındaki yeridir. 

     

Bundan başka, teknolojinin ilerlemesi ile yaygınlaşan ve önemi gittikçe artan 

nükleer enerji kullanımının ve baz istasyonlarının ileride sebep olacağı zararların 

TBK m. 71 düzenlemesiyle telafi edilip edilemeyeceği açıklanmaya çalışılacaktır. 

Günümüzde, nükleer enerjiden yahut baz istasyonlarından doğan zararların tehlike 

sorumluluğuna dayanılarak giderilmesine ilişkin kararlar verilmesi noktasına henüz 

gelinmemiştir. Ancak gelecekte nükleer santrallerin işletilmelerinden çeşitli zararlar 

doğabileceği ve bazı durumlarda bu zararların aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaği 

üzere, Paris Sözleşmesi’nin uygulama alanı dışında kalması sebebiyle, TBK m.71 

hükmünün uygulama alanına dâhil olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle 

günümüzde büyük öneme ve zarar verme potansiyeline sahip nükleer enerji üreten 
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nükleer santrallerden doğacak zararların değerlendirmeye alınması ve TBK m.71 

hükmümüm uygulama alanı açısından incelenmesi bir zorunluluktur.  

 

Nükleer santraller gibi baz istasyonları da ağır zarar verebilme potansiyeline 

sahiptir. Baz istasyonlarına ilişkin günümüzde verilen kararlarda, yalnızca bunların 

yerleşim yerlerine yakın olarak kurulmalarının, yaydıkları radyasyon sebebi ile 

bireyler açısından sebep oldukları psikolojik endişe ve korkulara değinilmekte, 

dolayısıyla baz istasyonları açısından öngörülen zararlar salt bu kapsamda ele 

alındığından sınırlı kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu kararlarda, baz istasyonlarının 

kaldırılması ve yerleşim yerlerinden uzak alanlara kurulması gerektiği ifade edilip 

baz istasyonlarının gelecekte zarar verme olasılığına ilişkin duyulan endişe dahi zarar 

olarak değerlendirilmektedir. Baz istasyonlarından zarar doğması olasılığının 

konumuz açısından önemi ise, söz konusu zarardan doğacak sorumluluğun TBK 

m.71 hükmünün uygulama alanına dâhil olup olmayacağı noktasındadır. Zira baz 

istasyonları uzun vadede insan sağlığı üzerinde ciddi zararlara yol açabilecek 

işletmelerdir. 

 

TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanına ilişkin olarak çevrenin 

kirletilmesinden doğan sorumluluğun da değerlendirilmesi gerekmektedir. Önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmelerin büyük bir çoğunluğunun aynı zamanda çevreyi 

kirletme potansiyeline de sahip olacağı ve çevrenin kirletilmesinin insan sağlığı 

üzerinde meydana getirebileceği olası zararlar düşünüldüğünde, söz konusu durumun 

TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanına dâhil edilip edilemeyeceğinin 

değerlendirilmesinde fayda olacağı kanaatindeyiz.  

 

Özetle, uygulama açısından önem arz ettiğini düşündüğümüz üreticinin ayıplı 

malın sebep olduğu zararlardan üçüncü kişiye karşı sorumluluğu, işverenin iş kazası 

ve meslek hastalığı sebebiyle doğan zararlardan sorumluluğu, sivil amaçlı nükleer 

santral işleteninin sorumluluğu, baz istasyonu işleteninin sorumluluğu ve nihayet 

çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğunu TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı 

açısından ele alacağız.  
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TBK m.71 düzenlemesinin tehlike sorumluluğuna ilişkin var olan uygulamayı 

ne şekilde etkileyeceği hususunun yanı sıra, uygulanma şartları da çalışmamızda ele 

alınacaktır. Bu kapsamda aşağıda, işletme kavramı, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme kavramı, tipik tehlike unsuru, maddi ve manevi zarar, hukuka aykırılık, 

hukuka aykırılık bağı, illiyet bağı ve nihayet tehlike bağı kavramları TBK m. 71 

düzenlemesi açısından ele alınacaktır. Hemen ifade edelim ki, söz konusu unsurların 

her biri ayrı bir çalışma konusu teşkil edecek mahiyette olup çalışmamızda yalnızca 

TBK m. 71 düzenlemesine binaen birtakım açıklamalarda bulunulacaktır. 

 

Tehlike sorumluluğu, ayrı bir sorumluluk türü teşkil ettiğinden, çalışmamızda 

tehlike sorumluluğuna ilişkin değerlendirilmelerden ziyade, tehlike sorumluluğuna 

ilişkin somut düzenleme olan TBK m. 71 hükmü ele alınacaktır. Bir sorumluluk türü 

olarak tehlike sorumluluğu, çalışmamızın sınırlarını aşmaktadır. Buna göre 

çalışmamızın amacı esasen, TBK m. 71 düzenlemesinin tehlike sorumluluğuna 

ilişkin var olan uygulamayı ne şekilde etkileyeceğinin ve uygulanma şartlarının 

belirlenmesi olduğundan, tehlike sorumluluğu kavramına ilişkin genel açıklamalar 

yapmakla yetinilecek ve işbu açıklamalar konumuz olan TBK m. 71 düzenlemesi ile 

sınırlı tutulacaktır.
7
 

 

                                                           
 
7
 Aynı yönde yapılmış bir çalışma için bkz. Ayça Akkayan Yıldırım, “6098 Sayılı Türk Borçlar 

Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike 

Sorumluluğu”, İÜHFM, C.LXX, S.1, 2012, s. 203–220 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

TEHLĠKE SORUMLULUĞU KAVRAMI 

 

1. Genel Olarak 

 

      Sorumluluk, “haksız fiil sorumluluğu” ve “borca aykırılıktan doğan 

sorumluluk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
1
 Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin 

TBK m.49, BK m. 41. düzenlemesini karşılamaktadır ve genel bir sorumluluk 

hükmüdür. Söz konusu madde, dar anlamda haksız fiil sorumluluğunu düzenleme 

altına almaktadır.
2
 Haksız fiil sorumluluğu, dar anlamda haksız fiil sorumluluğu ile 

sınırlandırılmakta ve bu nedenle kusursuz sorumluluk hallerinin haksız fiil olarak 

değerlendirilmediği görülmektedir.
3
 Kusursuz sorumluluk halleri her ne kadar dar 

anlamda haksız fiil sorumluluğu kapsamında değerlendirilmese de, TBK’de yer alan 

haksız fiile ilişkin düzenlemelerin uygun düştüğü ölçüde kusursuz sorumluluk 

hallerine de uygulanacağını belirtmek isteriz.
4
  

 

      Haksız fiil sorumluluğu, kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk olarak 

ikiye ayrılmaktadır.
5
 Kusursuz sorumluluk halleri, olağan sebep sorumluluğu ve 

ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu ya da başka bir deyişle tehlike sorumluluğu olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır.
6
 Tehlike sorumluluğu dışındaki kusursuz sorumluluk 

                                                           
 
1
Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 

Güncelleştirilmiş Sekizinci Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010, s. 14.  
2
 Haluk N. Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

HazırlanmıĢ), Gözden Geçirilmiş Onbirinci Bası, İstanbul, Beta, 2012, s. 105. 
3
 Haluk Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku, 1961 Yılı 1. Basıdan Tıpkı Bası, İstanbul, Vedat 

Kitapçılık, 2010, s. 9; Hüseyin Hatemi, SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, İstanbul, 1994, C.2, s. 

12. 
4
 Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, 6098 Sayılı Yeni Türk 

Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip Genişletilmiş 9. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012, s. 2. 
5
 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler - 2, s. 6;  

6
 Haluk Tandoğan, Kusura Dayanmayan SözleĢme DıĢı Sorumluluk Hukuku, , Ankara, Turhan 

Kitabevi 1981, s. 22; Doktrinde söz konusu ayrım yerine TBK’da yer alan “hakkaniyet sorumluluğu – 

özen (sebep) sorumluluğu – tehlike sorumluluğu” şeklindeki ayrımın benimsenmesi de söz konusudur. 

Bkz. Gökhan Antalya, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, C.1, İstanbul, Beta, 2012, s. 412; Selahattin Sulhi Tekinay/ Sermet Akman/Haluk  
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halleri, olağan sebep sorumluluğu olarak anılmaktadır.
7
 Olağan sebep 

sorumluluğunda, zarardan sorumlu olan kişinin, objektif özen ve gözetim yükümünü 

yerine getirmemesi veya sahip olduğu ya da hâkimiyetinde bulundurduğu şeyin 

noksanlığı sorumluluğa yol açmaktadır.
8
 Tehlike sorumluluğu, aşağıda ayrıntılı 

olarak açıklanacağı üzere, Sanayi Devriminin etkisi ile ortaya çıkmaya başlamış bir 

sorumluluk türü olup sorumlulukların en ağırıdır. Bu durum, tehlike sorumluluğunun 

aynı zamanda ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu olarak anılmasından da 

anlaşılmaktadır.  

 

      Tehlike kavramı, “risk”, “hasar” ve “zarar” kelimeleri ile ifade edilmektedir.
9
 

Kelime olarak tehlike ise, büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, 

muhatara, gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum 

anlamlarına gelmektedir.
10

 Tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 açısından 

tehlike kavramı ise, söz konusu işletmenin faaliyetinden doğan zararın nitelik ve 

nicelik olarak ağır olması, başka bir ifadeyle sık ya da ağır zarar meydana gelmesi 

halini ifade etmektedir.
11

  

 

      Doktrinde, başkaları için ağır tehlike arz eden faaliyetlerde bulunanlar veya 

böyle bir nesneyi elinde bulunduranlar veya kullananların, tehlike dolayısıyla doğan 

zararı telafi etmekle yükümlü oldukları ifade edilmektedir.
12

 Bu noktada karşımıza 

tehlike sorumluluğunun toplumsal boyutu  çıkmaktadır. Zira tehlike arz eden bir 

                                                                                                                                                                     
 

Burcuoğlu/Atilla Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, 

s. 498. 
7
 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s.7, dn. 25;  Bu ayrım nazara alındığında, 

olağan sebep sorumluluğu halleri TBK m. 65, 66, 67, 69 ve MK. m. 369 ve 730 olarak 

sayılabilecektir. Bkz. Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s.131, dn. 2. 
8
 Tandoğan, SözleĢme DıĢı, s. 22. 

9
 Turgut  Akıntürk, Satım Akdinde Hasarın Ġntikali, Ankara, Sevinç Matbaası, 1996, s. 15. 

10
 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, www.tdk.gov.tr.  

11
 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, , İstanbul, Beta , 2006, 456; Haluk 

Tandoğan, “Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluklarının 

Düzenlenmesi Sorunu”, BATĠDER, 1979, C.X, S.2, s.12; Kenan Tunçomağ, Borçlar Hukuku 

Dersleri, C.1, İstanbul, 1961, s. 529, Mustafa Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

Genişletilmiş 13. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2010, s.19; Tiftik, Genel Kural, s. 2; Nuri Erişgin, 

“Tehlike Sorumluluğunda Kıyas”, BATĠDER, 2000, C.XX, S.3, s.95; Tandoğan, SözleĢme DıĢı, s.26, 

Zahit İmre, Türk Hukukunda ve Türk Doktrininde Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul, 1949, 

s.67. 
12

 Tiftik, Genel Kural, s. 21. 

http://www.tdk.gov.tr/
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işletmeyi ele alırsak, bu işletmenin sahibini, işletmenin faaliyetinden doğan zarardan 

sorumlu tutmak söz konusu olmaktadır. Başka bir deyişle, tehlike sorumluluğu genel 

olarak, tehlikeli bir girişimde bulunan kimsenin, kusuru olsa da olmasa da, bu 

girişimin sebep olduğu zararlardan sorumlu tutulmasını ifade etmektedir. Hemen 

ifade edelim ki, söz konusu girişim TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı 

açısından, insan faaliyetlerini kapsamamakta ve fakat sadece işletme kavramına dâhil 

edilebilecek girişimleri ifade etmektedir ve faaliyetinden zarar doğan işletme, 

hukuken faaliyette bulunması yasaklanmış bir işletme olmayıp faaliyette bulunması 

toplum için önemli ölçüde tehlike arz etmektedir.  

 

      Toplum için sağladığı fayda dolayısıyla hukuken yasaklanması söz konusu 

olmayan işletmelerin, topluma verdiği zarar ile söz konusu işletmenin sahibinin, 

işletmenin faaliyet göstermesinden sağladığı fayda arasındaki denge, tehlike 

sorumluluğu ile sağlanmaktadır.
13

 Bu noktada teknolojinin geçmiş yıllara göre büyük 

bir hızla ilerlemiş olduğu ve aynı hızda ilerlemeye devam edeceği çağımızda, tehlike 

sorumluluğunun toplum açısından önemini anlamak zor değildir. Gelişen 

teknolojiden, bu teknolojinin getirilerinden ve karmaşık yapılı işletmelerin göstermiş 

olduğu faaliyetlerden elde edilen yararlardan vazgeçmenin mümkün olmaması, söz 

konusu işletmelerin faaliyetleri dolayısıyla önüne geçilmesi mümkün olmayan ve 

toplumun büyük bir kısmını etkisi altına alması muhtemel zararlara katlanılması 

gerektiği anlamına gelmemektedir. Doğan zararların telafisi açısından başkaca 

sorumluluk türleri ile tatmin sağlanması her durumda mümkün olamamaktadır ve bu 

nedenle tehlike sorumluluğu, ortaya çıkışından bu yana giderek önemi artan bir 

sorumluluk türü olup bu önem artmaya devam edecektir.  

  

      Tehlike sorumluluğu, yaşadığımız teknoloji çağı bakımından çok önemli bir 

konuma gelmiştir. Kanun koyucu da bu durumu dikkate alarak, tehlike 

sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesini getirmiştir. BK’de tehlike 

sorumluluğuna ilişkin bu şekilde genel bir düzenlemenin yer almadığı göz önünde 

                                                           
 
13

 İlhan Ulusan, Medeni Hukukta Fedakarlığın DenkleĢtirilmesi Ġlkesi ve Uygulama Alanı, Ek 

Bölüm ile Güncelleştirilmiş 2. Tıpkı Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012, s. 358. 
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bulundurulduğunda, bu durum tehlike sorumluluğunun zaman içinde artan önemini 

göstermektedir. TBK m. 71 düzenlemesinin gerekçesinde, tehlike sorumluluğunun 

bu şekilde artan önemine değinilmemekte ve fakat sadece İsviçre hukukunda tehlike 

sorumluluğuna ilişkin pek çok düzenleme yer almasına karşın, hukukumuzdaki özel 

tehlike sorumluluğu düzenlemelerinin yetersiz olduğu ifade edilmektedir. 

Kanatimizce TBK m. 71 düzenlemesinin gerekçesinde, en ağır sorumluluk türü olan 

tehlike sorumluluğuna ilişkin genel bir hüküm getirilmesine hangi gerekçeler ile 

ihtiyaç duyulduğuna ilişkin açıklamalara yer verilmesi daha yerinde olurdu.  

 

      Tehlike sorumluluğu kapsamında değerlendirilebilecek önemli bir örnek baz 

istasyonlarıdır. Baz istasyonları, toplum için vazgeçilmez hale gelmiştir. Ancak 

bilindiği üzere baz istasyonlarının yaydığı radyasyon insan sağlığını olumsuz 

etkilemektedir. Bu noktada, toplum için zarar görme riski söz konusu olmaktadır. 

Baz istasyonları gerekli şartları taşıması durumunda hukuken izin verilen 

işletmelerdir ve bu işletmelerden toplumun zarar görme riski mevcuttur. Bu risk, söz 

konusu işletmenin sahibine yüklenmektedir. Riskin yüklenmesinin temelinde ise, baz 

istasyonlarından sağlanan menfaatin paylaştırılmasında, toplumun sağladığı fayda ile 

söz konusu işletmenin sahibinin sağladığı menfaat arasındaki dengesizlik 

yatmaktadır. Buna göre, baz istasyonunun işletilmesinde her ne kadar toplumun 

menfaati olsa da, söz konusu işletmeden ekonomik kazanç elde eden ve asıl menfaat 

sağlayan işletme sahibidir ve riskin de ona yüklenmesi gerekmektedir. Doktrinde de, 

tehlike arz eden işletmelerin toplum için oluşturduğu büyük tehlikeye rağmen, 

vazgeçilmez olmaları ve toplum için yararlı olmaları dolayısıyla yasaklanmalarının 

mümkün olmadığı ancak yapılması gerekenin bu işletmelerin faaliyet göstermelerine 

izin vermekle beraber, toplum üyelerinin haklarını garanti altına almak olduğu ifade 

edilmektedir.
14

  

 

         Ayrıca, özel tehlike taşıyan işletmelerin yol açacağı zararlardan, söz konusu 

işletmenin sahibinin ya da işleteninin sorumlu tutulması gerektiği, doktrinde de kabul 

                                                           
 
14

 Tiftik, Genel Kural, s. 17. 
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görmektedir.
15

 Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, kanun koyucu da 

doktrindeki bu görüşe paralel olarak, tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 

düzenlemesinde, işletmenin sahibinin ve varsa işleteninin sorumluluğunu 

öngörmektedir. Biz de, tehlike sorumluluğunun en ağır sorumluluk türü olduğu 

düşünüldüğünde, işletmenin arz ettiği tehlikenin gerçekleşmesi ile ortaya çıkacak 

zarara, işletmenin sahibinin ve varsa işleteninin bizatihi katlanmasının yerinde bir 

hukuk politikası olduğu kanaatindeyiz. 

 

      Bu noktada, toplum açısından yararlı olan ve vazgeçilmesi mümkün olmayan 

işletmelerin, tehlikeli faaliyetleri neticesinde doğacak zararların ekonomik 

boyutunun büyüklüğü ve işletme sahiplerinin bu ekonomik kaybın altından 

kalkamama yahut bu şekilde bir zarara uğramamak adına işletmelerin faaliyet 

gösterememesi ihtimalleri akla gelmektedir. Tehlike arz eden işletmeler modern 

ekonominin bir gereğidir ve fakat hukuk, bu işletmelerin faaliyetlerini 

yasaklamamakla beraber, faaliyetlerden doğacak zararların telafisi yükümlülüğünü 

işletmenin sahibi ve işleteni üzerine bırakmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin 

faaliyetlerinden doğacak zararlara, kusuru bulunmasa dahi işletme sahibinin ve 

işletenin katlanmasın kabul etmekle beraber, bu hususun olumsuz sonuçlara yol 

açmaması açısından denge sağlanması gerektiği de kabul edilmelidir. Dengenin 

sağlanamaması hususu ekonomiyi baltalayacak bir durum oluşturabilecek ve söz 

konusu denge sigorta kurumu ile sağlanacaktır. Tehlike sorumluluğunun, sigorta 

kurumu ile ayrı düşünülemeyeceği kanaatinde olduğumuzdan, tehlike sorumluluğu 

kavramına ilişkin genel açıklamaların yer aldığı bu bölümde, bu hususa kısaca yer 

vermeyi uygun bulmakla birlikte, belirtmek isteriz ki aşağıda sorumluluk sigortası ve 

tehlike sorumluluğu açısından daha ayrıntılı açıklamalara yer verilecektir.
 16

  

 

      Yukarıda da ifade edildiği gibi, tehlike sorumluluğu kavramı, tehlikenin 

nitelik ve nicelik açısından ağırlığı esasına dayanmaktadır. Buna göre, bir olgunun 

                                                           
 
15

 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 211; İmre, Kusursuz Mesuliyet, s. 64; Selim Kaneti, Haksız 

Fiilde Hukuka Aykırılk Unsuru, İstanbul, Kazancı, 2007, s. 5; Tiftik, Genel Kural, s. 21; Ulusan, 

Fedakarlığın DenkleĢtirilmesi, s. 364. 
16

 Tehlike sorumluluğu ve sorumluluk sigortası hakkında açıklamalarımız için bkz. aş. s. 156 vd. 
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sık ve/veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olması esası, tehlike sorumluluğu 

açısından temel bir unsur teşkil etmektedir. Buna göre öncelikle, bir olgunun zarara 

yol açma ihtimalinin yüksek olması gerekmektedir ve ayrıca bu zararın sonuçları 

nitelik ve/veya nicelik olarak ağır olmalıdır. Doktrinde de, nitelik ve nicelik 

koşullarının tek başına ya da bir arada bulunması durumunda, tehlike 

sorumluluğunun söz konusu olabileceği ifade edilmektedir.
17

  

 

      Çalışmamızın esas konusunu genel anlamda tehlike sorumluluğu kavramı 

değil ve fakat tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesi oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda, genel anlamda tehlike sorumluluğuna ilişkin geniş kapsamlı 

açıklamalar çalışmamızın konusunu aştığından, daha ziyade TBK m.71 düzenlemesi 

üzerinde durulacaktır. Ancak TBK m. 71 düzenlemesine ilişkin açıklamalardan önce, 

işbu başlık altında yaptığımız tehlike sorumluluğu kavramına ilişkin genel 

açıklamalarla bütünlük sağlanması açısından aşağıda, tehlike sorumluluğunun ne 

şekilde ortaya çıktığı, dayandığı esaslar ve Türk sorumluluk hukukundaki yeri ve son 

durumu hakkında bilgi verilmesinin de faydalı olacağını düşünmekteyiz.   

 

      Son olarak yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, tehlike sorumluluğuna 

ilişkin bir tanım vermenin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Buna göre, TBK m.71 

düzenlemesi anlamında tehlike sorumluluğu şu şekilde tanımlanabilir; önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden doğan zarardan, söz konusu işletmenin 

sahibinin ve varsa işleteninin kusuru olsa da olmasa da müteselsilen sorumlu 

olmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
17

 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 204 ve 210; Tandoğan, SözleĢme DıĢı, s. 26, Tiftik, Genel 

Kural, s. 22. 
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     2. Tehlike Sorumluluğunun Ortaya ÇıkıĢı 

 

2.1. Genel Olarak 

      

      Tehlike sorumluluğunun ortaya çıkışının temelinde toplumsal nedenler 

yatmaktadır. Tehlike kavramı, sanayi devrimi sonucu yaşanan teknolojik gelişme ve 

tehlike arz eden işletmelerin çoğalması ve özellikle de işletmede çalışanların 

uğradıkları zararların kusur ilkesi ile giderilememesi sonucu ortaya çıkmıştır.
18

 Buna 

göre, tehlike sorumluluğunun ortaya çıkmasında iş kazalarının payının büyük 

olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. İşçilerin yanı sıra, önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletmelerin yarattığı tehlikeler, üçüncü kişiler tarafından da 

hissedilmektedir ve söz konusu tehlikelerin gerçekleşmesi dolayısıyla üçüncü kişiler 

de zarara uğramaktadır.  Başka bir deyişle, tehlike sorumluluğunun uygulama alanı 

işletme kazaları ve işçilerin uğradıkları zararlar ile sınırlı olarak düşünülemez.  

 

     Tehlike sorumluluğu ilk ortaya çıktığında, istisnai nitelikte bir sorumluluk 

türü olmasına rağmen, gün geçtikçe pek çok özel kanun ile tehlike sorumluluğu 

halleri ihdas edilmiştir. Özel kanunlar ile öngörülen tehlike sorumluluklarının 

artması, tehlike sorumluluğunun uygulama alanını genişletmiştir.  

 

      Çalışmamızın konusunu teşkil eden TBK m.71 düzenlemesi, tehlike 

sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil etmektedir. Özel düzenlemelerin çokluğu 

ve genel düzenlemeye yer verilmesinin, tehlike sorumluluğunun ilk ortaya çıktığı 

zamanki kadar istisnai nitelikte algılanamayacağını göstermekteyse de, tehlike 

sorumluluğunun, kusur ilkesine dayanan dar anlamda haksız fiil sorumluluğu ile aynı 

seviyede değerlendirilmesinin, başka bir deyişle istisnanın kural haline geldiğinin 

kabul edilmesinin mümkün olmadığını kanaatindeyiz. Zira tehlike sorumluluğu ve 

diğer başkaca kusursuz sorumluluk halleri, hukukun toplumsal ihtiyaçlara göre 

                                                           
 
18

 Hans-Bernd Schäfer/Andreas Schönenberger, “Strict Liability Versus Negligence”, Encyclopedia of 

Law and Economics Volume II – Civil Law and Economics, Edited by Boudewijin Bouckaert, 

England, 2000, s. 570. 
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şekillenmesini ifade etmektedir. Kusursuz sorumluluğa ilişkin düzenlemelerin ve 

özellikle de tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m. 71 düzenlemesinin uygulama 

alanının kusur ilkesine dayalı dar anlamda haksız fiil sorumluluğuna ilişkin TBK 

m.49 düzenlemesi kadar geniş bir uygulama alanı olmayacağı ve hala kusur ilkesinin 

sorumluluk hukuku açısından temel ilke olduğu kanaatindeyiz.   

 

      Tehlike sorumluluğunun ortaya çıkışı açısından yukarıda yapılan kısa 

açıklamalar ışığında, aşağıda kusur ilkesinin yetersizliği, sanayi devrimi ve 

ekonomik gelişmelerin tehlike sorumluluğunun ortaya çıkmasındaki etkisi üzerinde 

durulacaktır. 

 

2.2. Kusur Ġlkesinin Yetersizliği 

 

      Kusura dayalı sorumluluk ilkesi, bir zarar meydana geldiğinde, bu zarara 

kusuru ile sebep olan kimsenin sorumluluğunu öngörmektedir. Bir kimsenin vermiş 

olduğu zarardan ancak kusuru bulunması durumunda sorumlu tutulması, kural olarak 

hakkaniyete uygun bir çözüm olmaktadır. Ancak bazı durumlarda, kusur ilkesine sıkı 

sıkıya bağlı kalınması hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açabilmektedir.
19

 Zira Sanayi 

Devrimi ile başlayan süreçte gelişen teknoloji, kusur unsurunun ispatını önemli 

ölçüde zorlaştırmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile paralel olarak işletmelerin 

faaliyet göstermek için kullandıkları makineler de gelişmekte ve 

karmaşıklaşmaktadır. Zarar doğması durumunda ise, zarara kimin kusuru ile sebep 

olunduğunun tespiti teknik olarak güçlük arz etmektedir. Bu nedenle, sanayileşen 

toplumlarda kusurun sorumluluğun temel ve tek unsuru olarak görülmesi, tatmin 

edici bir çözüm olmaktan çıkmaktadır.  

 

Kusur ilkesinin uygulanması ile her zaman hakkaniyet sağlanamaması 

sonucu, kusursuz sorumluluk halleri ortaya çıkmış ve zamanla gelişmiştir. Bu 

nedenle kusur sorumluluğunun hakkaniyeti sağlamak hususunda her zaman yeterli 

                                                           
 
19

 Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 224; Tekinay vd., Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, s. 497; Tiftik, Genel Kural, s. 11.  
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başarıyı sağlayamaması yanı sıra, kusursuz sorumluluğun temelinde hakkaniyet 

kurumunun yattığını da belirtmekte fayda olduğu kanaatindeyiz. Doktrinde de 

kusursuz sorumluluk hallerinin hakkaniyet ile var olduğu ifade edilmektedir.
20

 

 

Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin sebep olduğu zararlarda, kusurun 

ispatı çok güç ve hatta bazı durumlarda imkânsızdır. İşletmelerin karmaşık yapıları 

karşısında, meydana gelen zararda insan fiilinin etkisinin tespiti çok güçtür. 

Doktrinde kusur sorumluluklarının, kusursuz sorumluluk hallerine nazaran zararın 

tazmini açısından daha yavaş olduğu dahi ifade edilmektedir.
21

 Bu yavaşlığa etki 

eden en önemli unsurun, zarar verenin kusurunun ispatlanması gerekliliği olduğu 

düşünülebilir. Ayrıca, tehlikeli işletmelerde meydana gelen zararlarda, insan fiilinin 

etkisi, teknik sebeplerin etkisinden çok daha azdır ve zararın doğumunu önlemek de 

çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu durumda zararın zarar gören üzerine 

bırakılmasından ziyade, söz konusu işletmenin sahibi ve varsa işleteni üzerine 

bırakılması daha yerinde bir tercih olacaktır. Zira önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden zarar gören kişi, özellikle işletme kazaları açısından, 

genellikle işletmenin sahibinden ekonomik olarak çok daha zayıf durumda 

olacağından, kusur ilkesine dayalı olarak zararın tazmini mümkün olamamaktadır. 

Bu durumda, örneğin bir işletme kazası söz konusu olduğunda ve tehlike arz eden 

işbu işletmenin sahibinin işletme kazası açısından kusuru bulunmadığında, zarar 

gören şahsın gördüğü zarara katlanması gerekecek ve bu hakkaniyete aykırı bir 

durum oluşturacaktır. Bu nedenle, sorumluluk hukukunda eskiden zarar verenden 

hareket edilmekteyken, sonradan zarar görenin gördüğü zararın telafisi ön plana 

çıkmıştır.
22    

 

 

 

 
                                                           
 
20

 Tony Honore, Responsibility and Fault, Portland, Hart Publication, 1999, s. 24. 
21

 R. Ian McEwin, “No-fault Compensation Systems”, Encyclopedia of Law and Economics Volume 

II – Civil Law and Economics, Edited by Boudewijin Bouckaert, England, 2000, 739. 
22

 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 574.  
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2.3. Sanayi Devriminin Etkisi 

 

Sanayi devrimi ve gelişen teknoloji, kusur ilkesinin yetersiz kalmasına ve 

dolayısıyla kusursuz sorumluluğun etkisinin artmasına yol açmıştır. Konumuz 

açısından ele almak gerekirse, tehlike sorumluluğu belki de teknolojinin gelişmesi ile 

paralel olarak en çok gelişen kusursuz sorumluluk halidir diyebiliriz. Zira tehlike 

sorumluluğunun ortaya çıkışında en büyük payı, işletme kazalarının sayısındaki artış 

oluşturmuştur. Kusur sorumluluğu, teknolojinin gelişmediği ya da yaygınlaşmadığı, 

ekonomisi küçük toplumlarda yeterli bir tazminat sistemi olabilir ancak gelişmiş 

ekonomiye sahip ve gelişen teknolojiye ayak uyduran toplumlarda aynı durumu 

kabul etmek mümkün gözükmemektedir.  

 

      Kusur unsurunun karmaşık yapılı işletmelerde tespitinin güçleşmesinin 

yanında, önemsizleşmesi de söz konusu olmaktadır.
23

 Bunun sebebi, karmaşık yapılı 

işletmelerde, zararın doğumunun alınabilecek tedbirlerle önüne geçilmesinin çok güç 

olmasıdır. Ayrıca, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar 

doğması durumunda, bu zararın doğmasında kimin kusurlu olduğunun belirlenmesi 

de çoğu zaman mümkün olamamaktadır.  

 

      Yukarıda ifade ettiğimiz sebepler, Sanayi Devrimi ve ona bağlı olarak tehlike 

sorumluluğunun ortaya çıkması ve önem kazanmasında etkili olmuştur.  Sonuç 

olarak denilebilir ki, Sanayi Devrimi ile gelişmeye başlayan günümüz teknolojisi 

oldukça ileri bir seviyededir ve bu ilerleme tehlike kaynaklarının çoğalmasına sebep 

olmaktadır. Tehlike kaynaklarının artması, kusur ilkesinin geçerliliğini azaltmıştır ve 

meydana gelen zararların çeşitliliği artmıştır. Zarar çeşitliliğindeki bu artış, kusursuz 

sorumluluk olan tehlike sorumluluğunun kabulünü kolaylaştırmıştır. Çünkü söz 

konusu tehlikeli kaynakların zarar meydana getirmesinin önlenmesi mümkün 

olmadığı gibi, bu kaynaklardan vazgeçmek de mümkün değildir.  

 

                                                           
 
23

 Tandoğan, SözleĢme DıĢı, s. 2; Tandoğan, Mesuliyet,  s. 93; Zahit İmre, Türk Hususi Hukukuna 

Göre Tehlikeli ġeylerden Doğan Hukuki Mesuliyet, Yargıtay Yüzüncü Yıldönümü Armağanı, 

İstanbul, Cezaevi Matbaası, 1968, s. 422. 
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2.4. Ekonomik Sebepler 

 

      Tehlike sorumluluğunun ortaya çıkması ve öneminin artmasında ekonomik 

sebepler de etkili olmuştur. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden 

zarar görenler, genellikle ekonomik gücü zayıf gerçek kişiler olmaktadır. Doktrinde 

de ifade edildiği üzere, işletmenin faaliyeti sonucu ortaya çıkan zararlar dolayısıyla 

ekonomik açıdan işletmenin sahibine nazaran zayıf durumda bulunan kişilerin içine 

düştükleri durum, kusur ilkesinin etkisinin zayıflamasında oldukça etkili olmuştur.
24

 

Söz konusu problem, yarar-zarar ilkesinin de etkisi ile işletmeden yarar sağlayanların 

doğan zararı tazmin etmesi düşünülerek çözülmüştür. Esasen bu durum, kusursuz 

sorumluluk ve özellikle de tehlike sorumluluğu hallerinin ortaya çıkışının ekonomik 

boyutunu da teşkil etmektedir.  

 

3. Tehlike Sorumluluğunun Dayandığı Esaslar 

 

3.1. Genel Olarak  

 

      Bir kusursuz sorumluluk türü olan tehlike sorumluluğunun dayandığı 

birtakım esaslar mevcuttur. Tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m. 71 

düzenlemesinin ruhunun anlaşılması açısından söz konusu esasların 

değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu esaslar doktrinde, sebebiyet 

esası, menfaat esası ve nihayet hâkimiyet esası olarak ifade edilmektedir.
25

 Aşağıda 

işbu esaslara ve esasların tehlike sorumluluğu ile olan bağlantılarına ilişkin 

açıklamalara yer verilecektir. 

 

 

 

 

 

                                                           
 
24

 İlhan Ulusan, “Tehlike Sorumluluğu Üstüne”, MHAD, 1970, S.6, s. 27–28. 
25

 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 3 vd. 
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3.2. Sebebiyet Esası 

 

      Sebebiyet esasına göre, zarara sebep olmak, sorumluluğun doğması için 

yeterli olacaktır. Kusursuz sorumluluk hallerinin aynı zamanda sebep sorumluluğu 

olarak anılmasının sebebi, bu hallerde kişinin kusursuz olmasına rağmen zarara 

sebep olması dolayısıyla sorumlu tutulmasıdır.
26

 Kusursuz olmasına rağmen kişinin 

sorumlu tutulmasının gerekçesi, söz konusu zarara zarar görenin katlanmasının 

beklenmesinin adalete aykırı olmasıdır zira adaletin gerektirdiği, herkesi 

davranışlarının sonuçlarına katlanmasıdır.
27

  

 

      Tehlike ilkesi de, sebebiyet düşüncesine dâhildir ve fakat ondan daha dar 

kapsamlıdır.
28

 Tehlike ilkesine göre, yapmış olduğu faaliyet, sahip olduğu işletme ya 

da elinde bulundurduğu nesne dolayısıyla çevresi için tehlike arz eden kişinin, söz 

konusu tehlikenin gerçekleşmesi ve bunun sonucunda zarar meydana gelmesi 

durumunda, bu zarardan sorumluluğu söz konusu olmaktadır.
29

  

 

      TBK m. 71 düzenlemesi anlamında düşünmek gerekirse tehlike ilkesi, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin sahibinin, söz konusu işletmenin 

faaliyetinden zarar doğması durumunda, bu zarardan sorumlu olması şeklinde ifade 

edilebilecektir. Buna göre tehlike ilkesi, TBK m.71 düzenlemesinde daha dar ele 

alınmaktadır. Zira sorumluluk, işletmenin faaliyetinden doğan zarara 

bağlanmaktadır. Kişinin yapmış olduğu faaliyet ya da elinde bulundurduğu nesne 

dolayısıyla çevresi için tehlike arz etmesi ve söz konusu tehlikenin gerçekleşmesi 

durumunda, TBK m.71 düzenlemesi uygulama alanı bulamayacaktır.
30
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 Honore, a.g.e., s. 14. 
27

 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 3. 
28

 Tiftik, Genel Kural, s. 28. 
29

 Tiftik, Genel Kural, s. 28.  
30

 TBK m. 71 düzenlemesi açısından işletme kavramı ve uygulama alanına insan fiillerinin dâhil 

olmamasına ilişkin açıklamalarımız için bkz. aş. s. 54 vd. 
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3.3. Menfaat Esası 

 

      Menfaat esasına göre, menfaat kime ait ise tehlike de onun üzerine 

bırakılmalıdır zira menfaat elde edenin, tehlikenin gerçeklemesi sonucunda meydana 

gelen zarara da katlanması hakkaniyete uygun düşecektir.
31

 TBK m. 71 düzenlemesi 

açısından menfaat esası ele alınırsa, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi, 

söz konusu işletmenin faaliyette bulunmasından en çok ve doğrudan menfaat elde 

eden kişidir. Bu nedenle, tehlikenin gerçekleşmesi sonucu işletmenin faaliyeti 

dolayısıyla bir zarar meydana gelmesi durumunda, bu zarara, çoğu zaman kusuru 

dahi bulunmayan zarar görenin katlanmasındansa, kusuru bulunsa da bulunmasa da 

işletmenin sahibi tarafından tazmin edilmesi hakkaniyete daha uygun olacaktır.  

 

      Doktrinde ifade edildiği üzere, burada bir nimet-külfet ilişkisi söz 

konusudur.
32

 Nimet-külfet ilişkisinin, tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m. 71 

düzenlemesine göre değerlendirilmesinde fayda olduğu kanaatindeyiz. Buna göre, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden menfaat elde eden kişi, o 

işletmeye sahip olan ya da o işletmeyi işleten kişidir. Söz konusu işletmenin 

faaliyetinden zarar doğması durumunda da, işletmenin sahibi ya da varsa işleteninin 

zarar görenin zararını karşılaması, nimet-külfet ilişkisine dayanır ve tehlike 

sorumluluğunun dayandığı menfaat ilişkisini yansıtır. Hemen ifade edelim ki, zarar 

görenin de önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyet göstermesinde menfaati 

bulunmaktadır. Ancak bu menfaat dolaylı ve işletmenin sahibi ya da işletenin 

sağladığı faydadan çok daha az bir menfaattir. Örnek vermek gerekirse, baz 

istasyonları önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerdir. Baz istasyonlarının 

işletilmesinde, işletmenin sahipleri ve işletenlerinin doğrudan ve büyük miktarda 

ekonomik menfaatlerinin olduğuna şüphe yoktur. Ancak unutmamak gerekir ki, baz 

istasyonlarının faaliyet göstermesi sayesinde cep telefonları ile iletişim kurulması 

mümkün olduğundan, toplum üyelerinin de baz istasyonlarının işletilmesinden 

sağladığı bir menfaat mevcuttur. Ancak bu menfaat, baz istasyonlarından bir zarar 

                                                           
 
31

 Tiftik, Genel Kural, s. 29. 
32

 Tandoğan, SözleĢme DıĢı, s.4  vd.; Ulusan, Tehlike Sorumluluğu, s. 33. 
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meydana gelmesi durumunda, söz konusu zarardan işletmenin sahibi ya da 

işleteninin sorumlu olmasının hakkaniyete uygun çözüm olduğu gerçeğini 

değiştirecek kadar büyük bir menfaat olarak düşünülemez. Bu nedenle baz 

istasyonlarından ileride kişilerin zarar görmesi durumunda, istasyonların sahipleri, 

toplumun cep telefonu ile iletişim kurmasına ilişkin menfaatini öne sürerek 

sorumluluklarının kaldırılması ya da azaltılmasını sağlayamayacaktır. 

 

3.4. Hâkimiyet Esası 

 

      Hâkimiyet esasına göre, bir kişiyi ya da malı hâkimiyeti altında bulunduran 

kişinin, bunlardan doğan zarara katlanması gerekmektedir.
33

 Doktrinde, bir kişinin, 

hâkimiyetinde olan nesnelere, tesislere ve işletmelere ilişkin gerekli özeni göstermesi 

ve gerekli tedbirleri alması durumunda, zararın meydana gelmesini büyük ölçüde 

engelleyebileceği ifade edilmektedir.
34

 Bu nedenle söz konusu kişinin doğan 

zararlara da katlanması gerekmektedir. Bir işletmeyi hâkimiyetinde bulunduran kişi, 

bu işletme ile ilgili olarak ortaya çıkacak zararlardan sorumlu olması hususu 

girişimcilik riski olarak da anılmaktadır.
35

  

 

     Tehlike sorumluluğunda, hâkimiyet esası kapsamında, TBK m.71 

düzenlemesi açısından girişimcilik riskini değerlendirmek gerekirse, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmeyi hâkimiyetinde bulunduran kişinin, tehlikenin 

gerçekleşmesi sonucu işletmenin faaliyetinden doğan zararları da tazmin etme 

yükümlülüğü doğacağı ifade edilebilecektir. Bunun temelinde, işletmenin sahibinin 

ya da işleteninin, söz konusu işletmeyi hâkimiyetinde bulundurması dolayısıyla 

gerekli özeni göstermesi ve gerekli tedbirleri almasının imkân dâhilinde olması 

yatmaktadır. Söz konusu hâkimiyet ilkesi kendisini TBK m.71 düzenlemesindeki 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin tanımında göstermektedir. Hemen ifade 

                                                           
 
33

 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 4; Tandoğan, SözleĢme DıĢı, s. 7. 
34

 Tandoğan, SözleĢme DıĢı, s. 5. 
35

 Rabin Paul Malloy, Law in a Market Context – An Introduction to Market Concepts in Legal 

Reasoning, Cambridge, Cambridge University Press,  2004, s. 170. 
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edelim ki, burada bahsi geçen hâkimiyet ilkesi ile bağlantılı olan özen gösterme 

hususunun, özen yükümlülüğü ile karıştırılmaması gerekmektedir.
36

 

 

4. Tehlike Sorumluluğunun Türk Hukukunda Düzenlemesi ve Son 

Durum 

 

       TBK’nin kabulünden önce, Türk hukukunda tehlike sorumluluğu özel 

kanunlar ve istisnai durumlarda da mahkeme içtihadı ile düzenlenmekteydi.
37

 

TBK’de ise tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm mahiyetinde olan m. 71 

düzenlemesi getirilmektedir. Buna göre TBK’nin uygulanmaya başlanması ile Türk 

hukukunda tehlike sorumlulukları açısından genel hüküm ile özel düzenlemelerin bir 

arada yer aldığı karma bir sistem mevcut olacağını söylemek yanlış olmayacaktır zira 

TBK m. 71/3 düzenlemesinde, belirli bir tehlike hali için öngörülen özel sorumluluk 

hükümleri saklı tutulmaktadır.  

 

      Tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm getirilmesi doktrinde genel 

olarak olumlu karşılanmaktadır.
38

 Ortaya çıkan yeni tehlikeli olgular açısından, söz 

konusu olguların güvenlik yapıları ile ilgili fazla bilgi sahibi olunmadığından, önlem 

alınarak riskin azaltılması güçleşmektedir.
39

 Bu nedenle, ortaya çıkan yeni tehlikeli 

olgular dolayısıyla zarar doğması durumunda, şartların sağlanması ile TBK m.71 

düzenlemesinin uygulanması açısından da tehlike sorumluluğuna ilişkin genel 

hüküm tahsis edilmesinin yerinde olduğu ifade edilebilir. Kanaatimizce de, özel 

                                                           
 
36

 Bu konuda açıklamalarımız için bkz aşa. s. 43 vd. 
37

 Tehlike sorumluluğunun mahkeme içtihadı ile düzenlenmesi ve özellikle de işçilerin iş kazaları 

dolayısıyla uğramış oldukları zararların tazmini açısından mahkeme kararları ile öngörülen tehlike 

sorumluluğu hakkında açıklamalarımız için ise bkz. aş. 91 vd. 
38

 Cevdet Yavuz, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre Kusursuz Sorumluluk Halleri ve İlkeleri”, 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk AraĢtırmaları Dergisi, Roma Hukukundan 

Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), C.14, S. 4, Y. 2008, s. 61; Gökhan Antalya, 

“Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 

AraĢtırmaları Dergisi, Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk (Sempozyum Özel Sayısı), 

C.14, S. 4, Y. 2008, s. 78-79; Süleyman Yılmaz, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda Sebep 

Sorumluluklarına İlişkin Yeni Hükümler”, AÜHFD, C. 59, S.3, 2010, s. 572; Tiftik, Genel Kural, s. 

19. 
39

 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, 5
th

 Edition, New York, Aspen Law&Business, 

1998, s. 195. 
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kanunlar ile düzenleme altına alınmamış alanlara ilişkin boşluğun doldurulması 

açısından tehlike sorumluluğuna ilişkin genel bir hüküm getirilmesi yerinde bir 

gelişmedir. Hemen ifade edelim ki, TBK m.71 düzenlemesinin hukukumuza 

getirilmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte, söz konusu düzenleme aynı zamanda 

eleştiriye açık bir düzenlemedir. Çalışmamızda ilgili yerlerde düzenlemeye ilişkin 

eleştirilerimize yer verilecektir. 

 

       Öncelikle giriş bölümünde ifade ettiğimiz üzere, TBK m. 71 düzenlemesi, 

Widmer/Wessner Tasarısı’nın 50. maddesinden esinlenilerek getirildiğinden, 

İsviçre’de kanunlaşmayan söz konusu Tasarı’nın 50. maddesinin çevirisine yer 

vermekte fayda olduğu kanaatindeyiz. Buna göre, Widmer/Wessner Tasarısı m. 50 şu 

şekilde tercüme edilebilir;
40

 

 

    “Özel olarak tehlike arz eden bir faaliyeti yürütenler, söz konusu faaliyete hukuk 

düzenince izin verilmiş olsa dahi, faaliyetin özünde var olan karakteristik 

tehlikenin gerçekleşmesi dolayısıyla meydana gelen zararın tamamından 

sorumludur. 

 

     Bir faaliyet, mahiyeti veya kullanılan malzeme, araçlar ve güçlerin mahiyeti 

dolayısıyla, o alanda uzmanlaşmış bir kişiden beklenebilecek tüm özen gösterilse 

dahi, sık ya da ağır zararlar doğurmaya elverişli ise özel olarak tehlikeli sayılır; 

benzer bir tehlike için başka bir kanunda özel bir sorumluluk zaten 

öngörülmekteyse, söz konusu varsayım gerçekleşir. 

 

     Belirli karakteristik tehlikeye ilişkin sorumluluğu düzenleyen özel hükümler 

saklıdır.”  

 

      Bilindiği üzere TBK Tasarısı
41

 ilk hali ile kabul edilmeyip değişikliğe 

uğramıştır. Bu değişiklik esnasında çalışmamızın konusu teşkil eden TBK m.71 

düzenlemesi de önemli değişlikler geçirmiştir. Söz konusu maddeye ve değişikliğine 

                                                           
 
40

 Söz konusu maddenin Almanca metni için bkz. http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/ 

wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-ve-d.pdf. s. 7 ve İngilizce metni için bkz. Pierre Widmer, 

“Switzerland”, Unification of Tort Law: Strict Liability, Ed. B.A. Koch/H. Koziol, 2002, England, 

s. 347.  
41

 TBK Tasarısı çalışmamızın devamında TBKT olarak anılacaktır.  

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/%20wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-ve-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/%20wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-ve-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/%20wirtschaft/gesetzgebung/haftpflicht/vn-ve-d.pdf
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ilişkin detaylı açıklamalarımızdan önce, maddenin ilk hali ve kabul edilen haline işbu 

başlık altında yer vermenin ve değişikliklerin kısaca açıklanmasının yararlı olacağı 

kanaatindeyiz. 

 

      Çalışmamızın konusu teşkil eden TBK m.71 düzenlemesi, TBKT’nin ilk 

metnindeki yani 2005 yılındaki şeklinde yer alan m. 66 düzenlemesini 

karşılamaktadır. Bu düzenlemeye göre; 

  

         “Önemli ölçüde tehlike arz eden bir faaliyetten zarar doğduğu takdirde, faaliyette 

bulunan kişi, hukuk düzeni tarafından böyle bir faaliyete katlanılması öngörülmüş olsa 

bile, doğan zarardan sorumludur.  

 

          Bir faaliyetin, mahiyet veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler 

göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin 

gösterilmesi durumunda dahi sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu 

sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arz eden bir faaliyet olduğu kabul 

edilir. Özellikle, herhangi bir yasada benzeri tehlikeler arz eden faaliyetler için özel bir 

tehlike sorumluluğu öngörülmüş olması durumunda, bu faaliyetin de önemli ölçüde 

tehlike arz ettiği varsayılır. 

 

         Belirli bir tehlike hali için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklıdır.” 

 

       Düzenlemenin son ve çalışmamızın konusu teşkil eden hali ise TBK m.71’de 

düzenleme altına alındığı üzere şu şekildedir;  

         “Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu 

takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur.  

Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler 

göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin 

gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu 

sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olduğu kabul 

edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel 

bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletme de önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme sayılır. 
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Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklıdır. 

Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk 

düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep 

olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler.” 

      Buna göre, tehlike sorumluluğuna ilişkin düzenlemenin ilk metninde 

sorumluluk önemli ölçüde tehlike arz eden işletme kavramına değil, önemli ölçüde 

tehlike arz eden faaliyet kavramına bağlanmaktadır; düzenlemenin ilk fıkrasında, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir faaliyetten zarar doğması ihtimalinden söz 

edilmektedir. Düzenlemenin ilk metninde, ikinci fıkrada, sorumluluğun faaliyet 

kavramına bağlanmasına paralel olarak, önemli ölçüde tehlike arz eden faaliyetin 

tanımı yapılırken, TBK m.71/2 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme tanımı yapılmaktadır. Her iki metinde de aynı şekilde belirli bir tehlike hali 

için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklı tutulmaktadır. Düzenlemenin ilk 

halinden farklı olarak TBK m.71/4 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden 

bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar 

görenlerin, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararları uygun bir bedelle 

denkleştirilmesini isteyebilecekleri öngörülmektedir. Bu husus düzenlemenin ilk 

metninde, hukuk düzeni tarafından böyle bir faaliyete katlanılması öngörülmüş olsa 

bile, doğan zarardan sorumluluğun söz konusu olacağı şeklinde ifade edilmekteydi. 

Buna göre, TBK m.71/4 düzenlemesi ile söz konusu hüküm ayrı bir fıkrada 

düzenleme altına alınmış ve sadece sorumluluğun oluşması değil ve fakat zarar gören 

tarafından görmüş olduğu zararın denkleştirilmesinin talep edilebileceği ifadesine yer 

verilmektedir.  

      Çalışmamızda, TBK m.71 düzenlemesinde sorumluluğun merkezinin 

işletme olarak belirlenmesi, belirli bir tehlike hali için öngörülen özel sorumluluk 

düzenlemelerinin saklı tutulması, zarar görenin zararının telafisi açısından 

denkleştirme talep edebileceğinin ifade edilmiş olmasına ilişkin detaylı açıklamalara 

yer verdiğimizden, bu kısımda sadece çalışmamızın konusu teşkil eden tehlike 

sorumluluğu ve denkleştirme düzenlemesinin ilk hali ile kanunlaşan hali arasındaki 

farklara değinmekle yetiniyoruz.  



24 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

TBK. m. 71 DÜZENLEMESİNİN UYGULANMA ŞARTLARI 

 

1. Genel Olarak 

 

     TBK’ nin “Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme” başlıklı 71. maddesinde, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, 

bu zarardan işletme sahibi ve varsa işletenin müteselsilen sorumlu olacağı 

öngörülmektedir. Bu düzenlemeye göre tehlike sorumluluğunun söz konusu 

olabilmesi için bir işletmenin varlığı, bu işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden 

bir işletme olması ve nihayet önemli ölçüde tehlike arz eden bu işletmenin 

faaliyetinden bir zarar doğması gerekmektedir.  

 

      Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin genel esaslar çerçevesinde, TBK m.71 

düzenlemesi açısından işletmenin sahibinin ya da varsa işleteninin sorumluluğunun 

söz konusu olabilmesi için ayrıca doğan zarar ile önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyeti arasında uygun illiyet bağı bulunması şarttır. Sorumluluğun 

kurulması bağlamında hukuka aykırılık, hukuka aykırılık bağı ve tehlike bağı da 

değerlendirilmesi gereken unsurlardır.  

 

      Aşağıda, gerek maddede yer verilen, gerekse haksız fiil sorumluluğuna ilişkin 

genel esaslar çerçevesinde, sorumluluğun kurulması açısından gerekli olan söz 

konusu şartlar tek tek değerlendirilmeye çalışılacaktır. TBK m.71 düzenlemesi, 

hukukumuzda yeni bir düzenleme olduğundan, düzenlemede sorumluluğun 

kurulması için öngörülen şartların değerlendirilmesi ve kanun koyucunun söz konusu 

şartlar ile ifade etmek istediğinin ve amaçladığının ne olduğu konusunda 

düşünülmesi, düzenlemenin uygulanması açısından çok önemlidir. Hemen ifade 

etmek gerekir ki, TBK m. 71 düzenlemesinde yer alan şartlar ve bu şartlardan ne 

anlaşılması gerektiği, zamanla mahkeme kararları ile belli bir kesinliğe 
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ulaşacağından aşağıdaki değerlendirmeler olması gereken ya da olması muhtemel 

tespitlerden ibarettir. 

 

2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Varlığı 

 

2.1. Genel Olarak 

 

      TBK m.71 düzenlemesi, işletme kavramına bağlı sorumluluklardan biridir
1
 

zira TBK m.71/1’de, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden 

zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibinin ve varsa işletenin müteselsilen 

sorumlu olacağı öngörülmektedir. Buna göre, işletmenin sahibi ve varsa işleteni, tipik 

tehlikeli olgunun gerçekleşmesi ile meydana gelen zarara, kusuru bulunmasa da 

katlanmak durumunda kalacaktır.  

 

      Doktrinde, riskin neredeyse her zaman ancak faaliyetin yapılması ile ortaya 

çıkacağı ve fakat hükümde her türlü faaliyetin değil, ancak işletme faaliyetinin 

tehlike sorumluluğuna yol açacağının kabul edildiği ifade edilmektedir.
2
 Buna göre, 

tehlike sorumluluğundan söz edilebilmesi için bir işletmenin faaliyetinden zarar 

doğması yani öncelikle bir işletmenin varlığı aranmaktadır.
3
 Bu nedenle tehlike 

sorumluluğu düzenlemesi açısından işletme kavramının ne anlama geldiğinin 

belirlenmesi yani TBK m.71 düzenlemesi çerçevesinde, işletme kavramının 

sınırlarının çizilmesi ve içinin doldurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike 

sorumluluğu düzenlemesinde sorumluluğun merkezinin işletme olarak 

belirlenmesinin temelinde yatan ilkenin belirlenmesi ve açıklanması, hükmün 

anlaşılması açısından faydalı olacaktır.  

                                                           
 
1
 TBK’de işletme kavramına bağlı diğer bir sorumluluk, 66/3 düzenlemesidir. 818 sayılı BK’nin 55. 

maddesinde, yalnızca işletme dışı adam çalıştıranın sorumluluğu yer alırken, TBK m.66 

düzenlemesinde, hem işletme dışı hem de işletmede adam çalıştıranın sorumluluğu düzenlenmekte ve 

işletmede adam çalıştıranın sorumluluğu daha ağır bir sorumluluk olarak öngörülmektedir. TBK’de 

getirilen bu düzenlemeler, Borçlar Kanunu açısından işletme kavramının yorumunu önemli hale 

getirmektedir.  
2
 Kerem Cem Sanlı, “ Kusursuz Sorumluluk Halleri”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Der. M. 

Murat İnceoğlu, İstanbul, XII Levha, 2012, s. 77. 
3
Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 208. 
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     TBK m.71 düzenlemesi, tehlike sorumluluğunun kurulması bağlamında 

işletme kavramını araç olarak kabul etmişse de, her türlü işletme değil, sadece 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler açısından TBK m.71 düzenlemesinin 

uygulama alanı bulması söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, TBK m.71 anlamında 

tehlike sorumluluğundan söz edilebilmesi için bir işletmenin varlığı şart olmakla 

beraber yeterli değildir zira bu işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme 

olması gerekmektedir.  

 

Aşağıda, TBK’de yer alan önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeye ilişkin 

tanıma yer verilerek söz konusu tanım değerlendirilmeye çalışılacak ve önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmelere ilişkin tanımdan ve unsurlardan yola çıkılarak 

uygun örnekler verilmeye çalışılacaktır.  

 

2.2. TBK m. 71 Düzenlemesi Kapsamında İşletme Kavramı  

 

2.2.1. Genel Olarak 

 

İşletmeler, kaynak kullanarak mal ve hizmet üreten, insanların ihtiyaçlarını 

karşılamak için kurulan sosyal ve ekonomik birimler olduğundan,
4
 bu birimlerin 

toplum için önemi her geçen gün artmaktadır.
5
 İşletme biliminin en temel kavramı 

olan işletme, toplum için faaliyetlerde bulunduğundan ve dünya ekonomisi için artık 

vazgeçilemez bir birim haline geldiğinden, işletme ve hukuk bilimlerinin ilişkisi 

açısından belki de ilk önce değerlendirilmesi gereken kavramdır.
6
 Zira işletmelerin 

toplum için önemi arttıkça, toplum ile olan etkileşimi de artmakta, toplumu 

ilgilendiren konularda ise pek tabii hukuk bilimi öne çıkmaktadır. Bu durumda, 

                                                           
 
4
 Oktay Alpungan/ Hulusi Demir/Mete Oktay, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, İstanbul, Beta, 1997, 

s. 26; Tehlike sorumluluğuna ilişkin olan TBK m.71 düzenlemesi bağlamında işletme ile kastedilenin 

de ekonomik faaliyet yapan her türlü birim olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bkz. Sanlı, 

Kusursuz Sorumluluk, s. 77. 
5
 Hasan Tutar, İşletme Yönetimi, Ankara, Seçkin, 2010, s. 37. 

6
 İşletmelerin sorumluluk hukuku açısından analizi hakkında bilgi için bkz. Steven Shavell, Economic 

Analysis of Accident Law, England, Harvard University Press, 2007, s. 47 vd. 
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işletmelerin hukuk bilimi açısından önemi de artmaktadır. Türk hukukunda, bunun 

yansımalarından bir tanesi ve belki de en önemlilerinden biri, işletme biliminin en 

temel kavramı olan işletmeyi sorumluluğun merkezi olarak kabul eden TBK m.71 

düzenlemesidir. 

 

Doktrinde, “işletme” sözcüğünün genelde iktisadi hayattaki işletme kavramını 

çağrıştırdığı ve tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinde, işletme 

yerine girişim gibi daha geniş ve özellikli olmayan bir terimin tercih edilmesinin 

daha yerinde olacağı ifade edilmektedir.
7
 Bu görüş, işletme teriminin genel olarak 

iktisadi hayattaki işletme kavramını “çağrıştırdığını” ifade etmekle, dolaylı olarak 

işletme teriminin belirsizliğine değinmektedir. Bu nedenle, işletme kavramının 

açıklığa kavuşturulması maddenin uygulaması açısından bir zorunluluktur. 

 

  Hukuki açıdan ele alındığında, işletmeye farklı anlamlar yüklenebilmesi 

mümkündür. Somut düzenlemeye ilişkin bir işletme tanımı yapılması ve o 

düzenlemede geçen işletme kavramının sınırlarının belirlenmesi zorunluluktur. Zira 

TBK m.71 düzenlemesinde sorumluluğun merkezi işletmedir ve bu işletme 

kavramına nelerin dâhil olduğuna dair bir tanımın yapılması, hükmün 

uygulanabilmesi için olmazsa olmazdır. 

 

  Uygulama açısından büyük öneme sahip özel tehlike sorumluluğu 

düzenlemelerinde, genellikle işyeri anlamında bir işletme tanımı verilmediğini 

görmekteyiz.
8
 Tehlike sorumluluğuna ilişkin genel düzenleme olan TBK m.71’de de 

                                                           
 
7
 Cengiz Koçhisaroğlu/Özlem Erişgin, “Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda Haksız Fiiller” Rona 

Serozan’a Armağan, İstanbul, XII Levha Yayıncılık, 2010, s. 1267. 
8
Motorlu araçlarını işletenlerin hukuki sorumluluğu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda 

düzenlenmektedir. KTK’de, işletilmesi ise sorumluluk doğacak olan motorlu taşıtlar tanımlanmakta, 

işyeri anlamında bir işletme kavramına yer verilmemektedir. Sivil hava aracı işletenlerin sorumluluğu, 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda düzenlenmektedir. TSHK’de, Türk sivil aracı 

tanımlanmakta ve fakat işyeri anlamında bir işletmeye yer verilmemektedir. Petrol hakkı sahiplerinin 

sorumluluğu 5574 sayılı Petrol Kanunu’nda düzenlenmektedir. PK’ de, işletme ruhsatnamesi, işletme  

sahası ve işletmeci tanımlanmakla beraber, maddi anlamda sınırları belirli olan işyerini karşılayacak 

bir işletme tanımı yer almamaktadır. Nükleer tesis işletenlerin sorumluluğu ise 1960 tarihli Paris 

Sözleşmesinde düzenlenmektedir. Paris sözleşmesi’nin m.1-a,f.2 hükmünde, nükleer tesisat 

tanımlanmaktadır. Buna göre, "nükleer tesisat" tabirinden maksat, her hangi bir nakil vasıtası içinde  
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işletmeye ilişkin bir tanım verilmemektedir.
9
 Zaten tehlike sorumluluğuna ilişkin 

genel düzenleme teşkil eden bir hükümde, söz konusu düzenlemenin uygulama 

alanına dâhil olan işletmenin tanımına yer verilmemesi olağan bir durumdur. Zira söz 

konusu tanımın TBK m.71 düzenlemesinde yer alması hükmün gereğinden fazla 

ayrıntılı olarak düzenlenmesine ve mahkeme kararları ile içinin doldurulması gerekli 

bir kavramın kanuni tanıma sokularak hakkaniyete aykırı sonuçların ortaya 

çıkmasına sebep olabilir. Ancak tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 hükmünün 

uygulanabilmesi açısından, genel olarak ekonomik bir amacın gerçekleştirilmesi için 

aynı işverene ait bir veya birden çok işyerinin örgütlenmesi sonucu oluşan ünite 

olarak tanımlanan işletmenin,
10

 nasıl ele alınacağının tespiti gerekmektedir.  

 

  İşletme kavramı, hukukumuzda üzerinde çok fazla durulmuş bir kavram 

olmayıp sınırlarının tespiti ve somutlaştırılması oldukça güçtür. TBK m.71 

düzenlemesinin uygulanması ile sorumluluğun kurulması bakımından bir araç teşkil 

etmektedir. İşletme bir araçsa, bu araç olmaksızın sorumluluğun kurulması mümkün 

olamayacaktır. Bu nedenle hukukumuzda üzerinde durulmamış olan işletme 

kavramının, işletme ve hukuk bilimlerinde ve özellikle iş hukukunda ve ticaret 

hukukunda nasıl değerlendirildiği, TBK m.71 hükmünün uygulaması açısından 

önemlidir. Her ne kadar önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar 

doğması durumunda, somut olayda bir işletmenin varlığının kabul edilip 

edilemeyeceğine ilişkin uygulama mahkeme kararları ile gelişecekse de, aşağıda 

işletme kavramına ilişkin genel bilgilere yer verilmiş ve uygulama alanı açısından 

                                                                                                                                                                     
bulunanlar haricindeki reaktörler, nükleer maddeleri imal eden veya işleyen fabrikalar; nükleer yakıtı 

izotoplarına ayıran fabrikalar; şualı nükleer yakıtı tekrar işleme tabi tutan fabrikalar; nükleer 

maddelerin nakli ile ilgili depolamalar hariç, bu çeşit maddelerin depolanması için tesisler ve içinde 

nükleer yakıt veya radyoaktif mahsuller veya artığı gibi Avrupa Nükleer Enerji Ajansı İdare 

Meclisi’nin zaman zaman kararlaştıracağı maddeler bulunan tesislerdir.     
9
 TBK m.71 düzenlemesi açısından işletme kavramından ne anlaşılması gerektiği, söz konusu 

düzenleme işletme kavramını sorumluluğun merkezi olarak belirlediğinden çok önemlidir ancak 

işletme kavramının tanımına düzenlemede yer verilmemesi yerindedir. İşletme kavramı, hükmün 

uygulanmaya başlaması ile mahkemeler tarafından somut olayda içinin doldurulması gereken bir 

kavram olup, tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil eden düzenlemede işletme kavramının 

tanımının yapılması gibi detaylı açıklamalara yer verilmesi gerekmemektedir. 
10

 Demircioğlu, M./Centel, T., İş Hukuku, 11. Bası, İstanbul, 2006, s. 74; Nuri Çelik, İş Hukuku 

Dersleri, 19. Bası, İstanbul, 2006,  s.62; Sarper Süzek, İş Hukuku, 5. Bası, İstanbul Beta, 2009 s. 

164; Turhan Esener, İş Hukuku, 3. Bası, Ankara, Sevinç Matbaası, 1978, s.87; Ünal Narmanlıoğlu, İş 

Hukuku Ferdi İş İlişkileri, 3. Bası, İzmir, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1998,  s. 126.  
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önem arz ettiği düşünülen bazı noktalar açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

2.2.2. İşletmelerin Sosyal Sorumluluğunun TBK m.71 Düzenlemesi 

ile İlişkisi 

 

İşletme kavramının hukuk bilimi açısından öneminin gittikçe artması ve 

tehlike sorumluluğunun merkezinin işletme olarak belirlenmesi, işletme kavramının 

işletme bilimi ve hukuk bilimi ilişkisine uygun olarak tanımlanması yanı sıra, hukuk 

bilimi açısından öneminin artması ile bağlantılı olan işletmelerin sosyal sorumluluğu 

ilkesinin değerlendirilmesini de gerektirmektedir. 

 

İşletme, ekonomik ve teknik olduğu gibi toplumsal bir yapıdır.
11

 İşletmeler 

toplum ile ilişki içindedir. İşletmelerin ulusal çevresiyle ve özellikle de toplumla 

ilişkilerinin olumlu olabilmesi için, toplumun beklentilerinin karşılanması 

gerekmektedir.
12

 İşletmelerde esas olan insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

hizmet ve mal üretimi yapmak yani toplum için fayda yaratmaktır. Bu nedenle 

işletmelerin sosyal sorumluluk ile hareket etmeleri gerekmektedir.
13

 İşletmelerin 

sosyal sorumluluk ilkesinden kaçınmaları olası değildir.
14

 İşletmelerin sosyal 

sorumluluğu ilkesinin, tanımlanması güç bir ilke olduğu ve fakat duyulan kaygıları 

ve çekilen sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlayan, işletme ve toplumun iç içe 

oldukları görüşüne dayanan,
15

 sosyal ve çevresel konuları içeren bir kavram olduğu 

ifade edilmektedir.
16

 Buna göre işletmelerin sosyal sorumluluğu ilkesinin temelinde, 

işletmelerin toplum açısından vazgeçilemez olmasının yanı sıra
17

, birtakım kaygılar 

                                                           
 
11

 Tutar, a.g.e., s. 39; Küçük, a.g.e., s. 52. 
12

 Leyla Şenol/Vasfi Nadir Tekin, İşletme – Kavramlar, İlkeler, İşlevler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2007, s. 29. 
13

 Tutar, a.g.e., s. 27. 
14

 Orhan Küçük, Stratejik İşletme Bilgisi ve Yönetimi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010, s. 53. 
15

 Bilçin Tak, İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi, 

İstanbul, Beta, 2009, s.3. 
16

 Tolga Öcal Aslan, İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu – Ahlaki Bir Değerlendirme, İstanbul, Beta, 

2007, s. 8. 
17

 Ömer Dinçer/Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş,  İstanbul, İz Yayıncılık 1995, s. 4; Veysel 

Yıldırım, Genel İşletmecilik, Sakarya, Değişim Yayınları, 2000, s. 13. 
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uyandırıp sıkıntılar yaratabileceği, yani toplum için yalnızca fayda sağlamayıp 

toplum açısından olumsuz sonuçlar da doğurabileceği gerçeği yatmaktadır. 

İşletmelerin toplum açısından olumsuz etkiler yaratabileceği gerçeği, işletmeleri 

sosyal sorumluluk ilkesi ile sınırlandırmak zorunluluğunu doğurmaktadır. 

İşletmelerin sosyal sorumluluğu çok geniş bir alanı kapsadığı gibi, sorumluluğun söz 

konusu olduğu alanlarda da kendisini çok çeşitli düzenlemeler ile gösterebilmektedir. 

TBK m.71’in işletmelerin sosyal sorumluluğunun yansıması olarak kabul edilmesi 

karşısında denilebilir ki; önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin faaliyetlerinden 

doğan zararlardan sorumluluğun tehlike sorumluluğu olarak düzenlenmesi, 

işletmelerin sosyal sorumluluğunun hukuk alanındaki ve daha da özel olarak borçlar 

hukuku – sorumluluk hukuku alanındaki yansımasıdır. Doktrinde de işletmelerin 

sosyal sorumluluğunun yasal beklentileri karşılamayı da kapsadığı ifade 

edilmektedir.
18

 

 

İşletmelerin sosyal sorumluluğu, çok geniş bir alanı ilgilendirmektedir.
19

 Bu 

alanlardan biri de şüphesiz ki hukuktur. Hukuk alanında sosyal sorumluluğun 

yansıması olarak, işletmelerin hukuken sınırlamalara tabi olması gösterilebilir. 

İşletmelerin sosyal sorumluluğunda önemli olan bu hukuki sınırlamalar, genel 

toplumsal çıkar açısından ele alınmalıdır.
20

 Güçleri inanılmaz boyutlara ulaşan 

işletmelerin faaliyetlerinde, yeni düzenleme beklentilerinin arttığı ifade 

edilmektedir.
21

 TBK m.71’in, sosyal sorumluluk anlamında işletmelerin 

faaliyetlerinde yeni düzenleme beklentilerini kısmen karşıladığı ileri sürülebilir. Zira 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğması 

durumunda, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinin ve varsa işleteninin 

sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Burada işletmenin faaliyetinden zarar 

doğmasına bir sonuç bağlanmakta, yani güçleri inanılmaz boyuta ulaşmış 

işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bir düzenleme getirilmektedir. Bu düzenleme tüm 

                                                           
 
18

 Öcal, a.g.e., s. 8. 
19

 Öcal, a.g.e., s. 2 vd. İşletmelerin sosyal sorumluluğunun hukuk yanısıra ilişkili olduğu alanlar, 

ahlak, felsefe, iktisat, din olarak belirtilmekte ve uluslarlarası kuruluşlar ile sendikaların işletmelerin 

sosyal sorumluluğu açısından önemli bir rol üstlendikleri vurgulanmaktadır. 
20

 Tutar, a.g.e., s. 55. 
21

 Öcal, a.g.e., s. 1. 
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işletmelere değil önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelere ve tehlike sorumluluğuna 

ilişkin olduğundan, işletmelerin sosyal sorumluluğunun hukuk alanını kısmen 

kapsadığı ifade edilebilecektir. Sonuç olarak TBK m.71 düzenlemesinin, işletmelerin 

sosyal sorumluluğunun bir yansıması olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

2.2.3. İşletme Kavramının Anlamlarının Değerlendirilmesi 

 

İşletme bilimde işletme, iş çevresinde toplum için mal ve hizmet üreten, kâr 

elde etmeyi amaçlayan, üretim araçlarını sistemli bir şekilde örgütleyerek bir araya 

getiren yapılar şeklinde tanımlanmaktadır.
22

 Bu ekonomik yapıların sürekli veya 

süreksiz oluşu, kendisine veya başkasına mal ve hizmet üretmesi, sahibinin tek veya 

çok olması, işletmenin şahıs işletmesi, özel hukuk tüzel kişisi ya da kamu işletmesi 

olması, işletme olarak kabul edilmelerine engel teşkil etmemektedir.
23

 

 

TBK m.71 düzenlemesinde yer verilen ve işletme bilimi açısından 

yadsınamaz öneme sahip işletme kavramının üç farklı anlamı bulunmaktadır
24

 ve 

tehlike sorumluluğunun uygulama alanı açısından işletmenin söz konusu 

anlamlarının değerlendirilmesi gerekmektedir: 

 

1) Araçlara iş gördürmek 

2) İşyeri 

3) Örgütsel yapı 

 

İşletme kavramı, üretim faktörlerinin bir araya getirildiği, işlerin görüldüğü 

yer olan işyeri anlamına gelmektedir. Ancak işletme, ekonomik anlamda işyerinden 

daha geniş olabilir.
25

 Zira işletme, bir işyerinden ya da birden çok işyerinden 

                                                           
 
22

 Tutar, a.g.e., s. 27. 
23

 Küçük, a.g.e., s. 18. 
24

 Tutar, a.g.e., s. 39. 
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meydana gelebilir. İşletmenin birden çok işyerinden meydana gelmesi, ekonomik, 

beşeri ve fiziki faktörleri bir araya getirmesi, örgütsel yapıyı ifade etmektedir.
26

 

Örgütsel yapı sayesinde, işle ilgili faaliyetler bütünleştirilir ve kontrol edilebilir.
27

 

İşletmelerin bir örgüt yapısına sahip olması ayırt edici bir özellik olarak kabul 

edilebilir. Zira her işyerinde örgütsel yapının varlığından söz edilemez.  

 

 İşyeri, işletmenin statik yani durağan özelliğidir ve bu özellik ile fiziksel bir 

mekân ifade edilmiştir.
28

 TBK m.71 düzenlemesinde geçen işletme kavramı da 

fiziksel bir mekânı, ekonomik bir birimi ifade etmektedir. Doktrinde de, işletme 

kavramına ilişkin ekonomik birim unsuruna değinilmiş ve bunun işletmenin hukuk 

süjesi olmadığı anlamına geldiği zira TBK’de işletme sahibi tabirinin kullanıldığı ve 

hukuki bir kişiliğe atıfta bulunulmadığı ifade edilmiştir.
29

 

 

Hükümde söz edilen önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyeti ise 

işletme kavramının dinamik yani hareketli özelliğini ifade etmektedir zira işletmenin 

dinamik özelliği, işletmenin faaliyetini yani mal ve hizmet üretimini anlatmaktadır.
30

 

Doktrinde de, işletme kavramına ilişkin ekonomik faaliyet unsuruna değinilmiş ve bu 

faaliyet, kâr elde etme amacı olmasa bile belirli bir bedel karşılığında mal ve hizmet 

sunulması olarak tanımlanmıştır.
31

 Buna göre, yukarıda ifade ettiğimiz üzere kâr elde 

etmek amacı işletme bilimi açısından işletme kavramının bir unsuru olarak kabul 

edilse de, tehlike sorumluluğunun uygulama alanı açısından kâr elde etme amacının, 

bir birimin işletme olup olmadığının tespitinde, işletme biliminde olduğu gibi önemli 

bir etkisi olmayacaktır. Buna göre bir birim kâr elde etme amacı olmasa dahi, 

ekonomik faaliyet ve örgütsel yapı hususlarının değerlendirilmesi ile TBK m.71 

düzenlemesi açısından işletme olarak kabul edilebilecektir.  

                                                                                                                                                                     
 
25

 Tutar, a.g.e., s. 39. 
26

 Tutar, a.g.e., s. 39. 
27

 Halis Demir/Tarhan Okan, “Teknoloji, Örgüt Yapısı ve Performans Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir 

Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, C.10, S.1, 2009, s. 58. 
28

 Tutar, a.g.e., s. 40. 
29

 Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 77. 
30

 Tutar, a.g.e., s. 40. 
31

 Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 77. 
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İşletme biliminde, genel olarak teşebbüs kavramı ile işletme kavramı arasında 

ayrım yapmanın gereksiz olduğu zira gerek işletme, gerekse teşebbüsün bir mal veya 

hizmetin üretimi için üretim faktörlerini bir araya getirdiği ileri sürülmektedir.
32

 

 

İşletmeler çeşitli açılardan ayrımlara tabi tutulmaktadır. Bu ayrımlar, 

mülkiyetine göre, sektörler açısından, büyüklüklerine göre, hukuki açıdan, üretilen 

mal cinsine göre, ekonomik birleşmeler açısından yapılan ayrımlardır.
33

 Tehlike 

sorumluluğu düzenlemesi açısından işletmelerin bu şekilde sınıflandırılması önem 

arz etmemekle beraber, büyüklüklerine göre ve hukuki açıdan yapılan ayrımlara 

değinmekte yarar vardır. 

 

      İşletmeler büyüklüklerine göre; çok küçük (cüce) işletmeler,
34

 küçük işletmeler, 

orta büyüklükteki işletmeler, büyük işletmeler ve çok büyük (dev) işletmeler olarak 

ayrılmaktadır.
35

 Hukuki yapılarına göre ise; şahıs işletmeleri, şirketler, kooperatifler, 

dernek
36

 ve vakıf işletmeleri
37

 olarak ayrılmaktadır.
38

 

 

     TBK m.71 açısından genel olarak işletmenin yukarıdaki sınıflandırmalardan 

hangisine tabi olduğunun belirlenmesi önem arz etmemektedir. Zira düzenlemede 

işletmenin türlerine göre bir ayrım yapılmamakta, hangi türde olursa olsun önemli 

ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, bu 

zarardan işletme sahibinin ve varsa işletenin müteselsilen sorumlu olacağı 

öngörülmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, önemli ölçüde tehlike arz edip tehlike 

sorumluluğuna tabi olacak işletmelerin çok küçük, küçük ve hatta orta büyüklükteki 

bir işletme olması ihtimali yüksek değildir; önemli ölçüde tehlike arz ettiği kabul 

                                                           
 
32

 Yıldırım, a.g.e., s. 27. 
33

 Sınıflandırmaya ilişkin ayrıntılı açıklama için bkz. İsmail Dalay, Temel İşletmecilik Bilgileri – 

Genel Kavramlar  - Kuruluş, C.1, Sakarya, Sakarya Kitabevi, 2002, s.93 vd. 
34

 Örneğin bir köydeki berber cüce işletmedir. Şenol/Tekin, a.g.e., s. 65. 
35

 Tutar, a.g.e., s. 39; Şenol/Tekin, a.g.e., s. 52. 
36

 Örneğin Kızılay Derneği’nin maden suyu işletmesi dernek işletmesidir. Şenol/Tekin, a.g.e., s. 55. 
37

 Örneğin Kocaeli Üniversitesi Eğitim Vakfı, bir vakıf işletmesidir. Şenol/Tekin, a.g.e., s. 55. 
38

 Küçük, a.g.e., s. 100. 
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edilecek işletmelerin çoğu büyük ve dev işletmeler olacaktır. Ayrıca üretilen mal ve 

hizmet türüne göre yapılan ticari işletmeler ve daha çok kanun gereği ticari işletme 

olarak sayılan şirketler,
39

 önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olarak kabul 

edilecektir. 

 

Ticaret hukuku açısından ticari işletmeler büyük önem arz etmektedir.
40

 

Bunun sebebi, Türk ticaret hukukunda birçok temel kavramın açıklanmasında 

genellikle “ticari işletme” kavramından hareket edilmesi olarak ifade edilmektedir.
41

 

Gerek 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
42

 gerekse 2012’de uygulamaya girecek 

olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
43

 ticari işletme kavramı esas alınmıştır. Bu 

sebeple, ticari işletme kavramı 6762 sayılı TTK’de olduğu gibi, 6102 sayılı TTK’de 

de temel bir kriter
44

 olarak kullanılacaktır.
45

  

 

  Ticari işletme kavramına ilişkin 6762 sayılı TTK’de tanıma yer verilmeyip 

yalnızca hangi müesseselerin ticari işletme sayılacağına ilişkin örnekler verilmiştir. 

Doktrinde ise ticari işletme, devam niyeti ve ticari method ve organizasyon ile 

çalışmayı gerektiren boyutta ve önemde iktisadi faaliyeti yürüten işletmeler şeklinde 

tanımlanmaktadır.
46

 

 

                                                           
 
39

 Ticaret Kanunu’nda yer alan şirketler, kanun gereği ticari işletmedir. 
40

 Ali Bozer, “Ticari İşletme Üzerinde Türk ve İsviçre Hukuku Bakımından Mukayeseli Bir 

İnceleme”, BATİDER, C.1, S.3, 1962, s. 363 vd. 
41

 Hüseyin Ülgen/Ömer Teoman/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya/N. Füsun Nomer 

Ertan, Ticari İşletme Hukuku, Birinci Basıdan Üçüncü (Tıpkı) Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 

2009, s. 128; Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş 14. Baskıya Ek, Konya, 

Mimoza, 2006, s. 11. 
42

 09.07.1956 tarihli, 9353 sayılı RG. 
43

 14.02.2011 tarihli, 27846 sayılı RG. 
44

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Ticari işletme” başlıklı 11. maddesinin gerekçesinde de, 

ticari işletmenin kanunun temeli olduğu, merkez kavram olduğu, bu niteliği ile belirleyici ve hatta 

tamamlayıcı olduğu ifade edilmektedir. Madde gerekçesi için bkz. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Haz. 

Mutlu Dinç, Ankara, Seçkin, 2011, s. 147. 
45

 Ülgen vd., Ticari İşletme, s. 129. 
46

 Halil Arslanlı, Kara Ticaret Hukuku Umumi Prensipler, 3. Bası, İstanbul, 1960, s.21. Diğer 

tanımlar için bkz. Karahan, Ticari İşletme, s. 29; Oğuz İmregün, Ticaret Hukukunun Genel  

İlkeleri, Gözden Geçirilmiş 3. Bası, İstanbul, 1995, s. 14. Doktrinde bazı yazarlar ise ayrıca tanım 

vermekten kaçınmakta ve kanunda yer alan tanımı benimsemektedir; Ayşe Nur Berzek, Ticaret 

Hukukunun Genel İlkeleri, 9 Baskı, İstanbul, Beta, 2008, s. 8 vd.; İ. Yılmaz Aslan/Mevci Ergün, 

Ticaret Hukuku, 4. Baskı,İstanbul, Ekin, 2009, s. 4; Ülgen vd., Ticari İşletme, s. 131. 
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      Doktrinde, ticari işletme kavramının önemi dolayısı ile kanunda tanımlanması 

gerektiği ifade edilmektedir. Kanun koyucu da bu görüşe paralel olarak,  6102 sayılı 

TTK’de ticari işletmeye ilişkin bir tanıma yer verilmiştir. 6102 sayılı TTK m.11’e 

göre ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı 

hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. TTK m. 

11 düzenlemesinin gerekçesinde ifade edildiği üzere, bu düzenlemede ticari işletme, 

olumlu bir cümle ile tanımlanmıştır ve ticari işletme işletmenin kanunda belirtilen 

unsurlarla tanımlanan türüdür.
47

 Burada konumuz açısından değinilmesi gereken 

nokta, TTK m.11’de, ticari işletmenin bir işletme olduğunun açıkça kaleme alınmış 

olmasıdır. Zira TBK m.71 düzenlemesinde sorumluluk işletme faaliyeti dolayısıyla 

doğmaktadır ve bahsi geçen işletmeler önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler 

olduğundan çoğu zaman ticari işletme sınıfına dâhil olacaktır. Bu noktada, ticari 

işletme tanımındaki işletme ibaresi ile TBK m.71 düzenlemesinde geçen işletme 

ibaresi arasında paralellik sağlanmış olmaktadır.  Ancak hemen belirtelim ki, TBK m. 

71 düzenlemesinde yer alan işletme kavramı, ticari işletme olarak kabul 

edilmemelidir. Her ne kadar uygulamada TBK m. 71 düzenlemesi açısından önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmeler çoğunlukla ticari işletme teşkil edecekse de, 

tehlike sorumluluğuna ilişkin düzenlemenin uygulama alanının ticari işletme 

olmayan işletmeleri kapsamadığı düşünülemez. 

 

  Uygulamada tehlike sorumluluğu düzenlemesine dâhil olacak işletmelerin 

çoğu yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, ticari işletme niteliğinde olacaktır zira önemli 

ölçüde tehlike arz eden ve faaliyetinden zarar doğacak nitelikteki işletmelerin çoğu 

ticari işletme boyutundadır. Bu nedenle ticari işletme tanımının önem arz ettiği ifade 

edilebilir. Doktrinde bir görüşe göre, TBK. m. 71 düzenlemesinde sorumlu objenin 

bir işletme olmasından söz edildiğinden, faaliyette bulunan işletmenin TTK 

anlamında ticari işletme olması gerekmektedir.
48

 Ancak hemen belirtelim ki TBK 

m.71 düzenlemesinde genel bir tehlike sorumluluğu öngörülmektedir ve bu 

                                                           
 
47

 TTK m.11 madde gerekçesi için bkz. Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 147. 
48

 Şeref Ertaş, Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları Hukuku, İleri Kültür Merkezi, 2. Baskı, 2012,   

İzmir, s. 159. 
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düzenlemenin ticari işletmeye hasredilmesi mümkün değildir.
49

 Buna göre, bir 

işletmenin TBK m.71 anlamında işletme sayılabilmesi için ticari işletme olması şart 

değildir. Doktrinde de, TBK m. 71 düzenlemesinde ticari işletmeden değil ve fakat 

sadece işletmeden bahsedildiğinden, TTK’de değinip tanımı yapılamayan esnaf 

işletmelerinin de TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanına dâhil olacağı ifade 

edilmektedir.
50

  

 

             Tehlike sorumluluğu düzenlemesinin sosyal sorumluluk yüklediği işletmeler 

tanımlanırken, önemli ölçüde tehlike arz etmesine rağmen tehlike sorumluluğu 

düzenlemesi anlamında işletme tanımı kapsamı dışında tutulması amaçlanan 

birimlerin varlığının kabulü oldukça güçtür. Buna göre, TBK m.71 düzenlemesinin 

uygulama alanı açısından, işletme kavramının, önemli ölçüde tehlike arz etme 

kavramı kadar muğlâk olmadığının ve uygulama açısından güçlük yaratmayacağının 

ifade edilmesi yanlış olmayacaktır. Örneğin, önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

tesisin, işletme olmadığı ileri sürülerek TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı 

dışında bırakılması isabetli bir çözüm olmayacaktır. İşletme kavramının yorumunda 

esnek olunması ve lâfzî yorumdan kaçınılması gerekmektedir. Zira kanun koyucunun 

tehlike sorumluluğunu bir işletme sorumluluğu olarak düzenlemesinin altında yatan 

nedenin, işletmeye yakın kavramların TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanının 

dışında bırakılması olmadığı kanaatindeyiz.  

 

Kanımızca kanun koyucunun işletme kavramını TBK m.71 düzenlemesi 

açısından uygulama merkezi olarak belirlemesi, insan faaliyetlerinden doğan 

zararların, tehlikeli faaliyet dolayısıyla doğmuş olsa da, en ağır sorumluluk türü olan 

tehlike sorumluluğuna tabi olmasını engellemek amacını taşımaktadır. Risk 

paylaşımı ve nimet-külfet ilişkisinin, işletmeler ile zarar gören kişiler arasında 

uygulanması hakkaniyete daha uygun olacaktır. Aksi takdirde, tehlikeli faaliyeti 

dolayısıyla zarar veren kişi ile bu faaliyetten zarar gören kişi arasında, işletmelerde 

söz konusu olduğu şekilde bir nimet-külfet ilişkisinden ve risk paylaşımından 
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 Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 77. 
50

 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 186.  
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bahsetmek söz konusu olamayacaktır. 

 

2.3. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme Kavramı 

 

2.3.1. Genel Olarak 

 

TBK’nin “Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme” başlıklı 71. maddesinde, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, 

bu zarardan işletme sahibinin ve varsa işletenin müteselsilen sorumlu olacağı 

öngörülmektedir. Buna göre, bir işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, 

bu zarardan işletme sahibinin ve varsa işletenin tehlike sorumluluğu esasına göre 

sorumlu tutulabilmesi için, faaliyetinden zarar doğan işletmenin, önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletme olması gerekmektedir.  

 

  TBK m.71/2 düzenlemesine göre, bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette 

kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman 

bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar 

doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bu önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmedir. Doktrinde, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin belirlenmesi 

bağlamında, işletmenin sıkça ve ağır zararlar doğurmaya elverişli olup olmadığı 

objektif unsur olarak, uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilip 

gösterilmediği ise sübjektif unsur olarak değerlendirilmektedir.
51

  

 

2.3.2. Objektif Unsur 

 

İşletmenin sıkça ve ağır zararlar doğurmaya elverişli olması, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin objektif unsurudur. Bu unsur, zararın olasılığı ve 

büyüklüğüne ilişkindir.
52
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 Büyüksağiş, a.g.m., s. 4 ve 5; Ulusan, Fedakarlığın Denkleştirilmesi, s. 362. 
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Doktrinde ifade edildiği üzere, tehlikeden bahsedilebilmesi için bu iki 

unsurdan en azından birinin yüksek olması gerekmektedir.
53

 Buna göre, önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin objektif unsuru, işletmenin sıkça zararlar 

doğurmaya elverişli olması durumunda zarar büyük olmasa da ya da işletmenin 

faaliyetinden doğan zararın büyük olması durumunda, sıkça zarar doğurmaya 

elverişlilik söz konusu olmasa da sağlanmış olacaktır.  

 

Sıkça zarar doğurmaya elverişli olan işletmelere, patlayıcı madde üreten ve 

depolayan işletmeler; ağır zarar doğurmaya elverişli olan işletmelere ise nükleer 

santraller örnek olarak verilebilecektir.  Bazı işletmeler ise hem sık hem de ağır 

zararlar doğurmaya elverişli olarak kabul edilebilecektir. Doktrinde bu işletmelere 

örnek olarak boru hattı işletmeleri gösterilmektedir.
54

 

 

2.3.3. Sübjektif Unsur 

 

Uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile zararın 

doğmasının önüne geçilememesi, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sübjektif 

unsurunu teşkil etmektedir.  

 

Bu unsura göre, bir işletmenin tehlike arz edip etmediğinin belirlenmesi 

bağlamında, öncelikle uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi 

gerekecektir. Uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesine rağmen hala 

riskin azaltılmasının söz konusu olamayacağı sonucuna varılması durumunda, önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin varlığından söz edilebilecektir. Bu unsur açısından 

“tüm özen” kavramının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Doktrinde, uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda 

bile zararın doğmasının önüne geçilememesi ifadesinin doğru olmadığı ya da amacı  

                                                                                                                                                                     
 
52

 Tiftik, Genel Kural, s. 23.  
53

 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 210; Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 74. 
54

 Yamaç Güneyli, Sınıraşan Boru Hatlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlardan Doğan 

Sorumluluk, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s. 151. 
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aştığı ifade edilmekte ve tüm özenin gösterilmesi ifadesinin, maksimum yatırım 

yapılması ya da tüm çabanın gösterilmesi şeklinde değil, makul özen şeklinde 

anlaşılması gerektiği ileri sürülmektedir.
55

 Bu görüşe göre, makul özenin gösterilmesi 

durumunda dahi riskin azaltılması söz konusu olmuyor ise, önemli ölçüde tehlike arz 

eden işletme söz konusu olacaktır.  

 

Ayrıca, riskin azaltılması noktasında alınabilecek tüm olası tedbirlerin 

alınması ve bu açıdan yeterli özenin gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
56

 

Gerçekten de önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sübjektif unsurunun uzman 

bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi şeklinde öngörülmüş olmasının, 

düzenlemenin amacını aşmakta olduğu yerinde bir ifadedir. Zira sadece tüm özenin 

gösterilmesi değil, uzman bir kişi tarafından tüm özenin gösterilmesi beklenmektedir. 

Bu noktada, Türk hukukunda genel olarak kabul edildiği üzere gösterilmesi gereken 

özenin makul özen olması gerekmesi prensibinin, TBK m.71 düzenlemesinin 

uygulama alanı açısından da kabul edilmesi gerektiği ifade edilebilecektir. 
57

Aksi 

durumda, düzenlemenin uygulama alanı, ciddi anlamda daralma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalacaktır. Somut olayda pek çok işletme açısından uzman bir kişiden 

beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda işletmenin taşıdığı risklerin büyük 

ölçüde azaltılabileceği ve dolayısıyla söz konusu işletmenin önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletme olmadığı sonucuna varılacaktır ki bu sonuç da somut olayı TBK 

m.71 düzenlemesinin uygulama alanından çıkaracaktır. 

 

     Uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi unsurunun ekonomik 

boyutu, TBK m.71 hükmünün uygulama alanı açısından oldukça önemlidir. Zira bir 

işletmenin arz ettiği tehlike, alınacak önlemler ile azaltılabilir.
58

 Haksız fiil hukuku 
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 Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 75.  
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 Michael Faure, “Tort Liability in France: An Introductory Economic Analysis”, Law and 

Economics In Civil Law Countries, Edited by Bruno Defains, Netherlands, An Imprint of Elsevier 

Science, 2001, s. 173. 
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 Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 75. 
58

 “Grimshaw v. Ford Motor Company (1981, 119 Cal.App. 3d 757” davasında, Ford marka otomobil  

önde giden araca çarparak beklenmedik bir şekilde alev alıp içinde yolculuk yapmakta olan 13 

yaşındaki Richard Grimshaw’un bütün vücudundan kalıcı yanıklar oluşmuş ve mahkeme, Ford Motor 

şirketini kusursuz olarak sorumlu tutmuştur. Bunun sebebi, somut olaydaki otomobilin testler 

esnasında yakıt sistemi bütünlüğünü sağlamadığının anlaşılmasına ve buna ilişkin önlem alınması çok  
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açısından özen kavramı, risk veya muhtemel zararları önlemek ya da azaltmak 

amacıyla sergilenen davranışlar olarak tanımlanmaktadır.
59

 Buna göre özen kavramı, 

risk yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir. Başka bir ifadeyle, bir işletmede söz 

konusu olan risk yönetiminin bir parçası da özen kavramıdır.  

 

     Risk yönetimine ilişkin somut örnek olarak radyoaktif madde içeren acil 

durumlara ilişkin risk yönetimi gösterilebilecektir. TBK m. 71 düzenlemesi açısından 

risk yönetiminin unsurlarının şuan itibariyle belirlenmesi mümkün gözükmese de, 

örnek ve çıkış noktası olması açısından, tehlike sorumluluğuna ilişkin risk 

yönetiminin,
60

 radyoaktif madde içeren acil durumlara ilişkin risk yönetiminin 

unsurları
61

 örnek alınarak kazaları önlemek ve kaza gerçekleştiğinde müdahale 

edebilmek için hazırlıklı olmak şeklinde belirlenmesi mümkündür. Buna göre, tehlike 

arz eden işletmeler, kazaların meydana gelmemesi adına önlem alarak zararın 

doğmasını, kaza meydana geldiğinde müdahale edebilmek adına hazırlıklı olarak 

zararın çoğalmasını engelleyebilir. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler, arz 

ettikleri tipik tehlikenin meydana gelmemesi açısından alınabilecek ve ekonomik 

olarak da makul olan önlemleri alarak, tipik tehlikenin meydana gelmesini 

dolayısıyla zarar doğmasını engelleyebilirler. Pek tabii bu engellemenin mutlak 

olarak başarılı olması da beklenemeyecektir. Tipik tehlike olgusunda, ağır ya da sık 

zararlar doğurmaya elverişlilik söz konusu olduğundan, alınacak önlemler ile 

bunların tamamen önüne geçilmesi tam olarak mümkün olamayacaktır.
62

 Ancak bu 

durum, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi açısından önlem alınması 

                                                                                                                                                                     
 

düşük fiyata mümkün olmasına rağmen gerekli yenilemenin yapılmamasıdır. Söz konusu kararın 

detaylı açıklaması için bkz. Malloy, a.g.e., s. 147 vd; Kararın ingilizce metni için bkz. 

http://online.ceb.com/calcases/CA3/119CA3d757.htm  
59

 Kerem Cem Sanlı, Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi – Hukuk ve Ekonomi Öğretisi, 

İstanbul, Arıkan, 2007, s. 174. 
60

 Risk, kapsamı belirlenmiş zarar potansiyeli iken, risk yönetimi tehlikenin tanımlanması, riskin 

değerlendirilmesi, kontrol tedbirlerinin uygun şekilde kullanılması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesine ilişkin yönetimdir. Bkz. Murat Andaç, Risk Analizi ve Yönetimi, (Çevrimiçi), 

www.csgb.gov.tr,17.8.2011. 
61

 Radyasyon, İnsan ve Çevre, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çevrimiçi, www.taev.gov.tr, 

5.8.2011. 
62

 Sanlı, Ekonomik Analiz, s. 176 ve 486; Yazar, riskin azaltılabilirliğinden söz etmekte, zarar veren 

tarafından alınacak önlemlerle dahi riskin azaltılması konusunda başarı sağlanamayabileceğini zira 

riski etkileyen zarar verenin kendisi dışında başkaca faktörlerin de bulunduğunu ileri sürmekte ve 

riskin ortadan kaldırılmasını ise, faaliyete girişmemek şeklinde ifade etmektedir.  

http://online.ceb.com/calcases/CA3/119CA3d757.htm
http://www.csgb.gov.tr/
http://www.taev.gov.tr/


41 
 

konusunda makul özenin gösterilmesinden kaçınılabileceği şeklinde 

yorumlanamaz.
63

 Kaldı ki, makul özenin gösterilmesi ve önlemlerin alınmasının yanı 

sıra, tipik tehlikenin önüne geçilmesinin teknik ya da ekonomik sebepler ile çoğu 

zaman mümkün olamayacağı düşünüldüğünde, tipik tehlike gerçekleştiğinde 

müdahale edebilmek adına da özen gösterilmesinin aynı derecede önem arz ettiği 

anlaşılacaktır. Örneğin kibrit fabrikası, yangın çıkma ihtimalinin yüksek olması 

dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olarak değerlendirilebilir. Bu 

noktada, kibrit fabrikasının sahibinden beklenen, yangın çıkmaması için gerekli, 

teknik ve ekonomik olarak alınması makul olan önlemlerin alınması ve mahiyeti 

gereği yangın çıkmasının engellenememesi durumunda ise yangına müdahaleye 

ilişkin gerekli teçhizatın işletmede bulundurulmasıdır.  

 

     Risk yönetiminde, özellikle zararın doğmasının engellenmesi hususu önem arz 

etmektedir. Zira zararın önlenmesi mümkün ise, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmeden bahsedilmesi mümkün olmayacaktır. Unutmamak gerekir ki, zararın 

önlenebilirliği noktasında, ekonomik olarak da analiz yapılması gerekmektedir.
64

 

Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinden, işletmeyi iflasa kadar 

sürükleyecek masraflar yapmak suretiyle riskleri ortadan kaldırması pek tabii 

beklenemeyecektir.
65

  

 

     Risk yönetimi altında irdelenebilecek olan doğacak zararların alınacak önlemler 

ile azaltılabilmesi hususu ise, bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletme olup olmadığının belirlenmesinde değil ve fakat sorumlu kişilerin kusuru 

konusunda etkili olabilecektir. İşletmenin arz ettiği tehlikenin alınacak önlemler ile 

azaltılması kavramı, sorumluluğu bir kusursuz sorumluluk türü olan tehlike 

sorumluluğundan çıkarmamaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, alınacak önlemler 

ile tipik tehlike olgusunun gerçekleşmesi ile ortaya çıkacak zararların önüne 
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 Sanlı, Ekonomik Analiz, s.488. 
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 Bilgi için bkz. Sanlı, Ekonomik Analiz, s. 172 vd. 
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 Doktride “özen maliyetleri” olarak anılan zarar verenin riskleri azaltmak adına sergileyeceği özenli 
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ve bazı durumlarda zararın gerçekleşmesinin ekonomik açıdan daha etkin olduğu ileri sürülmektedir. 

Bkz. Sanlı, Ekonomik Analiz, s. 173 ve 174. 
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geçilmesi yani riskin ortadan kaldırılması mümkün ise, söz konusu işletmenin önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletme olmadığı sonucuna varılabilecektir. Bu durumda 

somut olay, TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanına dâhil olmayacaktır. Bunun 

yanı sıra, riskin kaldırılmasından ziyade azaltılması, başka hukuki sonuçlara yol 

açmaktadır. Riskin azaltılması ve dolayısıyla doğacak zararın azaltılması, yalnızca 

işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olup olmadığına ilişkin bir 

husus değildir. Riskin azaltılması, doğrudan işletmenin sahibi ve varsa işleteninin 

sorumluluğunun kapsamını etkileyebilecektir. Ortaya çıkan zararın azaltılabilmesi 

alınacak önlemler ile mümkünken, söz konusu önlemlerin alınmaması durumunda, 

sorumlu kişilerin ortak kusuru söz konusu olacak ve bu durum tazminatın 

belirlenmesinde etkili olacaktır.
66

 

 

     Esasen işletme faaliyetlerinin çoğu tehlike arz etmektedir ancak faaliyeti tehlike 

arz eden her işletme, TBK m.71 hükmünün uygulama alanının konusu olarak kabul 

edilemez.
67

 Burada değerlendirilmesi gereken ölçüt riskin azaltılabilmesidir yani 

tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 hükmünün uygulama alanı açısından tehlike 

arz eden bir işletmede, tipik tehlike olarak tanımlanan olgunun gerçekleşip zarar 

doğmasının önüne geçilmesi için önlem alınmasıdır. Riskin azaltılması, tehlike arz 

eden bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olarak tanımlanmasını 

engellemektedir. Yukarıda bahsettiğimiz risk yönetimi ilkeleri ile riskin 

azaltılabilmesi mümkünse, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeden ve dolayısıyla 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan zarardan işletme 

sahibi ve varsa işleteninin müteselsilen sorumlu olmasından bahsedilmesi mümkün 

olmayacaktır. 

 

       Riskin azaltılabilmesi kavramının ekonomik boyutu ise, alınan önlemler ile 

tehlike arz eden işletmenin bu önlemler için ayırması gereken bütçe arasındaki 

                                                           
 
66
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dengedir.
68

 İşletme açısından tipik tehlike olgusunun gerçekleşmesinin önlenmesi 

pratik olarak mümkün olsa da, bunun için ayrılması gereken bütçe işletmenin 

yıkımına yol açacak ise, riskin azaltılabilirliğinden söz edilemeyecektir.
69

 Bu 

ihtimalde de, söz konusu işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme 

olduğunun kabulü gerekecektir. Ekonomik açıdan yıkımına yol açsa dahi söz konusu 

önlemler alınarak riskin azaltılmasının mümkün olduğundan bahisle işletmenin 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olmadığı öne sürülemeyecektir. Aksi 

halde, tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı 

daralacaktır
70

 zira bazı durumlarda, işletme sahibi ve varsa işleten tarafından, 

işletmenin yıkımına yol açacak kadar büyük masraflarla dahi olsa risklerin önemli 

ölçüde azaltılması mümkün olacaktır. Bu noktada önemli olan risklerin ekonomik 

yıkıma yol açmayacak şekilde azaltılmasının mümkün olup olmadığıdır. Ancak bu 

değerlendirmenin sübjektif olarak yapılmaması gerekmektedir. Başka bir deyişle, 

işletmenin sahibi ya da işleten tarafından, içinde bulundukları ekonomik durumun 

kötülüğü öne sürülerek işletmede risklerin azaltılmasının mümkün olmadığından 

bahisle TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanından sıyrılmak da mümkün 

olamayacaktır.  

 

      Ayrıca ifade etmek gerekir ki, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi ve 

varsa işleteni tarafından alınması gereken önlemler açısından özen gösterilmesi, söz 

konusu özenin makul özen olması, söz konusu makul özenin gösterilmesi ile riskin 

azaltılabilmesi hususlarının, işletme sahibi ve işletenin özen yükümlülüğü ile 

bağlantısı yoktur.
71

 Gerçekten de, TBK m.71 düzenlemesinde öngörülen tehlike 

sorumluluğu, haksız fiillerde söz konusu olan özen yükümlülüğünden bağımsızdır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda da, motorlu araç işleteninin ve araç 
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işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin sorumluluğu, tehlike sorumluluğu 

mahiyetindedir ve işletenin işbu sorumluluğu da, özen yükümlülüğünden 

bağımsızdır.
72

 Buna göre, işleten gerekli özeni gösterse, örneğin araca ilişkin tüm 

bakımları yaptırmış olsa dahi, sorumluluktan kurtulamayacaktır. Bu durumun tehlike 

sorumluluğuna ilişkin TBK m. 71 düzenlemesi için de geçerli olduğunun kabul 

edilmesi gerekmektedir.  

 

Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi ve varsa işleteni, işletmeye 

ilişkin tipik tehlikenin gerçekleşmesini önlemek adına birtakım önlemler almış olsa 

dâhi sorumlu olacaktır. Ayrıca TBK m. 71 düzenlemesinde önemli ölçüde tehlike arz 

eden işletme tanımında yer verilen sübjektif unsur, işletme sahibi ve işletene özen 

yükümlülüğü getirmek amacını da taşımamaktır. Söz konusu düzenleme, özen 

yükümlülüğünden gerek amacı gerekse de sonucu açısından bağımsızdır ve sadece 

somut olaydaki işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme mahiyetinde olup 

olmadığına ilişkin olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.   

 

Sonuç olarak ifade etmek gerekir ki, TBK m. 71 düzenlemesinde yer alan 

özen gösterilmesi hususu, düzenlemenin uygulanması açısından, özen yükümlülüğü 

kavramına ilişkin olmayıp önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin belirlenmesi 

açısından önem arz etmektedir. İşletme sahibi ve işleteninin makul özen göstererek 

ve işletmenin ekonomik anlamda mahvına yol açmayacak şekilde tipik tehlikenin 

gerçekleşme riskini azaltmasının mümkün olması, söz konusu işletmenin önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletme olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Bu 

noktada, makul özen ile riskin azaltılabilmesi kavramının, tehlike arz eden işletmeler 

ile önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenlerin ayırt edilebilmesi açısından da önem 

taşımakta olduğunu belirtmek isteriz. 
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2.3.4. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletmenin Türleri 

 

2.3.4.1. Genel Olarak 

      

     TBK m.71/2 düzenlemesine göre,  bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz edip 

etmediğinin belirlenmesinde, söz konusu işletmenin mahiyeti veya faaliyette 

kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre, 

kanun koyucu, bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme teşkil edip 

etmediğinin tespiti noktasında, esas alınacak kıstası “faaliyet” olarak değil, 

“mahiyet” veya “faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ve güçler” olarak kabul 

etmektedir.  

 

     Doktrinde de, tehlike sorumluluğu öngören genel hükmün uygulama şartı olarak 

yürütülen faaliyetin tehlikeliliği yerine, faaliyetin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan 

nesnelerin tehlikeliliğinin esas alınmasının daha uygun olacağı ifade edilmektedir.
73

  

 

     Hemen belirtelim ki, bir olgunun tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi her 

zaman kolay olamamaktadır. Doktrinde de ifade edildiği üzere pek çok nesne, 

durağan haldeyken tehlike arz etmezken, kontrol dışına çıktığında tehlike arz 

edebilecektir.
74

 Bu nedenle tehlikelilik hususu, olay bazında değerlendirilmeli ve 

örneğin yanıcı madde kontrol altındayken tehlikesiz dahi olsa, yanıcı madde üretilen 

fabrikada ya da yanıcı madde depolayan işletmelerde, söz konusu maddeye ilişkin 

kontrolün yitirilmesi ihtimalinin varlığından dolayı bu maddenin tehlikeli ve bu 

maddeyi üreten ve depolayan işletmenin de önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

olduğu kabul edilebilecektir.  

 

     Sonuç olarak TBK m.71 düzenlemesine göre, bir işletmenin önemli ölçüde tehlike 

arz eden bir işletme olup olmadığının belirlenmesinde göz önünde tutulabilecek iki 
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ölçüt vardır: İşletmenin mahiyeti veya işletmenin faaliyetinde kullanılan malzeme, 

araçlar ya da güçler. 

 

2.3.4.2. Mahiyeti Dolayısıyla Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden 

İşletmeler 

 

     Bir işletmenin mahiyeti göz önünde tutulduğunda, bu işletmenin, bu işlerde 

uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır 

zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bu işletme, önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletmedir. Bu tanıma göre, bir işletmenin önemli ölçüde tehlike 

arz eden bir işletme olup olmadığının belirlenmesi açısından esas alınabilecek 

kıstaslardan biri, “işletmenin mahiyeti”dir.  

 

       Bir işletmenin mahiyeti dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme 

olduğunun kabul edilebilmesi için, işletmenin mahiyetinin sıkça ve ağır zararlar 

doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılmalıdır. Bir işletmenin mahiyetinin sıkça 

ve ağır zararlar doğurmaya elverişli olması ise bir işletmenin mahiyeti dolayısıyla 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olduğu sonucuna ulaşmak için tek başına 

yeterli bir ölçüt değildir. Başka bir ifadeyle, mahiyeti dolayısıyla sıkça ve ağır 

zararlar doğurmaya elverişli olan her işletme, önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

olarak kabul edilemez. Zira bir işletmenin mahiyeti dolayısıyla önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletme olarak kabul edilebilmesi için sadece işletmenin sıkça ve ağır 

zararlar doğurmaya elverişli olması yeterli olmayıp bu işlerde uzman bir kişiden 

beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça ve ağır zararlar doğurmaya 

elverişli olduğu sonucuna varılması gerekmektedir. Kanunun ifadesi bu şekilde 

olmakla beraber, “uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi” kavramı, 

lâfzen yorumlanmamalı ve Türk hukukunda genel olarak kabul gören makul özen 

ölçütü olarak anlaşılmalıdır.
75

 Buna göre, makul özen gösterilmesine rağmen, 

mahiyeti dolayısıyla sıkça ve ağır zararlar doğurmaya elverişli olan işletmeler, 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayılacaktır. Aksi halde, somut olay açısından 
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hakkaniyet çerçevesinde düşünüldüğünde önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

olarak kabul edilmesi gereken işletmelerin, uzman bir kişiden beklenen tüm özenin 

gösterilmiş olması durumunda riskin azaltılabilmesinin mümkün olduğu öne 

sürülerek önemli ölçüde tehlike arz etmedikleri sonucuna varılabilecektir.
76

 Bu 

durum da TBK m. 71 düzenlemesinin uygulama alanını hakkaniyete aykırı olarak 

daraltacaktır. 

 

     Doktrinde, işletmenin mahiyetine yönelik bu düzenlemenin, bir işletmenin 

faaliyetinde kullanılan malzeme, araç ve gücün tehlikeli olmasına dayanan önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletme tanımına nazaran, çok daha geniş bir uygulama alanı 

olacağı ileri sürülmektedir.
77

 İşletmenin mahiyetinin değerlendirilerek, önemli ölçüde 

tehlike arz edip etmediği sonucuna varılması açısından, hâkimlerin takdir yetkisinin, 

işletmenin faaliyetinde kullanılan malzeme, araç ve gücün değerlendirilmesinden 

daha geniş olduğunun kabulü gerekir. Uygulamada, işletmenin faaliyetinde 

kullanılan malzeme, araç ve gücün değerlendirilmesi ile söz konusu işletmenin 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olduğu sonucuna varılamaması 

durumunda, işletmenin mahiyeti dolayısıyla tehlike arz ettiğine karar verilmesi 

yoluna gidilebilecektir. Bu durumda, işletmenin mahiyeti kıstası, bir işletmenin 

önemli ölçüde tehlike arz edip etmediğinin belirlenmesi açısından adeta torba kıstas 

olarak kabul edilebilir. Hemen ifade etmek gerekir ki, faaliyetinde kullanılan 

malzeme, araç ve güçler dolayısıyla tehlike arz eden işletmeler, çoğu zaman 

mahiyetleri dolayısıyla da önemli ölçüde tehlike arz edecektir. Bu nedenle, 

uygulamada, söz konusu iki kıstasa bağlı olarak yapılacak tanımların çoğu zaman iç 

içe geçeceği kabul edilebilir. Ancak ilk kıstasa bağlı olarak tehlike arz ettiği kabul 

edilemeyen işletmeler, mahiyeti dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

olarak kabul edilerek, bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz edip etmediğinin 

tespitinde esneklik sağlanmaktadır. Bu esnekliğin sınırlı olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu kıstası torba kıstas olarak değerlendirilmesi mümkünse 
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de, somut olaya konu işletmenin mahiyeti dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz edip 

etmediğinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

 

            İşletmenin mahiyeti ifadesi, işletmenin genel olarak sürdüğü faaliyetin 

oluşturduğu tehlikeyi işaret etmektedir. Bu açıdan, inşaat faaliyetlerinde müteahhidin 

sorumluluğu, cerrahi faaliyetlerde doktorun sorumluluğu, taşımacılık faaliyetinde 

taşıyanın sorumluluğu gibi sorumluluklar bakımından da madde hükmünün 

uygulanabileceği, böylece kusur sorumluluğu alanının daralacağı gerekçesiyle 

hüküm eleştirilmektedir.
78

 Hemen ifade edelim ki, TBKT’nin ilk metninden farklı 

olarak TBK m.71 düzenlemesinde herhangi bir faaliyetten değil ve fakat işletme 

faaliyetinden doğan sorumluluk düzenleme altına alınmaktadır. Buna göre doktor 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olarak kabul edilemeyeceğinden, cerrahi 

faaliyetlerden doktorun sorumluluğu açısından, TBK m.71 düzenlemesi uygulama 

alanı bulamayacaktır. Bu noktada akla, özel hastanelerin sorumluluğunun TBK m. 71 

düzenlemesi kapsamında olup olmadığı gelmektedir. Zira özel hastaneler işletme 

teşkil etmektedir. Kanaatimizce özel hastaneler, TBK m. 71 düzenlemesi açısından 

kural olarak önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olarak kabul edilemeyecektir.  Bu 

nedenle de, özel hastanelerin sahipleri ve işletenlerinin, TBK m. 71 düzenlemesi 

gereğince sorumluluklarının söz konusu olmayacağı ifade edilebilir.  Aynı şekilde 

inşaat faaliyetleri açısından, gerçek kişi müteahhidin TBK m.71 düzenlemesine göre 

sorumluluğundan söz edilemeyecek ve fakat tüzel kişi müteahhidin önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletme olarak kabul edilmesi durumunda, faaliyetinden doğan 

zarardan TBK m.71 düzenlemesi gereğince, söz konusu işletmenin sahibinin ve 

işleteninin sorumluluğu söz konusu olabilecektir.  Taşıyanın sorumluluğu bağlamında 

ise, taşıma işinin gerçekleştiren işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira taşıma faaliyeti 

gerçekleştiren her işletme önemli ölçüde tehlike arz eden işletme değildir. Bu 

noktada, somut olayda tehlikeli maddelere ilişkin taşıma gerçekleştirilmiş olsa dahi, 

taşıma şirketi önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olarak kabul edilemediği 
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sürece, taşıma faaliyetinden doğan zarar açısından TBK m.71 düzenlemesi uygulama 

alanı bulamayacaktır. Ayrıca taşıma faaliyetini gerçekleştiren işletmenin önemli 

ölçüde tehlike arz etmesi durumunda, taşıma faaliyetiyle meydana gelen zararın tipik 

tehlikelilik sonucunda söz konusu olmaması durumunda da TBK m. 71 

düzenlemesinin uygulama alanı bulması söz konusu olamayacaktır. Bu durumda, 

TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanının işletme faaliyetlerine hasredilmesi ile 

söz konusu düzenlemenin kusur sorumluluğunun alanını daraltmasının önüne 

geçilmiş olunmaktadır. 

 

            İşletmenin mahiyeti, işletmenin sürdürdüğü faaliyetin oluşturduğu tehlikeyi 

ifade ettiğinden, nükleer santraller, patlayıcı madde üreten fabrikalar, doğal gaz 

işletmeleri ve nihayet zift damıtma işlemi gerçekleştiren işletmeler, mahiyetleri 

dolayısıyla tehlike arz eden işletmelere örnek olarak gösterilebilecektir.  

 

TBK m.71/2’de, önemli ölçüde tehlike arz eden işletme kavramı tanımlanmış 

olmakla beraber, kavramın belirsizliğinin giderilmesinde başarıya ulaşılamadığından, 

işletmenin önemli ölçüde tehlike arz edip etmediği, somut olayda mahkeme 

tarafından tespit edilecektir. Bu tespitin ise her zaman kolay olmayacağı açıktır.  

 

Doktrinde, bu belirsizliğin önüne geçilmesi açısından, Bakanlık tarafından 

tehlikeli sayılabilecek malzeme, araç ve güçlere ilişkin örnekseme yoluyla 

geliştirilmesi mümkün bir liste hazırlanması teklif edilmekte ve bu listenin yol 

gösterici ve tehlike sorumluluğunu sınırlayıcı mahiyette olacağı belirtilmektedir.
79

 

Ancak listede yer verilmemiş olan malzeme, araç ve güçler bakımından, aynı 

tehlikelilik tespiti sorununun yaşanma ihtimali karşısında, bu listenin yol gösterici 

olmaktan öteye geçemeyeceğinin kabulü gerekmektedir. Listenin örnekseme yoluyla 

genişletilmesi yani listede tehlikeli olarak öngörülmemiş olan kalemlerin somut 

olayda tehlikeli olarak kabul edilmesi durumu, söz konusu görüşün savunduğu 

tehlike sorumluluğunun sınırlarının çizileceği tezinin isabetli olmadığını 

göstermektedir. Örnekseme yoluyla malzeme, araç ya da güçleri listeleyen bir 
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Bakanlık kararının çizeceği öngörülen sınırın, çözüm arayışında güvenlik 

sağlayamayacak kadar silik bir sınır olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Doktrinde, tehlike sorumluluğunun genel kural ile düzenlenmiş olmasının, 

mahkemelerin önlerine gelen davalarda, zararın doğumuna sebep olan faaliyetleri 

tehlikeli olarak nitelendirmelerinin kolaylaştıracağı öne sürülmektedir.
80

 Bu görüş, 

yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

belirlenmesinde dikkate alınacak ölçütler açısından düşünüldüğünde, yerindedir. Zira 

kanun koyucu, bir işletmenin mahiyeti dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletme teşkil edebileceğini kabul etmektedir. Bu durumda mahkemelerin önüne 

gelen davada, işletmenin mahiyeti dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz ettiğine karar 

vermek açısından oldukça geniş bir takdir yetkisini haiz olduğunu ifade etmek yanlış 

olmayacaktır. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin tanımında, bu şekilde geniş yorumlanması mümkün ölçütler koymak 

yerine dar tanımlama yapma yoluna gidilseydi, önemli ölçüde tehlike arz ettiği aşikâr 

olan birtakım işletmelerin bu tanımlara oturtulamaması tehlikesi ile de karşı karşıya 

kalınabilirdi. Bu açıdan bir denge kurulması gerektiği ve bu dengenin kurulmasının 

da mahkemelerin elinde olduğunu belirtebiliriz. 

 

2.3.4.3. Faaliyeti Dolayısıyla Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden 

İşletmeler 

     

Bir işletmenin faaliyetinde kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz 

önünde tutulduğunda, bu işletmenin, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm 

özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli 

olduğu sonucuna varılırsa, bu işletme, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmedir. 

Bu tanıma göre, bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olup 

olmadığının belirlenmesinde esas alınabilecek üç farklı ölçüt vardır; 
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1. İşletmenin faaliyetinde kullanılan malzeme 

2. İşletmenin faaliyetinde kullanılan araçlar 

3. İşletmenin faaliyetinde kullanılan güçler 

 

Bu tanıma göre,  bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme 

olup olmadığının belirlenmesi açısından esas alınması gereken kıstaslar, işletmenin 

faaliyetinde kullanılan malzeme, araçlar veya güçlerdir. Bir işletmenin faaliyetinde 

kullandığı malzeme, araçlar veya güçler dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz eden 

bir işletme olarak kabul edilebilmesi için, söz konusu işletmenin faaliyetinde 

kullandığı malzeme, araç ve güçlerin sıkça ve ağır zararlar doğurmaya elverişli 

olduğu sonucuna varılmalıdır. Ancak bir işletmenin faaliyetinde kullandığı malzeme, 

araçlar veya güçlerin sıkça ve ağır zararlar doğurmaya elverişli olması, o işletmenin 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olduğu sonucuna varmak için tek başına 

yeterli değildir. İşletmenin faaliyetinde kullanılan malzeme, araçlar veya güçlerin bu 

işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça ve 

ağır zararlar doğurmaya elverişli nitelikte olduğu sonucuna varılması gerekmektedir. 

Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, buradaki “uzman bir kişiden beklenen tüm 

özen” ifadesinin “makul özen” olarak anlaşılması gerekmektedir.
81

 

 

Doktrinde, tanımda geçen bu kıstasların somut olayın değerlendirilmesi 

noktasında, hâkimin dikkate alacağı daha dar ve objektif kıstaslar olduğu ileri 

sürülmektedir.
82

 Zira yukarıda açıklamaya çalıştığımız mahiyeti dolayısıyla tehlike 

arz etme kıstası, işletmenin faaliyetinde kullanılan malzeme, araçlar ve güçlerden 

çok daha geniştir. 

 

Faaliyetinde kullanılan malzeme dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmelere örnek olarak havaifişek üreten fabrikalar verilebilecektir. Zira işletmenin 

yürüttüğü faaliyet üretimdir ve havaifişek üretmek amacıyla kullanılan malzemeler 

tehlike arz etmektedir. Faaliyetinde kullanılan araçlar dolayısıyla önemli ölçüde 
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tehlike arz eden işletmelere örnek olarak tren işletmeleri verilebilir. Tren işletmeleri 

yürüttükleri ulaşım faaliyetinde tren kullanmaktadır. Trenler tehlike arz eden 

araçlardır zira trenler sık zarar vermeye elverişlidir. Son olarak faaliyetinde 

kullanılan güçler dolayısıyla tehlike arz eden işletmelere örnek olarak doğal gaz 

işletmeleri ve elektrik işletmeleri verilebilir. Zira doğal gaz ya da elektrik üreten veya 

depolayan işletmelerin üretim ve depolama faaliyetlerinin konusunu doğal gaz ve 

elektrik gibi tehlikeli güçler teşkil etmektedir ve bu güçler de sık ve ağır zararlar 

doğurmaya elverişlidir. 

 

2.4. İşletmenin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak An  

 

TBK m. 71 düzenlemesinin uygulanabilmesi açısından, faaliyetinden zarar 

doğan işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olması gerekmektedir. 

Hangi işletmelerin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olduğu, TBK m.71 

düzenlemesinde belirtilmektedir. Buna göre, bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette 

kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde bulundurulduğunda, bu işlerde 

uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır 

zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bu önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmedir. Somut olaydaki işletmenin işbu düzenleme çerçevesinde sıkça 

veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Hâkim 

tarafından söz konusu tespit yapılırken, TBK m.71 düzenlemesinde yer alan 

koşulların oluşup oluşmadığı belirlenecektir. Bu noktada, dava anındaki teknolojik 

imkânlar ile değerlendirme yapılmaması gerektiği hususu çok büyük önem arz 

etmektedir. Bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olup olmadığının 

belirlenmesi bağlamında dikkate alınacak kıstasların değerlendirilmesinde önemli 

olan husus, değerlendirmenin yapıldığı anın değil ve fakat olayın meydana geldiği 

anın dikkate alınmasıdır. Zira teknoloji hızla gelişmektedir ve olayın meydana 

geldiği andaki teknolojinin zararın doğmasını engelleyecek nitelikte olmamasına 

karşılık, somut olaydaki işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olup 

olmadığının değerlendirildiği anda, teknoloji ilerlediğinden, somut olayda meydana 

gelen zararın makul özen gösterilmek sureti ile önüne geçilmesi mümkün olabilir. 
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2.5. İşletme Alanının Tehlike Alanı ile Sınırlandırılması  

 

Her türlü faaliyetten değil ve fakat önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

faaliyetinden doğan zararların tehlike sorumluluğuna sebep olması, sorumluluğun 

alanını belli bir ölçüde daraltmaktadır. Ancak, tehlike sorumluluğunun en ağır 

sorumluluk türü olduğu düşünüldüğünde, işletme alanının da sınırlanmasının yerinde 

olacağı ifade edilebilir. Bu sınırlanmış işletme alanına, tehlike alanı denilmektedir.
83

  

 

Tehlike sorumluluklarında, sorumluluğa neden olan olay, bir tehlike alanı 

oluşturur.
84

 Tehlike alanı, hem sadece tipik tehlikenin gerçekleşmesi ile oluşan 

zararın tazmin edileceğine, hem de tehlikenin işletme ile yer, zaman ve şekil 

bakımından bağlılığına işaret eder.
85

 Bu durumda, tehlike sorumluluğunda illiyet 

bağının gereksiz olmadığı ve tehlike bağının ise sorumluluğun sınırlandırılmasında 

kullanılabilecek yardımcı bir unsur olduğu kabul edilebilir. Tehlike bağı unsurunda, 

hukuka aykırılık bağından hareket edildiği ve mağdurun ihlal edilen normun 

korumayı amaçlayan kişilerden olup olmadığı, zararın ihlal edilen normun koruduğu 

hukuki değerler üzerinde gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarının cevaplandığı ileri 

sürülmektedir.
86

 

 

Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin
87

 çevresinde bulunan varlıklar risk 

altındadır. Tehlike sorumluluğunun doğmasında, tehlikenin zamanı ve meydana 

geldiği yer önemlidir. Tehlikenin zamanı ile kastedilen, tehlikenin gerçekleşip zararlı 

sonucu doğurduğu andır. Tehlikenin meydana geldiği yer ise, tehlikeli olgunun ortaya 

çıktığı yer olarak anlaşılmalıdır. Bu durumda, zararın işletmede doğması 

gerektiğinden bahisle tehlikeli olgunun ancak işletme sınırları içinde meydana gelip 

sorumluluğa sebep olabileceği öne sürülebileceği gibi, tehlike alanının işyerinden 
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daha geniş olduğu da ileri sürülebilecektir.
88

 Bu durumda, tehlike alanının 

belirlenmesinde, tehlike bağı kıstası dikkate alınacaktır. Buna göre, tehlike bağı 

yardımı ile bir tehlike alanı belirlenecek ve bu tehlike alanının dışında meydana 

gelen zararlar bakımından sorumluluk doğmayacaktır. Ancak hemen ifade etmek 

gerekir ki, söz konusu tehlike alanı dar bir alan olmayacaktır. Örneğin, doğal gaz 

üretimi yapan bir işletmede patlama meydana gelmesi durumunda, tehlike alanının, 

fiziki işletme alanından daha geniş olduğu kabul edilmelidir.       

 

2.6. İşletme Faaliyeti 

 

  İşletmeler amaçlarına ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde bulunur. TBK’nin 

“Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme” başlıklı 71. maddesinde, önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan 

işletme sahibinin ve varsa işletenin müteselsilen sorumlu olacağı öngörülmektedir. 

Buna göre, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin amaçlarına ulaşmak için 

bulundukları çeşitli faaliyetler, tehlike sorumluluğu düzenlemesinde sorumluluğa 

bağlanmış faaliyetlerdir. Sorumluluğun söz konusu olabilmesi için zararın işletme 

faaliyetinden doğması gerekmektedir. Buna göre, işletme faaliyeti olmayan 

faaliyetlerden, mesela insan faaliyetlerinden doğan zararlar açısından tehlike 

sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Örneğin bir cerrahın faaliyetinden zarar 

doğması durumunda, cerrah önemli ölçüde tehlike arz eden bir “işletme” teşkil 

etmediğinden, TBK m. 71 düzenlemesinin uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

 

Doktrinde, işletmenin mutlaka işletiliyor olmasının gerekmediği; işletilmeye 

hazır olmasının sorumluluğun doğumu için yeterli olduğu ve işletme sonrası 

kapatılma durumunda da işletme faaliyetinden doğan zararın tazmini gerektiği 

öngörülmektedir.
89

 Uygulama alanı açısından öne sürülen bu görüş, hakkaniyete 
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aykırı sonuçların engellenmesi açısından yerindedir. Somutlaştırmak gerekirse, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olarak sayılabilecek olan boya üretimi 

yapan bir fabrika açısından tehlike sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, 

fabrikanın teknik olarak boya üretimine hazır olması yeterlidir. Zararın mutlaka boya 

üretimi esnasında meydana gelmesi gerekmemektedir. İşletme faaliyeti sona erdikten 

ve işletme kapatıldıktan sonraki aşamada meydana gelecek bir patlama da pek tabii 

tehlike sorumluluğunun söz konusu olmasına yol açabilecektir. Her ne kadar tehlike 

sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin dar yorumlanmasının daha yerinde 

olacağı kanaatinde olsak da, aksi düşünce düzenlemenin dar yorumlanmasından 

ziyade, hakkaniyete ve maddenin getirilme amacına aykırı bir sonuca ulaşılmasına 

yol açabilecektir.  

 

  TBKT’nin ilk metninde, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmeden değil 

ve fakat önemli ölçüde tehlike arz eden bir faaliyetten bahsedilmekteydi ve önemli 

ölçüde tehlike arz eden bir faaliyetin tipik rizikosu gerçekleşmiş ve bir zarar 

doğmuşsa, bu zarardan faaliyeti icra edenin kusuru aranmaksızın sorumlu tutulacağı 

ifade edilmekteydi. Tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm mahiyetinde olan 

TBK m.71’de, TBKT’nin ilk metnine kıyasla, sorumluluk alanı daraltılmıştır. 

TBKT’nin ilk metninde tehlikeli faaliyetlerden söz edilirken, TBK m.71’de işletme 

faaliyetinden söz edilmektedir. Buna göre, tehlike sorumluluğunun uygulama alanına 

sadece işletme faaliyetleri girmektedir. İşletme faaliyeti olmayan herhangi bir 

faaliyet, önemli ölçüde tehlike arz etse dahi TBK m.71 hükmünün uygulama alanına 

dâhil olamayacaktır.  

 

      TBK m.71 düzenlemesinde, tehlike sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için 

öncelikle bir işletmenin varlığını tespit gerekmektedir. Doktrinde, hükmün neden 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir “işletmenin” faaliyetinden zarar doğması şeklinde 

değiştirildiğinin anlaşılamadığı ve TBKT’nin ilk metnindeki hükmün daha yerinde 

olduğu öne sürülmektedir.
90

 Doktrinde diğer bir görüş ise, amaç tehlike 

sorumlulukları için genel bir düzenleme yapmak ise, tehlike arz eden faaliyetin 
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işletme faaliyeti olarak sınırlandırılmasının yerinde olmadığı yönündedir.
91

 

 

          TBK m.71 anlamında sorumluluğun neden sadece işletmeler için öngörülmüş 

olduğu ve bu şekilde insan faaliyetlerinin dışlanarak sadece işletme faaliyetinin 

sorumluluğun uygulama alanına dâhil edilmesinin anlaşılamadığı ifade edilse de, 

doktrinde buna ilişkin iki haklı gerekçe yerinde olarak öne sürülmektedir. Bu 

gerekçeler, sorumluluğun ağırlaştırılması karşısında hükmün uygulama alanının 

sınırlanması ve işletme faaliyetlerinin bu şekilde sorumluluğa tabi olmasının adalet 

açısından ve ekonomik açıdan insan faaliyetlerinin sorumluluğun konusu olarak 

belirlenmesinden ziyade akla daha yatkın olmasıdır.
92

  

 

       Atamer, tehlike sorumluluğunu genel bir hüküm olarak kabul etmek amacı ile 

hükmün işletme faaliyetleri ile sınırlandırılmış olmasının yani hükmün 

uygulanabilmesi için önemli ölçüde tehlike arz eden bir “işletmenin” faaliyetinin 

varlığının aranmasının çelişki oluşturduğunu ve tek başına faaliyetin tehlike arz 

etmesinin yeterli olduğunu ifade etmektedir.
93

 Doktrindeki karşı görüş ise, TBKT’nin 

ilk metninde “tehlikeli faaliyet” kavramının kurucu unsur olarak kabul edilmesinin, 

sorumluluğun alanını çok genişlettiğini ve bir faaliyetin tehlikeli olup olmadığının 

değerlendirmenin faaliyetin mahiyeti “veya” faaliyette kullanılan malzeme, araçlar 

ya da güçler göz önünde bulundurularak yapılmasının, sadece mahiyeti itibariyle 

tehlikeli olan bir faaliyetin dahi hükme dâhil olmasıyla sonuçlanabileceğinden, 

kapsamın hükmün amacını aşacak derecede genişlediğini ileri sürmektedir.
94
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     TBK’de işletme faaliyetinden söz edilmesi, her türlü faaliyetin tehlike 

sorumluluğu gibi ağır bir sorumluluk türüne girmesinin önlenmesi ve hükmün 

uygulama alanının bir ölçüde sınırlandırılması bakımından yerindedir. Tehlike 

sorumluluğunun genel bir hüküm olarak kabul edilmesi, bu hükmün uygulama 

alanının kusur sorumluluğuna ilişkin genel hüküm kadar geniş olmasını 

gerektirmediği ifade edilebilir. Bu hükmün amacı, özel kanunlar ile düzenleme altına 

alınmamış birtakım hususları, şartlar elverdiği ölçüde tehlike sorumluluğuna tabi 

tutmak olmalıdır zira tehlike sorumluluğunun çerçeve bir hükümle düzenleme altına 

alınmasının amacı, tehlike sorumluluğunun uygulama alanının olabildiğince 

genişletilmesi olmayıp özel kanunlarda düzenleme altına alınan tehlike 

sorumluluklarının eksikliklerini tamamlamaktır.
95

  

 

Doktrinde, gerçek kişilerin günlük hayattaki faaliyetlerinden tehlike 

sorumlusu olarak sorumlu tutulmasının uygun görülmemesinin amaçlanmış 

olabileceği ileri sürülmektedir.
96

  Bu bağlamda düşünülüğünde, TBKT’nin ilk 

metninde yapılan değişiklik ile “işletme faaliyeti” unsurunun kabul edilmesinin 

yerinde olduğu sonucuna varılacaktır.  Doktrinde, tazminat hukukunun temel 

ilkelerinden biri olan nimet – külfet (menfaat) ilkesine göre de, işletme sahibi ve 

varsa işleten işletmenin faaliyetinden ekonomik olarak gelir elde ettiğine göre, söz 

konusu işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda bu zararın yine işletme 

sahibi ve işleten tarafından karşılanmasının adalete uygun olduğu ifade 

edilmektedir.
97

 Sosyal açıdan vazgeçilmez olan önemli ölçüde tehlike arz eden 

                                                           
 
95
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işletmelerin faaliyetlerinden doğan zararlar açısından söz konusu işletmenin sahibi ve 

varsa işleteni sorumlu tutularak, söz konusu işletmelerin sosyal açıdan 

vazgeçilmezliği ile toplum için zararlı oluşu arasında bir denge kurulmaktadır.  

 

     Kaldı ki, gerçek kişilerin faaliyetlerinin aksine işletme faaliyeti kural olarak 

süreklilik arz etmektedir. Bu süreklilik sayesinde, tehlike sorumluluğunun bir 

ekonomik etkisi daha görülebilecektir. Zira gerçek kişiler bakımından 

düşünüldüğünde, süreklilik  arz etmeyen bir faaliyet açısından söz konusu faaliyetin 

arz ettiği tehlikenin azaltılmasına ilişkin gereken özenin gösterilmesi söz konusu 

olamayabilir. Ancak faaliyetleri süreklilik arz eden ve ekonomik gelirini faaliyetiyle 

elde eden önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler açısından riski azaltacak tedbirler 

alınması söz konusu olabilecektir.
98

  

 

3. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden 

Zarar Doğması 

 

  Sorumluluktan söz edilebilmesi için zarar meydana gelmiş olması 

gerekmektedir. Buna göre zarar unsuru, haksız fiil sorumluluğunun genel 

unsurlarındandır.  

 

Kusursuz sorumluluk hallerinin bir türünü teşkil eden tehlike sorumluluğu 

açısından ve somut olarak TBK m. 71 düzenlemesinin uygulanması açısından da 

zarar unsurunun sorumluluğun kurulması açısından olmazsa olmaz bir unsur 

olduğuna şüphe yoktur. Buna göre, zarar, hukuki sorumluluğun temel koşulu 

olduğundan ve tazmin borcu ancak bir kimse zarara uğramışsa ortaya çıkacağından
99

 

tehlike sorumluluğundan söz edilebilmesi için, zarar meydana gelmiş olması 

gerekmektedir. Konumuz açısından da önemle belirtmek gerekir ki, salt tehlikeli 
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olguların varlığı, tehlike sorumluluğu meydana getirmemekte ve fakat TBK m.71 

dolayısıyla sorumluluktan söz edilebilmesi için, söz konusu bu tehlikeli olgunun 

zarara yol açmış olması gerekmektedir. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

sahibinin ve varsa işleteninin TBK m.71 uyarınca tehlike sorumluluğunun söz 

konusu olabilmesi için, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar 

doğması şarttır.  

 

TBK’de zarara ilişkin bir tanım yer almamaktadır ancak haksız fiil açısından 

zarar, doktrinde,  bir kimsenin malvarlığına veya kişiliğine ilişkin korunan değerde, o 

kimsenin iradesine aykırı olarak meydana gelen eksilmeler olarak 

tanımlanmaktadır.
100

 

 

Hukukumuzda zarar, maddi ve manevi zarar olarak ortaya çıkar. Doktrinde 

bazı yazarlar, zarar kavramını hem maddi zararı hem de manevi zararı kapsayacak 

şekilde kullanmaktadır.
101

 Bu geniş anlamda zararı ifade etmektedir ve bir kişinin 

mal ve şahıs varlığı bakımından iradesi dışında meydana gelmiş olan tüm eksilmeleri 

ifade etmektedir.
102

 

 

Tehlike sorumluluğunda maddi ya da manevi zarardan söz edilebilmesi için, 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyeti sonucu, zarar gören kişinin 

eksilen şahıs ya da malvarlığı değerlerinin, hukuken korunan değerler olması 

gerekmektedir. Ayrıca, eksilmenin kişinin iradesi dışında yani kendi fiili sonucu 

olarak değil ve fakat önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyeti 

dolayısıyla meydana gelmiş olması gerekmektedir. Maddi zarar ve manevi zarar, 

dayandığı temeller ve tazminat ilkeleri
103

 açısından farklı şekilde 
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değerlendirildiklerinden, kavramların ayrı ayrı ele alınması daha yerinde olacaktır.
104

 

Özellikle tehlike sorumluluğu bağlamında manevi tazminat talebinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Aşağıda TBK m.71 düzenlemesinde tazminatın 

belirlenmesi açısından zarar kavramı ayrıntılı olarak açıklanacağından bu bölümde 

genel anlamda zarar kavramına ilişkin açıklamalar yapmakla yetinilecektir.
105

  

 

4. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyeti İle 

Doğan Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması 

 

Tehlikeli işletmelerin sahipleri, işletmelerinin sebep olduğu zararlardan 

sorumlu tutulmaktadır.
106

 Buna göre, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

sahibi ve varsa işleteninin TBK m.71 uyarınca sorumlu olması için, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin faaliyeti ile doğan zarar arasında illiyet bağının varlığı 

şarttır.
107

  

 

İlliyet bağı,
108

 zarar ile sorumluluğu doğuran olay ya da fiil arasındaki sebep-

sonuç ilişkisidir.
109

 Tehlike sorumluluğu açısından illiyet bağı ise, işletme sahibi ve 

varsa işletenin müteselsil sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, zarar ile 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletme faaliyeti arasında kurulacak sebep sonuç 

ilişkisidir. Başka bir ifadeyle, meydana gelen zararın sebebi, önemli ölçüde tehlike 

arz eden bir işletme faaliyeti değilse, TBK m.71 anlamında sorumluluk da 
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doğmayacaktır. Yargıtay’ın bir kararındaki karşı oy yazısında, tehlikenin sebebi ve 

şekli ne olursa olsun, işçinin işyerinde tehlikeye maruz kalması, illiyet bağının 

varlığının kabulü için yeterli görülmüştür.
110

 Söz konusu karar, TBK m.71 

uygulaması açısından eleştirilebilir. Zira tehlikenin sebebi ve şekli ne olursa olsun 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmede işçinin tehlikeye maruz kalması, söz 

konusu işletmenin sahibi ve varsa işleteninin müteselsilen sorumlu tutulmasına sebep 

olmaz. Bunun gerçekleşebilmesi için, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

faaliyeti ile doğan zarar arasında uygun illiyet bağı yer almalıdır. Bu noktada, TBK 

m.71 düzenlemesinin uygulama alanı açısından illiyet bağının değerlendirilmesinde, 

tehlikenin sebebinin ve şeklinin önemli olduğuna şüphe yoktur. 

 

Türk hukukunda baskın olarak kabul edilen uygun illiyet bağı
111

 teorisine 

göre, illiyet bağı, meydana gelen zararlar ile bu zararların hayat deneyimlerine ve 

olayların akışına göre en uygun sebebi olan şart arasındaki bağdır.
112

 Uygun illiyet 

bağı teorisi, sonuca ilişkin süreçteki her türlü sebebi değil ve fakat değer verilebilir 

olan sebepleri nazara alır.
113

 Buna göre, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin 

faaliyeti, zararlı sonucun zorunlu şartı ve aynı zamanda uygun sebebi olmalıdır. 

 

Uygun illiyet bağı teorisinin, zarar vereni sebebin objektif olarak ihtimal 

dâhilindeki sonuçlarından sorumlu tutması ve fakat tesadüfî olarak meydana gelen 

zararları dışlaması, sorumluluğun sınırlandırılmasıdır.
114

 Tehlike sorumluluğu 

açısından da illiyet bağının söz konusu işlevleri önem arz etmektedir. Önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletmenin sahibinin ve varsa işletenin TBK m.71 düzenlemesi 
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uyarınca müteselsil sorumluluğunu kurma ve bu kimselerin hangi zararlardan 

sorumlu olacağını tespit ederek sorumluluğu sınırlama işlevleri, uygun illiyet bağı 

teorisi tarafından yerine getirilecektir. 

 

Uygun illiyet bağı hakkındaki açıklamalar hem kusur sorumluluğunda hem de 

kusursuz sorumlulukta geçerli olsa da,
115

 doktrinde, kusursuz sorumlulukta illiyet 

bağının daha önemli işlevleri olduğu ileri sürülmektedir ve kusursuz sorumluluk 

açısından da sebep sorumluluğu teriminin kullanılıyor olması bu şekilde 

açıklanabilir.
116

 Doktrinde baskın görüş, kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk 

açısından, illiyet bağı değerlendirmesinde farklılık olmadığını kabul etse de, 

doktrinde bir görüşe göre, illiyet bağı teorisi iki sorumluluk türü açısından farklı 

özellikler göstermektedir.
117

 Buna göre, illiyet bağı unsuru, kusur unsurundan tam 

olarak soyutlanamaz, kusursuz sorumluluk söz konusu olduğunda ise zarar verenin 

eyleminin uygunluğu incelenmediğinden, illiyet belirleyici olmaktadır.
118

 Doktrinde 

bir görüş, illiyet bağının, kusursuz sorumluluklarda kusura dayanan sorumluluğa 

oranla daha fazla önem taşıdığını zira illiyet bağının kusursuz sorumlulukta öne 

geçtiğini ifade etmektedir.
119

  

 

Tehlike sorumluluğu bakımından uygun illiyet bağı da, kusur 

sorumluluğundaki uygun illiyet bağı gibidir. Ancak tehlike sorumluluğunda, kusurlu 

bir fiil ile zararlı sonuç arasındaki uygun illiyet bağı değil, önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmenin faaliyetine özgü tipik tehlike ve önemli ölçüde tehlike arz eden 

bir işletmenin faaliyetinden doğan zarar arasındaki illiyet bağı araştırılacaktır.
120

 Bu 

noktada, tehlike sorumluluğu şeklinde bir kusursuz sorumluluk türünün kabul 

edilmesinin temelinde yatan özel tehlike yaratma düşüncesi karşımıza çıkmaktadır. 
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Özel tehlike yaratma düşüncesi, kusursuz sorumluluğun ve dolayısıyla tehlike 

sorumluluğunun kabul edilmesinin temelinde yatan diğer bir düşünce olan sebebiyet 

düşüncesinden doğmaktadır.
121

 Tehlike sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetine özgü tipik tehlike ve önemli 

ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden doğan zarar arasında illiyet bağı 

bulunması gerekliliği de sebebiyet ve özel tehlike yaratma düşüncelerinin iç içe 

olduğunu göstermektedir. Buna göre, zarar, önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletme faaliyetine özgü tipik tehlikeden doğmamış ise, önemli ölçüde tehlike arz 

eden işletme faaliyeti ile zarar arasında, tehlike sorumluluğu açısından illiyet bağı 

kurulamayacak ve işletme sahibi ve varsa işleten, TBK m.71 uyarınca sorumlu 

tutulamayacaktır. 

 

Doktrinde, tehlike sorumluluğu olgularında, ilgili sorumluluk hükmünün 

kendi sebep sonuç ilişkisini gösterdiğinden bahisle, ayrıca uygun illiyet bağı 

araştırmasına gerek kalmadığı ileri sürülmektedir.
122

 Bu husus tehlike bağı 

kavramına işaret etmektedir. Tehlike bağı, sorumluluğu nitelendiren tehlikeliliktir ve 

sorumluluk ile sonuç arasındaki bağdır.
123

 Doktrinde, illiyet bağının tehlike 

sorumluluğunda gereksiz bir unsur olduğunu savunan görüş, tehlike bağının tehlike 

sorumluluklarında illiyet bağının yerini aldığını öne sürmektedir.
124

 

 

Tehlike bağının iki işlevi bulunmaktadır. Bunlar, ihlal edilen normun koruma 

amacına giren bir zararın meydana gelmesini sonuçlayan kişinin sorumlu tutulmasını 

sağlayarak sorumluluğu kurmak ve sorumluluğun kapsamını, korunan kişiler, 

korunan hukuki varlıklar ve ihlal edilen norm ile önlenmek istenilen davranış, tehlike 

ve zarar bakımından sınırlamaktır.
125

 Hüküm ile korunmak istenen hukuki varlıklar, 

kural olarak normda öngörülür.
126

 Hüküm ile korunmak istenen kişiler ise, hüküm ile 
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korunmak istenen hukuki varlıkların sahipleridir ve bu kişiler tipik tehlike nazara 

alınarak belirlenir.
127

 

 

5. Tipik Tehlikenin Varlığı 

 

Tehlike sorumluluğunun temelinde “tehlike” yatar ve bu tehlikenin tipik 

tehlike teşkil etmesi gerekir.
128

 TBK m.71 düzenlemesinin gerekçesinde de ifade 

edildiği üzere, tehlike sorumluluğu, işletmenin faaliyet şeklinin ve amacının yarattığı 

tipik tehlikenin sebep olduğu tipik zararla ilgili olacaktır.
129

 Doktrinde de, meydana 

gelen zararın tehlike sorumluluğunu gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesinde 

ölçütün, tipik tehlikenin gerçekleşip gerçekleşmemesi olduğu ifade edilmekte ve 

hususun hükümde açıkça ifade edilmemiş olması eleştirilmektedir.
130

 Kanaatimizce 

de, tehlike sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olan tipik tehlikelilik 

kavramına, TBK m. 71 düzenlemesinin sadece gerekçesinde yer verilmesi ve fakat 

hükümde söz konusu kavrama işaret eden herhangi bir ibarenin yer almaması 

eleştiriye açık bir durumdur.  

 

 İşletmeye özgü tipik tehlikenin varlığının aranması, tehlike sorumluluklarını 

diğer sorumluluklardan ayıran en önemli unsurdur. Meydana gelen zarardan 

sorumluluğun söz konusu olabilmesi için zarara sebep olan önemli ölçüde tehlike arz 

eden işletmenin faaliyetinin tipik tehlikeyi gerçekleştirmesi gerekir. Zarar, tipik 

tehlikenin gerçekleşmesi sonucu değil ve fakat başka bir sebeple meydana gelmişse, 

işletme sahibi ve varsa işleten kural olarak sorumlu tutulamayacaktır.
131

 Bu nedenle, 

doktrinde de ifade edildiği üzere, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 
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faaliyetinden doğan hangi tür zararların TBK m. 71 dolayısıyla sorumluluğa yol 

açacağının belirlenmesi gerekmektedir.
132

 

 

 Zarara sebep olan önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyeti, 

tipik bir tehlike teşkil etmelidir. Tehlike sorumluluğuna ilişkin özel kanunlarda, tipik 

tehlike açıkça tanımlanmaktadır ancak genel hüküm niteliğinde olan TBK m.71 

açısından, genel bir tipik tehlike tanımı verilemez. Bu durumda, meydana gelen 

zarara sebep olan önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinin, tipik 

tehlike arz edip etmediğinin, somut olay açısından  değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Hemen belirtelim ki, somut olayda zarara sebep olan olayın istisnai nitelikte bir 

tehlike arz etmesi, tek başına tehlike sorumluluğunu sonuçlamayacaktır. Bu nedenle 

tehlikeli bir olgunun varlığına rağmen, değerlendirme iyi yapılmalı, en ağır 

sorumluluk türü olan tehlike sorumluluğu hakkaniyete aykırı şekilde 

uygulanmamalıdır. 

 

Dikkat edilmesi gereken nokta, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin 

bütün faaliyetlerinin TBK m.71 hükmünün uygulama alanına dâhil olmadığıdır.
133

 

Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin, her faaliyeti tehlike arz etmemektedir. 

Ancak TBK m.71 hükmü lâfzen yorumlandığında, önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, zarara sebep olan faaliyet tehlike 

arz etse de etmese de, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi ve varsa 

işleteninin, TBK m.71 uyarınca müteselsilen sorumlu olacağı sonucuna varılabilir. 

Hemen belirtelim ki, hükmün bu şekilde anlaşılmaması gerekmektedir. Doktrinde de 

yerinde olarak ifade edildiği üzere, kanun koyucunun amacı, önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletme faaliyetinin tipik tehlike dışında kalan risklerin gerçekleşmesi 

durumunda TBK m. 71 düzenlemesinin uygulama alanı bulması değildir.
134

 TBK 

m.71 hükmü, amaçsal yorumlandığımızda çıkan sonuç, önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmenin, her türlü faaliyetinden değil ve fakat o işletmeye özgü tipik 

tehlikeyi gerçekleştirmeye elverişli olan faaliyetinden doğan zarardan, söz konusu 
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işletmenin sahibi ve varsa işleteninin müteselsilen sorumluluğu olacaktır. Buna göre 

bir unsur olarak “işletme faaliyeti” değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken nokta, 

hükmün lâfzen yorumlanmayıp her türlü faaliyetten doğan zararların tazmininin TBK 

m.71 hükmünün uygulama alanına sokulmaması gerektiğidir. Bu nedenle tipik 

tehlikelilik unsuru büyük önem taşımaktadır.   

  

  Tehlike sorumluluğundaki tipik tehlikenin iki unsuru vardır: Zarar meydana 

gelme ihtimalinin yüksekliği ve zararın ağırlığı.
135

 Bu iki unsur TBK m.71’de de 

“sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişlilik” şeklinde ifade edilmektedir. Sıkça 

zarar doğurmaya elverişlilik bakımından demir yolları ve ağır zarar doğurmaya 

elverişlilik bakımından ise doğal gaz faaliyetleri ve nükleer faaliyetler örnek olarak 

verilebilir.
136

 

 

6. Hukuka Aykırı Bir Sonucun Bulunması 

 

Hukuka aykırılık kavramı, doktrinde tartışmalıdır
137

 ancak genel olarak kabul 

gören objektif teoriye göre, hukuka aykırılık, kişinin şahıs ve malvarlığını koruyan 

emredici davranış kurallarına aykırılıktır.
138

 Hukuka aykırılık, emredici davranış 

kurallarına aykırılık olduğuna göre, bu davranış kurallarının, tehlike sorumluluğu 

anlamında ihlal edilip edilmediğinin tespiti gerekmektedir. 

 

Doktrinde bir görüşe göre ise, tehlike sorumluluğunda hukuka aykırılıktan 

söz etmek mümkün değildir, zira hukuka aykırılık sorumlunun fiillerine ilişkindir ve 
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tehlike sorumluluğunda sorumluluğun sebebi sorumlu kişinin fiili değildir.
139

 Aksi 

görüşe göre ise, hukuka aykırılık hususu, sorumlu kişinin fiilinin bir niteliği 

sayılmayıp hukuk düzeninin kınandığı zararlı sonuçların niteliği kabul edilirse, 

hukuka aykırılık tehlike sorumluluğunda da görülebilir.
140

 Aynı yönde bir başka 

görüşe göre de, tehlike sorumluluğu bakımından hukuka aykırı sonuç söz konusu 

olmaktadır.
141

 Buna göre, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden 

zarar doğması durumunda, tehlike sorumluluğundan söz edilebilmesi için, söz 

konusu faaliyet dolayısıyla hukuka aykırı bir sonuç meydana gelmelidir. 

 

Tehlike sorumluluğunda hukuka aykırılıktan söz edilemeyeceğini öne süren 

yazarların dayanak noktası, hukuka aykırılığın konusudur. Hukuka aykırılığın, 

toplum hayatına ilişkin her türlü olay ile ilişkili sayılamayacağı,  hukuka aykırılığın 

konusunun sadece insanın irade eseri meydana gelen davranışı anlamındaki fiil yani 

münhasıran insan davranışları olduğu,  ifade edilmektedir.
142

 Zira hukuka aykırılık 

unsuru, haksız fiil sorumluluğunda hukuka aykırılık unsuru olarak değil, hukuka 

aykırı bir fiil unsuru olarak benimsenmektedir. Buna göre hukuka aykırılık ile fiil 

öğelerinin ayrılamaz olduğu izlenimi yaratılmaktadır. Buna göre, tehlike 

sorumluluğunda zarar bir olay sonucu meydana gelmiş ise, hukuka aykırılık konusuz 

kalmış demektir, zira hukuka aykırılığın konusu bir olay olamaz. İnsan ürünü bir fiil 

olmaksızın hukuka aykırılıktan bahsedilemeyeceğini öne süren bu görüşe göre, insan 

fiili dışında bir olay ile “hakka aykırı” bir durum meydana gelmesi, hukuka aykırılık 

yaratmayacak ve fakat sadece hakka aykırı durumda bulunan üçüncü kişi açısından 

bir ödevin varlığı söz konusu olacaktır.
143

 Dikkat edilmesi gereken nokta, tehlike 

sorumluluğunda hukuka aykırılık unsurunun varlığını kabul etmeyen yazarların 

dayanak noktasının hukuka aykırılığın hareket yahut netice unsurunda doğup 

doğmaması olmayıp hukuka aykırılığın konusunun bir “olay” olamayacağının öne 

sürülmesidir. Yavuz ise tehlike sorumluluğunda çoğu zaman fiilden 
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bahsedilemeyeceğini, fiil söz konusu olsa bile bunun ikinci derece bir öneme sahip 

olduğunu ifade etmektedir.
144

 

 

  Tehlike sorumluluğunda hukuka aykırılıktan söz edilebileceğini öne süren 

yazarların dayanak noktası ise, kişilerin şahıs ve mal varlığı haklarının ihlalinin 

bizatihi hukuka aykırı olmasıdır.
145

 Tehlikeli olgunun hukuken izin verilen bir olgu 

olmasının, bu olgunun ortaya çıkardığı zararın da hukuka uygun olduğu anlamına 

gelmeyeceği öne sürülmektedir. 

 

TBK m. 71 düzenlemesinde, işletmenin faaliyetinden zarar doğması halinde 

sorumluluk doğacağından söz edilmektedir. Tehlike sorumluluğunu sonuçlayan çoğu 

zaman bir fiil olmayıp olaydır ve bu nedenle tehlike sorumluluğunda fiilden ziyade 

tehlikelilik durumu ön plandadır. Ancak kabul etmek gerekir ki, tehlike 

sorumluluğunun doğması için fiilin varlığı her zaman şart değildir.
146

 

 

Hukuka aykırılık unsurunun insan fiillerine hasredilmemesi gerektiğinin ve 

bir işletme faaliyeti nedeniyle meydana gelen zararlı sonucun da hukuka aykırılık 

teşkil ettiğinin, tehlike sorumluluğunda hukuka aykırılığın varlığının kabul edilmesi 

gerektiği ve hukuka aykırılığın sadece fiil konulu olabileceğinden bahisle TBK m. 71 

düzenlemesi açısından inkâr edilmesinin yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Bu 

durumda, işletme faaliyeti nedeniyle hukuk düzeni tarafından korunan malvarlığı 

ve/veya kişi varlığı hakları ihlal olunmuş ise, tipik tehlike arz eden işletme 

faaliyetine hukuken izin verilmiş dahi olsa, hukuka aykırılık gerçekleşecektir. 

 

7. Hukuka Aykırılık Bağının Bulunması 

 

Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğması 

durumunda,  tehlike sorumluluğundan söz edilebilmesi için, hukuka aykırı bir sonuç 

yanı sıra hukuka aykırılık bağı da bulunmalıdır. 
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Hukuka aykırılık bağı, Türk hukukunda ilk defa Tandoğan tarafından ortaya 

konulmuş
147

, illiyet bağının yetersizliğini bertaraf etmek için geliştirilmiş,
148

 

sorumluluğu kuran ve sınırlandıran, doktrinde normun koruma amacı teorisi olarak 

da anılan,
149

 hem sözleşmeler hukukunda, hem kusur sorumluluğunda hem de 

kusursuz sorumlulukta uygulama alanına sahip olan
150

 bir sorumluluk teorisidir. 

 

  Eren, bir davranış hukuka aykırı olsa bile bundan doğan zararlı sonuçların, 

ihlal edilen normun koruma alanına girmemesi durumunda sorumluluğun, hukuka 

aykırılık bağı mevcut olmadığından kurulamayacağını, zira hukuka aykırılık 

unsurunun fiile ilişkin olmasına karşın, hukuka aykırılık bağı teorisinin normun 

koruma amacına yönelik olduğunu ileri sürmektedir.
151

  

 

Hukuka aykırılık bağı, ihlal edilen normun koruma amacını esas alır.
152

 

Meydana gelen zarar, normun koruma amacı dışında kalıyorsa, sorumluluk da 

doğmayacaktır. Ancak burada sorumluluğun doğmamasının sebebi illiyet bağının 

kurulamaması değil ve fakat zararın, ihlal edilen norm ile korunmak istenen amacın 

dışında kalmasıdır.
153

 

 

Hukuka aykırılık bağı teorisinin işlevleri, ihlal edilen normun koruma 

amacına giren bir zararın meydana gelmesini sonuçlayan kişinin sorumlu tutulmasını 

sağlayarak sorumluluğu kurmak ve sorumluluğun kapsamını, korunan kişiler, 

korunan hukuki varlıklar ve ihlal edilen norm ile önlenmek istenilen davranış, tehlike 
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 Bkz. Tandoğan, Üçüncü Şahıs, Ankara, 1963, s. 11–17; Daha sonra bu konuda yapılmş ayrıntılı bir 

çalışma için bkz. Yıldız Abik, “Normun Koruma Amacı Teorisi”, AÜHFD, C. 59, S. 3, 2010, s. 345 – 

448. 
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 Doktrinde, uygun illiyet bağı ile hukuka aykırılık bağının birbirini tamamladığı görüşü baskındır. 

Bkz. Eren, Uygun İlliyet, s. 526; Karş. Atamer, Nedensellik, s. 73. 
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 Eren, kusursuz sorumlulukta, özellikle tehlike sorumluluğunda, hukuka aykırılık şartı tartışmalı 

olduğundan, aynı anlama gelen “ihlal edilen normun koruma amacı teorisi” deyimin kullanılmasının 
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 Eren, Hukuka Aykırılık Bağı, s. 463. 
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 Eren, Uygun İlliyet, s. 108. 
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 Eren, Hukuka Aykırılık Bağı, s. 461; Erişgin, Tehlike Bağı, s. 143; Kaneti, Hukuka Aykırılık, s. 

228; Tandoğan, Hukuka Aykırılık Bağı, s. 4. 
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 Kaneti, Hukuka Aykırılık, s. 228. 
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ve zarar bakımından sınırlamak olmak üzere iki tanedir.
154

  Hukuka aykırılık bağının 

korunan kişiler bakımından getirdiği sınırlama gereğince, sadece ihlal edilen normun 

koruma amacına dâhil olan kişiler lehine sorumluluk kabul edilecektir. Hukuka 

aykırılık bağının korunan hukuki varlıklar bakımından getirdiği sınırlama gereğince, 

sadece ihlal edilen normun koruma amacına dâhil olan hukuki varlıklar lehine 

sorumluluğun kabul edilmesidir. Hukuka aykırılık bağının önlenmek istenen 

davranış, tehlike ve zarar bakımından getirdiği sınırlama gereğince, ihlal edilen 

normun önlemeyi amaçladığı ihlal biçimleri, tehlike ve zararları aşan sonuçlar 

bakımından sorumluluğun kabul edilmemesidir. 

      

Buna göre, tehlike sorumluluğunun doğması için gerekli olan işletmeye özgü 

tipik tehlikenin gerçekleşmesi nedeni ile bir zarar doğması durumunda, meydana 

gelen zarar, ihlal edilen emredici davranış normunun koruma amacına girmiyor ise, 

işletme sahibi veya işleten, sorumlu tutulamayacağı ileri sürülebilecektir. 

  

 

8. TBK. m.71/4 Düzenlemesinin Hükmün Uygulaması Açısından 

Önemi 

 

     TBK m.71/4’de, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin bu tür faaliyetine 

hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenlerin, bu işletmenin faaliyetinin 

sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebileceği ifade 

edilmektedir. Düzenlemenin gerekçesinde ise, önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmenin faaliyetlerini yürüten kişilerin, bu faaliyetlerin gerektirdiği izni veya 

ruhsatı almış olsalar bile, tipik tehlike olgusunun doğurduğu zararlardan sorumlu 

olmaktan kurtulamayacakları ifade edilmektedir.
155
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 Eren, Hukuka Aykırılık Bağı, s. 471ve 476; Tandoğan, Hukuka Aykırılık Bağı, s. 9 ve 19.  
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     Doktrinde, ruhsat ve izin kelimelerinin tanımları göz önünde bulundurulduğunda, 

bir arada kullanılmalarının, yerinde olmadığı ifade edilmektedir.
156

 Gerçekten de, 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te verilen tanımlamalara göre,
157

 ruhsat da bir izin 

teşkil ettiğinden, ruhsat ve izin kelimelerinin bir arada kullanılmasından ziyade 

sadece izin kelimesi ile yetinilmesinin, anlatım açısından daha yerinde olacağı 

kanaatindeyiz.  

 

      TBK m. 71/4’de, işletmenin faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile, 

zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesinin istenebileceğinin öngörülmesi 

dolayısıyla, m.71/4’de bahsi geçen işletmelerin faaliyetlerine hukuk düzenince izin 

verilmiş önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler iken, m.71/1’de bahsi geçen 

işletmelerin, faaliyetlerine hukuk düzenince izin verilmemiş işletmeler olduğu 

düşünülebilir.
158

 Doktrinde, TBK m. 71 düzenlemesinde de faaliyetine izin verilen 

işletmelerden bahsedildiğinin kabul edilmesi gerektiği öne sürülmektedir.
159

 

Kanaatimizce, TBK m.71’de bahsi geçen işletmeler faaliyetlerine hukuk düzenince 

izin verilmiş ya da verilmemiş işletmeler olabilir zira bir işletmenin izinsiz faaliyet 

göstermesi durumu, tehlike sorumluluğunun uygulama alanını etkileyebilecek bir 

unsur değildir.
160

 Doktrinde başka bir görüşe göre ise, işletme faaliyetinin izinle 

yapılmış olup olmaması bakımından ikili bir ayrım yapılması gerekmektedir ve 

işletme faaliyetinin izinsiz olarak yapılması halinde söz konusu işletmenin sahibi ve 

varsa işleteni, doğan zararların tamamından sorumlu tutulmalıdır.
161

 Kanaatimizce, 

söz konusu yaklaşım eleştirilebilir zira ifadenin tersinden çıkan anlamın, işletmenin 
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 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 208. 
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 Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde, “ruhsat” kelimesi, “izin, müsaade” olarak tanımlanmakta ve 

“izin” kelimesi ise, “Bir şey yapmak için verilen ya da alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, 

mezuniyet” olarak tanımlanmaktadır. Tanımlar için bkz. www.tdk.gov.tr. Hukuk sözlüğünde ise izin, 

bir hukuksal işlemin yapılması veya bir hakkın kullanılması için verilen yetki, yetkili organlarca 

verilen müsaade; ruhsat ise, özel bir izne bağlı kimi işlerin yapılabilmesi için idare organlarından 
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ruhsatı içerdiği ifade edilebilecektir. Bkz. Selahattin Bağdatlı, Hukuk Sözlüğü, İstanbul, Derin 

Yayınları, 2002, s. 351 ve 575. 
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 Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 80; Yılmaz, Sebep Sorumluluğu, s. 573. 
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 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 208; Cengiz Koçhisaroğlu/Özlem Erişgin, Yeni Türk Borçlar 

Kanunu Tasarısı’nda Haksız Fiiller, Rona Serozan’a Armağan, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 

2010, s. 1265. 
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 Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 80. 
161

 Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 355. 
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gerekli izinleri alması durumunda, işletmenin sahibinin ve varsa işleteninin meydana 

gelen zararların tamamından sorumlu tutulamayacağı olduğu ifade edilebilir. Hâlbuki 

kanun koyucunun amacının, işletmenin faaliyet göstermesi için gerekli olan izinleri 

almış olması durumunda, işletme sahibi ve varsa işletenin sorumluluğunun 

daraltılmasını sağlamak olduğu düşünülemez. Bu nedenle, işletmenin gerekli izni 

alıp almamış olması TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı açısından bir 

farklılık yaratmayacaktır. Yargıtay da bir kararında, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme olarak kabul edilmesi gereken baz istasyonunun ilgili yasal düzenlemelere 

uygun olarak işletilmesinin sorumluluktan kurtulmayı sağlamayacağını zira bu 

hususun zararın meydana gelmeyeceği anlamına gelmediğini ifade etmiştir.
162

 Kanun 

koyucunun TBK m. 71 düzenlemesinin gerekçesinde, gerekli olan izinler alınmış 

olsa da, sorumluluktan kurtulmanın mümkün olmayacağını belirtmesinin temelinde, 

işletme sahibi ve varsa işleteninin, gerekli olan izinleri almış olduklarından bahisle 

sorumluluktan kurtulmalarının mümkün olmadığını açıklığa kavuşturmak olduğu 

kabul edilmelidir.
163

  

 

     Doktrinde, TBK m.71/4’de, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesini düzenlediği öne 

süren görüşler mevcuttur.
164

 Aksi görüşe göre ise, bir faaliyetin izinli olmasına 

rağmen doğurduğu zararlardan sorumlu tutuluyor olmak, bu hallerde fedakârlığın 

denkleştirilmesi esasının kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.
165

 Doktrinde bir 

başka görüşe göre, TBK m.71/4 hükmünde, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinin 

düzenlendiği ileri sürülebilir ancak bu noktada bir belirsizlik söz konusudur.
166
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 Y. 4.HD. E.2003/16434, K. 2004/971, (Çevrimiçi) www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/04/ 

bazistasyonlari.doc, 05.12.2011. 
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 Yargıtay’ın bir kararında, davalı taraf, davaya konu önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 
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İçtihat Bankası).  
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 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 214; Atilla Altop, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda Yer Alan 
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Düzenlemesi”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s. 204; Yılmaz, a.g.m., s. 572 vd. 
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 Ulusan, Fedakarlığın Denkleştirilmesi, s. 366; Yeşim Atamer, “Revize Edilmiş Türk Borçlar 

Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirme ve Teklifler”, HPD, Mayıs 2006, s.22. 
166

 Koçhisaroğlu/Erişgin, a.g.m., s. 1265; Sanlı, Kusursuz Sorumluluk, s. 71. 
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     Türk hukukunda, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesine ilişkin genel bir hüküm 

yer almamaktadır.
167

 Kanaatimizce, TBK m. 71 düzenlemesinde de, fedakârlığın 

denkleştirilmesi ilkesine ilişkin genel bir düzenleme getirilmemektedir.
168

 Zira, genel 

olarak fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinin uygulama alanı, önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletmelerin faaliyetlerin doğan zararlar ile sınırlı olmayıp çok daha 

geniştir.
169

  

 

     TBK m.71 hükmünün başlığı, “Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme” şeklindedir. 

Doktrinde, maddenin kenar başlığının tehlike sorumluluğu ve fedakârlığın 

denkleştirilmesi ilkesi esaslarını kapsar şekilde yapılandırıldığı ifade edilmektedir.
170

 

Ancak, kanun koyucu başlığı belirlerken, yalnızca denkleştirme ibaresini kullanmayı 

tercih etmiştir. Denkleştirme
171

 ibaresi tam olarak fedakârlığın denkleştirilmesi 

kavramını ifade etmemektedir. Doktrinde de TBK m.71 düzenlemesinin kenar 

başlığının uygun olmadığı, “denkleştirme” teriminin kafa karıştırıcı olabileceği, bu 

terimin kusur, hakkaniyet ve tehlike sorumluluklarından farklı bir sorumluluk türü 

olan fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesini çağrıştırabileceği ifade edilmektedir.
172

 

Denkleştirme teriminin, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesini çağrıştırabileceğinin 

ifade edilmesi, denkleştirme teriminin, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesini tam 

olarak karşılamadığını göstermektedir.
173

  

 

    Doktrin ve uygulamada da her iki sorumluluk ilkesi, açık bir ayrıma tabi 

tutulmamış ve zaman zaman birbirine ait olgular diğerine uygulanmıştır.
174

 Tehlike 

sorumluluğu ve fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi, pek çok ortak özelliğe sahiptir. 
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Her ikisi de, kusursuz sorumluluk içinde yer alır ve ikisinde de sorumluluğa sebep 

olan faaliyete hukuk düzenince izin verilmektedir.
175

  

 

     Söz konusu önemli ortak özelliklere rağmen, tehlike sorumluluğu ve fedakârlığın 

denkleştirilmesi ilkesinin farklı yanları da mevcuttur. Tehlike sorumluluğu ve 

fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinde, hukuk düzeninin izin verdiği olgular farklı 

şekillerde ortaya çıkmaktadır zira tehlike sorumluluğunda zarar verme olasılığı 

yüksek etkenlerden; fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinde ise hukuk düzenince izin 

verilen zarar verici müdahalelerden söz edilmektedir.
176

 Gerçekten, tehlike 

sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme kavramı tanımlanırken, sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişlilik 

unsuruna yer verilmektedir. Tehlike sorumluluğu ve fedakârlığın denkleştirilmesi 

ilkesi açısından üzerinde durulması gereken diğer bir fark ise, hukuka aykırılık 

unsuruna ilişkindir. Önemle belirtmek gerekir ki, fedakârlığın denkleştirilmesi 

ilkesinde, sorumluluğa sebep olan faaliyet hukuken izin verilmiş bir faaliyet olmakla 

kalmayıp bu faaliyet sonucunda meydana gelen zarar da hukuka uygundur.
177

 Tehlike 

sorumluluğu söz konusu olduğunda ise sonucun hukuka aykırılığının söz 

konusudur.
178

 Başka bir deyişle, tehlike sorumluluğunda, zarara sebep olan önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyeti, hukuken izin verilmiş bir faaliyet 

olmakla beraber, faaliyet dolayısıyla ortaya çıkan zarar fedakârlığın denkleştirilmesi 

ilkesinde olduğu gibi hukuka uygun olmayıp hukuka aykırı bir sonuç meydana 

getirmektedir.  

 

     TBK m.71/4 düzenlemesi açısından üzerinde durulması gereken son husus ise, 

düzenlemenin hükmün uygulama açısından nasıl bir etkisi olacağının belirsizliğidir. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, hem m.71/1 hem de m.71/4 düzenlemesinde, sözü 

geçen önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler, faaliyetine hukuken izin verilen 

işletmelerdir. Faaliyetine hukuken izin verilmiş önemli ölçüde tehlike arz eden bir 
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işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, bu zarar açısından m.71/1 

düzenlemesinin mi yoksa m.71/4 düzenlemesinin mi uygulanacağının tespiti 

konusunda, doktrinde şu şekilde bir yorum yapılmaktadır; tipik tehlikeden 

kaynaklanan işletme kazalarından doğan zararlar açısından tehlike sorumluluğu, 

işletmenin normal olarak yol açtığı zararlar açısından fedakârlığın denkleştirilmesi 

ilkesi uygulama alanı bulacaktır.
179

 Bir başka görüşe göre, işletme kazaları 

bakımından TBK m. 71/1 düzenlemesi,  önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

faaliyetleri sırasında meydana gelecek olağan ve kaçınılmaz işletme zararlarının 

giderimi açısından TBK m. 71/4 düzenlemesi uygulama alanı bulacaktır.
180

 Aynı 

görüş, gerekli izinleri almış önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin, verilen izin 

sınırları dâhilinde duman salınımı yapmakta iken, dumanın içeriğindeki maddeler 

sebebi ile yakında bulunan tarlanın verimli tarım yapılamaz şekilde zarar görmesi 

durumunu, TBK m. 71/4 düzenlemesinin uygulama alanı açısından örnek olarak 

göstermektedir.
181

 Ancak söz konusu görüş, TBK m. 71/4 düzenlemesine göre 

sorumluluğun sadece şeye gelen olağan işletme kazalarına ilişkin olarak söz konusu 

olabileceğini ileri sürmektedir.
182

 

 

     Kanaatimizce, TBK m. 71 düzenlemesinde, bu şekilde bir ayrım yapılmasına 

gerek bulunmamaktadır zira TBK m.71/1 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz 

eden işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda sorumluluğun söz konusu 

olacağı öngörülmektedir. Buna göre, TBK m. 71/1 düzenlemesinde, sorumluluğun 

doğması işletme kazasının varlığı şartına bağlanmamaktadır. İşletme kazası pek tabii 

işletmenin faaliyetinden doğan zararlara dâhildir ancak işletmenin faaliyetinden 

doğan zararlar sadece işletme kazaları nedeniyle doğan zararlar ile sınırlı değildir. 

Yargıtay kararlarında da önemli ölçüde tehlike arz ettiği kabul edilen baz 

istasyonlarının
183

 yaydığı radyasyondan doğacak zararlar bağlamında ileride TBK 

m.71 düzenlemesine dayanılarak baz istasyonunun sahibi ve varsa işleteninin 
                                                           
 
179

 Aydoğdu, a.g.e.,  s.300. 
180

 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 214. 
181

 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 214 -215. 
182

 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 219. Aynı görüşte bkz. Nomer, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, s. 219. 
183

 Y.4.HD. E.2003/16434, K.2004/971, T.29.1.2004; Y.4.HD. E.2004/2954, K.2004/10516, 

T.27.9.2004;  Y.4HD. E.2007/12688, K.2008/11813,  T.14.10.2008 (Kazancı İçtihat Bankası). 
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müteselsil olarak sorumlu tutulması söz konusu olacaktır.
184

 Ancak bu ihtimalde, 

işletme kazasından değil ve fakat önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme 

mahiyetinde olan baz istasyonunun faaliyetinden doğan bir zarar söz konusu 

olacaktır. Bu zararların TBK m.71 düzenlemenin uygulama alanına dâhil olması için 

TBK m.71/4 fıkrasının varlığı şart değildir.  

 

      Her ne kadar tehlike sorumluluğu ve fedakarlığın denkleştirilmesi ilkeleri farkllık 

arz etse de, doktrinde de zaman zaman fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesine 

dayanılarak sorumluluğun kurulmasında tehlike ilkesine de başvurulmasının doğru 

olacağı kabul edilmektedir.
185

 Buna göre, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi, Türk 

hukukunda sorumluluğu kuran temel bir ilke olarak düzenleme altına alınmamış 

olmasına rağmen pek çok durumda sorumluluğu kuran temel ya da yardımcı öğe 

olarak karşımıza çıkabilmektedir. Doktrinde de ifade edildiği üzere önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmelerin sebep olduğu zararların karşılanması isteminin 

fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesine tabi olması mümkünse de, bu uygulamanın 

dayanağı TBK m. 71/4 düzenlemesi olmayıp MK m. 730, 738 yahut ÇK m. 28 

düzenlemeleri teşkil etmektedir.
186

 Fedakârlığın denkleştirilmesi sorumluluğu, Türk 

hukukuna girmiş bir sorumluluktur, bu nedenle de fedakârlığın denkleştirilmesi 

sorumluluğuna ilişkin genel bir düzenleme Borçlar Kanunu’nda yer almalıdır.
187

 

 

                                                           
 
184

 Bu konudaki açıklamalarız ve özellikle zamanaşımı meselesi için bkz. aş. s. 131 vd. 
185

 Ulusan, Fedakârlığın Denkleştirilmesi, s.47 
186

 Ulusan, Fedakârlığın Denkleştirilmesi, s. 369. 
187

 Ulusan, Fedakârlığın Denkleştirilmesi, s. 368; Koçhisaroğlu/Erişgin, a.g.m., s. 1265. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TBK m.71 DÜZENLEMESĠNĠN TEHLĠKE SORUMLULUĞUNA 

ĠLĠġKĠN ÖZEL HÜKÜMLERE VE YERLEġĠK ĠÇTĠHADA 

ETKĠLERĠ 

 

1. Genel Olarak 

 

Tehlike sorumluluğunun uygulanması, üç ana yöntemle sağlanmaktadır.
1
 İlk 

yöntem, tehlike sorumluluğunun mahkeme içtihadıyla,
2
 ikinci yöntem, özel 

kanunlarla kurulmasıdır. Tehlike sorumluluğunun uygulanmasını sağlayan son 

yöntem ise MK ya da TBK’de, tehlike sorumluluğuna ilişkin genel bir hükmün kabul 

edilmesidir.
3
 Türk hukukunda, tehlike sorumluluğunun uygulanmasına ilişkin olarak 

gerek BK, gerekse TBK açısından karma yöntemin benimsendiğini ileri sürmek 

yanlış olmayacaktır ancak hemen belirtelim ki söz konusu karma yöntemlerin içeriği 

ayniyet arz etmemektedir. 

 

Tehlike sorumluluğunun genel hüküm olarak düzenlenmesi, esas ilkenin 

kusur sorumluluğu olduğu hukukumuzda, önemli bir yeniliktir. Ancak TBK’de 

kusursuz sorumluluğun bir türü olan tehlike sorumluluğu için genel bir hüküm yer 

                                                           
 
1
 Ulusan, Tehlike Sorumluluğu, s.55. 

2
 Türk hukukunda, Yargıtay’ın, işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan ve Sosyal Sigortalar 

Kurumu tarafından karşılanmayan zararların giderilmesi açısından, birçok kararında açık olarak 

işvereni tehlike esasına dayanan kusursuz sorumluluğa tabi tuttuğunu görmekteyiz. Bu kararlar, 

tehlike sorumluluğunun mahkeme içtihatları ile uygulanmasının sağlanmasına hukukumuz açısından 

verilebilecek en önemli örnektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan Ulusan, Özellikle Borçlar Hukuku ve 

ĠĢ Hukuku Açısından ĠĢverenin ĠĢçiyi Gözetme Borcu ve Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, 
İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1990, s. 114–119. Ayrıca TBK m.71 hükmünün kabulünden sonra 

işverenin tehlike sorumluluğunun mahkeme içtihatları ile belirlenip belirlenemeyeceğine ilişkin bkz. 

aşa. ve işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan zararların SGM tarafından karşılanmayan 

kısmından sorumluluğunun TBK m.71 hükmünün uygulama alanına dâhil olup olamayacağı hakkında 

bkz. aşa. s. 96 vd. 
3
Tehlike sorumluluğunun genel bir kural ile kurulması gerektiğine ve tehlike sorumluluğunun 

kurulmasına ilişkin hâkime takdir yetkisi verilmesinin zorunlu olduğuna ilişkin görüş için bkz. 

Teoman Akünal, “Yeni Tehlike Sorumlulukları Yaratılmasında Yargıcın Rolü”, Prof. Dr. Turhan 

Esener'e Armağan,  Ankara, 2000, s. 58. 
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alması, kusur sorumluluğu ilkesinin hukukumuzda esas ilke teşkil ettiği gerçeğini 

değiştirmemektedir. Ayrıca tehlike sorumluluğu düzenlemesinin uygulama alanı 

açısından belki de en önemli nokta, uygulama alanının kusur sorumluluğuna ilişkin 

genel hüküm teşkil eden TBK m.49 düzenlemesi kadar geniş olmamasıdır. 

 

Tehlike sorumluluğu kavramı hukukumuza yabancı değildir zira hem özel 

kanunlarda hem de mahkeme kararlarında tehlike sorumluluğu önemli bir yere 

sahiptir. Buna göre tehlike sorumluluğunun uygulanması açısından Türk hukukunda 

izlenen yöntem, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere mahkeme içtihadı ve özel kanunlar 

ile düzenleme altına almak şeklinde karma bir yöntemdir. Bu nedenle, tehlike 

sorumluluğunu, kusura dayalı haksız fiil sorumluluğunda olduğu gibi genel bir 

hükümle düzenleme altına alma yeniliğini getiren TBK’nin, sorumluluk hukuku 

alanında önemli bir adım attığı kabul edilmelidir zira TBK m.71 hükmünün kabulü 

ile Türk hukukunda tehlike sorumluluğuna ilişkin izlenecek esas yöntem tehlike 

sorumluluklarının genel hükümle düzenlemesi olmaktadır. Bu yöntemin kabulünün, 

tehlike sorumluluğunun uygulanmasına ilişkin diğer iki yöntemi dışlayıp dışlamadığı 

ise değerlendirilmesi gereken bir husustur. 

 

Tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hükmün TBK ile kabulünden önce bu 

alan, tehlike sorumluluğuna ilişkin “özel sorumluluk hükümleri” ve özel sorumluluk 

hükümlerinin yer almadığı ya da yetersiz kaldığı durumlar söz konusu olduğunda 

“mahkeme kararları” ile doldurulmaktaydı. Bu nedenle TBK m.71 düzenlemesinin 

uygulama alanı açısından öncelikle belirlenmesi gereken, tehlike sorumluluğuna 

ilişkin genel hükmün kabulünün, tehlike sorumluluğuna ilişkin “özel sorumluluk 

hükümlerine” ve genel hükmün kabulünden önce “hâkimlerin takdir yetkilerine 

dayanarak verdikleri mahkeme kararlarına” etkisidir. TBK m.71 düzenlemesinin 

uygulama alanı açısından belirlenmesi gereken bir diğer husus ise, hakkında tehlike 

sorumluluğuna ilişkin özel düzenleme bulunmayan ama doktrinde tehlike 

sorumluluğuna tabi olup olmaması açısından hakkında tartışma bulunan durumların 

TBK m.71 düzenlemesinden ne şekilde etkileneceğidir. TBK uygulanmaya başlanana 

kadar, Türk hukukunda tehlike sorumluluğunun uygulanmasına ilişkin tercih edilen 

yöntem esas olarak tehlike sorumluluğunun özel kanunlar ile kurulmasıdır ancak 
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mahkeme içtihadıyla da tehlike sorumluluğu kurulduğunu görmekteyiz. Türk 

hukukundaki söz konusu tehlike sorumluluğunun kurulması yönteminin içeriği 

yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, TBK’nin kabulü ile değişmiştir zira “Tehlike 

sorumluluğu ve denkleştirme” başlıklı TBK. m. 71 düzenlemesi, tehlike 

sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil etmektedir. Böylece, TBK’nin 

uygulanmaya başlaması ile m. 71/3 düzenlemesinde öngörüldüğü üzere tehlike 

sorumluluğuna ilişkin özel düzenlemeler saklı olduğundan, tehlike sorumluluğuna 

ilişkin genel hüküm teşkil eden TBK m. 71 ve belli bazı tehlike sorumluluklarını 

düzenleyen özel düzenlemeler bir arada uygulama alanı bulacaktır. Bu durumda, özel 

düzenlemeler ve genel düzenleme ile tehlike sorumluluğunun kurulmasını sağlayan 

karma bir sistemin söz konusu olacağı ifade edilebilir. Tehlike sorumluluğunun 

kurulmasına ilişkin karma sistemde yer alan mahkeme içtihadı ile tehlike 

sorumluluğunun kurulması yönteminin, TBK’nin uygulanmaya başlamasından sonra 

söz konusu olacak tehlike sorumluluğun kurulmasına ilişkin özel düzenlemeleri ve 

genel düzenlemeyi içeren karma sisteme dâhil olup olmayacağı hususu tartışmaya 

açılacaktır.
4
 

 

TBK m.71 düzenlemesinin belirli bir tehlike hali için öngörülen özel sorumluluk 

hükümlerine ve mahkeme kararları ile öngörülen tehlike sorumluluklarına etkisine 

ilişkin açıklamalarımızı takiben, üreticinin ayıplı maldan doğan sorumluluğu, 

işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğu, nükleer santraller, 

baz istasyonları ve çevre kirliliğinden doğan sorumluluk açısından TBK m. 71 

düzenlemesinin uygulama alanı bulup bulamayacağı değerlendirilmeye çalışılacak ve 

tehlike sorumluluğuna ilişkin özel düzenlemelerden uygulamadaki önemine binaen 

Karayolları Trafik Kanunu’na göre sorumluluk hakkında kısa açıklamalara yer 

verilecektir. 

 

      

                                                           
 
4
Özellikle Yargıtay kararlarıyla kabul edilen işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan 

sorumluluğunun tehlike sorumluluğu teşkil ettiğine dair hususun, TBK m.71 uygulanmaya başladıktan 

sonraki akıbeti ve tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hükmün kabulünün mahkeme içtihatları ile 

tehlike sorumluluğu yaratılmasına etkileri hakkındaki açıklamalarımız için bkz. aşa. s. 96 vd. 
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2. TBK m.71 Düzenlemesinin Belirli Bir Tehlike Hali Ġçin 

Öngörülen Özel Sorumluluk Hükümlerine Etkisi 

 

2.1. Genel Olarak  

 

Tehlike sorumluluğu alanında mevcut olan özel kanunlar ile tehlike 

sorumluluğuna ilişkin her somut olay için olmasa dahi, bazı durumlara çözüm 

bulunmaktadır. TBK m. 71 hükmü ile tehlike sorumluluğuna ilişkin genel bir hüküm 

getirildiğinden, uygulama alanı açısından genel hüküm şeklinde tehlike 

sorumluluğunun kabulünün, var olan özel kanunların uygulanmasına olan etkisinin 

tespiti bir zorunluluktur. 

 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, TBK m. 71 hükmü ile Türk hukukunda tehlike 

sorumluluğunun uygulama alanı açısından karma bir sistem benimsenmektedir zira 

tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm olan TBK m. 71 hükmünün kabulü, özel 

kanunların varlığını etkilememektedir. TBK m. 71/3’de, belirli bir tehlike hali için 

öngörülen özel sorumluluk hükümlerinin saklı olduğu belirtilmektedir. Buna göre, 

hukukumuzda hakkında özel sorumluluk hükümleri ile tehlike sorumluluğu 

öngörülmüş ve ayrıntılı olarak düzenleme altına alınmış olan hususlar, somut olay 

TBK m. 71 hükmünde öngörülen şartları sağlasa dahi, özel kanununa tabi olmaya 

devam edecektir. TBK m. 71 hükmü değerlendirildiğinde, özel kanunlar ile 

düzenleme altına alınmamış olan ve fakat tehlike sorumluluğunun şartlarını sağlayan 

durumların, tartışmaya yer vermeksizin tehlike sorumluluğu olarak kabulünü ve 

hakkaniyete aykırı sonuçların önüne geçilmesini sağlamayı amaçladığı 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle, TBK’de tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm 

kabul edilmiş olması, özel kanunlar ile düzenleme altına alınmış olan durumları 

etkilemeyecektir. Doktrinde de, TBK m. 71 düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden 

sonra tehlike sorumluluğuna ilişkin özel bir düzenleme yapılması durumunda, söz 

konusu özel düzenlemenin uygulanacağı ve TBK m. 71 düzenlemesinin tamamlayıcı 

düzenleme olarak göz önünde bulundurulacağı ifade edilmekte ve TBK m. 71 
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düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce TBK m. 71/3’de belirtildiği üzere, özel 

nitelikli düzenlemelerin uygulama alanı bulacağı ifade edilmektedir.
5
  

 

Türk hukukunda yer alan tehlike sorumluluğuna ilişkin özel düzenlemeler şu 

şekildedir; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
6
 m. 85 gereğince motorlu araç 

işletenin ve teşebbüs sahibinin sorumluluğu, 2920 Türk Sivil Havacılık Kanunu
7
 m. 

134 ve m. 13 gereğince sivil hava aracı işletenin sorumluluğu, 8559 sayılı Petrol 

Kanunu
8
 m. 86/2 gereğince petrol hakkı sahibinin petrol arama faaliyetinden 

sorumluluğu, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
9
 m. 17 gereğince 

Devletin askeri manevralar ve atışlardan doğan sorumluluğu, tartışmaya açık olmakla 

birlikte
10

 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
11

 gereğince 

imalatçının sorumluluğu, 5977 sayılı Biogüvenlik Kanunu
12

 m. 14 gereğince genetik 

yapısı değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile ilgili faaliyette bulunanların 

sorumluluğu ve nihayet 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve 

İşletilmesi ile Enerji Satımına İlişkin Kanun
13

 m. 5/5 gereğince sivil amaçlı nükleer 

santral işletenin ve nükleer madde taşıyanın sorumluluğu. 

 

Aşağıda, uygulama açısından önem arz ettiğini düşündüğümüz sivil amaçlı 

nükleer santral işletenin sorumluluğu, baz istasyonlarının işletilmesinden doğacak 

zararlardan sorumluluk ve çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğunun TBK m. 71 

düzenlemesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği açıklanmaya 

çalışılmıştır. Daha sonra, TBK m. 71 düzenlemesi, Türk hukukunda yer alan 

yukarıda da saydığımız özel düzenlemeleri saklı tuttuğundan, yine uygulama 

açısından önem arz etmesi dolayısıyla, Karayolları Trafik Kanunu’na göre öngörülen 

                                                           
 
5
 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 207. 

6
 18/10/1983 tarihli 18195 sayılı RG. 

7
 19/10/1983 tarihli 18196 sayılı RG. 

8
 16/03/1954 tarihli 8659 sayılı RG. 

9
 27/06/1940 tarihli 4546 sayılı RG. 

10
.Bu konudaki açıklamalarımız için bkz. aş. s. 103 vd. 

11
 08/03/1995 tarihli 22221 sayılı RG.; TKHK’de öngörülen sorumluluğun tehlike sorumluluğu mu 

olağan sebep sorumluluğu mu teşkil ettiği hususu doktrinde tartışmaldır. Söz konusu tartışmalar 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kırca, Ürün Sorumluluğu, s. 116 vd.  
12

 26.03.2010 tarihli 27533 sayılı RG. 
13

 21/11/2007   tarihli 26707 sayılı RG. 
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sorumluluk ve bu sorumluluk ile TBK m. 71 düzenlemesi arasındaki ilişki açısından 

kısa açıklamalara yer verilecektir. Bundan başka, tehlike sorumluluğunun var olan 

uygulaması açısından istisnai hallerde mahkeme içtihatları ile tehlike sorumluluğu 

yaratılması hususu değerlendirilecek ve bu durumun TBK m. 71 düzenlemesi ile ne 

şekilde etkileneceği özellikle işverenin iş kazaları ve meslek hastalığı dolayısıyla söz 

konusu olan sorumlulukları ele alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

 

2.2. Sivil Amaçlı Nükleer Santral ĠĢletenin Sorumluluğu 

 

Nükleer enerji, diğer enerji türleri kıyasen yeni bir enerji türüdür ancak 

çevreye verdiği zarar çok daha az ve geniş rezervlere sahip olduğundan, ülkelerin 

tercih etme yoluna gittiği bir enerji türüdür. Her ne kadar faaliyette bulunma 

açısından çevreye verdiği zarar diğer enerji türlerine nazaran çok daha az olsa da, 

nükleer kaza meydana gelmesi durumunda, toplumun uğrayacağı zarar da diğer 

enerji türleriyle kıyaslandığında çok büyüktür.  

 

Nükleer enerji, nükleer santraller aracılığı ile işlenir ve kullanılır hale getirilir. 

Nükleer santrallerin işletilmesinden dolayı zarar görenler de şüphesiz ki hukuki 

koruma altında olacaktır. Sivil amaçlı nükleer santral işletenin sorumluluğu konusu, 

yukarıda da ifade edildiği üzere, nükleer santrallerde meydana gelebilecek bir kaza 

geniş kitleleri etkileyebileceği için,  çok önemlidir. Ayrıca uzun süredir Türkiye’de 

nükleer santrallerin işletilmesine ilişkin tartışmalar devam etse de, bu yönde bir 

gelişme yaşanmadığından, toplumumuz nükleer santrallerin işletilmesine yabancı 

kalmıştır.
14

 Bu husus dolayısıyla nükleer santrallerin işletilmesi ve alınması gerekli 

olan önlemler bağlamında da çok bilgi sahibi olunmadığı sonucuna ulaşılabilecektir.  

 

Nükleer enerji üreten nükleer santraller, geniş kitleleri etkileyebilecek zararlar 

doğurabilir ve önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerdir. Gerek önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletme mahiyetinde olmaları, gerekse güncel olmaları ve 

                                                           
 
14

 Mustafa Halit Korkusuz, Nükleer Santral ĠĢletenin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, Beta, 2012,  

s. 18.  
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yaygınlaşmaları nedeniyle, bu santrallerin faaliyetlerinden doğan zararın kısmen de 

olsa TBK m.71 düzenlemesinin konusu olup olamayacağının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Türk hukukunda, sivil amaçlı nükleer santral işletenin sorumluluğu, “5710 

Sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve ĠĢletilmesi ile Enerji SatıĢına 

ĠliĢkin Kanun”
15

 ile düzenlenmektedir. Bu kanunun amacı, birinci maddesinde ifade 

edildiği üzere, enerji plan ve politikalarına uygun biçimde, elektrik enerjisi üretimi 

gerçekleştirecek nükleer güç santrallerinin kurulması, işletilmesi ve enerji satışına 

ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlıdır. 

 

5710 sayılı Kanun m.5/5’de, nükleer yakıt, radyoaktif madde veya radyoaktif 

atık taşınırken veya santralde bir kaza olması durumunda 29.7.1960 tarihli Nükleer 

Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Kanuni Sorumluluk Hakkındaki Paris 

Sözleşmesi ve ek değişiklikleri ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin 

uygulanacağı ifade edilmektedir. Buna göre, sivil amaçlı nükleer santral işletenin 

sorumluluğu hususu, “Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Kanuni 

Sorumluluk Hakkındaki Paris Sözleşmesi”ne
16

 atıf yapılarak düzenleme altına 

alınmaktadır. Paris Sözleşmesi, Türk hukuku bakımından doğrudan uygulanabilecek 

bir sözleşmedir
17

 ve sivil amaçlı nükleer santral işletenin sorumluluğunu 

düzenlemektedir.  

 

TBK m.71 hükmü belirli bir tehlike hali için öngörülen sorumluluk 

hükümlerini saklı tuttuğundan, sivil amaçlı nükleer santral işletenin sorumluluğu 

açısından TBK m.71 değil ve fakat Paris Sözleşmesi uygulama alanı bulacaktır. 

Ancak Paris Sözleşmesi, nükleer tesiste meydana gelen nükleer kazalardan doğan 

nükleer zararları tazmin etmeyi amaçlamaktadır. Doktrinde de ifade edildiği üzere, 

Paris Sözleşmesi, her türlü nükleer faaliyetten doğan zararları tazminin öngören bir 

                                                           
 
15

 21.11.2001 tarihli,  26707 sayılı RG. 
16

13.05.1961 tarihli,  10806 sayılı RG. 
17

 Bkz. “Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Kanuni Sorumluluk Hakkındaki Sözleşmeyi 

Tadil Eden Protokolün Onaylanmasına Dair Kanun”,  02.11.1984 tarihli, 18563 sayılı RG. 
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sistem getirmemektedir.
18

 Buna göre, nükleer santraller dışında nükleer enerjinin 

endüstriyel, ticari, tıbbi, zirai veya bilimsel amaçlarla kullanımının sebep olduğu 

zararlar açısından Paris Sözleşmesi değil ve fakat TBK’nin genel hükümleri 

uygulama alanı bulacaktır.
19

 Buna göre, nükleer enerji kullanan ya da depolayan 

işletmeler açısından TBK m.71 düzenlemesi uygulama alanı bulacaktır. Zira önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletme kavramına ilişkin yukarıda yapılan açıklamalarda da 

yer aldığı üzere, nükleer enerji kullanan işletmeler, faaliyetinde kullanılan güçler 

göze alındığında uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesine rağmen 

sıkça ve ağır zararlar doğurmaya elverişlilik tanımına girmektedir. 

 

2.3. Baz Ġstasyonlarının ĠĢletilmesinden Sorumluluk 

 

Baz istasyonları, birbirlerine ağ yapısı şeklinde bağlı olan ve bu ağ yapısı ile 

cep telefonları arasındaki haberleşmeyi sağlayan sistemlerdir.
20

  Bu sistemler, çevre 

için elektromanyetik bir kirlilik oluşturmaktadır.  Elektrikle çalışan araçların tamamı 

için geçerli olan bu elektromanyetik kirlilik son dönemlerde pek çok ülkede önemli 

bir toplumsal sorun haline gelmiştir.
21

  

 

Cep telefonları ile haberleşmenin günlük hayatımızdaki önemi 

düşünüldüğünde, geniş bir halk kitlesinin baz istasyonlarından yarar sağladığı 

ortadadır. Ancak baz istasyonlarının yaydığı radyasyon dolayısıyla insan sağlığının 

olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin bazı bilim insanları, yayılan 

radyasyonun insan sağlığına kısa ve uzun vadede bazı zararlar verdiğini ortaya 

koyarken, bazılarıysa aynı sonuçlara ulaşamadıklarını ileri sürmektedir.
22

 Ancak 

                                                           
 
18

 Gülin Güneysu; “Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk”, 

AÜHFD., C.41, S. 1-4, 1989-1990, s. 216. 
19

 Aydoğdu, Nükleer Santral ĠĢletenin Sorumluluğu, s. ; Güneysu, a.g.m., s. 217. 
20

 Elektronik Dalgalar ve İnsan Sağlığı, TÜBİTAK – BİLTEN, 2001, s. 17, (Çevrimiçi) 

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/sandik/gsm.pdf, 19.12.2011. 
21

 Nükhet Yılmaz Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku, İmaj Kitabevi, s. 196; Baz istasyonlarının 

kanser yapmadığını, bu nedenle şehir dışına kurulmalarının gerekmediğinin  ve 17 yıldır kullanılan 

baz istasyonlarının insan sağlığı üzerinde kanıtlanmış herhangi olumsuz bir etkisinin bulunmadığının 

ileri sürüldüğü bir gazete haberi için bkz. 29.05.2012 tarihli Hürriyet Gazetesi. 
22

 Konu hakkında yapılan uluslararası toplantıda sunulan bildiriler için bkz. International 

Conference on Cell Tower Siting – Linking Science&Public Health, Austria, Haziran, 7.8.2000,  

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/sandik/gsm.pdf
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hemen belirtmek gerekir ki, baz istasyonlarının yaydığı radyasyonun insan sağlığı 

üzerindeki etkilerinin belirsiz olması, risk olmadığı anlamına gelmemektedir.
23

 

Yargıtay kararlarında da baz istasyonlarının toplumun vazgeçilmezi haline geldiğini 

kabul etmekle beraber, insan yaşamında tehlike yaratan bir hizmetin, kişi yaşamının 

önüne geçmesi ve ona üstünlük tanınmasının doğru bir yaklaşım olarak 

düşünülemeyeceği ileri sürülmektedir.
24

 Yargıtay’ın 2004 tarihli bir kararına konu 

olan olayda, davacı, komşu parselde yer alan baz istasyonunun sebep olduğu zarar 

dolayısı ile kaldırılması için dava açmıştır.
25

 Davacı, baz istasyonlarının ve bağlantı 

antenlerinin kanser riski yarattığını, baz istasyonunun kaldırılması ve tehlikenin 

önlenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Davalı baz istasyonu sahibi ise, davacının 

mevcut bir zararının söz konusu olmadığını, kamu hizmeti verdiklerini ve yasal 

düzenlemelere tamamen uygun olarak hizmet sağladıklarını ifade etmiştir. Yargıtay 

ise, baz istasyonu işletilmesinin kamu hizmeti mahiyetinde olduğunu kabul etmekle 

beraber, zarar doğması durumunda işletme sahibinin sorumlu olacağını zira tehlike 

sorumluluğunun söz konusu olduğunu, baz istasyonunun ilgili yasal düzenlemelere 

uygun olarak işletilmesinin sorumluluktan kurtulmayı sağlamayacağını zira bu 

hususun zararın meydana gelmeyeceği anlamına gelmediğini, toplumun baz 

istasyonlarının işletilmesinden sağladığı faydaya rağmen, kişilerin zarar görmesinin 

hoş görülemeyeceğini belirtmiştir. 

 

Yargıtay baz istasyonlarını işletme olarak değerlendirmekte
26

 ve ağır tehlike 

doğurucu özellik taşıdığını kabul etmektedir. Yargıtay kararlarında, baz istasyonunun 

yaydığı radyasyonun referans değerlerinin altında olsa bile çevrede ikamet eden 

insanlar uzun süre radyasyona maruz kalacaklarından sağlıklarının olumsuz yönde 

etkileneceği kabul edilmektedir.
27

 Günümüzde, baz istasyonlarının yaydığı radyasyon 

nedeniyle doğan zarara ilişkin Yargıtay kararı bulunmamaktadır. Zira baz 

                                                                                                                                                                     
 

(Çevrimiçi) www.lang-sbg.gv.at/celltower, 25.9.2011. 
23

 Yılmaz, Çevre Politikası ve Hukuku, s. 196. 
24

  Y.4.HD. E.2008/14158, K.2009/1909, T.10.2.2009 (Kazancı İçtihat Bankası). 
25

  Y. 4.HD. E.2003/16434, K. 2004/971, (Çevrimiçi) www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/04/ 

bazistasyonlari.doc, 05.12.2011. 
26

 Y.4.HD. E.2003/16434, K.2004/971, T.29.1.2004; Y.4.HD. E.2004/2954, K.2004/10516, 

T.27.9.2004;  Y.4HD. E.2007/12688, K.2008/11813,  T.14.10.2008 (Kazancı İçtihat Bankası). 
27

  Y.4.HD. E.2009/5820, K.2009/7837, T.11.6.2009 (Kazancı İçtihat Bankası). 

http://www.lang-sbg.gv.at/celltower
http://www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/04/%20bazistasyonlari.doc
http://www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/04/%20bazistasyonlari.doc
http://www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/04/%20bazistasyonlari.doc
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istasyonlarından yayılan radyasyonun insan sağlığında yarattığı olumsuz etkiler kısa 

zaman dilimlerinde ortaya çıkmamakta ya da baz istasyonlarından yayılan 

radyasyonun insan sağlığını olumsuz etkilediği net bir şekilde ve somut örneklerle 

desteklenememektedir. Bu nedenle Yargıtay kararlarında baz istasyonlarından doğan 

zarar olarak geçen zarar, kişilerin baz istasyonlarının yaşam alanlarına yakın olarak 

kurulmasından duyduğu psikolojik rahatsızlıktır.
28

 Buna göre, yerleşim yerinin 

yakınına baz istasyonu kurulması dolayısıyla, ileride kansere yakalanacağı endişesi 

duyan kişilerin duymuş olduğu bu psikolojik rahatsızlık, Yargıtay tarafından zarar 

olarak kabul edilmektedir.  

 

Uzun vadede baz istasyonlarının insan sağlığı üzerinde yarattığı 

olumsuzlukların ortaya çıkması ve insan sağlığının bozulması ile baz istasyonlarının 

yaydığı radyasyon arasındaki illiyet bağının kesin olarak tespiti ile bu zararlar 

açısından tehlike sorumluluğuna ilişkin genel düzenleme teşkil eden TBK m.71 

hükmünün uygulama alanı bulup bulamayacağının belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Tehlike sorumluluğu düzenlemesinin şartları bakımından baz istasyonu 

işletmesinin sahibi ve varsa işleteninin müteselsil sorumluluğu söz konusu olabilirse 

de bu noktada karşımıza çıkan esas sorun zamanaşımı kurumu ile ilgilidir. Haksız 

fiillere ilişkin zamanaşımı süreleri TBK m.72 hükmünde düzenleme altına alınmıştır. 

TBK m.72 hükmüne göre, tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten 

başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Hükümde mutlak 

zamanaşımının on yıl olarak belirlenmesinin olumsuz yönü, baz istasyonlarının 

yaydığı radyasyondan doğan zararın baz istasyonunun radyasyon yaymaya 

başlamasından itibaren on yıldan uzun bir süre sonra ortaya çıkması ihtimalidir.
29

 

 

 

 

                                                           
 
28

  Y.4.HD. E.2010/8524, K.2010/11242, T.2.11.2010; (Kazancı İçtihat Bankası). 
29

 Konu hakkındaki açıklamalarımız için bkz. aşa. s. 131 vd. 
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 2.4. Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu  

 

Çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğu, çevrenin kirlenmesine yol açan kişiye 

yani kirletene, çevrenin kirlenmesi dolayısıyla ortaya çıkan zararın ödettirilmesi 

esasına dayanmaktadır.
30

 Söz konusu sorumluluğun kurulabilmesi için Çevre 

Kanunu’nun (ÇK) kabulünden önce BK ve MK’ye başvurmak gerekmekteydi. 

Kirleten, BK’deki haksız fiil sorumluluğu ya da MK’deki taşınmaz malikinin 

sorumluluğuna göre çevreyi kirletmesinden dolayı ortaya çıkan zararı tazmin etmekte 

ancak her iki sorumluluk türünün de, çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğunun 

kurulması açısından yetersiz olduğu ileri sürülmekteydi.
31

 Bu yetersizlik, ÇK’ye 

kirletenin sorumluluğuna ilişkin düzenleme eklenmesi ile giderilmeye çalışılmıştır. 

 

Çevreyi kirletenin sorumluluğu, ÇK’nin 28. maddesinde düzenleme altına 

alınmıştır. Bu düzenleme ile kirletenin sorumluluğunu kusursuz sorumluluk olarak 

kabul edildiği anlaşılmaktadır
32

 zira çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler 

sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludur. 

ÇK m.28/2’ye göre, kirletenin meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere 

göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Yani,  ÇK m. 28 düzenlemesi, kirletenin MK, 

BK ve TTK gibi diğer kanun hükümlerine göre sorumluluğunu ortadan 

kaldırmamaktadır. Kirletenin, çevreyi kirletmesi dolayısıyla zarar gören kişi, ÇK’ye 

ya da diğer kanunlara dayanarak zararının tazminini talep edebilecektir.
33

 ÇK ve 

genel hükümler arasında dava hakkının yarışması söz konusudur.
34

  

 

Bu noktada, tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin, 

kirletenin hukuki sorumluluğu anlamında uygulama alanı bulup bulamayacağı sorusu 

akla gelmektedir. Çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğunu düzenleyen ÇK’nin 28. 

                                                           
 
30

Emel Badur, Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu, Çevre Hukuku Sempozyumu, Editör: Dr. 

Emel Badur, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, 2006, s. 105. 
31

 Badur, a.g.e., s. 108. 
32

 İlhan Helvacı, Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk, Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul, 1989, s. 10. 
33

 Şeref Ertaş, Çevre Hukuku, Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:78, 

İzmir, 1997, s. 120. 
34

 Bu konudaki açıklamalarımız için bkz. aş. s. 149 vd. 
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maddesi ile diğer düzenlemelerin yarışma içinde olduğu gerçeği karşısında, şartların 

sağlanması durumunda TBK m.71 hükmünün uygulama alan bulabileceği ileri 

sürülebilir. Bunun için çevresel zarar
35

 ve illiyet bağı yanı sıra, sorumu tutulan 

kişinin yani kirletenin önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin sahibi olması, 

çevresel zararın önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden 

kaynaklanması ve uygun illiyet bağı bulunması gerekmektedir. Çevrenin 

kirlenmesine yol açan işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olarak kabul 

edilip edilemeyeceği de yine TBK m.71 düzenlemesinde verilen önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletme tanımında verilen kıstaslardan faydalanılarak yapılacaktır.  

 

Çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğu açısından da, TBK m.71 

düzenlemesinin uygulama alanına giren diğer hususlar gibi birtakım güçlükler 

yaşanması olasıdır. Burada önemli olan nokta, çevreyi kirletenin hukuki 

sorumluluğuna ilişkin ÇK m.28 düzenlemesinin yarışmaya izin vermesi ve önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden çevresel zarar meydana gelmesi ve 

bundan zarar görenin, TBK m.71 düzenlemesine de başvurma imkânına sahip 

olmasıdır.  

 

Çevresel zararlar, yalnızca önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin verdiği 

zararlardan ibaret değildir
36

 ancak zarar gören kişinin, çevreyi kirleteni TBK m.71 

düzenlemesine göre de sorumlu tutması bazı durumlarda söz konusu olabilecektir. 

Doktrinde de, çevrenin kirletilmesi dolayısıyla ortaya çıkan zararlar bakımından, söz 

konusu zararların özünde tehlike yaratma ihtimali bulunan faaliyetlerden 

kaynaklanması durumunda, sorumluluğun tehlike ilkesine dayandırılacağı ifade 

edilmektedir.
37

  

 

Bu durumda zarar gören, sorumluluk şartlarının ispatı ve sonuca ulaşma 

bakımından kendisi için en elverişli olan yolu seçmelidir. BK’nin kusura dayalı genel 

                                                           
 
35

 Çevresel zarar hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. Nükhet Turgut, Çevre Hukuku, Ankara, Savaş 

Yayınevi, s. 498 vd. 
36

 Deschenaux/Tercier, Sorumluluk, s. 185; Helvacı, Çevre, s. 12 vd. 
37

 Helvacı, Çevre, s. 17. 
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haksız fiil sorumluluğunun, ÇK’nin 28. maddesine nazaran daha az elverişli 

olduğuna şüphe olmasa da, uygulamada ÇK’nin 28. maddesine pek başvurulmadığı 

zira maddenin elverişliliğinin henüz pratiğe gerektiği ölçüde yansıtılamadığı ileri 

sürülmektedir.
38

 Bu durumda, tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 

düzenlemesinin daha elverişli olup olmayacağının olay bazından 

değerlendirilmesinin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 

 

2.5. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Sorumluluk  

 

Motorlu araç işletenin ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin 

hukuki sorumluluğu, Karayolları Trafik Kanunu
39

 m. 85 ile düzenleme altına 

alınmıştır. Söz konusu düzenleme şu şekildedir;  

 

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir 

şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya 

işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, 

motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken 

ve müteselsilen sorumlu olurlar.”  

 

Buna göre, işletenin sorumluluğu, tehlike esasına dayalı sorumluluk olarak 

belirlenmektedir.
40

 TBK m. 71/3 düzenlemesi, belirli tehlike hali için öngörülen 

sorumluluk hükümlerinin saklı olduğunu öngördüğünden, KTK m. 85 hükmü, TBK 

m 71 düzenlemesinin uygulanmaya başlamasından sonra da uygulama alanı 

bulacaktır. Doktrinde de, TBK m. 71 düzenlemesi yürürlüğe girmeden önce var olan 

tehlike sorumluluğuna ilişkin özel düzenlemelerin uygulama alanı bulacağı ifade 

edilmektedir.
41

 

                                                           
 
38

 Nükhet Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009, s. 294–295. 
39

 Çalışmamızın devamında KTK olarak anılacaktır.  
40

 Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 651; Fikret Eren, “Karayolları Trafik Kanunu’na 

Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Unsurları”, AÜHFD, C.XXXIX 

1982-1987, S. 1-4, s. 159 vd; Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 189;  

Tandoğan, SözleĢme DĢı, s. 207 vd; Tekinay vd., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 523. 
41

 Akkayan, Tehlike Sorumluluğu, s. 207. Özel hükmün daha basit bir sorumluluk öngörmesi 

durumunda da TBK m. 71/3 düzenlemesinin uygulama alanı bulacağına ilişkin görüş için bkz. Nomer, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 121; Mehmet Erdem, “Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Tehlike  
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Motorlu araç işletenin ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin 

hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak bazı durumlarda genel hükümlere gidilmesi söz 

konusu olmaktadır. Bu haller şunlardır
42

;  

 

1. KTK m. 87/1 gereğince, zarar gören motorlu araç işleteninin ve bağlı olduğu 

teşebbüs sahibinin malike karşı sorumluluğu, 

2. KTK m. 87/2 gereğince, zarar görenin bagaj ve benzeri dışında yanında 

bulunan eşyasının uğradığı zarardan sorumluluk, 

3. KTK m. 90 gereğince, trafik kazalarından doğan manevi tazminat talepleri, 

4. KTK m. 105/2 gereğince, yarışçıların ve yanlarında bulunanların 

uğrayacaklar zararlar, 

5. KTK m. 102/1 gereğince, çekilen aracın zarar görmesinden çekicinin 

sorumluluğu, 

6. KTK m. 103 gereğince, motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürülerinin 

sorumluluğu,  

7. KTK m. 107/2 gereğince, motorlu aracın taşınmış ya da gaspedilmiş 

olduğunu bilen yolculara karşı sorumluluk, 

8. Hatır taşımaları. 

 

Buna göre, bu taleplere ilişkin olarak KTK yerine TBK’nin genel hükümleri 

uygulama alanı bulacaktır. TBK m.71 düzenlemesi de genel hüküm mahiyetinde 

olmakla birlikte, KTK anlamındaki işletmenin, TBK m. 71 düzenlemesi anlamındaki 

işletmeden farklı olduğu kanaatindeyiz.
43

 KTK’de tehlike sorumluluğuna bağlanan 

kavram, işletme halindeki motorlu araçtır. Motorlu aracın tanımı KTK’de 

yapılmamakla beraber, KTK m. 3 düzenlemesinde araç, karayoluna kullanılabilen 

motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli 

traktörlerin genel adı olarak tanımlanmaktadır.  

                                                                                                                                                                     
 

Sorumluluğu”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Değerlendirilmesi Sempozyumu - 

MÜHFHAD, 3-4 Haziran 2011, s. 220 dn. 12. 
42

 Eren, Karayolları, s. 164; Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 213 vd. 
43

 TBK m. 71 düzenlemesi anlamındaki işletme kavramına ilişkin açıklamalarımız için bkz. yuk. s. 25 

vd. 
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KTK m. 3’de yer alan bu tanım dikkate alınarak doktrinde yapılan tanım ise, 

“motorlu araç, kendi itici gücü ile hareket edebilen bir makine” şeklindedir.
44

 Bu 

tanım değerlendirildiğinde, KTK’de öngörülen sorumluluğun konusunu teşkil edne 

işletme kavramı ile tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm mahiyetinde olan 

TBK m. 71 düzenlemesinde tehlike sorumluluğuna bağlanan işletme kavramlarının 

farklı olduğunu ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle de, KTK anlamında 

tehlike sorumluluğu, TBK m. 71/3 düzenlemesi belirli bir tehlike hali için öngörülen 

sorumluluk hükümlerini saklı tuttuğundan uygulama alanı bulmaya devam edecek ve 

fakat KTK’nin genel hükümlere atıf yaptığı durumlarda, KTK’de öngörülen işletme 

tanımı, TBK m. 71 düzenlemesinde işletme tanımı ile paralellik sağlamadığından, 

TBK’nin m. 71 hükmü dışındaki genel hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

 

3. TBK m.71 Düzenlemesinin Mahkeme Kararları ile Öngörülen 

Tehlike Sorumluluklarına Etkisi 

 

3.1. Genel Olarak 

 

Türk hukukunda, tehlike sorumluluğu öngören özel hükümler ile düzenleme 

altına alınmamış bazı hususların, hâkimler tarafından çeşitli ilkelere dayanılarak 

tehlike sorumluluğu olarak kabul edildiği görülmektedir. Böylece, özel 

düzenlemelerin yetersiz kaldığı bazı durumlarda hâkimler devreye girmektedir. 

Hâkimlerin, bu şekilde özel kanunlar ile düzenleme altına alınmamış olmasına 

rağmen, somut olayda tehlike sorumluluğunun varlığını kabul etmesi, tehlike 

sorumluluğunda kıyas kavramını ifade etmektedir.  

 

Tehlike sorumluluğunda kıyas kavramına doktrinde farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Öncelikle bu yaklaşımlara değinilecek ve daha sonra 6098 sayılı 

TBK ile tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hükmün kabulünün, Yargıtay’ın tehlike 

sorumluluğunda kıyas uygulamasını ne şekilde etkileyebileceği üzerinde 

                                                           
 
44

 Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 659. 
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durulacaktır. Zira tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil eden m.71’in 

uygulama alanı açısından, hâkimlerin takdir yetkilerini kullanarak ve sorumluluk 

hukukunun genel ilkelerine ve MK m. 1 hükmünün verdiği yetkiye dayanarak somut 

olayı tehlike sorumluluğu olarak nitelendirip çözmelerinin nasıl etkileneceğinin 

tespiti büyük önem arz etmektedir. 

 

Doktrinde, tehlike sorumluluğu olgularının, özel kanunlar ile düzenleme 

altına alınmasının, çelişkili ve eksik bir görünüme yol açtığı ileri sürülmektedir.
45

 

Ayrıca, teknik gelişmeler dolayısıyla, yeni tehlike sorumluluğu olguları ortaya 

çıkmakta ve fakat kanun koyucu bu olguları tespit edip bunlara ilişkin özel kanun 

çıkarmakta geç kalmaktadır.
46

 Bu durumlarda, hâkimin kıyas yolu ile tehlike 

sorumluluğu öngörüp öngöremeyeceği hususu tartışma konusu olmaktadır.  

 

Doktrinde bir görüş, kıyas yolu ile tehlike sorumluluğu uygulamasının 

geliştirilmesinin mümkün olmadığını ifade etmektedir zira kusur sorumluluğu kural, 

tehlike sorumluluğu istisna; kusur sorumluluğunu düzenleyen hüküm genel hüküm, 

tehlike sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler özel hüküm mahiyetinde olduğundan, 

doğan zararların tazmininde farklı ve adaletsiz sonuçlara ulaşılmaması adına tehlike 

sorumluluğunda kıyas söz konusu olmamalıdır.
47

 Buna göre, hakkında özel 

düzenleme ile tehlike sorumluluğu öngörülmemiş durumların hâkim tarafından 

tehlike sorumluluğu olarak kabul edilmesi, birtakım farklılıklara yol açacaktır. Zira 

tehlike sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, sorumluluğun şartları 

ve sonuçları bakımından uygulama alanı, mahkemeye ve somut olaya göre farklılık 

gösterebilecektir. Bu durum da, mahkemelerin farklı yaklaşımları dolayısıyla, benzer 

olaylar bakımından farklı sonuçlara ulaşılmasına sebep olabilecektir.  

 

Tehlike sorumluluğunun kıyas yolu ile genişletilmesinin mümkün olduğunu 

öne süren görüş ise tehlike sorumluluğunun özel kanunlarla düzenlenmiş olmasının, 

                                                           
 
45

 Akünal, Yargıcın Rolü, s.60; Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 469; Erişgin, Kıyas, s. 

87. 
46

 Erişgin, Kıyas, s. 88. 
47

 Büyüksağiş, a.g.m., s. 2. 
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tehlike sorumluluğu ile kusur sorumluluğu arasında kural – istisna ilişkisi olduğu 

anlamına gelmediğine dayanmaktadır
48

 zira tehlike sorumluluklarının tamamı, özel 

ağırlıkta bir tehlikeli duruma atfedilmektedir.
49

 Aynı görüş, kusur ilkesinin artık 

sorumluluk hukukunun dayandığı temel ilke olmadığını ifade etmektedir.
50

 Buna 

göre, tehlike sorumluluğunun, kusur ilkesi karşısında istisnai bir nitelik arz ettiği ileri 

sürülemez
51

 ve tehlike sorumluluğu kusur sorumluluğundan bağımsız, kendine özgü 

bir sorumluluk türüdür.
52

 Bu sonuçlara varan görüş, tehlike sorumluluğunda kıyasın 

mümkün olduğu sonucuna da varmaktadır. Tehlike sorumluluğunun kusur 

sorumluluğundan bağımsız bir sorumluluk türü olduğu noktasında şüphe yoktur 

ancak tehlike sorumluluğunun istisnai nitelikte bir sorumluluk türü olmadığı görüşü 

üzerine düşünülebilir zira bu görüş tehlike sorumluluğunun kusur sorumluluğu ile 

aynı seviyede uygulama alanına sahip bir sorumluluk türü olduğu şeklinde 

yorumlanabilir.
53

  

 

Doktrinde, TBK m. 71 düzenlemesinin ihdas edilmesinden önceki dönemde, 

tehlike sorumluluğuna iliĢkin genel bir hüküm mevcut olmadığı sürece, tehlike 

sorumluluğunda kıyas yapılmasının mümkün olduğu kabul edilmekteydi.
54

 Yargıtay 

ise, kusur ilkesinin modern toplumun gereksinimlerini karşılayamadığından bahisle, 

hâkimin önüne gelen olayda, kıyas yolu ile tehlike sorumluluğu yaratabileceğini 

kabul etmektedir.
55

  

                                                           
 
48

 Erişgin, Kıyas, s. 95. 
49

 Ulusan, Tehlike Sorumluluğu, s.  37; Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 467. 
50

 Erişgin, Kıyas, s. 95.  
51

 Erişgin, Kıyas, s. 97; Karş. Ulusan, Tehlike Sorumluluğu, s. 31. 
52

 Erişgin, Kıyas, s. 97. 
53

 Ancak unutmamak gerekir ki, tehlike sorumluluğu, kusursuz sorumluluğunun tamamı değil sadece 

bir türü ve üstelik en ağır türü olup kusur sorumluluğu karşısında eşit uygulama alanına sahip 

olmayacaktır. Tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hükmün kabulü, kusur sorumluluğunu esas ilke 

olmaktan çıkarmayacağından, tehlike sorumluluğunun istisnai niteliğini kaybettiği noktasında dikkatli 

ifadeler kullanılması ve bu istisnai nitelikten uzaklaşmanın kural haline gelmek şeklinde 

yorumlanmaması gerekmektedir. 
54

 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 470;  Tandoğan, Kusura Dayanmayan Sorumluluk, 

s. 45; Tandoğan, hukuk sisteminin benzerliği nedeni ile İsviçre Hukuku’nda düzenlenmiş hükümlerin 

kıyasen uygulanabileceğini ifade etmektedir.; Ulusan, Tehlike Sorumluluğu, s. 55; 
55

 Doktrinde aynı görüşü paylaşan yazarlar: Kemal Tahir Gürsoy, “İşverenin Sorumluluğu”, AÜHFD., 

1974, S.1-4, s. 195-197; Fikret Eren, Borçlar Hukuku ve ĠĢ Hukuku Açısından ĠĢverenin ĠĢ Kazası 

ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara, 1974, s. 87-89; Kenan Tunçomağ, “İş 

Kazasından Doğan Sorumluluk ve Yargıtay Kararları”, YD. Özel Sayı, C.15, S.1-4, Ocak-Ekim 1989,  
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Doktrinde, TBK m.71/2’nin son cümlesinde,  özellikle, herhangi bir kanunda 

benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, 

bu işletmenin de önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayılacağının ifade 

edilmesinin, tehlike sorumluluğunda kıyas yolunu açtığını ileri süren görüşler 

mevcuttur.
56

 Ancak, TBK m.71/2’de, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arz 

eden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletmenin de 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayılacağının ifade edilmesiyle, tehlike 

sorumluluğunda kıyas yolunun kabul edilmesinin amaçlanmadığı da ileri sürülebilir. 

Hakkında tehlike sorumluluğu öngörülmüş olan işletmelere benzeyen işletmelerin de 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayılacağı hususu, hangi işletmelerin önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletme olduğunun belirlenmesi bağlamında 

benimsenebilecek yardımcı bir unsur olarak kabul edilebilir. Ancak bu ifadenin, 

kıyas yolu ile tehlike sorumluluğu kabul edilmesine ilişkin olduğu hususunun üzerine 

düşünülmesi gerekmektedir. Zira kıyas yolu ile tehlike sorumluluğu yaratılmasının 

kabul edilmesi,  özel kanunlar ile düzenleme altına alınmamış bir hususun, 

hakkaniyet veya başkaca bir ilke gereği hâkim tarafından tehlike sorumluluğu olarak 

kabul edilerek sorumluların kusursuz olarak sorumlu tutulmasından ibarettir. Oysa ki 

kanunda, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel bir 

tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletmenin de önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme sayılacağının ifade edilmesi ile amaçlanan hâkimin kıyas yoluyla tehlike 

sorumluluğu yaratması olmadığ ileri sürülebilir.   

 

TBK m.71 düzenlemesinin gerekçesinde açıklık bulunmasa da, kanun 

koyucunun herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel bir 

tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletmenin de önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme sayılacağını kabul etmesi ile amaçladığının, tehlike sorumluluğunda kıyas 

                                                                                                                                                                     
 

s. 577; Ulusan, Özellikle Borçlar Hukuku, s. 119; Karş. Tuncay Kaplan, ĠĢverenin Hukuki 

Sorumluluğu, Ankara, 1992, s. 78. 
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 Ulusan, Fedakârlığın DenkleĢtirilmesi, s. 363; İlhan Ulusan, “Gefahrdungshaftung im Entwurf des 

türkischen Obligationengesetzbuches”, Rezeptio und Autonomie: 80 Jahre türkisches ZGB, 

Journees turcosuisses 2006,Ronald von Büren/Susan Emmenegger/Thomas Koller, Stampfli Verlag 

AG Bern, 2007, s.87’de adı geçen yazarlar yazarlar. (Aktaran: Nihal Ural Çınar, “Borçlar Kanunu ve 

Borçlar Kanunu Tasarısı’nda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Halleri Arasındaki Farklar”, 

ĠKÜHFD, Y.6, C.6, S.1, 2007, s. 81, dn. 186). 
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yolunun açık olduğunu ifade etmek olmadığı ifade edilebilir. Doktrinde de, TBK m. 

71 düzenlemesi sayesinde artık tehlikeli faaliyetlere, kıyasen başka hükümlerin 

uygulanması veya içtihat yoluyla tehlike sorumlulukları yaratılmasının gündemden 

kalktığı ifade edilmektedir.
57

 TBK’nin genel gerekçesinde, tehlike sorumluluğuna 

ilişkin düzenleme getirilmesi ile özel kanuni düzenleme yapılması beklenmeksizin, 

gerektiğinde mahkeme kararlarıyla, tehlike sorumluluğunun kabulünün mümkün 

kılınmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.
58

 Kanaatimizce burada ifade edilmek 

istenen tehlike sorumluluğunda kıyas kavramı olmayıp, hakkında özel düzenleme 

olmayan olgulara ilişkin şartları sağlamaları ile tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK 

m. 71 düzenlemesinin uygulanabileceğidir. Kanun koyucunun söz konusu düzenleme 

ile amaçladığı hususun, olaya konu işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

teşkil edip etmediğini belirlenmesi noktasında, hâkime yardımcı olacak bir unsur 

oluşturmak olduğu düşünülebilecektir. Zira bir işletmenin önemli ölçüde tehlikeli 

olduğunun tespiti, TBK m.71/2’de önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin tanımı 

açıkça yapılmış dahi olsa uygulamada çeşitli güçlüklere yol açacaktır. Bu nedenle, 

olaya konu işletmeye benzer bir işletme hakkında özel düzenleme ile tehlike 

sorumluluğu öngörülmüş olması hâkimler için bir çıkış noktası olabilecek ve olaya 

konu işletmenin hakkında özel düzenleme ile tehlike sorumluluğu öngörülmüş 

bulunan bir işletmeye benzediğinden bahisle önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

olduğunun kabulü yoluna gidilebilecektir. Somut olaydaki işletmenin, hakkında özel 

düzenlemelerle tehlike sorumluluğu öngörülmüş olan işletmeler ile benzerlik 

gösterip göstermediği hususu teknik bir meseledir. Bu durumda uygulamada, somut 

olaydaki işletmenin, önemli ölçüde tehlike arz eden işletme olup olmadığının tespiti 

açısından olduğu gibi, bu işletmenin, hakkında özel düzenlemelerle tehlike 

sorumluluğu öngörülmüş işletmelere benzeyip benzemediği noktasında da teknik 

inceleme gerekecektir. Buradaki “benzeme” kıstası ise belirsizdir ve uygulamada 

tartışmalara yol açması olasıdır. İşletmenin, hakkında özel düzenleme ile tehlike 

sorumluluğu öngörülmüş bulunan bir işletmeye benzediğinden bahisle önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletme olduğunun kabul edilmesinin, bir işletmenin önemli 
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ölçüde tehlike arz ettiğinin TBK m.71/2’de yer alan tanıma göre belirlenmesinden 

daha kolay olup olmadığı ise tartışmaya açıktır.  

 

Doktrinde bir başka görüşe göre, TBK m.71 hükmü, mahkeme kararları ile de 

kusursuz sorumluluk hali yaratılabileceği esasını benimsemiştir.
59

 Söz konusu görüş, 

hükmün, genel ve soyut bir düzenleme getirdiği ve bu haliyle içeriğinin 

doldurulmasının büyük ölçüde mahkeme içtihatları yoluyla olacağı iddiasına 

dayandırılmaktadır. TBK m.71 hükmünün, genel ve soyut bir düzenleme getirdiği ve 

bu nedenle içinin mahkeme içtihatları ile doldurulması gerektiği iddiası yerinde 

olmakla beraber, mahkeme içtihatları yoluyla tehlike sorumluluğu yaratılmasına 

dayanak olabilecek bir iddia olduğunu kabul etmek güçtür. TBK m. 71 hükmünün 

genel ve soyut olarak kaleme alınıp uygulanması açısından içinin mahkeme 

içtihatları ile doldurulmasının gerekmesi başka, hükmün mahkeme içtihatları ile 

tehlike sorumluluğu kabul edilmesine olanak tanıması başka bir husustur.  

 

Hükmün kaleme alınış biçiminin yetersiz olup olmadığı ve tehlike 

sorumluluğu anlamında tatmin edici olup olamayacağı tartışma konusu yapılabilir. 

Hem tehlike sorumluluğuna ilişkin özel düzenlemelerin saklı tutulduğu hem de bu 

düzenlemelerin yetersiz kaldığı ve hükmün şartlarını taşıyan olaylarda tehlike 

sorumluluğuna ilişkin genel hükme başvurulabildiği sistemimizde, üçüncü yöntem 

olarak mahkeme içtihadıyla tehlike sorumluluğu yaratılabileceği esasını kabul 

etmenin yerinde olmayacağı akla gelebilir. Zira mahkeme içtihatlarıyla somut olaya 

tehlike sorumluluğunun uygulanması için, somut olaya ilişkin özel bir düzenleme yer 

almaması ve de somut olayın tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil eden 

TBK m.71 düzenlemesinin şartlarını taşımaması gerekmektedir. Hem hakkında özel 

düzenleme olmayan hem de tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hükmün şartlarını 

taşımayan bir olayın hâkimin takdiriyle hakkaniyet gerektirdiği için tehlike 
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sorumluluğu olarak kabul edilmesi her durumda kabul edilmesi mümkün olmayan bir 

uygulamadır. Böyle bir uygulama karşısında,  tehlike sorumluluğuna ilişkin genel bir 

hüküm ihdas etmenin bir anlamının kalmayacağı dahi ileri sürülebilecektir. Somut 

olay hakkında özel düzenleme bulunmamasına ve olayın TBK m.71 hükmünün 

şartlarını sağlamamasına rağmen, hakkaniyet gereği tehlike sorumluluğunun 

uygulanması gerektiğinin kabulü, esasen TBK m.71 hükmünün yetersiz kaleme 

alındığını kanıtlayacak olup hâkimin tehlike sorumluluğu yönünde karar 

verebilmesinin yasal dayanağının TBK m.71 düzenlemesinin içeriğinde yer aldığının 

kabulünü sağlayamayacaktır. Bu nedenle, tehlike sorumluluğuna ilişkin özel 

düzenlemelerin ve genel düzenlemenin varlığı karşısında, söz konusu düzenlemelerin 

şartlarını taşımayan bir olayın tehlike sorumluluğunun uygulama alanına dâhil 

edilmesinin yerinde olmayacağı ifade edilebilecektir. Bu kapsamda aşağıda, TBK m. 

71 düzenlemesi öncesinde mahkeme içtihadı ile öngörülen tehlike sorumluluklarına 

değinilecek ve aynı hususların TBK m. 71 düzenlemesinin şartları açısından nasıl 

değerlendirilebileceğine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.  

 

3.2. ĠĢverenin ĠĢçinin ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Sebebiyle 

Uğradığı Zararlardan Sorumluluğu 

 

3.2.1. Genel Olarak 

 

     İş kazaları ve meslek hastalıkları, ülkemizde önemli bir sorun teşkil etmektedir ve 

iş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısıyla işçilerin uğradığı maddi ve manevi 

zararlar, azımsanmayacak rakamlara ulaşmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

yapılan ödemeler genellikle işçilerin zararlarının telafisinde yetersiz kalmakta
60

 ve iş 

kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla zarar gören işçi ile işveren karşı karşıya 

gelmekte, söz konusu durumun hangi hukuki çerçevede çözüme kavuşturulması 
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 Sosyal Sigorta sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kenan Tunçomağ, Sosyal Güvenlik 
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gerektiği hem uygulamada hem de doktrinde tartışmalara sebep olmaktadır.
61

  Bu 

nedenle öncelikle, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli çaba 

gösterilmeli ve önlenemediği durumlarda ise sağlam temellere dayanan tazminat 

esasları benimsenmelidir. 

 

İşverenin, işçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle uğradığı zararın 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan kısmından sorumluluğunun 

hukuki mahiyeti açısından doktrinde ve Yargıtay kararlarında farklı görüşler yer 

almaktadır. Bazı yazarlar, işverenin, işçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle 

uğradığı zararın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan kısmından 

sorumluluğunun, tehlike ilkesine dayanan sorumluluğun ancak kanun ile ihdas 

edilebileceğinden bahisle kusur sorumluluğu olduğunu ileri sürmektedir.
62

 İşverenin 

söz konusu sorumluluğunun kusur sorumluluğu olması gerektiğini ileri süren bir 

başka görüş ise, işçinin işyerinde uğradığı her zarardan işverenin sorumlu 

tutulmasının mümkün olmadığını ve iş hayatındaki tehlikelere rağmen çalışan işçinin 

tehlikeleri göz önünde bulundurması gerektiğini ileri sürmekte
63

 ve doktrine bu görüş 

fazla katı olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir.
64

 

 

İşverenin, işçinin iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla uğradığı zararların, 

sigorta sınırını aştığından Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmayan 

kısmından sorumluluğunun hukuki niteliğinin tespiti, işçinin zararlarının 

karşılanması açısından izlenmesi gereken yolun da tespitini sağlamaktadır. TBK 

açısından üzerinde tartışılması gereken konu ise, tehlike sorumluluğuna ilişkin m.71 

düzenlemesinin, işçilerin iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla uğramış oldukları 

zararların Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmayan kısmı açısından, 

işverenin sorumluluğunu kurup kuramayacağıdır. Bu noktada önem arz eden husus, 
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kanunda tehlike sorumluluğuna ilişkin genel düzenleme ve somut olaya ilişkin 

tehlike sorumluluğu öngören özel düzenleme yer almamasına rağmen, iş kazası ve 

meslek hastalığından dolayı işvereni tehlike sorumluluğu uyarınca sorumlu tutan 

Yargıtay’ın söz konusu tutumunun, TBK m.71 düzenlemesi karşısında değişip 

değişmeyeceğidir. Son olarak, işçinin kişiliğinin korunmasına ilişkin TBK m.417 

düzenlemesinde, işçilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 

uymakla yükümlü tutulmasının, işverenin kusursuz sorumluluğunun öngörülmesi 

açısından etkili olup olamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

3.2.2. ĠĢverenin TBK m.71 Açısından Sorumluluğunda ĠĢletme 

Kavramı 

 

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin sorumluluğunda üzerinde 

durulması gereken ilk husus, TBK m.71 düzenlemesinde belirlenen sorumlu kişilerin 

işletmenin sahibi ve varsa işleten olduğu ve buna göre, TBK m.71 düzenlemesi 

açısından sorumluluğun söz konusu olabilmesi için işverenin işletme sahibi veya 

işleten sıfatını haiz olması gerekmektedir. 

 

İşverenin iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin sorumluluğunda üzerinde 

durulması gereken ikinci husus ise TBK m. 71 düzenlemesinin uygulama alanı 

açısından işletme kavramının belirlenmesidir. İşverenin iş kazası ve meslek 

hastalığından sorumluluğundaki işyeri kavramı, TBK m.71’de öngörülen işletme 

kavramından daha geniştir. Tehlike sorumluluğunun uygulama alanı, bu alanın 

yalnızca “işletmede” meydana gelen zararlar olduğu kabul edilirse,
65

 işverenin iş 

kazası ve meslek hastalığından sorumluluğu açısından, iş kazası ve meslek 

hastalığının meydana geldiği yerin (işyerinin), tehlike sorumluluğu 

düzenlenmesinden daha geniş olması yönünden kısıtlanması söz konusu olacaktır. 

Ancak TBK m.71 düzenlemesindeki, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin 

faaliyetinden zarar doğması ibaresi, zararın mutlaka işletmede meydana gelmesi 
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gerektiği şeklinde yorumlanmayıp işletme alanının tehlike bağı ile genişletilmesi 

yoluna gidilirse, iş kazasının meydana geldiği yerin de işletmenin tehlike alanına 

dâhil olduğu sonucuna varılması mümkün olacaktır. İş kazası açısından, tehlike 

alanının geniş olması, zararın işletmede doğması unsurundan daha geniş uygulama 

alanına sahip olacağına şüphe yoktur. Zira TBK m.71 düzenlemesi anlamında işletme 

tanımına girmeyip iş kazası anlamında iş yeri sayılan yerlerde meydana gelen 

zararlar açısından, TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanının, işletmede doğan 

zararlar olarak kabul edilmesinden ziyade, tehlike sorumluluğu anlamındaki 

işletmenin alanının tehlike bağı unsurundan yararlanılarak genişletilmesinin, bazı 

durumlarda hakkaniyete daha uygun olacağı kabul edilebilir. 

 

3.2.3. Yargıtay Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

 

İşverenin sorumluluğuna ilişkin özel bir kusursuz sorumluluk düzenlemesi 

olmaması, tehlike sorumluluğun ancak kanun ile öngörülebilmesi
66

 ve kusur 

sorumluluğu karşısında istisnai nitelikte olması
67

, işverenin iş kazası ve meslek 

hastalığından doğan sorumluluğunun tehlike sorumluluğu olarak nitelendirilmemesi 

için öne sürülen en kuvvetli gerekçelerdi. Ancak bu gerekçelerin TBK m.71’de 

tehlike sorumluluğuna ilişkin genel bir düzenleme kabul edilmesiyle tekrar 

değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. TBK m.71 hükmünün, işçinin iş kazası ve 

meslek hastalığı dolayısıyla zararının tazmini açısından başvurabilecek bir 

düzenleme olup olmadığı ve Yargıtay’ın tehlike sorumluluğuna ilişkin genel bir 

kanuni düzenlemenin varlığı karşısında, hakkaniyet gereği işçinin zararlarını, tehlike 

sorumluluğuna dayandırarak işverenin tazmin etmesine ilişkin vermiş olduğu 

kararların ne şekilde etkileneceğidir.  

 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, işverenin iş kazası ve meslek hastalığından 

doğan zararlardan sorumluluğunun hukuki niteliği hakkındaki tartışmalar Yargıtay 

kararlarında da kendisini göstermektedir. Yargıtay, eski kararlarında, Türk hukukunda 
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geçerli olan sorumluluğun kusurlu sorumluluk olduğundan bahisle, işverenin 

sorumluluğunun kusur sorumluluğu olduğuna hükmetmekteydi.
68

 Daha sonra 

sanayinin gelişmesi ile teknik ve karmaşık yapılı araçlar yaygınlaşmış, önlem 

alınarak dahi önüne geçilemeyecek tehlikeler doğmuştur. Bu tehlikeler kusur 

sorumluluğunun yetersiz kalmasına ve dolayısıyla Yargıtay’ın da kusur sorumluluğu 

prensibinin teknolojik gelişmeler sonucunda toplumun ihtiyaçları karşılayamadığını 

kabul ederek, kazanın oluşumunu engelleyemeyen işvereni sorumlu tutmasına yol 

açmıştır.
69

  

 

     Yargıtay, işvereni iş kazası ve meslek hastalığından dolayı sorumlu tutarken, çıkar, 

hakkaniyet ve tehlike ilkelerine dayanmaktadır.
70

 Bu ilkelerden en sık görüleni 

tehlike ilkesidir ve bu ilkeye göre, işveren, yürütmekte olduğu iş dolayısıyla bir 

tehlike yaratmakta ve bu tehlike işverenin sorumluluğu için yeterli sayılmaktadır.
71

  

 

          Hatemi, TBK m.71 düzenlemesi kabul edilmeden önce dahi, bütün iş 

kazalarının işverenin kusursuz sorumluluğuna yol açtığının öne sürülmesini isabetli 

bulmamakta; hâkimin somut olayda meydana gelen zararın kaynağının tehlikeli 

işletme olup olmadığını araştırması gerektiğini ifade etmekteydi.
72

 Aynı şekilde 

Tandoğan, tehlike arz etmeyen işletmelerde, iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla 

zarara uğrayan işçinin Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmayan zararlarının 

tehlike sorumluluğu ile işverene yükletilemeyeceğini ifade etmekteydi.
73

 TBK m.71 

düzenlemesi ile bu görüşlerin kanuni dayanağa kavuştuğu söylenebilir. Ancak, iş 

kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçinin uğradığı ve Sosyal 
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Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmayan zararlardan işverenin sorumluluğu 

meselesi hakkındaki Türk hukukundaki tartışmaya, TBK. m.71 düzenlemesinin de 

tam olarak çözüm bulduğunu ileri süremeyiz.  

 

Unutmamak gerekir ki iş kazasının gerçekleştiği işletme, her zaman önemli 

ölçüde tehlike arz eden bir işletme olmayacaktır. Bu anlamda kural olarak, iş kazaları 

açısından sınırlı bir uygulama alanından söz edilebilecektir. Doktrinde, olması 

gereken hususun, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda işçinin veya hak 

sahiplerinin zararının tümünün veya tümüne yakın kısmının yabancı ülke 

hukuklarında olduğu gibi sosyal sigortalar tarafından karşılanması olduğu ileri 

sürülmektedir.
74

 Doktrinde diğer bir görüşe göre ise, iş kazası veya meslek hastalığı 

dolayısıyla işçinin uğradığı zararın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

karşılanmayan kısmından, iş ile zarar arasında illiyet bağı kurulduğu sürece, 

işverenin işletmenin tehlikeli olmasından bahisle sorumlu tutulması yerinde değildir 

ve zararın Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanması gerekmektedir.
75

 

İşverenin tehlike ilkesine dayanılarak hâkim tarafından kusursuz olarak sorumlu 

tutulmasının sosyal devlet ilkesiyle daha çok bağdaştığını da ileri sürülebilirse de,
76

 

iş kazasının meydana geldiği her işletme, TBK m.71 düzenlemesinin uygulama 

alanına dahil olabilecek bir işletme olmadığından söz konusu görüş yerindedir.  

 

3.2.4. TBK m. 417 Düzenlemesinin Etkisi 

 

TBK m.417/2’de, işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 

için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; 

işçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla 

yükümlü olduğu öngörülmektedir. Doktrinde, TBK m.417,f.2’de, işçilerin de iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin aldığı her türlü önleme uymakla yükümlü 
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tutulması dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle işçi taleplerinin 

değerlendirilmesinde işvereni kusursuz sorumlu tutma eğilimindeki uygulamanın bir 

ölçüde etkilenebileceği ifade edilmektedir.
77

 İşçinin her türlü önleme uymakla 

yükümlü tutulması, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar 

gören işçinin, TBK m.71 düzenlemesine başvurarak işverenden tazminat talep 

etmesine engel teşkil etmemektedir ancak işçinin işverenin aldığı önlemlere 

uymaması dolayısıyla zarar doğması ihtimalinde, ortak kusur kurumu karşımıza 

çıkmaktadır. Zarar gören işçinin önlemlere uymaması, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyeti ile zarar arasındaki illiyet bağını kesmediği sürece, ortak kusur 

sayılarak tazminatta indirim sebebi teşkil edecektir. Kaldı ki, işçinin alınan tedbirlere 

uyması gerektiği, Yargıtay tarafından TBK m.417 düzenlemesinin kabulünden önce 

de kabul gören bir husustur.
78

 Buna göre, Yargıtay da, işçinin alınan tedbirlere 

uymakla yükümlü oluşunu, işverenin kusursuz sorumluluğuna doğrudan engel olan 

bir unsur olarak görmemekte ve fakat yoğunluğuna göre farklı sonuçlara 

ulaşılabileceğini ifade etmektedir. Bu sonuçlar, tazminattan indirim yapılması
79

 ve 

hatta sorumluluğun kalkması olabilecektir. 

 

4. Üreticinin Ayıplı Malın Sebep Olduğu Zararlardan Üçüncü 

KiĢilere KarĢı Sorumluluğu 

 

4.1. Genel Olarak 

 

Widmer/Wessner Tasarısı döneminde İsviçre hukukunda öne sürülen tehlike 

sorumluluğuna ilişkin genel hükmün kapsamına üreticinin sorumluluğunun da 
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girebileceği görüşü söz konusudur.
80

 Zira önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda tehlike sorumluluğunun söz 

konusu olduğu bir düzenlemenin varlığı, akla üreticinin sorumluluğunun bu 

düzenlemeye dâhil olup olamayacağı sorusunu getirmektedir. Söz konusu görüş, 

Widmer/Wessner Tasarısı’nın 50. maddesinden esinlenilerek kaleme alınmış
81

 ve 

kanunlaşmış olan TBK m.71 düzenlemesi tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm 

teşkil ettiğinden, hukukumuz açısından oldukça önemli ve değerlendirilmesi gereken 

bir görüştür. Bu nedenle, hukukumuzda yoğun tartışmalara yol açan ve hakkında özel 

düzenleme öngörülmesinin bir zorunluluk olduğu öne sürülen üreticinin 

sorumluluğunun, TBK m.71 düzenlemesi ile çözüme kavuşturulup 

kavuşturulamayacağı, değerlendirilmesi gereken bir husustur.  

    

Türk hukukunda, üreticinin sorumluluğuna ilişkin özel bir düzenleme yer 

almamakta ve söz konusu sorumluluk açısından haksız fiil hükümleri esas 

alınmaktadır.
82

 TBK’de de bu eksiklik giderilmemektedir.
83

  

 

Ayıplı mal nedeniyle zarar gören kişinin, o malı sözleşme gereğince elinde 

bulunduran kimse olmaması durumda, zararın sözleşmeye dayalı olarak talep 

edilebilmesinin mümkün olmaması yanı sıra, sözleşmenin karşı tarafının malın 

üreticisi olması ihtimali de oldukça düşüktür. Bu durumda, zarar gören üçüncü kişi 

malın üreticisine haksız fiil hükümlerine dayanarak zararının tazmini için 

başvurabilecektir ki bu da zarar gören için elverişli değildir.
84

 Zira zarar görenin, 

                                                           
 
80

 Pierre Widmer/Pierre Wessner, Revision et Unification du Droit De la Responsabilite Civile, 

Rapport Explicatif, Suise 2000, s. 141 (Aktaran: Tuba Akçura Karaman, Üreticinin Ayıplı Ürünin 

Sebep Olduğu Zararlar Nedeniyle Üçüncü KiĢilere KarĢı Sorumluluğu, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 

2008, s. 127). 
81

 Atamer, Değerlendirmeler, s. 22. 
82

 Bilge Öztan, Ġmalatçının Sorumluluğu, Ankara, 1982, s. 103; Çiğdem Kırca, Ürün Sorumluluğu, 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 41; Ergün Özsunay, Türk 

Hukukunda Gerçek Bir BoĢluk, “Yapımcının Sorumluluğu”, BATİDER 1979, C.X, s.146. 
83

 TKHK’de bağımsız ürün sorumluluğunun düzenlenip düzenlenmediği tartışması hakkıdna bkz. 

Kırca, Ürün Sorumluluğu, s. 76 vd.  
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ayıplı mal dolayısıyla meydana gelen zarardan söz konusu malın üreticisinin 

sorumluluğu açısından haksız fiil hükümlerine dayandığında, gördüğü zararı, zarar 

ile malın ayıplı olması arasındaki illiyet bağını ve üreticinin kusurlu olduğunu 

ispatlamak durumunda kalacaktır.  

 

     Doktrinde, üreticinin ayıplı maldan doğan sorumluluğu açısından, üreticinin 

kusurlu olup olmadığını en iyi üreticinin bilebileceği ve bu nedenle de ispat yükünün 

üreticinin sorumluluğun uygulamasında ters çevrilebileceği ileri sürülmüştür.
85

 

Yargıtay uygulamasında da söz konusu görüş dikkate alınarak, zarar görenin söz 

konusu elverişsiz durumu, yumuşatılmaya çalışılmaktadır. Örneğin YHGK’nin bir 

kararında, üretim sürecinin çok karmaşık olduğundan bahisle, zarar görenin uğradığı 

zararın üreticinin kusurundan kaynaklandığını ispat etmesinin güç olacağı bu nedenle 

de üreticinin söz konusu zararın ürettiği ayıplı malın kullanımından 

kaynaklanmadığını ispat etmesi gerektiği ifade edilmektedir.
86

 Ancak kabul etmek 

gerekir ki, üreticinin sorumluluğu, özel düzenleme öngörülmesi gerekli olan önemli 

bir sorumluluk türüdür. 

 

TBK’de üreticinin sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Bu 

noktada, ayıplı malların büyük kitlelere zarar verebileceğinden bahisle, üreticinin 

sorumluluğunun tehlike sorumluluğuna tabi olabileceği ve TBK m.71 ile sorumluluk 

kurulabilmesinin mümkün olabileceği akla gelebilir.  

 

4.2. Tehlike Ġlkesi ile ĠliĢki 

 

Üreticinin sorumluluğu kavramı genel olarak, üreticinin piyasaya sürdüğü 

ürünün ayıplı olmasından dolayı meydana gelen zararların tazminini ifade 

                                                                                                                                                                     
 
84

 Yeşim Atamer, Yapımcının Sorumluluğu, Tekinalp, Ünal, Türk Hukukunun Avrupa Birliği 

Hukukuna Uyumu, Acquis Communautaire’nin Alınması, Açıklamalar, Öneriler, V. Bölüm, 

Tüketicinin Korunması Hukuku, İstanbul, 2001, s. 380. 
85

 Öztan, Ġmalatçının Sorumluluğu, s. 236. 
86

 YHGK. 27.11.1996, E. 1996/4-588, K. 1996/831, Kırca, Üreticinin Sorumluluğu, s. 44. 
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etmektedir.
87

 Buna göre üreticinin sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için ayıplı 

bir malın piyasaya sürülmesi ve bu ayıplı malın, zarara sebep olması gerekmektedir.  

  

Üreticinin sorumluluğunda ayıp kavramı, başkalarının beden bütünlüğü ve 

malvarlığı değerleri için zarar tehlikesi yaratan bir eksikliği ifade etmektedir zira bu 

sorumlulukta ürünün ayıplı olması sebebiyle başkalarının beden bütünlüğü ve 

malvarlığı değerlerinde meydana gelen zararın tazmini söz konusu olmaktadır.
88

 

Ancak buradaki eksiklik herhangi bir eksiklik olmayıp “ürünün güvenli olmasına etki 

eden” bir eksikliktir. Yani beklenmesi makul olan güvenliği sağlayamayan ürün, 

üreticinin ayıplı maldan doğan zararlardan sorumluluğu anlamında ayıplı 

sayılmaktadır.  

 

Teknolojinin gelişmesiyle ayıplı olarak üretilen malların çok geniş alanlara 

ulaşabilmesi, ayıplı mal üretiminin sebep olacağı zararların büyük kitleleri 

etkilemesine yol açmaktadır. Çok sayıda ayıplı malın, büyük kitlelere ulaşıp zarara 

sebep olabilmesinin tehlike arz ettiği açıktır. Bu nedenle, üreticinin, ürettiği ayıplı 

mal dolayısıyla üçüncü kişinin uğradığı zararlardan, TBK m.71 hükmüne dayanılarak 

tehlike sorumlusu olarak kabul edilmesinin mümkün olup olamayacağının 

belirlenmesi gerekmektedir.  

 

     Her malın üretiminin tehlike arz etmediği ve her mal üreten işletmenin önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletme sayılmayabileceğinden, üreticinin sorumluluğu 

alanında, TBK m.71 düzenlemesinin tam bir çözüm sağlamayacağının ileri sürülmesi 

yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, sadece ayıplı üretilen malların geniş kitlelere 

ulaşması dolayısıyla ortaya çıkan tehlikeye dayanılarak, üreticinin ayıplı malın sebep 

olduğu zarardan TBK m.71 düzenlemesi uyarınca sorumlu olduğu sonucuna 

varılması yerinde olmayacaktır.  

 

 

                                                           
 
87

 Kırca, Ürün Sorumluluğu, s.1; Öztan, Ġmalatçının Sorumluluğu, s. 21. 
88

 Ayşe Havutçu, Türk Hukukunda Örtülü Bir BoĢluk - Üreticinin Sorumluluğu, Ankara, Seçkin, 

2005, s. 21; Karaman, a.g.e., s. 50. 
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4.3. TBK m.71 Düzenlemesinin ġartları Açısından Değerlendirilme 

 

4.3.1. Genel Olarak 

 

Somut olay TBK m.71 düzenlemesinin şartlarını taşımadığından tehlike 

sorumluluğu olarak değerlendirilemiyorsa, söz konusu olayın tehlike sorumluluğuna 

ilişkin düzenlemenin hukukumuza girmesinden önce doktrin ve uygulama tarafından 

tehlike sorumluluğu olarak değerlendirilmesine rağmen somut olayda üreticinin 

tehlike sorumlusu olmadığına karar verileceği ifade edilebilir. Bu nedenle üreticinin 

bir işletmenin sahibi olup olmadığı, bu işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletme olup olmadığı, üretilen ayıplı malın piyasaya sürüldükten sonra taşıdığı ayıp 

dolayısıyla zarara sebep olmasının önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin 

faaliyetinden doğan zarar olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tespiti 

gerekmektedir. Kaldı ki TBK m.71 hükmünde geçen tehlike kavramının geniş 

yorumlanması ile bu şartların tamamının sağlanması da mümkün değildir.
89

 Somut 

olayın tehlike sorumluluğu olarak değerlendirilmesi gerekliliği ve tehlike 

sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 hükmünde yer alan kavramların genişletilerek bazı 

olayların hükme sokulmaya çalışılmasından ziyade, hükümde geçen şartların varlığı 

aranmalıdır. 

 

 4.3.2. Üretimi Tehlike Arz Eden Ürünler 

 

     Tehlike sorumluluğundan söz edilebilmesi için öncelikle önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmenin varlığı aranmaktadır. Üreticinin ayıplı maldan doğan zararlardan 

tehlike sorumluluğu açısından da, üretimin gerçekleştirildiği işletmenin önemli 

ölçüde tehlike arz etmesi gerekmektedir. Üretimin gerçekleştirildiği işletmenin 

önemli ölçüde tehlike arz etmesi için ise, ya işletmenin mahiyeti ya da faaliyetinde 

kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman 

bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar 

                                                           
 
89

 Karş. Karaman, Üreticinin Sorumluluğu, s. 156 
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doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılması gerekmektedir. Bu sonuca 

ulaşabilmek için ise, üretimi yapılan ürünün niteliği gereği, üretiminin tehlike arz 

etmesi gerekmektedir. Sadece üretimi yapılan ürünün niteliği gereği tehlike arz 

etmesi durumunda, üretimi gerçekleştiren işletmenin mahiyeti ya da üretim esnasında 

kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman 

bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar 

doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılması mümkündür. Doktrinde de TBK. 

m.71’in yalnızca üretim faaliyetinin niteliği gereği tehlike arz ettiği ürünler 

bakımından üreticinin sorumluluğuna uygulanabileceğinin düşünülebileceği ifade 

edilmektedir.
90

 Ancak bu görüşe göre, TBK. m.71’de işletmede üretilip piyasa 

sürülen ürünlerin yarattığı tehlike değil ve fakat ürünlerin üretim faaliyeti esnasında 

işletmenin kendisinin yaratacağı tehlike göz önüne alındığından, işletmede üretilen 

malın piyasaya sürüldükten sonra zarar meydana getirmesi durumunda, söz konusu 

hüküm uygulanamayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, üreticinin, 

sorumluluğunun m.71 hükmüne dâhil edilmesinin, ürünün ayıplı olması ile ilgili 

olmamasıdır. Buna göre üretimi tehlike arz ettiği için üretim esnasında işletmede 

meydana gelen zarardan üreticinin sorumluluğu, üreticinin ayıplı malın sebep olduğu 

zararlardan sorumluluğu değildir. Sonuç olarak üreticinin tehlike sorumluluğunun 

söz konusu olması için, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmede, üretimi tehlike 

arz eden bir ürünün üretim faaliyeti esnasında zarar meydana gelmesi ve üreticinin 

işletme sahibi ya da işleten sıfatını haiz olması gerekmektedir. 

 

4.3.3. TBK m.71 Düzenlemesindeki Tehlike Kavramının GeniĢ 

Yorumlanması 

 

     Doktrinde bir görüşe göre, TBK m.71’deki tehlike kavramı geniş yorumlanarak, 

üreticinin sorumluluğunun bu hükme dâhil edilmesi söz konusu olabilir.
91

 Bu 
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 Turgut Öz, “Üreticinin Sorumluluğu”, ĠKÜHFD, Y.6, C.6, S.2, Temmuz 2007, s. 13. 
91

 Karaman, Üreticinin Sorumluluğu, s. 156; Yazar, TBK m.71’de geçen tehlike kavramının geniş 

yorumlanması ise üreticinin sorumluluğunun hükme dâhil edilebileceğini öne sürmekle beraber, 

üreticinin sorumluluğun tehlike sorumluluğu olmayıp objektif basit sorumluluk kapsamında olduğunu 

ifade etmektedir.  
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durumda mal ayıplı olmasa dahi bünyesinde potansiyel tehlike taşıyorsa, piyasaya 

sürüldükten sonra dahi meydana gelen zararlardan üretici sorumlu olacaktır.  

 

     TBK. m.71’de yer alan tehlike kavramının geniş yorumlanması görüşü 

eleştirilebilir.. Tehlike sorumluluğu gibi çok ağır bir sorumluluk türüne ilişkin genel 

düzenleme getiren hükümde yer alan kavramların geniş yorumlanması, hükmün 

uygulama alanının genişletilmesi anlamına gelir. Tehlike sorumluluğuna ilişkin 

hükmün uygulama alanının genişletilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle 

hükümde yer alan unsurlar olduğu gibi değerlendirilip somut olayda yerine 

oturtulmalıdır. Hükümde tehlike sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için önemli 

ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin varlığı ve zararın bu işletmenin faaliyeti 

esnasında doğmuş olması aranmaktadır. Üreticinin sorumluluğu açısından bu hüküm,  

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmede üretim faaliyeti esnasında zarar 

meydana gelmesi durumunda, sorumluluğuna sebep olur şekilde yorumlanmalıdır. 

Zira işletmenin sahibinin ve varsa işleteninin bu sıfatları dolayısıyla sorumlu 

olmaları söz konusu olduğunda, malın ayıplı olması ya da işletme sahibini ya da 

işletenin üretici sıfatını haiz olmalarının bir önemi olmayacaktır.  

 

4.3.4. Piyasaya Sürme Faaliyeti Açısından Değerlendirme 

 

Üreticinin sorumluluğunda, TBK. m.71 açısından işletme faaliyeti, üretim 

faaliyeti yanı sıra piyasaya mal sürme faaliyeti de olabileceği akla gelebilir. Üretim 

faaliyeti tehlike sorumluluğunun kurulması bakımından esas alındığında pek tabii 

üretim faaliyeti esnasında yani işletmede meydana gelen zararlar bakımından işletme 

sahibi ve varsa işleten bakımından TBK m.71 düzenlemesine dayalı olarak 

sorumluluk meydana gelebilecektir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, malın üretimi 

aşamasında zarar meydana gelmesi durumunda, üretimin gerçekleştirildiği işletmenin 

sahibi ve varsa işleteninin sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Bu sorumluluk, 

malın ayıplı olması dolayısıyla üreticinin sorumluluğuna ilişkin olmayacaktır. Ancak 

malın üretimi aşamasında meydana gelen zararlar yanı sıra, söz konusu malın 
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piyasaya sürülmesi açısından da meydana gelebilecek zararların tehlike sorumluluğu 

çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

     Üretilen malın piyasaya sürülmesi de bir işletme faaliyetidir. Bu durumda 

piyasaya sürülen ürünlerden meydana gelen zararlar açısından, sorumluluk doğuran 

faaliyetin piyasaya sürme faaliyeti olup olamayacağının belirlenmesi gerekir. 

Hükümde önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar 

doğmasından söz edilmektedir. Bu ibare zararın faaliyetin yapılması esnasında 

doğması gerektiği veya faaliyetin sonucunda doğan zararın da hükme dâhil olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. İşletmenin faaliyetinden zarar doğması, faaliyet esnasında 

ve sonucunda doğan zararları içeren bir kavramsa, işletme sahibi ve varsa işleten, 

yalnızca üretim esnasında işletmede meydana gelen zararlardan değil, işletmenin 

ayıp dolayısıyla potansiyel tehlike taşıyan bir malı piyasaya sürmesi faaliyeti 

sonucunda meydana gelen zararlardan da sorumlu olabilir.  

 

Böyle bir ihtimalde de sorumluluk ürünün ayıplı olması şartına bağlanmakta 

ve tipik tehlikelilik unsuru sağlanmamaktadır. Kaldı ki, ürün piyasaya sürüldükten 

sonra işletme alanından çıktığı için, somut olaydaki tehlike alanının fazla 

genişletilmiş olması hususuyla karşı karşıya kalırız.
92

 Yukarıda da ifade ettiğimiz 

üzere, tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanının 

bu şekilde genişletilmesinin yerinde olmadığı kanaatindeyiz zira bu hükümde çok 

ağır bir sorumluluk öngörülmektedir. 

 

4.3.5. Tipik Tehlike Unsuru 

 

    Doktrinde, nicelik açısından çok büyük zararlara sebep olabilecek nitelikteki 

tehlikelerin tehlike sorumluluğu kapsamına girebileceği, bir seri üretimin tümünün 

ayıplı üretilmesi halinde çok sayıda üreticinin zarara uğraması söz konusu 

olabileceğinden tehlike sorumluluğuna yaklaşıldığı ifade edilmektedir.
93

 Ancak TBK. 
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 Bkz. yuk. s. 52 vd. 
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 Tandoğan, SözleĢme DıĢı, s. 43. 
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m.71’de, bir işletmenin önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olarak kabul 

edilebilmesi için sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olmasından söz 

edilmektedir. Hükümde geçen “sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişlilik” 

ibaresi, tipik tehlike unsuruna işaret etmektedir. Buna göre bir işletmenin faaliyetin 

doğan zararın tipik tehlikelilik sonucunda meydana geldiğinin ifade edilebilmesi için, 

o işletmenin sıkça ve ağır zararlar doğurmaya elverişli olması gerekmektedir. 

Doktrinde, üreticinin sorumluluğunun tehlike sorumluluğu olamayacağını savunan 

görüşlerin belki de en sağlam dayanak noktası, üreticinin sorumluluğunda tipik 

tehlikelilikten yani önceden tanımlanabilir bir tehlikeden bahsetmenin mümkün 

olmamasıdır.
94

 Gerçekten tehlike sorumluluğu, bünyesinde özel tehlike barındıran 

işletmeler açısından söz konusu olabilir. Bu özel tehlike, günlük hayatta 

karşılaşılabilecek tehlikelerin üstünde bir tehlikedir. Tehlike, sorumluluğa sebep olan 

olayın tipik unsuru olmalıdır.
95

 Üreticinin ayıplı ürünün üçüncü kişilere sebebiyet 

verdiği zararlar nedeniyle sorumluluğunda ise tipik bir tehlikeden bahsetmek söz 

konusu olamamaktadır. Doktrinde bir başka görüşe göre ise tehlike sorumluluğunun 

konusu soyut ve genel karakterli olduğundan üretim faaliyeti tehlike sorumluluğu 

kapsamında değerlendirilemez.
96

  Bizim de katıldığımız görüşe göre, üreticinin ayıplı 

ürünü piyasaya sürmemek ve bu nedenle kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürmemek 

konusunda bir davranış yükümü söz konusudur ve fakat tehlike sorumluluğu 

açısından sorumlu kişilerin herhangi bir davranış yükümünün bulunduğundan 

bahsedilemez.
97

 Üreticinin ayıplı maldan doğan sorumluluğunda sorumluluğu kuran 

malların ayıplı olarak piyasa sürülmesi olduğundan, üreticinin ayıplı malların verdiği 

zarardan dolayı sorumluluğunda, tipik tehlikelilik unsurundan da söz 

edilemeyecektir. Zira ayıplı malın piyasaya sürülmesi faaliyeti özel bir tehlike arz 

etmemektedir.
98
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95
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 Karaman, a.g.e., s. 127-128. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

TBK m. 71 DÜZENLEMESİNİN HÜKÜMLERİ 

 

1.Tazminatın Belirlenmesi 

 

1.1. Genel Olarak 

 

      TBK m.71 düzenlemesinin hükümleri, en az düzenlemenin uygulama alanı 

ve uygulanma şartları kadar önemlidir. Bu bölümde, sorumlu kişiler, işletme sahibi 

ve varsa işletenin müteselsil sorumluluğu, rücu kavramı, sorumlulukların yarışması, 

sorumluluktan kurtulma ve nihayet sorumluluk sigortası açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

1.2. Sorumlu Kişiler 

 

1.2.1. Genel Olarak 

 

      TBK m.71 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

faaliyetinden doğan zararlardan, söz konusu işletmenin sahibi ve varsa işleteni 

sorumlu tutulmuştur. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar 

doğması durumunda, söz konusu işletmenin sahibi zarardan sorumludur ve ayrıca söz 

konusu işletmenin sahibi dışında bir işleteninin de mevcut olması durumunda, 

işletmenin sahibi ile işleteninin müteselsilen sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Bu 

nedenle öncelikle, işletme sahibi ve işleten kavramlarından ne anlaşılması gerektiği 

değerlendirilmelidir.  

 

      İşletme sahibi ve varsa işleten arasındaki sorumluluk, müteselsil 

sorumluluk olarak öngörüldüğünden, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

işleteni sahibinden farklı ise, işletme sahibi ve işletenin arasındaki müteselsil 
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sorumluluğun hükümlerinin ve sonuçlarının da değerlendirilmesi TBK m.71 

düzenlemesine ilişkin tazminatın belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.   

 

      Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar gören kişinin, 

söz konusu zararını, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinden ve varsa 

işleteninden hangi süre sınırında talep etmesi gerektiği hususu çok önemlidir. Buna 

göre, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan zarardan 

müteselsilen sorumlu olan kişilerin yani işletme sahibi ve işletenin söz konusu 

sorumluluğunun zaman açısından sınırı yani zamanaşımına ilişkin açıklamalarda 

bulunulacaktır.  

 

1.2.2. İşletme Sahibi ve İşleten 

 

      TBK m.71 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin 

faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibinin ve varsa işletenin 

müteselsilen sorumlu olacağı öngörülmektedir. 

 

      Tehlike sorumlularının işletme sahibi ve varsa işleten olarak belirlenmesinin 

temelinde yukarıda açıklanan yarar – zarar ilkesi ve hâkimiyet ilkesi yatmaktadır. 

Kusursuz sorumluluk hallerinin çoğunda, yarar – zarar ilkesi önem arz etmektedir.
1
 

Yarar – zarar ilkesinin tehlike sorumluluğundaki karşılığı, tehlike – menfaat 

düşüncesidir.
2
 Buna göre, menfaat kime aitse tehlike de ona aittir. Önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, bu 

işletmeden yararlananların,
3
 rizikoyu üstlenmesi ve kusurları olmasa dahi işletmenin 

faaliyetinden doğan zararları gidermesi gerekmektedir.
4
 Zarar veren tehlike 

sorumlusunun önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeyi işletmekte menfaati vardır. 

                                                           
 
1
 Tandoğan, Sözleşme Dışı, s. 5. 

2
Aydoğdu, a.g.e., s. 18. 

3
 Bkz. Mecelle m.87; “Kim bir şeyden istifade ediyorsa, zararına da katlanır.” 

4
 Antalya, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, s. 74; İmre, Kusursuz Sorumluluk, s. 64; 

Tandoğan, Sözleşme Dışı, s.  2; Tiftik, Genel Kural, s. 29; Tekinay vd., Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, s. 498; Ulusan, Tehlike Sorumluluğu, s. 33, Zahit İmre, “Sorumluluğun Esası Üzerine 

Bazı Düşünceler”, İÜHFM, C.45-47, S.1-4, İstanbul, 1982, s. 413. 
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Çoğu zaman kusuru olmayan zarar görenin tehlike sorumlusunun kusurunu 

ispatlayamadığı veya tehlike sorumlusunun da kusuru olmadığı durumlarda, önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan zarara bizzat katlanması 

adalete aykırıdır.
5
 Özellikle de, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerde 

çalışanlar, ekonomik bakımdan zayıftır. Zarar görenin zararları, bu kişilerce 

karşılanamaz.  

 

      Teknolojinin gelişmesinin beraberinde getirdiği yüksek kazançlar karşısında 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinin sorumluluğunun kabulü ile zarar 

ve yarar arasında dengenin sağlanmış olacağı ve hakkaniyetin gerçekleşeceği ifade 

edilmektedir.
6
   

 

      Hâkimiyet ilkesine göre, bir kimsenin hâkimiyetinde bulunan şeyden zarar 

meydana gelmesi durumunda, bu zarardan sorumluluk, o şey üzerinde kim hâkimiyet 

sahibi ise ona ait olmalıdır.
7
 Tehlike sorumluluğunda da, hâkimiyet önemli bir 

husustur. Hâkimiyet ya da hukuki alan, zararların, zarara sebep olan işletme faaliyeti, 

hangi kişilerin hâkimiyetinde ise o kişilerce giderilmesi şeklinde ele alınabilir.
8
 Bu 

nedenle işletme sahibinin ve varsa işletenin yani tehlike sorumlularının tespiti 

gerekmektedir. 

 

     Doktrinde, işletenin tehlikeli işletmenin sahibi olan kişi olduğu ifade 

edilmektedir.
9
 Kanaatimizce bu ifade eleştirilebilir zira işleten her zaman işletme 

sahibi olmayabilir. İşleten, tehlikeli işletmeyi kendi hesabına ve tehlikesi kendisine 

ait olmak üzere işletendir. Buna göre, işletmeyi kiralayan, işletme üzerinde intifa 

hakkı sahibi olan ya da işletmeyi hukuka uygun bir izinle işleten kişi işletendir. 

İşletme sahibi ise, organizasyon yönünden ya da ekonomik yönden işletmeyi 

kontrolünde tutan kişidir.
10

 Hemen ifade edelim ki, işletme sahibinin işletmenin tüm 

                                                           
 
5
 Aydoğdu, a.g.e., s. 19. 

6
 Aydoğdu, a.g.e., s. 17. 

7
 Yavuz, Borçlar Kanunu Tasarısı, s. 38. 

8
 Antalya, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, s. 74. 

9
 Antalya, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, s. 74. 

10
 Antalya, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, s. 75. 
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malvarlığı değerlerine malik olması gerekmemektedir.
11

 İşletme sahibi ile işleten 

arasında kira sözleşmesi bulunması ve işletenin kira sözleşmesine dayalı olarak söz 

konusu işletmeyi işletmesi durumunda ve aynı şekilde işletene intifa hakkı sağlayan 

sözleşmeye dayalı olarak işletmeyi işleten kişi de, tehlike sorumluluğu düzenlemesi 

açısından işleten sayılacaktır.
12

 Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tehlike 

sorumluluğu düzenlemesi ile işletene çok büyük bir sorumluluk yüklendiğidir. Zira 

işleten, işletme sahibi ile beraber tehlike sorumlusu sayılmakta yani çok büyük 

miktarda zararlardan işletme sahibi ile kusuru bulunmasa dahi müteselsilen sorumlu 

olmaktadır. İşletene yüklenen bu ağır sorumluluk dolayısıyla, hangi şahısların işleten 

olarak sayılması gerektiği sorusunun dikkatli olarak cevaplandırılması 

gerekmektedir. Özellikle işletme bilimi açısından da önem arz eden profesyonel 

yönetici kavramına değinmekte fayda vardır. İşletme biliminde profesyonel yönetici, 

işletmenin risk dışındaki tüm yetki ve sorumluluklarını üzerinde taşıyan ve mesleği 

profesyonelce yerine getiren kişi olarak tanımlanmaktadır.
13

 Buna göre profesyonel 

yönetici, işletmenin riskini üzerine almamaktadır. İşletmenin riskini üzerine almayan 

bir şahsın, tehlike sorumlusu olarak kabul edilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir. 

Profesyonel yönetici ile işletme sahibi arasındaki ilişkinin hukuki mahiyeti ise iş 

sözleşmesidir. Buna göre, işletme sahibine iş sözleşmesi ile bağlı olan ve işletmenin 

riskini üzerine almayan şahıslar, tehlike sorumlusu olarak kabul edilemeyecektir. 

Zira profesyonel yönetici, yönetim işinin meslek olarak icra etmekte, işletmenin kar 

ve zararından etkilenmemekte ve hizmeti karşılığında ücret/maaş ve/veya prim 

almaktadır ve önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar doğması 

durumunda, söz konusu işletmenin sahibi ile müteselsilen ve kusuru aranmaksızın 

sorumlu olduğunu kabul edilemeyecektir. Bu nedenle TBK m.71 hükmündeki işleten 

kavramının  somut olay dikkatlice irdelenerek belirlenmesi gerekmektedir. Tehlike 

sorumlusu olarak zaten her zaman bir işletme sahibi bulunmaktadır. İşletme sahibinin 

tanımı ve belirlenmesi konusunda uygulamada bir sıkıntı yaşanmayacaktır ancak 

işletme sahibi ile müteselsilen sorumlu olacağı belirtilen işletenin tespiti noktasında, 

işletenin, önemli ölçüde tehlike arz eden işletme açısından, işletme sahibi ile 

                                                           
 
11

 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 187. 
12

 Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 121. 
13

 Küçük, a.g.e., s.22. 



116 
 

müteselsilen ve kusuru aranmaksızın tehlike sorumlusu olarak kabul edilebilir bir 

durumda bulunması gerekmektedir. Buna göre işletenin önemli ölçüde tehlike arz 

eden işletmedeki işlevi, yalnızca işçi olmaktan ibaret olmamalıdır. Doktrinde de, 

işletmede hizmet veya vekâlet sözleşmeleri gereğince yönetici veya müdür olarak 

çalışanların, tehlike sorumluluğu ile sorumlu olmayacakları ifade edilmektedir.
14

 

 

1.2.3. İşletme Sahibi ve İşletenin Müteselsil Sorumluluğu 

 

1.2.3.1. Genel Olarak 

 

Birden çok kimsenin aynı zarardan beraber sorumlu olmaları durumu bir 

müteselsil sorumluluktur ve bu sorumluluk kanundan doğar.
15

 Konumuz açısından 

önemli olan haksız fiilden doğan müteselsil sorumluluk, müteselsil borçluluğun 

içinde yer almaktadır.
16

 

 

TBK m.71’de işletme sahibi ve işleten için öngörülen sorumluluk sistemi 

müteselsil sorumluluktur. Zira TBK m.71, önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa 

işletenin müteselsilen sorumlu olduğunu öngörmektedir. Doktrinde, bu düzenlemenin 

özgün bir düzenleme mahiyetinde olduğu zira yeni bir kanuni teselsül hali 

öngörüldüğü ifade edilmektedir.
17

 

 

Müteselsil sorumluluk, TBK m.61 ve 62’de düzenlenmektedir. TBK m.61,f.1 

gereğince, birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri takdirde, haklarında 

müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.
18

 Tehlike sorumluluğunda, 

                                                           
 
14

 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 188. 
15

 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 285; Turgut Akıntürk, Müteselsil 

Sorumluluk, Ankara, 1971, s. 123. 
16

 Metin Gürkanlar, Bir Zarara Birlikte Neden Olan Birden Çok Kişinin Sorumluluğu, Ankara, 

Gazi Üniversitesi Yayınları, s. 3. 
17

 Ulusan, FedâkarlığınDenkleştirilmesi, s. 364. 
18

 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 50. maddesi ile 51. maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. 

TBK’nin iki fıkradan oluşan 60. maddesinde, müteselsil sorumluluğun dış ilişki bakımından  
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işletme sahibi ve işleten, TBK m.71 dolayısıyla, işletme faaliyetinden doğan zarardan 

müteselsilen sorumlu olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işletme sahibi 

ve işletenin kusursuz olarak sorumlu olmasıdır.  

 

TBK’de eksik teselsül – tam teselsül ayrımı kaldırılmış olduğundan, TBK 

m.71’de öngörülen müteselsil sorumluluğun yine TBK’de öngörülen müteselsil 

sorumluluğa ilişkin hükümlerle değerlendirilmesi gerekmektedir.
19

  

 

Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinin, bu işletmenin 

faaliyetinden zarar doğması durumunda, tehlike sorumlusu olarak kabul edilmesinin 

temelinde yatan ilkelerden biri, yukarıda açıkladığımız üzere yarar-zarar ilkesidir. 

Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeden en azından dolaylı olarak toplum da yarar 

sağlasa da, söz konusu işletmeden en çok yarar sağlayan işletme sahibidir. Kanun 

koyucu, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibini, söz konusu işletmenin 

faaliyetinden doğacak zararlar açısından tehlike sorumluluğuna tabi tutmakla, 

işletmeden en çok yarar sağlayanın, işletmenin faaliyetinden doğan zararlara da 

katlanması gerektiğini kabul etmiş olmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, 

kanun koyucunun, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin varsa işletenini de 

tehlike sorumlusu olarak, işletmenin sahibi ile müteselsilen sorumlu tutmuş 

olmasıdır. Buna göre kanun koyucu, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

işleteninin de en az işletmenin sahibi kadar, söz konusu işletmeden yarar sağladığını 

ve dolayısıyla işletmenin faaliyetinden doğan zarara işletme sahibi ile beraber 

katlanması gerektiğini kabul etmektedir. Düzenlemeye başka bir açıdan bakıldığında 

ise, işletmenin sahibinin, işletmeyi fiilen işletmese dahi sadece söz konusu önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin maliki olması sıfatı ile zararlardan işleten ile 

                                                                                                                                                                     
 

hükümleri düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 51. maddesinin birinci fıkrasındaki hal 

için “eksik teselsül”, aynı Kanunun 50. maddesindeki hal için de “tam teselsül” şeklinde yapılan 

ayırımın öğretide eleştirildiği göz önünde tutulmuş ve TBK’de bu ayırıma yer verilmemiştir. Buna 

bağlı olarak, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun ikili teselsül sistemi terkedilmiş ve her iki teselsül 

durumu bir bütün olarak değerlendirilip, aynı hükümlere tâbi tutulmuştur. 
19

 BK’de yer alab tam teselsül eksik teselsül ayrımı hakkında tartışmalar ve TBK’deki yeni düzenleme 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dağdelen, Teselsül, s. 38 vd.  
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sorumlu olacağının öngörüldüğü ileri sürülebilecektir.
20

 Doktrinde, bu şekilde bir 

düzenleme getirmekle kanun koyucunun amaçladığı hususun, zarar görenlerin 

tazminata daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmasıni sağlamak olduğu ifade 

edilmektedir.
21

 

 

     Doktrinde, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinin ve varsa 

işletenin müteselsilen sorumlu olduğunun belirtilmesinin gerekli olmadığı, sadece 

sorumlu olduklarının gösterilmesinin yeterli olduğunu ifade etmektedir.
22

 Bu görüş, 

kanunun, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi ile işletenin 

sorumluluklarını farklı gerekçeler ile farklı sıfatlarına bağladığını ve bu hususun, 

işletme sahibi ve işletenin bir zarardan çeşitli sebepler ile sorumlu oldukları 

sonucunun çıkarılmasını sağlayabildiğini ileri sürmektedir. Doktrinde başka bir görüş 

ise, oluşan zararlardan önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi ve varsa 

işletenin müteselsilen sorumlu tutulmasıyla, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden dolayı zarar görenlerin, zararlarının tazmini açısından daha 

elverişli bir duruma getirildikleri ve bu düzenlemenin yerinde olduğunu ileri 

sürmektedir.
23

  

 

1.2.3.2. Müteselsil Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları 

 

      Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, müteselsil sorumluluk, müteselsil 

borçluluğun içinde yer alır. Bu nedenle, müteselsil borçluluğa ilişkin TBK. m.162 vd. 

hükümleri, uygun oldukları ölçüde TBK m.61’de doğan müteselsil sorumlulukta da 

örnekleme yoluyla uygulanabilecektir.
24

 TBK. m.162/2’de, birden çok borçludan her 

birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğine dair 

bildirimi yoksa müteselsil borçluluğun ancak kanunda öngörülen hallerde doğacağı 

                                                           
 
20

 Ulusan, FedâkarlığınDenkleştirilmesi, s. 364. 
21

 Ulusan, FedâkarlığınDenkleştirilmesi, s . 364. 
22

 Dağdelen, Teselsül, s. 71. 
23

 Çınar, a.g.m., s. 83; Yavuz, Değişiklikler, s. 153. 
24

 Doğanay, a.g.e., s. 80. 
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ifade edilmektedir. TBK. m.71 düzenlemesi de, kanundan doğan bir müteselsil 

sorumluluk halidir. 

 

       Müteselsil sorumluluğun zarar görene karşı sonucu, zarar verenlerin zarar 

görene karşı zarardan müteselsilen sorumlu olmasıdır.
25

 Buna göre, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin sahibinin ve işletenin, söz konusu işletmenin 

faaliyetinden zarar gören kişiye karşı müteselsilen sorumlu olmalarının zarar gören 

açısından sonucu, işletme sahibi ve işletenin zarardan müteselsilen sorumlu 

tutulmasıdır. 

 

     TBK m.163/1 gereğince, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

faaliyetinden zarar gören kişi, tazminatın tamamının veya bir kısmının ifasını dilerse 

hem önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinden ve işleteninden, dilerse 

yalnız birinden isteyebilir. TBK m.163/2’de ise borçluların sorumluluğunun, borcun 

tamamı ödeninceye kadar devam edeceği ifade edilmektedir. TBK. m71 

düzenlemesinin uygulanması açısından bu hükmün, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme faaliyetinden doğan zarara ilişkin tazminatın tamamı ödeninceye kadar, 

işletmenin sahibi ve işletenin sorumluluğunun devam edeceği şeklinde anlaşılması 

gerekmektedir. 

 

      Müteselsil borçlulardan biri borcu ifa ettikten sonra önemli olan husus, 

müteselsil borçlular arasındaki ilişkidir. Tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 

düzenlemesinin uygulama alanı açısından da, işletme sahibi ve varsa işletenin 

müteselsil sorumluluğu söz konusu olduğundan, işletme sahibinin veya işletenin, 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan zararı tazmin ettikten 

sonra nasıl sonuçlar doğacağı önemlidir. 

  

      Müteselsil borçlulardan biri, üzerine düşen borçtan fazlasını alacaklıya ifa 

ederse, TBK m.167 uyarınca, diğer borçluya ya da borçlulara başvurabilecektir. Bu 

                                                           
 
25

 Gürkanlar, a.g.e., s. 87. 
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hak, ifada bulunan borçlunun rücu hakkıdır.
26

 Doktrinde, ifada bulunan borçlunun, 

rücu hakkından doğan yeni alacak hakkına sahip olacağı ve bu hakkın diğer 

borçlunun alacaklıya ifa etmiş olduğu alacaktan bağımsız olduğu ileri 

sürülmektedir.
27

 

 

     Müteselsil borçlulardan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından 

sorumludur ancak borçlulardan her biri alacaklıya yapılan ifadan, kural olarak eşit 

olarak sorumludur. Zira TBK m. 167’de, aksi kararlaştırılmadıkça veya borçlular 

arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça, borçlulardan her birinin, 

alacaklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumlu olacakları 

öngörülmektedir. 

 

      Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar gören kişi, 

TBK m. 71 düzenlemesi uyarınca, söz konusu zararının tazminini sorumlu kişilerden 

talep edebilecektir. Sorumlu kişiler, söz konusu işletmenin sahibi/sahipleri ve varsa 

işleteni/işletenleri olup, zarar gören tarafından, zararın tazmini sorumlu kişilerin 

hepsinden, birkaçından ya da birinden talep edilmesi mümkündür zira sorumlu kişiler 

arasında müteselsil sorumluluk söz konusudur. 

 

1.2.3.3. Rücu İlişkisine Uygulanacak Zamanaşımı 

 

TBK m. 73 hükmünde, rücu sisteminin tabi olduğu zamanaşımı süreleri ve bu 

sürelerin başlangıç anı düzenlenmektedir. TBK m.73 hükmünün gerekçesinde, bu 

düzenleme ile tazminat yükümlüsünün zarar görenin uğradığı zararı tamamen 

ödedikten sonra diğer sorumlulara rücu hakkının tabi olduğu zamanaşımı süresine 

ilişkin düzenleme boşluğunun doldurulması ve bu konuda özellikle uygulamada 

duyulan ihtiyacın karşılanmasının amaçlandığı belirtilmektedir.
28

 TBK m.73/1’de, 

rücu isteminin, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği 
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 Dağdelen, Teselsül, s. 155. 
27

 Mustafa Reşit Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.2, İstanbul, Beta,1992, s. 

1003 vd. 
28

 Madde gerekçesi için bkz. Helvacı, Yeni Borçlar Kanunu, s. 189 vd. 
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tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın
29

 

geçmesiyle zamanaşımına uğrayacağı ifade edilmektedir. TBK m.73/2’de ise, 

tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişinin, durumu birlikte sorumlu olduğu 

kişilere bildirmek zorunda olduğu, aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük 

kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlayacağı ifade edilmektedir. Buna 

göre, talepte bulunulan borçlu bildirimde bulunmadığında, iki yıllık zamanaşımı 

süresi, bildirimin yapılması gerektiği tarihte başlayacak ve zamanaşımı süresi 

bildirimde bulunmayan borçlu için erken bitecektir. Doktrinde bu düzenlemenin 

yerinde olmadığı zira rücu alacağı daha doğmadan, zamanaşımı süresinin 

başlamadığı ifade edilmektedir.
30

 Aynı görüş, on yıllık sürenin başlangıcı için 

öngörülen olguları da isabetli bulmamakta zira yine rücu hakkı doğmadan 

zamanaşımı süresinin dolması ihtimali ile karşılaşılabileceğini ifade etmektedir.
31

 

 

1.3. TBK m. 71 Düzenlemesi Açısından Maddi ve Manevi Zarar 

 

1.3.1. Maddi Zarar 

 

      Maddi zarar, dar anlamda zararı ifade eder.
32

 Maddi zarar söz konusu 

olduğunda, zarar görenin malvarlığında azalma meydana gelmiş demektir zira maddi 

zararda, zarara uğrayan menfaatin maddi bir değeri vardır. 

 

      Tehlike sorumluluğu açısından maddi zarar,  önemli ölçüde tehlike arz eden 

bir işletmenin faaliyetinden zarar gören kimsenin malvarlığının, zarar verici önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletme faaliyeti olmasaydı içinde bulunacağı durumla, zarar 

                                                           
 
29

 Adalet Komisyonu’nda, “Rücu kurumunun gereklerine uygun olması bakımından zamanaşımı 

tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlatmak amacıyla, “fiilin işlendiği” ibaresi, “tazminatın 

tamamının ödendiği”, “yirmi yılın” ibaresi de “on yılın” şeklinde” değiştirilmiştir. Söz konusu 

değişikliğe ilişkin adalet komisyonu değişiklik gerekçesi için bkz. Helvacı, Yeni Türk Borçlar 

Kanunu, s. 186 vd. 
30

 Dağdelen, Teselsül, s. 160. 
31

 Dağdelen, Teselsül, s. 160. 
32

 Akünal, Denkleştirme Sorunu, s. 43; Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 472; Tandoğan, 

Mes’uliyet, s. 63; Tekinay vd., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 547; Tiftik, Genel Kural, s. 

51. 
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verici önemli ölçüde tehlike arz eden işletme faaliyeti sonucu içinde bulunduğu 

durum arasındaki farktır. Maddi zarar, doktrinde çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır. 

Bu ayrımlardan fiili zarar-mahrum kalınan kâr, doğrudan zarar-dolaylı zarar ve 

yansıma zarar önemlidir. 

 

      Maddi zarar, fiili zarar ya da mahrum kalınan kâr
33

 şeklinde ortaya 

çıkabilir.
34

 Fiili zarar söz konusu olduğunda, kişinin malvarlığında net bir azalma 

gerçekleşmektedir
35

 ve zarar görenin aktifinin azalması yahut pasifinin artması 

şeklinde iki ihtimal vardır zira malvarlığı, aktif ve pasif olmak üzere iki boyutludur. 

Fiili zararın görünüm şekillerinden zarar görenin aktifinin azalması durumu, önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyeti sonucu meydana gelmesi, pasifinin 

azalması durumuna göre çok daha olasıdır. Zira bir şahsın önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmenin faaliyeti dolayısıyla pasifinin artması,  sık rastlanılacak bir durum 

değildir. Bu nedenle, TBK m.71 dolayısıyla tehlike sorumluluğunda, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin sahibi ve varsa işleteninin sorumlu olacağı zarar, 

genellikle zarar görenin aktifin azalması şeklindeki fiili zararıdır. Örneğin, patlayıcı 

maddeler üreten bir fabrikada meydana gelen patlama nedeni ile bedensel zarara 

uğrayan bir kişinin, söz konusu zararları için yapmış olduğu tedavi masrafları, TBK 

m.71 düzenlemesi açısından aktifin azalması şeklinde fiili zarar örneği teşkil 

edecektir.  

 

      Mahrum kalınan kâr söz konusu olduğunda ise, genellikle malvarlığının 

artmasına engel olunması şeklinde ortaya çıkan bir kazanç mahrumiyeti söz konusu 

olmakta ve fakat malvarlığında net bir azalma gerçekleşmemektedir. Mahrum 

kalınan kâr şeklinde ortaya çıkan zararda, elde edilmesi pek muhtemel olan bir 

                                                           
 
33

 Mahrum kalınan kârın maddi zarar olarak kabul edilmesi, sorumluluk hukukunda malvarlığı 

kavramına daha geniş bir anlam verildiğini göstermektedir zira mahrum kalınan kâr henüz malvarlığı 

içinde yer almayan bir menfaattir ama bu menfaatin ihlali tazminat borcu doğurmaktadır. Bkz. Eren, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 473; Tekinay vd., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 548, 

dn.2. 
34

 Hatemi, Sözleşme Dışı, İstanbul, 1994, s. 11; Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 

2, s. 40. 
35

 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 477; Tiftik, Genel Kural, s. S.52; Oğuzman/Öz, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 40. 
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kazançtan mahrumiyet söz konusu olmaktadır.
36

 Örneğin önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletme olan yanıcı madde depolayan bir işletmede bir yangın meydana 

gelmesi ve bu yangın dolayısıyla bir kimsenin ağır bedensel zarara uğraması 

dolayısıyla çalışamadığı sürede, kazanç kaybı söz konusu olacaktır. Söz konusu 

kazanç kaybı, TBK m. 71 düzenlemesinin uygulama alanı açısından mahrum kalınan 

kâr teşkil edecektir. 

 

    Yansıma zarar,
37

 aynı fiil ya da olay sebebiyle, asıl zarar gören kişiden 

başka bir kişinin zarar görmesini ifade etmektedir.
38

 Yansıma zarar ancak kanunda 

öngörülmesi durumunda ve kanunda öngörülen kişilerce talep edilebilir.
39

 Doktrinde 

ifade edildiği gibi, sorumluluk hukukunun amacı, zarar vereni meydana gelen tüm 

zararlardan sorumlu tutmak olamaz.
40

 Bu nedenle kanun yansıma zarar açısından 

birtakım sınırlamalar öngörmek durumundadır.
41

 Doktrinde bir görüşe göre, yansıma 

yolula zarar, hem kusur sorumluluğunda hem de kusursuz sorumluluk hallerinde 

uygulama alanı bulabilecektir.
42

 Tehlike sorumluluğu açısından yansıma zarar ise 

tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm arz eden TBK m.71 düzenlemesi nazara 

alınarak şu şekilde tanımlanabilir; tehlike sorumluluğunda yansıma zarar, önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyeti sebebiyle söz konusu faaliyetten asıl 

zarar gören kişiden başka üçüncü bir kişinin zarara uğramasıdır. Toplumsal ilişkilerin 

sıkı olması, insanlar arasında her zaman var olabilecek bağlılık ve söz konusu 

bağlılığın kopmasının başkasının üzerinde etki bırakmasının kaçınılmaz olması gibi 

hususlar yansıma zararın temelinde yatmaktadır.
43

 Tehlike sorumluluğunun da 

toplumsal boyutu ve özellikle de tehlike sorumluluğuna konu olan olayların 

                                                           
 
36

 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 478; Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, s. 41; Tandoğan, Mes’uliyet, s. 65; Tiftik, Genel Kural, s. 52. 
37

 Yansıma zarar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kumru Kılıçoğlu, Yansıma Yoluyla Zarar, Ankara, 

Turhan Kitabevi, 2012; Seda İrem Çakırca, Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zararı – Bir 

Kazanç Kaybı Zararı Türü, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012. 
38

 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 481; Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler – 2, s. 42; Tekinay vd., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 562. 
39

 Emre Gökyayla, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara, Seçkin, 2004, s. 61. 
40

 Atamer, Nedensellik, s. 70. 
41

 Çağlar Özel, “Sözleşme Dışı Sorumlulukta Yansıma Zarar ve Giderimine İlişkin Bazı Düşünceler”,  

AÜHFD., C.50, S.1-4, 2001, s. 84. 
42

 Kılıçoğlu, Yansıma Yoluyla Zarar, s. 53.  
43

 Özel, Yansıma Zarar, s. 88. 
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toplumun büyük kesimini etkileyebilmesi ihtimali düşünüldüğünde, yansıma zararın 

tehlike sorumluluğu alanında uygulama alanı bulabileceğini ifade etmek yanlış 

olmayacaktır. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, yansıma zararın uygulama 

alanı kanunun imkan verdiği ölçüde olacaktır. Yansıma zararda önemli olan husus, 

zarara uğrayan kişinin zararının tazmin edilebilmesi için hem illiyet bağının hem de 

hukuka aykırılık bağının gerçekleşmesi gerekmesidir.
44

 Yukarıda da ifade ettiğimiz 

üzere, konumuz açısından, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinin, 

asıl zarar görenden başka üçüncü bir şahsa da zarar vermesi yansıma zarar teşkil 

etmektedir. Yansıma zararın maddi zarar ya da manevi zarar
45

 olarak meydana 

gelmesi mümkündür.
46

 Örneğin, bir kimsenin bedensel zarara uğraması ve bu kişinin 

yakının tedavi için masraf yapması, maddi olarak meydana gelen yansıma zarar 

teşkil edecektir.
47

  

 

          Zararın kapsamının değerlendirmesinde objektif ölçüt esas alınabilir. 

Buna göre zarar gören bir malın gördüğü zararın miktarının tespitinde, malın piyasa 

değeri esas alınarak objektif bir değerlendirme yapılabilir.
48

 Ancak Türk hukukunda 

her zaman objektif değerlendirme yapılmayıp zarar sübjektif olarak da 

değerlendirilmektedir.
49

 Hatta doktrinde, zararın kapsamının değerlendirilmesinde, 

objektif kriterin istisnai bir kullanım olduğu kabul edilmektedir.
50
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 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 42; Tekinay vd., Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, s. 562; Tandoğan, Üçüncü Kişi, s. 1 vd. 
45

 Yansıma zarar şeklindeki manevi zarar hakkındaki açıklamalarmıza manevi zarar başlığı altnda yer 

verilmektedir. 
46

 Özel, Yansıma Zarar, s. 86; Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 193. 
47

 TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı için örnek vermek gerekirse, önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmenin faaliyetinden dolayı bir çocuğun zarar görmesi ve çocuğun tedavi masraflarının 

babası tarafından karşılanması durumunda, babanın yansıma zarar gören olarak tedavi masraflarını 

talep etmesi mümkün olacaktır. Zira önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğrudan 

zarar gören çocuktur ve fakat baba çocuğun masraflarını karşıladığından zarar gören üçüncü kişi yani 

dolaylı zarar gören konumundadır. Babanın, çocuğunun tedavi masraflarını karşılaması şeklinde 

tezahür eden zarar ile önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyeti arasında illiyet bağı da var 

olduğuna göre, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi ve varsa işleteni babanın yapmış 

olduğu masraflardan sorumlu olacaktır. 
48

 Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 40; Tandoğan, Mes’uliyet, s. 273; Tekinay vd., 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 584; Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 706. 
49

 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 476; Tandoğan, Mes’uliyet, s. 276. 
50

 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 706; Tandoğan, Mes’uliyet, s. 274. 
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TBK m.50 gereğince, zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat 

yükü altındadır ve fakat uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa 

hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, 

zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Hâkim, tazminatın 

belirlenmesinde takdir yetkisine sahiptir. Bu husus TBK m.51’de düzenleme altına 

alınmıştır. Buna göre, hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun 

gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. BK’nin 43. 

maddesinde “hâkimin, tazminatın suretini ve şümulünün derecesini, hal ve mevkiin 

icabına ve hatanın ağırlığına göre tayin eyleyeceği” öngörüldüğü halde, TBK’de bu 

ibareye yer verilmemiştir. 

 

1.3.2. Manevi Zarar 

 

      Bir kimsenin şahsına tecavüz dolayısıyla duyduğu acı ve üzüntü, manevi 

zarar teşkil etmektedir.
51

 Buna göre manevi zararın biri objektif ve diğeri sübjektif 

olmak üzere iki unsuru vardır. Şahsa tecavüz, manevi zararın objektif unsuruyken, 

kişinin acı ve üzüntüsü, manevi zararın sübjektif unsurunu teşkil eder.  

 

      TBK m.57/1’de, kişilik hakkının zedelenmesinden zarar görenin, uğradığı 

manevî zarara karşılık manevî tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini 

isteyebileceği öngörülmektedir.
52

 Buna göre, manevi tazminata hükmedilebilmesi 
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 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 39; Tandoğan, Mes’uliyet, s. 330; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 655; Necip 
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M., “Medeni Kanun’da Manevi Tazminatta Ağır Kusur Konusunda Yapılan Değişiklik”, Prof. Dr. 

Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 

Yayınları, 1990, s. 15; Şeref Ertaş, “Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarını Tespiti”, Prof. 

Dr. İlhan Postacıoğlu'na Armağan, İstanbul, 1990, s. 65; Rona Serozan, “Kişilik Hakkının 

Korunmasına İlişkin Bazı Düşünceler”, MHAD, Y.11, S.14, s. 93; Arzu Arıdemir Genç, Sözleşmeye 

Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat,  İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2008, s. 11. 
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 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinin 3444 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki 

metninde, manevi tazminata hükmedilebilmesi için failin kusurunun özel ağırlığı aranmaktaydı. 

Kanun’un metninde zararın ağırlığından söz edilmemesine rağmen, doktrin ve uygulamada, zararın da 

özel ağırlığının aranması gerektiği ileri sürülmekteydi zira İBK’de zararın özel ağırlığı açıkça 

aranmaktaydı. Bkz. Tandoğan, Mes’uliyet, s. 340 vd.; Tekinay vd., Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, s. 889; Karş. Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 379; 3444 sayılı Kanun ile  
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için, kişinin bu şekilde bir tazminatı gerektirecek şekilde zarara uğramış olması 

gerekmektedir. 

 

      TBK m.57/2’de, hâkimin, tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim 

biçimi kararlaştırabileceği veya bu tazminata ekleyebileceği; özellikle saldırıyı 

kınayan bir karar verebileceği ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebileceği ifade 

edilmektedir. Zaten, maddi zararların karşılanması her zaman mümkünken, manevi 

zararın aynen telafisi çoğu zaman imkânsızdır.
53

 Bu nedenle hâkim aynen tazmin 

dışında başka şekillerde zararın tazminine karar verebilir. 

 

      TBK m.57 düzenlemesi, kusura dayanmayan sorumluluk hallerinde de 

uygulama alanı bulmaktadır.
54

 Bu durumlarda, kusur şartı aranmayacaktır ve tehlike 

sorumluluğunda da bu hususun kabulü yerindedir.
55

 Zira Kanun’un kusursuz 

sorumluluk hallerini düzenleyen hükümleri yalnızca maddi zarar ya da manevi 

zarardan değil ve fakat tazminat ya da zarardan söz etmektedir ve bu kavramların 

hem maddi hem de manevi zararı ve tazminatı kapsadığı şekilde yorumlamak 

açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır.
56

 Yargıtay da 22.6.1966 tarihli ve 7/7 

sayılı İBK ile tüm kusursuz sorumluluk hallerinde manevi tazminata hükmetmenin 

mümkün olduğuna kanaat getirmiştir. 

 

      TBK m.55’de,
57

 hâkimin, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi 

                                                                                                                                                                     
 

kusurun özel ağırlığı unsuru kaldırıldı. TBK’nin 57. maddesinde de fne ailin kusurunun özel ağırlığı, 

ne de zararın özel ağırlığı, manevi tazminat açısından şart olarak aranmaktadır. 
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 Y. 4. HD. 16/6/1977 9690/7016 (YKD. Haziran 1978, S.4-6, s. 926.) 
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 Manevi tazminata ilişkin düzenlemenin kusursuz sorumluluk hallerini kapsayıp kapsamadığı 

hakkında detaylı açıklamalar için bkz. Fulya Erlüle, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, Ankara, Seçkin Kitabevi, 2012, s. 161 vd. 
55

 Ulusan,  Tehlike Sorumluluğu, s. 42; Rona Serozan, “Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir 

Yaklaşım”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku 

Enstitüsü Yayınları, 1990, s. 92. 
56

 Mehmet Ünal, “Manevi Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun Rolü”, AÜHFD., C.35, S.1-

4, 1978, s. 429. 
57

 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47. maddesini karşılamaktadır. TBK’nin iki fıkradan oluşan 55. 

maddesinde, bedensel bütünlüğün zedelenmesi ve ölüm halinde manevi tazminatın belirlenmesi 

düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47. maddesinde, hakimin, bir kimsenin hukuka 

aykırı olarak cismanî zarara uğraması veya ölmesi durumunda, zarar görene ya da ölenin ailesine 

“adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebileceği” öngörülmüştür. TBK’nin 55. maddesinin 

birinci fıkrasında ise, bedensel bütünlüğün zedelenmesi durumunda, hâkimin, “uygun bir miktar  
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durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar 

paranın manevî tazminat olarak ödenmesine karar verebileceğini öngörmektedir. 

 

Doktrinde, kusursuz sorumluluk hallerinde manevi tazminata 

hükmedilebilmesi için ya failin ya da failin hareketlerinden sorumlu olduğu kimsenin 

kusuru bulunması gerektiği ifade edilmektedir.
58

 Karşı görüşe göre ise, kusursuz 

sorumluluk hallerinde manevi tazminata hükmedilebilmesi için failin ya da failin 

hareketlerinden sorumlu olduğu kişinin kusurunun bulunması gerekmemektedir zira 

manevi tazminatın amacı failin cezalandırılması değil, mağdurun tatmin 

edilmesidir.
59

 Bu yerinde bir görüştür çünkü fail kusursuz da olsa, mağdur acı ve 

elem içindedir. Buna göre, patlayıcı madde depolayan bir işletmede patlama 

meydana gelmesi ve bu patlama dolayısıyla bir kimsenin bedensel bütünlüğünün 

zedelenmesi durumunda, hâkimin olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar 

görene uygun bir miktar paranın manevî tazminat olarak ödenmesine karar 

verebileceğinin kabulü gerekmektedir.  

 

      Kişinin ölümü ya da ağır bedensel zarara uğraması ihtimalinde, yakınlarının 

duydukları ızdırabın manevi tazminat ile giderimini talep etmeleri mümkündür. Buna 

göre yansıma zarar manevi zarar olarak da meydana gelebilir.
60

 BK m. 47’de, ölüm 

halinde ölenin ailesine manevi tazminata hükmedilebileceği açıkça düzenlenmekte 

ancak vücut bütünlüğünün ihlali durumunda zarar gören şahsın ailesinin manevi 

tazminat talep edip edemeyeceğine ilişkin açıklık bulunmamaktadır. TBK m. 56/2 

düzenlemesinde ise, ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin 

                                                                                                                                                                     
 

paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebileceği” belirtilmiştir. TBK’nin 55. 

maddesinin ikinci fıkrası, bedensel zararlara ilişkin olmak üzere, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer 

verilmeyen, yeni bir hükümdür. Öğreti ve uygulamadaki çağdaş gelişmeler göz önünde tutularak, 

hâkimin sadece ölüm halinde değil, ağır bedensel zararlarda da zarar görenin yakınlarına, manevi 

tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebileceği kabul edilmiştir. Ayrıca, 818 

sayılı Borçlar Kanunu’nda, ölüm halinde, “ölünün ailesi” yararına olmak üzere manevî tazminata 

karar verilebileceği öngörüldüğü hâlde, TBK’de “ölenin yakınları” yararına olmak üzere manevi 

tazminata karar verilebileceği belirtilerek, hükmün kapsamı genişletilmiştir. 
58

 Ferit H. Saymen, Manevi Zarar ve Tazmin Sureti, İstanbul, Hukuk İlmini Yayma Kurumları, 

1940, s. 167 vd. 
59

 Tandoğan, Mes’uliyet, s. 339. 
60

 Yansıma zarar hakkında açıklamalarımız için bkz. yuk. s. 125 vd. 
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yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar 

verilebileceği açıkça öngörülmektedir. Buna göre, sadece ölüm halinde değil ve fakat 

ağır bedensel zararlarda da zarar görenin yakınlarına manevi tazminat ödenmesine 

karar verilebilecektir.  

 

      Tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı 

açısından denilebilir ki, bir kişinin önemli ölçüde tehlike arz eden bir faaliyetten 

dolayısıyla ölmesi ya da ağır bedensel zarara uğraması durumunda, yakınları 

tarafından yansıma zarar bağlamında TBK m.56 düzenlemesine dayanılarak manevi 

tazminat talep edilebilecektir.
61

 Örneğin, patlayıcı maddeler üretimi yapan bir 

işletmede meydana gelen patlama sonucu bacaklarını kaybeden bir şahsın yakınları, 

ağır bedensel zarara uğrayan kişinin yakınları sıfatıyla TBK m.56,f.2 düzenlemesine 

dayanarak manevi tazminat talep edebilecektir.
62

   

 

TBK m.56 düzenlemesine baktığımızda ise, kanun koyucunun sadece ölüm 

halinde değil ve fakat ağır bedensel zarar halinde de, zarar görenin yakınlarına 

manevi tazminat olarak uygun bir paranın ödenmesine karar verilebileceğini 

öngörmektedir. Buna göre BK’de sadece ölenin ailesine tanınan manevi tazminat 

hakkı, TBK’de hem ölenin yakınlarına hem de zarar görenin yakınlarına tanınmış ve 

böylece ölenin yalnızca ailesi değil ve fakat yakınlarına ve sadece ölenin değil ağır 

bedensel zarara uğrayanın yakınlarına da manevi tazminat talep etme hakkı 

tanınmıştır. Gerekçede, öğreti ve uygulamadaki çağdaş gelişmeler göz önüne alınarak 

kabul edildiği ileri sürülen bu hükmün, tehlike sorumluluğunun uygulama alanı 
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 Türk hukukunda manevi tazminat talep etme hakkına sahip yakınları kavramı hakkında bilgi için 

bkz. Erlüle, Manevi Tazminat, s.276 vd.  
62

 Yargıtay bir kararında, çocuğu ölen ana babanın manevi tazminat talebinin kabul edilebileceğine 

hükmetmiştir. Ancak ana babanın manevi tazminat isteme hakkını haiz olabilmesi için, asabi bir 

buhran, ruh sarsıntısı geçirmesi ya da bu sebeple hastalanması ve ruh tamlığını geçici ya da tam olarak 

kaybetmesi ve bu hususların raporla kanıtlanabilmesi gerekmektedir. Bu kararda Yargıtay, ana babanın 

ruh manevi zarar gördüğünün raporla sabit olması aranmaktadır. Bunun anlamı, ana ve babanın zarar 

gördüğünün kanıtlanmasıdır. Yargıtay’ın söz konusu kararlarını göz önüne aldığımızda, önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden bir çocuğun zarar görmesi ve babanın tedavi masrafları 

yanı sıra, çocuğunun vücut bütünlüğünün ihlalinden duyduğu ızdırabın giderimi için manevi tazminat 

davası açma hakkını haiz olabilmesi için ruh bütünlüğünün sarsıldığına ilişkin rapor sunması 

gerekecektir. Karar için bkz. Y 4 HD. 30.11.1976 T ve E. 1976/6958, K. 1976/10448, YKD. 1978, S.1, 

s.27. 
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açısından da önemli olduğunu kabul etmek gerekir. Zira doğrudan TBK m.71 

hükmünün uygulamasına ilişkin olmasa da, hükmün kapsamına giren olay nedeniyle 

talep edilecek tazminatlar bakımından dikkate alınması gereken bir hüküm olacaktır. 

Somutlaştırmak gerekirse, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyeti 

dolayısıyla bir kişinin ölmesi durumunda, ölenin yakınlarına manevi tazminat olarak 

uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. Önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmenin faaliyetinden bir kimsenin vücut bütünlüğünün ihlal edilmesi 

durumunda ise, söz konusu ihlalinde ağır olup olmamasına göre sonuca ulaşılacaktır. 

Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyeti dolayısıyla vücut bütünlüğü 

ihlal edilen kimsenin zararı, ağır bedensel zarar teşkil ediyorsa, bu kişinin yakınlarına 

manevi tazminat olarak uygun bir paranın ödenmesine karar verilebilir.
63

 

 

1.4. Zamanaşımı 

 

     TBK’de, BK’de olduğu gibi, haksız fiillerden kaynaklanan tazminat 

alacakları için ortak ve fakat sözleşmeden kaynaklanan çeşitli alacaklardan farklı 

zamanaşımı süreleri öngörülmektedir.
64

 Haksız fiillere ilişkin zamanaşımı süreleri, 

sözleşmelerden kaynaklanan çeşitli alacaklara ilişkin öngörülmüş olan zamanaşımı 

sürelerinden daha kısadır. Bunun sebebi, haksız fiilden zarara uğrayan kişinin bir an 

önce mağduriyetinin giderilmesini sağlamaktır.
65

  

 

     Haksız fiillerden kaynaklanan tazminat alacakları için ortak zamanaşımı 

süreleri, TBK m.72 vd. hükmünde düzenleme altına alınmıştır. TBK m.72 hükmünün 

dar anlamda haksız fiiller ile mi sınırlı bir hüküm mü, yoksa kusursuz sorumluluklar 

da dâhil bütün sorumluluk durumlarını kapsayan bir hüküm mü teşkil ettiği sorusu 

akla gelebilecektir. Tehlike sorumluluğu ve diğer kusursuz sorumluluk halleri ile 

zamanaşımına ilişkin TBK m.72 hükmü, TBK’nin “Haksız Fiillerden Doğan Borç 
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 Ancak vücut bütünlüğü ihlal edilen kimsenin zararı ağır bedensel zarar teşkil etmiyorsa, bu 

ihtimalde zarar görenin yakınının, manevi olarak zarar gördüğüne dair rapor getirmesi 

gerekebilecektir. 
64

 Mehmet Erdem, Özel Hukukta Zamanaşımı, İstanbul, XII Levha, 2010, s. 122–123. 
65

 Feyzi N. Feyzioğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 2. Bası, İstanbul, Fakülteler 

Matbaası, 1976, s. 707. 
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İlişkileri” başlıklı ikinci ayrımının altında düzenlenmektedir. Ancak aynı ayrım 

altında düzenlenen kusur sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu düzenlemesi dâhil tüm 

kusursuz sorumluluk hallerinin, yine aynı ayrımda yer alan zamanaşımı maddesine 

tabi olacağı kabul edilmelidir. Bu nedenle, TBK m.72 hükmünde yer alan süreler, 

hem kusur sorumluluğundan kaynaklanan tazminat alacakları için hem de kusursuz 

sorumluluk hallerinde uygulama alanı bulacaktır.
66

 Buna göre, kusursuz 

sorumluluğun bir türü olan tehlike sorumluluğu açısından genel hüküm teşkil eden 

TBK m.71 hükmünün uygulama alanında da, TBK m.72 vd. hükümlerinde öngörülen 

zamanaşımı süreleri esas alınacaktır.  

 

     Hemen belirtmek gerekir ki, kanunlarda zamanaşımına ilişkin özel bir 

düzenlemenin bulunmadığı hallerde TBK m.72 hükmü uygulama alanı bulacak, aksi 

halde özel düzenlemenin getirdiği zamanaşımı süresi dikkate alınacaktır.
67

 Tehlike 

sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin üçüncü fıkrasında, belirli bir 

tehlike hali için öngörülen özel düzenlemeler saklı tutulmaktadır. Bu durumda somut 

olayın tehlike sorumluluğuna ilişkin özel düzenlemelerden birinin uygulama alanına 

dâhil olması durumunda, TBK m.71 hükmü uygulama alanı bulamayacaktır. Bunun 

zamanaşımı açısından sonucu şu şekilde karşımıza çıkacaktır; söz konusu olayda 

zamanaşımı açısından belirli tehlike hali için öngörülen özel düzenlemede yer alan 

zamanaşımı düzenlemesi uygulama alanı bulacak ve fakat TBK m.72 düzenlemesi 

dikkate alınmayacaktır meğerki belirli bir tehlike hali için öngörülen özel 

düzenlemede zamanaşımına ilişkin düzenleme yer almasın. 

 

TBK m.72/1’de, tazminat isteminin, zarar görenin zararı ve tazminat 

yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın (normal süre)
68

 ve her halde, 
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 Tandoğan, Mes’uliyet Hukuku, s. 358; Ergin Akçay, Türk Borçlar Kanunu’na Göre 

Zamanaşımı, İstanbul, XII Levha Yayınları, 2010,  s. 59. 
67

 Akçay, Zamanaşımı, s. 59. 
68

 Gerekçede, haksız fiil tazminatı için 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda öngörülen bir yıllık kısa 

zamanaşımı süresinin, yetersiz bulunması nedeniyle, TBKT’de iki yıla çıkarılmasının öngörüldüğü, 

nitekim, motorlu taşıt işletenlerin sebep oldukları maddi zararlar da niteliği itibariyle bir haksız fiil 

oluşturduğu halde, bu tür zararlardan doğan sorumluluk, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda 

iki yıllık zamanaşımı süresine tabi tutulduğu ifade edilmektedir. Madde gerekçesi için bkz. Helvacı, 

Yeni Türk Borçlar Kanunu, s. 185 vd. 
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fiilin işlendiği
69

 tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle (azami süre) zamanaşımına 

uğrayacağı ifade edilmektedir. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir 

zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımının 

uygulanacağı (olağanüstü süre) ifade edilmektedir. 

 

Buna göre, haksız fiillerden doğan tazminat alacaklarında normal zamanaşımı 

süresi, tazminat isteminin, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği 

tarihten başlayarak iki yıl olarak belirlenmiştir.
70

 Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bu 

zamanaşımı süresi, tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil eden TBK m.71 

düzenlemesinde de uygulama alanı bulacaktır. Önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, zarar görenin tehlike 

sorumluluğuna ilişkin tazminat alacağını, zararı ve tazminat yükümlüsünü yani 

işletme sahibi ve varsa işleteni öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içinde işletme sahibi 

ya da varsa işletene yöneltmesi gerekmektedir. Bu anlamda, zamanaşımı sürelerini 

düzenleyen TBK m.72 hükmünün, tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil 

eden TBK m.71 hükmüne herhangi bir uyumsuzluğu söz konusu değildir. Ancak aynı 

durumun, mutlak zamanaşımı süresi açısından söz konusu olamadığı düşünülebilir. 

Zira TBK m.72 hükmünde mutlak zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten 

başlayarak on yılın geçmesi şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre tehlike 

sorumluluğuna yol açan somut olay bakımından zamanaşımının başlama anının 

tespiti zorluk yaratacaktır. Şöyle ki, hükümde mutlak zamanaşımının başlama anı 

“fiilin işlenme” anı olarak tespit edilmişse de, tehlike sorumluluğuna çok istisnai 
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 Gerekçede, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda, on yıllık zamanaşımı süresi için kullanılan “zararı 

müstelzim fiilin vukuundan itibaren” şeklindeki ibarenin, haksız fiilin “zarar” unsuru 

gerçekleşmedikçe, fiilin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl geçerse geçsin, haksız fiil nedeniyle 

tazminat isteminin zamanaşımına uğramayacağı şeklinde yorumlanmasını önlemek amacıyla, bu 

ibarenin “her halde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak” şeklinde değiştirildiği ve 818 sayılı Borçlar 

Kanunu’ndaki 10 yıllık uzun zaman aşımı süresinin de, bu değişiklik göz önünde tutularak yirmi yıla 

çıkarılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. Ancak Adalet Komisyonunda, uzun zamanaşımı 

başlangıcına temel alınan “fiil” terimi eylemin sonuç unsurunun meydana geldiği tarihi içerdiğine; 

fiilin sonucun meydana geldiği tarihte oluşmuş sayıldığına göre, sonucu on yıl sonra meydana gelen 

fiillerde dahi zamanaşımının dolmamış bulunması karşısında “yirmi yılın” ibaresi “on yılın” şeklinde 

değiştirilmiştir. Madde gerekçesi için bkz. Helvacı, Yeni Türk Borçlar Kanunu, s. 185 vd. 
70

 Söz konusu süre, BK m. 60 düzenlemesinde 1 yıl olarak öngörülmekteydi. Bu konuda ayrıntılı bilgi 

için bkz. Hüseyin Murat Develioğlu, Haksız Fiilden Doğan Tazminat Taleplerinin Tabi Olduğu Bir 

Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Anı, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul, XII 

Levha Yayınları, 2010, s. 787 – 822. 
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durumlar hariç sorumluluğa bir fiil değil ve fakat bir olay yol açacaktır. Örneğin, 

önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmede patlama yaşanması ve bu patlama 

dolayısıyla pek çok kişinin zarara uğraması ve bu patlamanın herhangi bir kişinin 

fiilinden değil ve fakat işletmenin sahip olduğu tipik tehlikeden kaynaklanması 

ihtimalinde, zarara yol açan “işlenmiş bir fiil”den bahsetmek mümkün 

olamamaktadır. Bu ihtimalde patlamadan zarar görenlerin, işletme sahibi ya da varsa 

işletene yöneltecekleri tehlike sorumluluğu tazminatına ilişkin zamanaşımı süresinin 

başlama anının tespiti, zamanaşımı sürelerine ilişkin düzenleme olan TBK m.72 

hükmünün lafzından hareketle mümkün gözükmemektedir. Bu durumda, “fiilin 

işlenmesi” anı, tazminata sebep olanın bir fiil değil ve fakat olay olması durumunda, 

“olayın meydana gelmesi” şeklinde anlaşılmalı ve tehlike sorumluluğuna ilişkin 

tazminatın mutlak zamanaşımının başlama anı, olayın örneğin patlamanın meydana 

geldiği an olarak kabul edilmelidir. Özetle, TBK m.72 hükmünde, mutlak 

zamanaşımının başlama anı belirlenirken, kanun koyucunun yalnızca “işlenen bir 

fiilden” doğan değil “olaydan” doğan zararlara ilişkin düzenleme de yaptığı da 

dikkate alınarak, zamanaşımı süresinin başlama anının, “fiilin işlendiği veya olayın 

meydana geldiği” tarih olarak belirlenmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

 

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere kanun koyucu, haksız fiillerde mutlak 

zamanaşımının başlama anına ilişkin fiilin işlenme anını esas almıştır. Bazı 

durumlarda, mutlak zamanaşımı süresinin başlangıç anının fiilin işlendiği (olayın 

meydana geldiği) tarih olarak belirlenmesi
71

 hakkaniyete aykırı sonuçlar 

doğurabilecektir. Üstelik gerekçede de bu ibarenin getirilme sebebinin, “zararı 

müstelzim fiilin vukuundan itibaren” ibaresinin, haksız fiilin “zarar” unsuru 

gerçekleşmedikçe, fiilin işlendiği tarihten itibaren kaç yıl geçerse geçsin, haksız fiil 

nedeniyle tazminat isteminin zamanaşımına uğramayacağı şeklinde yorumlanmasını 

önlemek olduğu belirtilmiştir.
72
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 Bu belirleme ile zamanaşımının başlangıcında, zararın meydana geldiği anın değil fiilin ya da 

olayın meydana geldiği anın esas alınacağı vurgulanmak istenmektedir. Bkz. Yavuz, 6098 Sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler s. 151-152. 
72

Madde gerekçesi için bkz. Helvacı, Yeni Borçlar Kanunu, s. 185 vd. 
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      TBK m.72 düzenlemesinde, açık bir ifadeye yer verilmiş ve zamanaşımı 

süresinin fiilin işlendiği (olayın meydana geldiği) andan itibaren başlayacağı 

öngörülmüştür. Özellikle, tehlike sorumluluğunun uygulama alanında, zamanaşımına 

ilişkin TBK m.72 hükmünün yorumu çok önemlidir zira önemli ölçüde tehlike arz 

eden işletmelerin faaliyetlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya 

çıkması yıllar sürebileceğinden, zarar görenlerin, işletme sahibinden zararlarını talep 

etmeleri, mutlak zamanaşımı savunması ile karşılaşabilecektir.  

 

BK’nin zamanaşımına ilişkin 60. maddesinde yer alan, “Her halde zararı 

müstelzim fiilin vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra...” ibaresi, “zararı 

doğuran haksız fiilin gerçekleşmesinden on sene geçtikten sonra” şeklinde anlaşılıp 

zarar doğmadan mutlak zamanaşımı süresinin işlemeye başlamayacağı şeklinde 

yorumlanmaktaydı.
73

 Ancak TBK m.72 hükmünün bu yorumu engellemeyi 

amaçlayan açık ifadesi karşısında, mutlak zamanaşımı süresinin başlangıç anının 

fiilin işlenmesi ya da olayın meydana gelmesinden  itibaren belirlenmesinin 

hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurmaması bu şekilde bir yorum yapılması yoluna 

gidilemeyeceği ifade edilebilir.  

 

Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyeti dolayısıyla, insan 

sağlığı olumsuz etkilenir ve bu etki on yıllık mutlak zamanaşımı süresi sonrasında 

ortaya çıkarsa, işletme sahibi ve varsa işletenin zamanaşımı def’ine karşı ne şekilde 

savunma yapılabileceği değerlendirilmesi gereken bir konudur. BK bakımından, söz 

konusu zamanaşımı def’ine karşılık olarak, zamanaşımı süresinin zarar meydana 

gelmeden işlemeye başlamayacağı ileri sürülebilmekteydi. Zira BK m. 60 

düzenlemesinde, tazminat davasına ilişkin zamanaşımının başlangıç süresi, “zararı 

müstelzim fiilin vukuu” olarak öngörülmektedir. Bu ifade, zarar meydana gelmeden 

on yıllık mutlak zamanaşımı süresinin işlemeye başlamayacağı zira zarar söz konusu 

olmadan talep edilebilir bir tazminatın da söz konusu olması şeklinde 

yorumlanabiliyordu. Bu şekilde bir yorum, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, TBK 
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 Mahmut Bilgen, Özel Hukukta Zamanaşımı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2009, s. 325 vd. 
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m. 72 düzenlemesinin açık ifadesi karşısında zor gözükmektedir. Zira TBK m.72 

düzenlemesinde, fiilin işlendiği tarihten söz edilmektedir. Buna göre fiilin işlendiği 

tarihte, zarar meydana gelmemiş dahi olsa mutlak zamanaşımı süresinin işlemeye 

başlayacağı ileri sürülebilecektir.  

 

Doktrinde, zarar doğuran fiil ya da olay, devamlılık arz eden bir fiil ya da 

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

başlayacağı ifade edilmektedir.
74

 Bu durum doktrinde, devam eden zarar şeklinde 

anılmaktadır.
75

 İsviçre Federal mahkemesinin bir kararında, sürekli olarak 

radyasyona maruz kalma durumunda, zarar verici fiil ve olayın zarar görenin hizmet 

sözleşmesinin sona erdiği tarihte nihayete erdiği kabul ederek, zarar verici fiil veya 

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

başlayacağı ifade edilmiştir.
76

 Ayrıca, Federal mahkeme kararına göre, hizmet 

sözleşmesinin sona ermesinden ve radyasyon etkisinin kalkmasından itibaren mutlak 

zamanaşımı süresinin işletilmiş olmasının temelinde, toplumsal ihtiyaçlar 

yatmaktadır. Yargıtay da, on yıllık mutlak zamanaşımı süresinin işlemeye 

başlayacağı an ile ilgili olarak, toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak farklı 

kararlar verebilmektedir.  Örneğin Yargıtay’ın 1999 Marmara Depreminden sonra 

vermiş olduğu bir kararında, kanunda öngörülen zamanaşımı sürelerinin işlemeye 

başlaması için öncelikle söz konusu hakkın istenebilir konuma gelmesi gerektiğini ve 

bu nedenle zarar meydana gelmeden zamanaşımı süresinin işlemeye başlamayacağını 

ifade etmiştir.
77

 Zamanaşımına ilişkin TBK m. 72 düzenlemesinin Adalet Komisyonu 

Değişiklik Gerekçesi’nde de, düzenlemenin zamanaşımını yirmi yıllık süre olarak 
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Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 797; Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler – 2,  s. 73. 
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 Develioğlu, a.g.m., s. 816. 
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 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 798, dn. 15; Federal mahkeme kararından hizmet 

sözleşmesiyle, işletmeye bağlı bir işçiden söz edilmektedir. Ancak işletmenin yaydığı radyasyon, 

üçüncü kişilere de zarar v28.04.2003, erebilecek şekilde yayılmaktaysa, uygulama alanı yalnız 

işçilerle sınırlı olmayıp zarar gören bütün üçüncü kişileri kapsayan tehlike sorumluluğu 

düzenlemesinin sorumluluğu kurması söz konusu olabilecektir. Tehlike sorumluluğu düzenlemesinin 

uygulama alanı hem önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeye sözleşme ilişkisi ile bağlı olan hem de 

bağlı olmayan üçüncü kişilerin zarara uğraması durumlarını içine almaktadır. 
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 Y. 4. HD. E.4407, K.2003/5411(Kazancı İçtihat Bankası).doktrinde bu karar kanun hükmünün açık 

olduğundan bahisle eleştirilmektedir. Bkz. Erdem, Zamanaşımı, s. 187 vd. 
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öngören ilk halinde, söz konusu Yargıtay kararlarından etkilenme olduğu ifade 

edilmektedir.
78

 

 

       Ayrıca TBK m. 72 düzenlemesinin gerekçesinde, on yıllık mutlak zamanaşımı 

süresinin başlangıcında temel alınacak olan fiil teriminin fiilin sonuç unsurunu da 

içerdiği ve fiilin sonucun meydana geldiği tarihte oluşmuş sayıldığından bahisle, 

sonucu on yıldan sonra meydana gelen fiiller açısından da zamanaşımının dolmamış 

sayıldığının kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.
79

 Doktrinde buna ilişkin 

çarpıcı bir örnek verilmektedir. Buna göre, radyoaktif kaza neticesinde, 50 yıl sonra 

elsiz-kolsuz doğumun gerçekleşmesi söz konusu olabilir ve bu durumda, nükleer 

santraldeki patlama haksız fiilin hareket unsurunu ve elsiz-kolsuz olarak doğum ise 

haksız fiilin sonuç unsurunu ifade etmekte ve haksız fiilin işlendiği tarih noksan 

doğumun gerçekleştiği tarihtir.
80

 TBK m. 72 düzenlemesinin Adalet Komisyonu 

Değişiklik Gerekçesi’nde, düzenlemenin birinci fıkrasının, uzun zamanaşımı 

başlangıcına temel alınan fiil teriminin, eylemin sonuç unsurunun meydana geldiği 

tarihi içerdiğine; fiilin sonucun meydana geldiği tarihte oluşmuş sayıldığına göre, 

sonucu on yıl sonra meydana gelen fiillerde dahi zamanaşımının dolmamış 

bulunması karşısından “yirmi yılın” ibaresinin “on yılın” şeklinde değiştirildiği ifade 

edilmektedir.
81

 Bu gerekçe de dikkate alındığında, fiilin (olayın) sonucun ortaya 

çıktığı tarihte meydana gelmiş sayılacağı ileri sürülerek on yıllık olağanüstü sürenin 

sonucun ortaya çıkmasından itibaren başlayacağının ileri sürülmesi mümkündür. 

 

TBK m.72/1 düzenlemesinin ikinci cümlesinde, tazminatın ceza kanunlarının 

daha uzun bir zamanaşımını öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu 

zamanaşımının uygulanacağı öngörülmektedir. Bu husus doktrinde istisnai 

zamanaşımı süresi olarak ifade edilmektedir.
82

 Buna göre, kusur unsurunun TBK 
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 Adalet Komisyonu Değişiklik Gerekçesi için bkz. Helvacı, Yeni Türk Borçlar Kanunu, s. 186. 
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m.71 düzenlemesinin uygulama alanı açısından mağdurun ortak kusuru dolayısıyla 

sorumluluktan kurtulma veya tazminattan indirim sebebi etkileri dışında, zamanaşımı 

açısından da etkisi olduğu görülmektedir. Zira sorumlu kişi olan işletme sahibi ve 

varsa işletenin kusurunun bulunması durumunda, söz konusu zarara ilişkin cezai 

sorumluluğu da söz konusu olabilecektir.  

 

Bu durumda, suça ilişkin zamanaşımının daha uzun olması durumunda, söz 

konusu zamanaşımı uygulanacaktır. Örneğin, doğal gaz depolaması ile iştigal eden 

bir işletmede, patlama meydana gelmesi ve bir kişinin bu patlama nedeni ile ölmesi 

durumunda, işletmenin sahibinin ve varsa işleteninin söz konusu patlamanın 

gerçekleşmesinde kusuru bulunuyor ise, cezayı gerektiren bir fiil söz konusudur ve 

ceza zamanaşımı uygulanır. 

 

1.5. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Sorumluluktan Kurtulma 

 

1.5.1. Genel Olarak 

 

      Tehlike sorumluluğunda, kurtuluş kanıtı getirilerek sorumluluktan kurtulma 

imkânı tanınmamıştır
83

 zira tehlike sorumluluğunda kusur unsuru sorumluluğun 

kurulması bağlamında şart olarak aranmadığı gibi, sorumu kişilere yüklenen bir özen 

borcu da söz konusu değildir.
84

 Bu nedenle, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, işletme sahibi ve varsa işletenin, 
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 Olağan sebep sorumluluğu hallerinde ise zarar verene kurtuluş kanıtı getirmek sureti ile 

sorumluluktan kurtulma imkanı tannmaktadır. Bu sorumluluklara örnek olarak TBK m. 66’da 

düzenlenen adam çalıştıranın sorumluluğu, TBK m. 67’de düzenlenen hayvan bulunduranın 

sorumluluğu ve MK m. 369’da düzenlenen ev başkanının sorumluluğu örnek olarak 

gösterilebilecektir. Bu sorumluluklar ve kurtuluş kanıtları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 134 vd.; Nomer, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, s. 126 vd.  
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 Buradaki özen borcu ile TBK m.71 düzenlemesinde geçen “uzman bir kişiden beklenen tüm özenin 

gösterilmesi” kavramının karıştırılmaması gerekmektedir. Sorumluluktan kurtulmayı sağlayacak olan 

özen borcu, gerekli özenin gösterildiğinin kanıtlanması suretiye sorumlu olunmadığınına yönelik olup 

uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi kavramı, somut olaydaki işletmenin önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletme olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınacak bir kriterdir.  
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kusursuz olduğunu ya da özen borcunu ifa ettiğini ileri sürerek sorumluluktan 

kurtulması söz konusu olmayacaktır. İşlete sahibi ve işletenin sorumluluktan 

kurtulabilmesi ancak illiyet bağının kesilmesi ile söz konusu olabilecektir. 

 

1.5.2. İlliyet Bağını Kesen Sebepler 

 

1.5.2.1. Genel Olarak 

 

      İlliyet bağının kesilmesi doktrinde zararı doğuracak sebebin 

gerçekleşmesinden sonra, söz konusu sebep zararı doğurmadan, başka bir sebebin 

zararı meydana getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır.
85

 Tehlike sorumluluğunda da 

illiyet bağının kesilmesinin sorumluluğun kurulmasını engelleyeceği kabul 

edilmektedir.
86

 Buna göre, tehlike sorumluluğunun kurulabilmesi için varlığı şart 

olan önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyeti ile doğan zarar arasındaki 

illiyet bağı, bazı durumlarda kesilmekte ve sorumluluğu kurulmasını 

engellemektedir. İlliyet bağının kesilmesi durumunda, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin sahibini ve varsa işleteni, TBK m.71 uyarınca sorumlu tutmak mümkün 

olmayacaktır. İlliyet bağını kesen sebepler; mücbir sebep, zarar görenin kusuru ve 

tehlike sorumluluğu açısından illiyet bağını kesen bir sebep olup olmadığı doktrinde 

tartışmalı olmakla beraber üçüncü kişinin kusuru olarak sıralanabilir. 

 

1.5.2.2. Mücbir Sebep 

 

      Mücbir sebep, zararın doğmasına kaçınılmaz olarak sebep olan ve insan 

iradesi dışında meydana gelen olağanüstü olaylardır.
87

 Mücbir sebebin öngörülmesi 
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 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 46 vd.; Eren, Borçlar Hukuku Genel 
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 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 454; Tiftik, Genel Kural, s. 35; Tandoğan, Sözleşme 
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mümkün değildir ve mücbir sebep sorumlu tutulmak istenen kimsenin işletmesi 

dışında meydana gelir.
88

  

 

      Mücbir sebebin sorumlu tutulmak istenen kimsenin işletmesinin dışında 

kalan bir olay olmasının gerekmesi, özellikle tehlike sorumluluğu açısından çok 

önemlidir zira tehlike sorumluluğu düzenlemesinin merkezinde işletme vardır. Buna 

göre zarar doğması durumunda, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin 

sahibinin ve varsa işleteninin zararın mücbir sebep sebebiyle doğduğunu ileri sürerek 

sorumluluktan kurtulabilmesi için gereken ilk şart, mücbir sebebin önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin dışında meydana gelmiş bir olay olmasıdır. Bu durumda 

mücbir sebep önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeye yabancı bir olay değilse, 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinin ve varsa işletenin mücbir sebebin 

illiyet bağını kestiği gerekçesiyle sorumluluktan kurtulmaları mümkün değildir. 

 

       Mücbir sebebe ilişkin verdiğimiz tanıma göre, mücbir sebebin illiyet bağını 

keserek sorumluluğun kurulmasına engel olması için mücbir sebep teşkil eden olayın 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin dışında bir olay olması yeterli 

sayılmamakta, aynı zamanda mücbir sebep teşkil eden olayın kaçınılmaz olması 

aranmaktadır. Tehlike sorumluluğu düzenlemesi açısından, illiyet bağının önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin dışında meydana gelen bir olay ile kesilip 

sorumluluğun kurulmasını engellediğinden söz edilebilmesi için işletme dışında 

meydana gelen yani işletmeye yabancı olan olayın kaçınılmaz olması şarttır. Ayrıca 

mücbir sebepten doğacak zararların önüne geçilemez olması gerekmektedir.  

 

      Hemen belirtelim ki, mücbir sebep teşkil eden durumlar olaya göre değişiklik 

arz edebilmektedir
89

 ve bu nedenle mücbir sebebe ilişkin değerlendirme somut olaya 

göre yapılmalıdır. Doktrinde de yerinde olarak ifade edildiği gibi, gerçekleşen olayın, 

sorumluların hâkimiyet alanı içinde olup olmaması, olayın öngörülüp 
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öngörülemeyeceği mücbir sebebin illiyet bağını kesip sorumluluğun devamına yol 

açması bakımından önemli hususlardır.
90

  

 

     Yargıtay bir kararında, depremin bir doğa olayı olup beklenmeyen bir 

sonucu oluşturduğunu ancak olayda zararın doğrudan doğruya depremden değil ve 

fakat yöntemine uygun yapılmayan bir tesiste depolama tanklarında deprem sonucu 

kimyasal madde sızıntısı oluşması ile meydana geldiğini belirtmiştir.
91

 Kararda, 

tehlike arz eden bir tesisin, depreme dayanıksız zeminde yapılması, tankların yapım 

malzemesi ile boru ve vanalarının depremden etkilenmeyecek düzeyde sağlam 

yapılmamış olması sonunda oluşan kimyasal madde sızıntısının, davalının 

sorumluluğunu gerektirdiğini ifade edilmiştir. Önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmede kimyasal madde sızıntısı meydana gelmesi ve bundan zarar doğması, tipik 

bir tehlike sorumluluğu örneğidir. Bu durumda, söz konusu işletmenin sahibinin ve 

varsa işleteninin, kimyasal madde sızıntısı nedeniyle doğan zarardan sorumlu olması 

gerekir. Ancak aşağıda ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağımız üzere, mücbir 

sebep, illiyet bağını kesen bir durum teşkil etmekte ve kural olarak sorumluluğu 

ortadan kaldırmaktadır. Somut olayda da, sorumlu kişiler tarafından kimyasal madde 

sızıntısının deprem dolayısı ile gerçekleştiğinden bahisle sorumluluğun söz konusu 

olmadığı zira depremin mücbir sebep teşkil ettiği ve bu nedenle illiyet bağını kestiği 

ileri sürülmüştür. Depremin kural olarak mücbir sebep teşkil ettiği ve mücbir sebebin 

de illiyet bağını keserek sorumluluğu ortadan kaldırdığı ifade edilebilirse de, illiyet 

bağının kesilmesi hususu her somut olay için ayrıca incelenmesi gereken bir 

durumdur. Buna göre deprem, her durumda illiyet bağını kesen bir mücbir sebep 

teşkil etmeyecektir. Kararda da ifade edildiği gibi, önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmenin depreme dayanıksız zeminde yapılması, işletmedeki tankların yapım 

malzemesi ile boru ve vanalarının depremden etkilenmeyecek düzeyde sağlam 

yapılmamış olması dolayısıyla sorumlu kişilerin depremin mücbir sebep olduğu 

iddiası dinlenmeyecek ve sorumluluk devam edecektir.  
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1.5.2.3. Mağdurun Ortak Kusuru  

 

      Zarar görenin kusuru, kusurun oranına göre sorumluluğun kurulması 

açısından farklı sonuçlar doğurmaktadır. TBK m.52 düzenlemesinde, zarar gören, 

zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili 

olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkimin, 

tazminatı indirebileceği veya tamamen kaldırabileceği ifade edilmektedir. Buna göre, 

zarar görenin kusurunun, illiyet bağını kesecek güçte olmaması durumunda, 

tazminattan indirim söz konusu olur ancak zarar görenin kusuru, zararın başlıca 

sebebini teşkil edecek orandaysa, illiyet bağını keserek sorumluluğun kurulmasını 

engeller.
92

  

 

      Tehlike sorumluluğu hallerinde de, zarar görenin kusurunun zararın başlıca 

sebebi olacak kadar ağır olması durumunda, illiyet bağının kesildiği ve sorumluluğun 

kurulmasının engellendiği kabul edilmektedir
93

 yani zarar görenin kusurunun, tehlike 

olgusunun önüne geçen bir sebep olarak nitelendirilmesi mümkündür.  

 

       TBK m.71 hükmünün uygulamasında, önemli ölçüde tehlike arz eden bir 

işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, bu zararın doğmasında zarar 

görenin kusurunun zararın başlıca sebebi teşkil edecek oranda olması durumunda, 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinin ve varsa işletenin sorumluluğu 

söz konusu olmayacaktır. Örneğin, elektrik dağıtım işletmesinde bulunan yüksek 

gerilim hatlarına temas sonucu zarar doğması durumunda, zarar görenin yüksek 

gerilim hatlarına bilerek temas etmesi durumunda, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletme olan elektrik dağıtım işletmesinin sahibi ve varsa işleteninin TBK m.71 

düzenlemesi uyarınca sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Zira zarar, zarar 

görenin kusurlu davranışı neticesinde doğmaktadır.  
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        Zarar görenin kusurunun zararın başlıca sebebini teşkil edecek oranda ağır 

olmaması durumunda ise önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibinin ve 

varsa işletenin sorumlu olacağı tazminat miktarında indirim yoluna gidilecektir. 

 

Hemen belirtelim ki ortak kusur, mağdurun manevi zararının tazmin 

edilmesini gereksiz kılacak şiddetteyse, tazminat talep edilebilmesi mümkün 

olmayacaktır.
94

 Buna göre, tehlike sorumluluğunda ortak kusur bulunması 

ihtimalinde, mağdurun manevi tazminat talep etmesi kural olarak mümkün olacak ve 

fakat bu kusurun manevi zararın tazmini gereksiz kılacak kadar büyük olmaması şartı 

aranacaktır. 

 

1.5.2.4. Üçüncü Kişinin Kusuru 

 

     Üçüncü kişinin kusurunun illiyet bağını keserek sorumluluğun kurulmasını 

engellemesi, zarar görenin kusurunda olduğu gibi üçüncü kişinin kusurunun belli bir 

oranda olmasına bağlıdır. Üçüncü kişinin kusurunun illiyet bağını kestiğinden söz 

edilebilmesi için, üçüncü kişinin kusuru doğan zararın tek sebebi olmalıdır.
95

  

 

      Kusur sorumluluğunda olduğu gibi, kusursuz sorumluluk ve dolayısıyla 

tehlike sorumluluğu hallerinde de üçüncü kişinin ağır kusurunun illiyet bağını 

keserek sorumluluğun kurulmasını engellediği kabul edilmektedir.
96

 Ancak doktrinde 

ve Yargıtay kararlarında,
97

 büyük tehlike arz eden işletmelerin faaliyetlerinden doğan 

zararlar açısından, üçüncü kişinin kusuru ile illiyet bağının kesilmeyeceği zira 

üçüncü kişinin hiçbir kusurunun bu yoğunluğa ulaşamayacağı ve işletme sahibini 

sorumluluktan kurtarmaya yetmeyeceği ifade edilmektedir. TBK m.71 hükmünün 

uygulaması açısından, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden 

zarar doğması ve üçüncü kişinin kusurunun doğan zararın tek sebebi olması 
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durumunda, üçüncü kişinin kusuru, önemli ölçüde tehlike arz eden işletme faaliyeti 

ile doğan zarar arasındaki illiyet bağını keserek sorumluluğun kurulmasını 

engelleyecektir. Büyük tehlike arz eden işletmelerin faaliyetlerin doğan zararlar 

açısından, üçüncü kişinin kusuru ile illiyet bağının kesilemeyeceğinin öne sürülmesi 

isabetli değildir zira ancak üçüncü kişinin kusurunun belli bir yoğunluğa ulaşması 

ihtimalinde illiyet bağının kesilmesi söz konusu olmaktadır. Üçüncü kişinin 

kusurunun asla büyük tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan zararda, 

tehlike olgusunu bertaraf ederek zararın tek sebebi olacak yoğunluğa ulaşamayacağı 

görüşü eleştirilebilir. Üçüncü kişinin kusurunun tehlike olgusunu bertaraf 

edemeyecek seviyede olması durumunda sorumluluk zaten kurulacaktır. TBK m.71 

düzenlemesinin uygulama alanının şekilde bir teoriyle baştan kısıtlanmasının yerinde 

olmadığı ifade edilebilecektir. 

 

     Hemen belirtelim ki, üçüncü kişinin kusurunda, mağdurun ortak 

kusurundan farklı olarak
98

, üçüncü kişinin kusurunun illiyet bağını kesecek 

yoğunlukta olmaması durumunda, tazminattan indirim yapılması söz konusu olmaz. 

Buna göre, TBK m.71 uygulamasında, üçüncü kişinin kusurunun illiyet bağını 

kesecek yoğunlukta olmaması durumunda, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

sahibi ve varsa işleteni tarafından, üçüncü kişinin hafif kusurundan bahisle 

tazminattan indirim yapılması talep edilemeyecektir. Üçüncü kişinin kusurunun çok 

nadir durumlarda önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyeti ile bu 

faaliyetten doğan zarar arasındaki illiyet bağını kesebilecek yoğunlukta olduğu kabul 

edildiğinde, kusurun hafif kusur teşkil ettiğinde tazminattan indirim yapılmasını 

sağlamadığından, üçüncü kişinin kusurunun çoğu zaman hiçbir sonuç doğurmayacağı 

ifade edilebilir.  

 

1.5.3. Sorumsuzluk Anlaşması 

 

      Taraflar arasında yapılacak bir sorumsuzluk anlaşması ile borçlunun 

                                                           
 
98

 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler – 2, s. 116. 



143 
 

sorumluluğunun daraltılması ve hatta kaldırılması mümkündür.
99

 Söz konusu 

sözleşme en geç sorumluluğun doğmasına kadar yapılabilir.
100

 Ancak hemen 

belirtelim ki, sorumsuzluk anlaşması, güçsüz taraf aleyhine adaletsiz sonuçlara yol 

açabilmektedir. Bu nedenle TBK m. 115 ve m.116 düzenlemelerinde, sözleşmeden 

doğan sorumluluk açısından sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin bazı kısıtlamalar 

getirilmişse de, aynı sınırlamalar haksız fiil sorumluluğuna ilişkin olarak TBK’de 

öngörülmemiştir.  

 

      Sözleşmeden doğan sorumluluk açısından, borçlunun sorumluluğunun, 

taraflar arasındaki sözleşmeye sorumsuzluk şartı eklenerek yahut ek bir sözleşme 

yapılarak daraltılması ya da kaldırılması mümkünken, doktrinde haksız fiilden doğan 

sorumlulukta sorumsuzluk anlaşmasına ilişkin tartışma bulunmaktadır. Bir görüşe 

göre, haksız fiillere ilişkin sorumsuzluk anlaşması yapılması mümkün değildir zira 

haksız fiil işlenmekle tüm topluma karşı bir ihlal söz konusu olmaktadır.
101

 Karşı 

görüşe göre ise, kamu düzenine verilen önemin bu kadar geniş anlaşılmaması gerekir 

ve haksız fiil sorumluluğu açısından da sorumsuzluk anlaşması yapmak 

mümkündür.
102

 Haksız fiil sorumluluğu açısından sorumsuzluk sözleşmesinin 

yapılmasının mümkün olduğunu ileri süren bir diğer görüşe göre ise, sorumsuzluk 

anlaşmasının konusunu teşkil eden zarar maddi zarar ise geçerli ve fakat manevi 

zarara ilişkin sorumsuzluk anlaşması ise geçersizdir.
103

  

 

       Yukarıda da ifade edildiği üzere, sorumsuzluk anlaşması en geç 

sorumluluğun doğması anına kadar yapılabildiğinden, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden zarar doğmadan önce sorumsuzluk anlaşması 

yapılabilecektir. Buna göre sorumsuzluk anlaşmasının uygulama alanına daha çok 

                                                           
 
99

 Sorumsuzluk anlaşmalarına ilişkin detaylı bilgi için bkz. Nilgün Başalp, Sorumsuzluk 

Anlaşmaları, İstanbul, XII Levha, 2011. 
100

 Sermet Akman, Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul, 1976, s. 43. 
101

 İlhan Alnıak, “Mesuliyetten Kurtulma Kayıtları”, İÜHFM Ord. Prof. Kemalettin Birsen’e 

Armağan, C.XXXV., S.1-4, 1970, s.333; Karş. Ali Erten, Türk Sorumluluk Hukukunda 

Sorumsuzluk Şartları, İstanbul, 1977, s. 165. 
102

 Baş, a.g.e., s. 153. 
103

 Akman, a.g.e., s. 114. 



144 
 

söz konusu işletmede işçi sıfatı ile bulunan kişiler dâhil olacaktır. Buna göre, işletme 

sahibi ve işletenin, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan 

maddi zararlara ilişkin sorumlu olmayacağının kararlaştırılması mümkün 

olabilecektir. Manevi zararlara ilişkin sorumsuzluk anlaşması yapılmasını yasaklayan 

bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak manevi zararların sorumsuzluk anlaşması ile 

kaldırılmasının mümkün olmadığı aksi durumda kişilik haklarına aykırılığın söz 

konusu olacağı ileri sürülmektedir.
104

 Ayrıca, Widmer/Wessner Tasarısı’nın 57. 

maddesinde, tehlike sorumluluğunu da içine alacak şekilde ölüm nedeniyle doğan 

sorumluluğu, fiziksel ve ruhsal bütünlüğe ya da çevreye yapılan saldırılardan doğan 

sorumluluğu sınırlandıran ya da kaldıran anlaşmaların kesin hükümsüz olduğu 

öngörülmektedir.
105

 

     

1.6. Tazminatın Talep Edilmesi 

 

     Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar gören 

kişi, sorumlu kişilerden zararının tazmin edilmesini talep edecektir. Bu durumda, 

zarar gören kişinin, zararının tazminini ne şekilde talep edeceği hususu gündeme 

gelmektedir. 

 

      Kural olarak, zarar gören kişi zararının tazminini, sorumlu kişilere karşı 

açacağı bir tazminat davası ile talep edebilecektir. Ancak, haksız fiillerde 

zamanaşımını düzenleme altına alan TBK m. 72 düzenlemesinde, BK’deki “zarar ve 

ziyan yahut manevi zarar namıyla nakdi bir meblağ tediyesine müteallik dava” 

ibaresinin yerine, “tazminat istemi” ibaresi kullanılmıştır.  

 

Doktrinde, bu nedenle artık zarar görenin tazminat talebini dava dışında da 
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ileri sürebileceği, tazminat talebinin  dava yoluyla ileri sürülmesinin zorunluluk 

olmaktan çıktığı ileri sürülmektedir.
106

  

 

1.7. İspat Yükü 

 

      TBK m. 50 düzenlemesine göre, zarar gören zararını ve zarar verenin 

kusurunu ispat yükü altındadır.
107

 Kusursuz sorumluluğa dayanarak zararının 

tazminini talep eden zarar görenin, zarar verenin kusurunu ispat etmesine gerek 

bulunmamaktadır ve fakat haksız fiile ilişkin diğer şartları ispat yükü altındadır.
108

 

 

         TBK m. 71 düzenlemesine dayanarak zararının tazminini talep edecek olan 

zarar gören kişi, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan 

zarara sebep olan olayı ya da olguyu, söz konusu zararı ve zarar ile zarara sebep olan 

olay ya da olgu arasındaki illiyet bağını ispat yükü altında olacaktır.  

 

      Doktrinde de ifade edildiği üzere, kusursuz sorumluluk hallerinde, zarar 

görenin zararı ve nedensellik bağını ispatında güçlükler yaşanabilmektedir.
109

 Bu 

nedenle ispat kolaylığı sağlanması açısından bazı görüşler öne sürülmekte ve ispat 

yükü kurallarında birtakım değişikliklerin yapılması söz konusu olabilmektedir.
110

 

Bu görüşlerden ilki, emarelerin ispatının yani yaşam deneyimlerine dayanarak 

dolaylı olarak ispatın yeterli olduğuna ilişkindir.
111

 Örneğin, zarar görenin nükleer 

tesiste çalışması ispat için yeterli görülebilmektedir. Bu görüş, TBK m.71 

düzenlemesinin uygulama alanı açısından çok önemlidir. Zira önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletmenin faaliyetinden zarar gören şahsın, zararı ve zarar ile zarara sebep 
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olan olay arasındaki illiyet bağını ispat etmesi bağlamında, söz konusu işletmede 

çalışıyor olması yeterli sayılabilecek ve zarar ile zarara sebep olan olay arasında 

illiyet bağı bulunmadığını ispat yükü sorumlulara geçecektir. İspat kolaylığı 

açısından önemli olan bir diğer görüş ise, kuvvetli emarelerin ispat için yeterli 

olmasıdır ve söz konusu emarelerin aksinin kabulü için özel sebep gerekmektedir.
112

  

Örneğin, nükleer tesisteki radyoaktif sızıntıdan sonra kansere yakalanan kişinin, söz 

konusu sızıntı dolayısıyla kansere yakalandığı kabul edilecektir.
113

 

 

      Kusursuz sorumlulukta ispat kolaylığı açısından ispat yükünün yer 

değiştirmesi kurumundan da yararlanılabilmektedir. Doktrinde, tehlike 

sorumluluğunda ispat yükünün yer değiştirmesi ve bu hususa ilişkin kanunda açık 

düzenleme yer alması gerektiği ileri sürülmektedir.
114

 

 

2. Sorumlulukların Yarışması 

 

2.1. Genel Olarak 

 

      Aynı zarar nedeni ile aynı sorumlu kişinin farklı hukuki sebeplere dayanılarak 

sorumlu tutulabilmesi, sorumlulukların yarışması kavramını ifade etmektedir.
115

 

Başka bir ifadeyle, bir kişinin başka bir kişiye karşı farklı hukuksal nedenlere dayalı 

olarak ve fakat aynı sonuca yönelen taleplerde bulunabilmesidir.
116

  Bu noktada, 

zarar görenin tazminata ilişkin talep hakkını hangi yönde kullanacağı önem arz 

etmektedir.
117

 Zarar görenin, tazminat talebi açısından farklı sorumluluk türleri 

arasında seçimlik hakkını haiz olduğu ya da bir talebin varlığı başkaca bir 

sorumluluk düzenlemesine dayanılarak tazminat talebini engellediği şeklinde 

düşünülmesi mümkün gözükmektedir.   
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      Türk hukukunda, tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm ve özel 

düzenlemeler bir arada yer almaktadır. Aynı konuya ilişkin hem genel düzenlemenin 

de hem de özel düzenlemenin yer alması karşısında yukarıda da belirttiğimiz üzere 

iki şekilde düşünülebilir. İlk olarak, sorumluluk sebeplerinden birinin varlığının 

diğerine dayanma imkânını ortadan kaldıracağı; ikinci olarak da zarar görenin 

dilediği sorumluluk sebebini tercih edebileceği ve fakat bu durumda seçmediği hakka 

dayanamayacağı ileri sürülebilir.  

 

      Hemen ifade edelim ki, eğer tehlike sorumluluğuna ilişkin özel düzenleme, 

TBK’deki genel düzenleme olan m.71 hükmünden farklı hükümler içeriyorsa, tehlike 

sorumluluğuna ilişkin özel düzenleme, TBK m.71 düzenlemesine tercih edilecektir 

fakat bu genel hükmün uygulama alanından çıkması anlamına gelmemektedir.
118

 Zira 

özel düzenlemede boşluk olması durumunda, genel hüküm ile bu boşluklar 

doldurulacaktır. Buna göre, tehlike sorumluluğuna ilişkin özel düzenlemelerde, TBK 

m.71 hükmünde yer almayan yahut farklı düzenlenmiş hususlarda özel düzenlemenin 

uygulama alanı bulacağı açıktır. Örneğin, özel düzenlemede zamanaşımı süresi farklı 

öngörülmüş olabilir.
119

 Bu durumda, TBK m.71 düzenlemesi açısından uygulama 

alanı bulacak olan haksız fiillere ilişkin zamanaşımı süreleri düzenleyen TBK m. 72 

hükmü uygulama alanı bulmayacaktır.  

 

      Sorumlulukların yarışma bağlamında dikkat edilmesi gereken hususlar, zarar 

görenin zararını sadece bir kere tazmin ettirebileceği ve farklı sorumluluk 

sebeplerine ilişkin unsurları birleştirerek tazminat talebinde bulunamayacağıdır. 

Buna göre, önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar gören 

kişi, söz konusu talebini hem sözleşmeye aykırılığa hem de TBK m.71 

düzenlemesine dayandırabiliyor ise, iki sorumluluktan birine dayalı olarak zararını 

tazmin ettirdikten sonra, diğeri için tekrar tazminat talep edemez. Ayrıca zarar gören, 

tercih ettiği sorumluluk türünün unsurları ile tercih etmediği diğer sorumluluk 
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türünün unsurlarını birleştiremeyecektir. Örneğin sözleşmeye aykırılık bağlamında 

öngörülen ispat yükünün yer değiştirmesi unsurunu, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden zarar gören kişi, TBK m.71 düzenlemesine dayanarak talep 

ettiği tazminatta ileri süremeyecektir.
120

  

     

2.2. Genel Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması 

 

      Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğması ve 

zarardan sorumlu olan kişilerin kusurunun bulunması durumunda, söz konusu 

kişilerin haksız fiil sorumluluğu da söz konusu olacaktır. Bu durumda, söz konusu iki 

sorumluluğun yarışacağı ve zarar görenin bu noktada bir seçimlik hakkının 

bulunduğu ileri sürülebilecektir.
121

 Buna göre, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden zarar gören kişi, isterse TBK m.49 ya da TBK m.71 

düzenlemesine dayanarak tazminat talebinde bulunacaktır. Zarar gören kişinin TBK 

m.49 düzenlemesine dayanarak tazminat talep etmesi durumunda, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin sahibi ve varsa işleteninin, zararın doğmasında kusurlu 

olduğunu ispat edecektir.
122

 Ancak zarar görenin TBK m.71 düzenlemesine 

dayanarak zararının tazminini talep etmesi durumunda, söz konusu sorumluluk 

kusursuz sorumluluk olduğundan, işletme sahibi ve varsa işletenin kusurunu ispat 

yükü altına olmayacak ve ayrıca kendisine ispat yükü bağlamında bazı kolaylıklar 

sağlanması yoluna da gidilebilecektir. Yani, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, zarar gören kişinin TBK m.71 

düzenlemesine dayanarak zararının tazminini talep etmesi, hem sorumlu kişilerin 

kusurunu ispat etmek zorunda olmaması, sorumlu kişilerin sorumluluktan kurtuluş 

imkânlarının neredeyse olmaması ve ispat yükü açısından kolaylıklar sağlanabilmesi 

nedenleriyle, lehine olacaktır.  

                                                           
 
120

 Tehlike sorumluluğu açısından sözleşmeye aykırılık durumunda olduğu gibi ispat yükünün ters 

çevrilmesi şeklidne davacı lehine bir kural bulunmasa da, ispat bakımından davacı lehine başkaca 

teoriler benimsenmektedir. 
121

 Tehlike sorumluluğuna ilişkin olmamakla beraber, yine bir kusursuz sorumluluk türü olan bina 

veya yapı eserlerinden doğan sorumluluk ve haksız fiil sorumluluğunun yarışacağını kabul eden 

görüşler mevcuttur. Bkz. Erişgin, Kıyas, s.95; Nevzat Koç, Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin 

Sorumluluğu, Ankara, 1990, s. 99. 
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 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 78. 
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      Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğması 

durumunda, sorumlu kişilerin kusurlu olması durumunda dahi, TBK m.49 

düzenlemesine dayanılarak tazminat talebinde bulunulamayacağı da ileri sürülebilir. 

Zira doktrinde, bina veya yapı eserlerinden doğan sorumluluk bağlamında, söz 

konusu sorumluluk ile haksız fiil sorumluluğu arasında genel hüküm özel hüküm 

ilişkisi olduğu ileri sürülmektedir.
123

  

 

      Katıldığımız görüş, genel haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen TBK m.49 

düzenlemesi ile TBK m.71 düzenlemesinin yarışacağıdır. Her ne kadar, tehlike 

sorumluluğuna ilişkin düzenleme, genel bir kusursuz sorumluluk düzenlemesi teşkil 

etmese ve uygulama alanı TBK m.49 düzenlemesi kadar geniş olmasa dahi, TBK m. 

71 düzenlemesinin, TBK m.49 düzenlemesi karşısında özel hüküm olduğu ileri 

sürülemeyecektir. Bu durumda, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

faaliyetinden zarar gören kişinin, söz konusu işletmenin sahibi ve varsa işleteninin 

kusurlu olması durumunda, TBK m.49 düzenlemesine dayanarak zararını talep 

etmesine ilişkin kanuni bir engel bulunmamaktadır. Burada, zarar gören tarafından 

yapılması gereken bir seçim söz konusudur. Bu durumda, TBK m.60 düzenlemesi de 

göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu düzenlemeye göre, bir kişinin 

sorumluluğu, birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini 

istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim 

imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verecektir. Buna göre, TBK m.49 

düzenlemesine, tehlike sorumluluğunun varlığı durumunda başvurulmasına engel bir 

kanuni düzenleme bulunmadığına göre, zarar görenin talebine göre tazmin yöntemi 

şekillenecektir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden zarar gören kişinin, TBK m.71 düzenlemesine dayanarak 

zararını talep etmesi daha lehine olacağından, TBK m.49 düzenlemesine dayanılarak 

zararın tazmininin tercih edilmemesi gereken bir yöntem olduğunu ifade etsek de, bu 

yöntemin tercihini açısından bir engel olmadığını da belirtmek isteriz.  
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 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 609; Tandoğan, Sözleşme Dışı, s. 162; Gürsoy, 

Davaların Telahuku, s.175; Koç, a.g.e., s. 31; Baş, a.g.e., s. 163. 
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      Zarar gören tarafından zararının tazminin bağlamında bir tercih yapılmamış 

ise, hâkim tarafından TBK m.60 gereğince, zarar gören için elverişli olan sorumluluk 

sebebi somut olaya uygulanacaktır.  

 

2.3. Diğer Kusursuz Sorumluluk Halleri ile Yarışma 

 

  TBK m.71 düzenlemesi ile başkaca kusursuz sorumluluk düzenlemelerinin 

yarışması mümkündür. Bu durumda, zarar gören, dilediği kusursuz sorumluluk 

düzenlemesine dayanarak zararının tazminini talep edebilecektir.  

 

      Zarar gören tarafından zararının tazminin bağlamında bir tercih yapılmamış 

ise, hâkim tarafından TBK m.60 gereğince, zarar gören için elverişli olan sorumluluk 

sebebi somut olaya uygulanacaktır.  

 

2.4. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ile Yarışma 

 

      TBK m. 71 düzenlemesi ile sözleşmeden doğan sorumluluğun yarışması 

mümkündür. Zira önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi ve varsa işleteni 

arasında, söz konusu işletmenin faaliyetinden zarar gören kişi arasında bir sözleşme 

ilişkisinin varlığı söz konusu olabilir.  

 

      Tehlike sorumluluğu ile sözleşmesel ilişkinin kesişmesi bağlamında 

uygulama açısından da büyük önem arz eden işverenin sorumluluğu örnek olarak 

verilebilir.  İşverenin işçiyi gözetme borcuna aykırı davranması, hizmet sözleşmesine 

aykırılık dolayısıyla sorumluluk yanı sıra, haksız fiil sorumluluğu da oluşturur. 

İşveren ancak gerekli önlemleri aldığını kanıtlayarak söz konusu sorumluluktan 

kurtulabilir.  

 

       İşverenin işçiyi korumak adına önlem alması yükümlülüğü, kişi varlıklarını 

doğrudan doğruya korumak amaçlı emredici hüküm teşkil ettiğinden, işverenin 
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haksız fiil hükümlerine göre de sorumlu tutulması mümkündür.
124

 Yani, işverenin 

sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluğu ile haksız fiil sorumluluğu yarışır.
125

 

Kusursuz sorumluluk hallerine dayanılarak tazminat talep edilmesinin, sözleşmeye 

aykırılık hükümlerine dayanılarak tazminat talep edilmesinden daha avantajlı 

olacağının kabulü gerekmektedir. Buna göre, işçinin iş kazası ve meslek hastalığı 

dolayısıyla zarara uğraması durumunda, zararının Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından 

karşılanmayan kısmı açısından, sözleşmeye aykırılık hükümlerine veya kusursuz 

sorumluluğun bir türü olan tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil eden 

TBK m.71 düzenlemesine dayanmasının mümkün olduğu ileri sürülebilir. Bu 

durumda işçinin, işverenin işletmenin sahibi olduğunu, işletmenin önemli ölçüde 

tehlike arz eden bir işletme olduğunu, zararın önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden doğduğunu ispat etmesi gerekli ve yeterli olacaktır.  

 

        Hemen belirtmek gerekir ki, TBK m.417/3’de, kanuna ve sözleşmeye aykırı 

davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik 

haklarının ihlaline bağlı zararların tazmininin, sözleşmeye aykırılıktan doğan 

sorumluluk hükümlerine tabi olduğunun belirtilmesinin yukarıdaki açıklamalarımızı 

değiştirmeyeceğinin kabulü gerekmektedir. Bu durumda, önemli ölçüde tehlike arz 

eden bir işletmede çalışan işçinin, söz konusu işletmenin faaliyeti dolayısıyla zarar 

görmesi durumunda, hem sözleşemeye aykırılık hükümlerine hem de TBK m.71 

düzenlemesine göre zararının tazminini talep etmesi mümkündür. Bu durumda, zarar 

görenin TBK m.71 düzenlemesine dayanarak zararının tazmini talep etmesi daha 

lehine olacaktır. Zira işçinin, hizmet sözleşmesine aykırılık dolayısıyla dava açması 

durumunda, işverenin kusurunu ispat etmesi gerekmektedir. TBK m.71 

düzenlemesine göre zararın tazmin edilmesi durumunda ise, davacı işçinin işverenin 

kusurunu ispat etmesi gerekmeyecek, ispat yükü bağlamında birtakım kolaylıklar 

sağlanması söz konusu olabilecek ve davalı işveren kusursuzluğunu ispatlayarak 

sorumluluktan kurtulamayacaktır. Sözleşmeye aykırılık dolayısıyla sorumluluk, 

sadece zamanaşımı açısından davacı işçi lehine sonuç doğurabilir. Tehlike 
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 Akın, Maddi Tazminat, s. 95. 
125

Hakların yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gürsoy, Hakların Telahuku;  Tekinay vd., 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 981 vd. 
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sorumluluğu bağlamında zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren en fazla 

10 yıl olabilmektedir. Bu durum, uygulamada bazı durumlarda olumsuzluklara yol 

açabilecektir zira fiilin işlendiği (olayın meydana geldiği) tarih, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin faaliyete başladığı tarih olarak kabul edilebilecektir.
126

 

Sözleşmeye aykırılık durumunda ise, sözleşmeye aykırılıktan itibaren başlayan bir 10 

yıllık zamanaşımı süresi söz konusu olacaktır.  

 

      Zarar gören tarafından zararının tazminin bağlamında bir tercih yapılmamış 

ise, hâkim tarafından TBK m.60 gereğince, zarar gören için elverişli olan sorumluluk 

sebebi somut olaya uygulanacaktır.  

     

3. Zarar Tehlikesinin Önlenmesi Talebi 

 

      TBK m. 70 düzenlemesinde, bir başkasına ait bina veya diğer yapı 

eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişinin, bu tehlikenin giderilmesi 

için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebileceği 

öngörülmektedir.
127

 Bu düzenlemenin esas uygulama alanı bina ve yapı eserlerinden 

doğan sorumluluk olsa da
128

 tehlike sorumluluğu kapsamında da uygulama alnı 

bulması mümkündür. Zira doktrinde ifade edildiği üzere, tehlikenin giderilmesini 

talep edebilecek kişiler, TMK m. 730 düzenlemesinde olduğu gibi sadece komşular 

değil, üçüncü kişilerdir.
129

  

 

      Her ne kadar TBK m.70 düzenlemesinde, bina ve yapı eserlerinden zarar 

görme hususundan bahsedilse de, doktrinde de yerinde olarak ifade edildiği üzere, 
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 TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı açısından zamanaşımı hakkında açıklamalarımız için 

bkz. yuk. s. 131 vd. 
127

 Söz konusu düzenleme, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 59. maddesini karşılamaktadır. TBK m.70 

düzenlemesinde, madde aynen korunmuştur ancak BK m.59,1’de geçen “zuhura gelecek bir zarara 

maruz olan kimsenin, tehlikeyi bertaraf etmek için” şeklindeki ibare yerine, TBK m.70 
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önlemlerin alınmasının istenebilmesi için zararın doğmasının şart olduğu şeklindeki yanlış izlenimin 

ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 
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 TBK açısından bina ve yapı eserlerinden doğan sorumlulukta zarar tehlikesinin önlenmesine ilişkin 

ayrıntılı açıklama için bkz. Baş, a.g.e., s. 177 vd. 
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 Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 600; İmre, Tehlikeli Şeyler, s. 428. 
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önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler de bina ve yapı eseri mahiyetindedir.
130

 

Zira tehlike sorumluluğuna konu olacak işletmeler çoğu zaman sanayi işletmeleri 

olacaktır ve bu işletmelerden zarar görme tehlikesi ile karşılaşılması mümkündür. Bu 

durumda, ortaya çıkacak zarar TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanına girecek 

dahi olsa, zarar doğmadan önce TBK m.70 düzenlemesine dayanılarak zarar 

doğmasının önüne geçilmesi mümkündür.  

 

      Bina ve yapı eserlerinden zarar görme tehlikesi dolayısıyla, TBK m.70 

düzenlemesine dayanılarak bu tehlikenin giderilmesi için hak sahiplerinden talepte 

bulunulmasına rağmen, hak sahipleri söz konusu talebi yerine getirmekten kaçınırsa, 

masrafı ona ait olmak üzere bu tedbirlerin onun hesabına kendisi tarafından 

alınmasına izin verilmesini hâkimden talep edebilir.
131

  

 

      TBK m.70 düzenlemesine göre zarar tehlikesinin önlenmesi için zararın 

doğması gerekmemektedir. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden 

zarar doğmuş ise de, zarar gören bu zararın giderilmesini talep edebileceği gibi, bu 

taleple beraber ya da bu talepten bağımsız olarak TBK m.70 düzenlemesine dayalı 

olarak talepte bulunabilir.
132

 

 

      Bu düzenlemenin TBK m.71 açısından da önem arz eden uygulama alanından 

biri baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin olacaktır. Özellikle bu örneği 

vermemizin sebebi, Yargıtay’ın halihazırda baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin 

vermiş olduğu kararların mevcut olmasıdır. Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız 

üzere Yargıtay baz istasyonlarından doğan zararlara ilişkin verdiği kararlarda, baz 

istasyonlarının uzun vadede insan sağlığına zarar veren tehlikeli işletmeler olduğu ve 

ileride zarar doğacağına ilişkin endişenin zarar teşkil ettiğinden bahisle söz konusu 

baz istasyonlarının kaldırılmasını öngörmektedir.
133

 TBK m.70 düzenlemesi ile baz 

istasyonlarının kaldırılması doğrudan talep edilebilir. Böylece, TBK m.71 
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 Çelik, a.g.m., s. 6. 
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 Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 600. 
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 Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 600. 
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düzenlemesinin uygulama alanına giren ve fakat zamanaşımı dolayısıyla tazmini 

bağlamında bazı engeller ile karşılaşması muhtemel olan baz istasyonları nedeni ile 

uzun vadede insan sağlığı üzerinde doğacak zararların, doğmadan önce önüne 

geçilmesi mümkün olabilecektir.  

 

      Hemen belirtelim ki, TBK m.70 düzenlemesinin uygulama alanı sadece 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler olmayıp önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmeler bağlamında da sadece baz istasyonları ile sınırlı değildir. Örneğin, fabrika 

bacasından çıkan dumanların havayı kirletmemesi için filtre takılması ve baz 

istasyonları gibi insan sağlığı açısından uzun vadede zararlı olacak diğer işletmelerin, 

örneğin nükleer tesislerin kaldırılmasının da TBK m. 70 düzenlemesine dayanılarak 

talep edilmesi mümkündür.
134

 Bu nedenlerle söz konusu düzenlemenin hem 

konumuz olan TBK m.71 düzenlemesi açısından, hem de genel anlamda sorumluluk 

hukuku açısından olumlu bir düzenleme olduğu kanaatindeyiz. 

 

4. Zorunlu Sorumluluk Sigortası 

 

4.1. Genel Olarak 

 

     Teknolojinin gelişmesi ile tehlikeli olgular da artmıştır
135

 ve bu olgular 

toplum için vazgeçilmesi mümkün olmayan birtakım yararlar sağlarken, topluma 

önüne geçilemez zararlar da verebilmektedir.  Bu nedenle, sorumluluk hukukunun 

yanında, sorumluluk sigortasının gelişmesi de zorunluluk haline gelmiştir.
136

 Zira 

günümüzde kadercilik fazla rağbet gören bir anlayış biçimi olmaktan çıkmıştır. Artık 
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the Law of Torts, Edited by Mark Kuperberg and Charles Beitz, Rowman&Littlefield Publishers, 
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kişiler, onları tehdit eden risklere karşı birtakım tedbirler almak yoluna 

gitmektedir.
137

 Bu da sigorta kavramının yaygınlaşması ve önem kazanmasını 

sağlamaktadır. 

 

      Tehlikeli olguların artmasına paralel olarak piyasada önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletmelerin de sayısı artmıştır. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin 

faaliyetlerinden toplumun sağladığı yarardan vazgeçilmesi mümkün olmadığından, 

hukuk düzeni bu faaliyetlere izin vermekte ancak bu faaliyetlerden doğacak 

zararların telafisi açısından dengeyi sağlamak adında tehlike sorumluluğu 

öngörmektedir. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin sayısının artması ve TBK 

m. 71 düzenlemesinin gerekçesinde belirtildiği üzere, tehlike sorumlulukları alanının 

özel kanunlar ile düzenlenmesinin yetersizliği dolayısıyla
138

, tehlike sorumluluğuna 

ilişkin genel bir düzenleme yapılması akımı doğmuştur. Türk kanun koyucusu da bu 

akımı takip ederek TBK’de tehlike sorumluluklarına ilişkin genel hüküm teşkil eden 

m.71 düzenlemesine yer vermiştir. Bu durumda önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden doğan zarardan işletme sahibi ve varsa işleten kusursuz 
139

 

ve müteselsilen sorumlu tutularak, toplumun sağladığı vazgeçilemez fayda ile önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğacak önüne geçilemez zarar 

arasındaki denge sağlanmış olmaktadır. Ancak bu noktada karşımıza girişimcilerin 

ekonomik faaliyetten cayması riski çıkmaktadır. Zira modern sorumluluk hukukunda 

meydana gelen zararın tazmini amacına ağırlık verilmektedir
140

 ve TBK m.71 

düzenlemesi de bu amaca hizmet etmektedir. TBK m.71 düzenlemesinde, doğan 

zarardan işletme sahibi ve varsa işletenin sorumlu tutulmasının amacı, işletme sahibi 

ve işletenin, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar doğmasını 

önlemek adına gösterilebilecek tüm özeni göstermelerini sağlamaktan çok, söz 

konusu işletmenin faaliyetinden doğan zararın karşılanması amacı yatmaktadır. Zira 
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önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan zarar, çoğu zaman 

önüne geçilemeyecek bir zarardır. Buna göre önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin sahibi ve varsa işleteni, büyük bir ekonomik risk altındadır. Girişimcilerin 

bu ekonomik risk altına girebilmeleri için önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

sahibine sağladığı yarar ile bu işletmenin faaliyetinden doğan zarar arasında denge 

sağlanmalıdır. Bu denge sağlanamaz ise girişimciler ekonomik risk altına 

giremeyecek ve sağladığı yarar toplum için vazgeçilemez olan önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletmelerin kurulması risk altına girecektir. Bu nedenle toplum, önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmelerin faaliyetlerinden doğacak zarardan, işletme sahibi 

ve varsa işletenin tehlike sorumlusu olarak kabulü ile koruma altına alınırken; 

işletmenin sahibi ve varsa işleteninin büyük ekonomik risk almasını sonuçlayacak 

olan bu korumanın karşısında sorumluluk sigortası yer almaktadır.   

 

Bahsi geçen dengenin sağlanmasının yanı sıra sorumluluk sigortası sayesinde, 

kusursuz sorumluluk ve özellikle de tehlike sorumluluğu hallerinin, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletme sahibini, kusuru olmaksızın işletmenin faaliyetinden doğan 

zarardan sorumlu tutulmasına yol açmasının adil olmayacağı düşüncesini de ortadan 

kaldırmaktadır.
141

 Zira önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi, sorumluluk 

sigortası sayesinde, ekonomik olarak da mahvına yol açmadan tehlike sorumluluğu 

açısından zararların tazminini sağlayabilecektir.  

 

        Sorumluluk sigortasının amacı, sigorta ettirenin üçüncü kişilere verebileceği 

zararlardan ötürü bu zararın giderilmesi için sigorta ettirenin malvarlığının 

azalmasını önlemektir.
142

 Sorumluluk sigortası sayesinde, kusurlu olmayan tehlike 

sorumlusu yani önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi ve varsa işleteni, 

sigorta yaptırmak suretiyle tazminatı ödeme riskini sigorta şirketlerine 

aktarabilecektir.
143

 Doktrinde de, sigorta ettirilebilmelerinin, tehlike 
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sorumluluklarının ekonomik taşınılabilirliğini sağlayan en önemli unsur olduğunu 

ifade edilmektedir.
144

 

 

      Ayrıca unutmamak gerekir ki, sorumluluk sigortasında sigorta ettirenin 

malvarlığının korunması yanında, zarara uğrayan üçüncü kişilerin zararlarının 

giderilmesi de amaçlanmaktadır. Bu açıdan, tehlike sorumluluğunda sorumluluk 

sigortasının önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin sahipleri ve varsa 

işletenlerinin malvarlığı yanında, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

faaliyetinden zarar gören üçüncü kişilerin zararlarının karşılanması açısından da 

oldukça önemli olduğu söylenebilir. Hatta önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmelerin faaliyetinden doğacak zararların çok büyük kitleleri etkiletebilme 

ihtimali karşısında, sorumluluk sigortasının önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri ve zarar gören üçüncü kişilerin 

zararlarının tazminin açısından olmazsa olmaz bir unsur teşkil ettiği dahi ifade 

edilebilir. 

 

5.2. Zorunlu Sorumluluk Sigortası Açısından Üst Sınır Gösterilmesi 

 

     TBK m. 71 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

sahibi ve varsa işleteninin, işletmenin faaliyetinden doğan zararlara karşı 

yaptıracakları sorumluluk sigortasına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. 

Hükümde, sorumluluk sigortasına ilişkin açık bir düzenleme yer almaması sorun 

teşkil etmemekte ve fakat sorumluluğun miktarına ilişkin bir üst sınır belirlenmemiş 

olması, uygulamada sigorta şirketleri ve dolayısıyla önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmeler açısından sorun teşkil edip etmeyeceği akla gelebilir. Doktrinde de, 

kusursuz sorumluluk halleri açısından, sorumluluğun parasal olarak üst sınırının 

belirlenmesi bir gereklilik olarak ifade edilmektedir.
145

 Bazı hukuk sistemlerinde de, 

özel hükümlerle öngörülen kusursuz sorumluluklarda birbirlerinden farklı 
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miktarlarda parasal üst sınır öngörülmektedir.
146

 Zira sigorta şirketleri, üst sınırı belli 

olmayan bir zararı üstlenmek istemeyecek ya da önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin sahibi ve varsa işleteni açısından çok yüksek prim ödeme zorunluluğu söz 

konusu olabilecektir. Özellikle tehlike sorumluluğu gibi bir sorumluluk türünde ne 

denli büyük zararlar doğabileceği göz önüne alındığında, sigorta şirketlerinin üst 

sınırı belirsiz bir zarara sigorta yapmayı reddetmesi, düşük meblağlı zararlar için 

sigortalama yoluna gitmesi
147

 ya da çok yüksek prim ödenmesini talep etmesinin 

arkasında yatan sebebin anlaşılması oldukça kolaydır. Doktrinde ise, mali sorumluluk 

sigortasına ilişkin bir üst sınır tespitinin gerekli olmadığı zira sigorta şirketinin 

sigorta sözleşmesinde sigortacı tarafından kabul edilen rizikoya kadar ödenebilecek 

tutarın tespit edilmesi esasının geçerli olduğu
148

 ve bu nedenle sigortalanacak 

tutarından önceden genel hükümde sınırlanmış olmasının sigorta şirketleri açısından 

bir fark yaratmayacağı ifade edilmektedir.
149

  

 

5.3. Tehlikeli Maddeler ile Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortaları 

 

      Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, Bakanlar Kurulu’nun 

91/2253 sayılı kararı ile getirilmiştir.
150

 Söz konusu kararın 1. maddesine göre, 

yanıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeler üretmek, depolamak, nakletmek, satmak için 

özel bir izin ve/veya ruhsat almak zorunda bulunan kişiler, faaliyetlerinin yerine 

getirilmesinde sebebiyet verilen kazalar sonucu kusurları olsun ya da olmasın üçüncü 

kişilere verebilecekleri zararlara karşı bu tür sigortayı yapmaya mecburdur. 

Görüldüğü üzere, söz konusu sigortanın uygulama alanı ile tehlike sorumluluğuna 

ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı büyük ölçüde kesişmektedir. 

Ancak bunun anlamı, söz konusu sigorta genel şartlarının, TBK m.71 
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düzenlemesinin uygulama alanının tamamına ilişkin bir sorumluluk sigortası 

uygulaması imkânı yarattığı değildir. Örneğin, manevi tazminata ilişkin talepler, 

teminat dışı kabul edilmektedir.
151

 Tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 

düzenlemesinin uygulama alanına manevi tazminat taleplerini dâhildir. 

 

  Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası, Bakanlar Kurulu’nun 91/2253 sayılı 

kararı ile getirilmiştir.
152

 Bu karar ile sıvı petrol gazı tüpleyen dolum tesisleri, 

dolduruldukları tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz 

kaçırması, yangın çıkarması sonucu meydana gelebilecek bedeni ve/veya maddi 

zararlar teminat altına alınmak üzere Tüp gaz sorumluluk sigortası yaptırmak ile 

zorunlu tutulmuştur. Likit petrol gazı, sanayi açısından büyük önem arz etmekle 

beraber, tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bu açıdan, tüp gaz sorumluluk 

sigortasının zorunlu hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğu kabul edilmelidir. Söz 

konusu sigorta, tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz 

kaçırması, yangın çıkarması sonucu meydana gelebilecek zararlar açısından bir 

teminat getirmektedir ancak tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm arz eden 

TBK m. 71 düzenlemesinin uygulama alanında, tüplerin üretimi esnasında ortaya 

çıkan zararlar yer almaktadır. Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortasının uygulama 

alanı, tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, 

yangın çıkarması sonucu meydana gelebilecek zararlar olduğundan, söz konusu 

tüplerin üretimi esnasında işletmede meydana gelen zararlar, tüp gaz sorumluluk 

sigortası ile teminat altına alınmamaktadır. Tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 

düzenlemesi ile zorunlu Tüp gaz sorumluluk sigortasının uygulama alanı, tehlikeli 

maddeler zorunlu sorumluluk sigortasının aksine kesişmemektedir. 
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SONUÇ 

 

     Bu bölümde, çalışmamızdan vardığımız sonuçlara özet olarak yer verilmiştir. 

 

1. Kusursuz sorumluluk mahiyetinde olan tehlike sorumluluğu en ağır 

sorumluluk türüdür. 

 

2. Tehlike sorumluluğunun ortaya çıkmasında, kusur ilkesinin yetersizliği, 

sanayi devrimi ile ekonomik ve sosyal sebepler etkili olmuştur ve tehlike 

sorumluluğunun dayandığı esaslar, sebebiyet esası, menfaat esası ve nihayet 

hakimiyet esasından ibaretttir.  

 

3. TBK m. 71 düzenlemesi, tehlike sorumluluğuna ilişkin genel düzenleme 

mahiyetindedir ve söz konusu düzenlemenin sorumluluk hukuku açısından önemli 

bir eksikliği giderdiği öne sürülmektedir.  

 

4. Türk hukukunda tehlike sorumluluğu TBK m. 71 düzenlemesinin kabulünden 

önce, özel düzenlemeler ve istisnai durumlarda mahkeme içtihatları ile uygulama 

alanı bulmaktaydı. TBK’nin uygulanmaya başlanmasıyla tehlike sorumluluğu 

açısından uygulama sistemi, genel düzenleme mahiyetindeki TBk m.71 ile özel 

düzenlemeleri içeren karma sistem şeklinde olacaktır. Söz konusu karma sisteme 

mahkeme içtihatları ile tehlike sorumluluğu uygulamasının dâhil olup olmayacağı ise 

tartışmaya açıktır. 

 

5. Tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm teşkil eden TBK m.71 

düzenlemesi, işletme kavramına bağlı bir sorumluluktur ve bunun temelinde 

işletmelerin sosyal sorumluluğu ilkesi yatmaktadır. Tehlike sorumluluğuna ilişkin 

genel hükmün işletme kavramı üzerine kurulmuş olması, işletme ve hukuk biliminin 

yakınlaşmasını ve işletme kavramına hukuk biliminde daha çok önem ve yer 

verilmesini sağlayacağına şüphe yoktur. 
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6. TBK m.71 düzenlemesinde yer alan işletme kavramının tanımlanması, 

sorumluluğun kurulabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle öncelikle, işletme 

kavramının, işin görüldüğü işyeri anlamına geldiğinin ve araçlara iş gördürülerek 

ekonomik faktörlerin bir araya getirildiği örgütsel bir yapıyı teşkil ettiğinin ileri 

sürülmesi mümkündür. Ayrıca sorumluluğun kurulabilmesi için her ne kadar somut 

olaydaki söz konusu önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin ticari işletme olması 

ihtimali çok yüksekse de, ticari işletme olması bir zorunluluk teşkil etmeyecektir. 

Ayrıca işletme ibaresinin seçilmesinde, girişim ve tesis gibi kavramların dışlanması 

değil ve fakat özellikle insan faaliyetlerinin dışlanması amacının olduğu da kabul 

edilebilir. 

 

7. Tehlike sorumluluğuna ilişki genel hüküm teşkil eden TBK m.71 

düzenlemesinde geçen işletme, herhangi bir işletme olmayıp tehlike sorumluluğunu 

kurabilmesi için önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olması gerekmektedir. 

TBK m.71/2 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden işletme, mahiyeti veya 

faaliyetinde kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu 

işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça ve 

ağır zararlar doğurmaya elverişli olan işletme şeklinde tanımlanmaktadır. Somut 

olayda, işletmenin bu tanım esas alınarak önemli ölçüde tehlike arz eden işletme 

olarak tanımlanmasının, uygulamada kolay olmayacağını söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

 

8. TBK m. 71 düzenlemesinin uygulama alanı açısından, hükümde geçen önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin tanımlanması yansıra sınırlarının da tespit 

edilmesi gerekmektedir. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sınırlarının 

belirlenmesinde, tehlike alanı ilkesinden faydalanılabileceği ileri sürülebilir. 

 

9. TBK m.71 düzenlemesi çerçevesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin sahibinin ve varsa işleteninin sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, 

meydana gelen zararın işletmenin faaliyetinden kaynaklanması gerekmektedir. Bu 

durumda, işletme faaliyeti olarak kabul edilmeyen hususların, tehlike sorumluluğunu 
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sonuçlaması mümkün olmayacak, bir başka deyişle, işletme faaliyeti olmadan tehlike 

sorumluluğu uygulama alanı bulamayacaktır. 

 

10. TBK m.71 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

faaliyetinden, söz konusu işletmenin sahibi ve varsa işleteni müteselsilen sorumlu 

tutulmaktadır. İşletmenin işleteni ve sahibinin aynı derecede sorumlu tutulmasında, 

işletmenin işleteninin de en az sahibi kadar söz konusu işletmenin faaliyet 

göstermesinde menfaati olduğunu düşüncesi yatmaktadır. Bu düşünceden hareketle, 

işletmenin işleteninin tespitinde hassas davranılması gerektiğini, işleten gibi görünen 

ama aslında hukuki sorumluluk ve ekonomik menfaat bağlamlarında işleten arz 

etmeyen kişilerin, işletme sahibi ile işletmenin zararlarından müteselsilen 

sorumluluğu yoluna gidilmemelidir. 

 

11. Her sorumluluk türünde olduğu gibi pek tabii TBK m.71’de düzenleme altına 

alınan tehlike sorumluluğunda da, sorumluluktan söz edilebilmesi için zarar doğması 

gerekmektedir. Söz konusu zarar, TBK m.71 düzenlemesi anlamında, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden doğan zarardır. Hemen belirtelim ki söz 

konusu zarar maddi zarar olabileceği gibi manevi zarar da olabilir. 

 

12. Her sorumluluk türünde olduğu gibi pek tabii TBK m.71’de düzenleme altına 

alınan tehlike sorumluluğunda da, sorumluluktan söz edilebilmesi için zarar ile 

önemli ölçüde tehlike arz eden işletme faaliyeti arasında illiyet bağı bulunması 

gerekmektedir. Söz konusu illiyet bağı, mücbir sebep ile kesilebileceği gibi zarar 

görenin ve üçüncü kişinin kusuru ile de kesilebilir.  

 

13. Başkaca sorumluluk türlerinden farklı olarak tehlike sorumluluğunda 

sorumluluktan söz edilebilmesi için tipik tehlikelilik aranmaktadır. Buna göre zarara 

sebep olan olay herhangi bir olay değildir ve söz konusu işletmeye önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletme tanımını kazandıran tipik tehlikenin gerçekleşmesi ile zarar 

doğmadıkça, tehlike sorumluluğundan söz edilemez. Buna göre, tehlike sorumluluğu 

anlamında tehlike, öngörülemeyen değil, önüne geçilemeyen bir tehlikedir.  
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14. Her sorumluluk türünde olduğu gibi pek tabii TBK m.71’de düzenleme altına 

alınan tehlike sorumluluğunda da, sorumluluktan söz edilebilmesi için hukuka 

aykırılık söz konusu olmalıdır. Ancak söz konusu hukuka aykırılık unsuru kendisini 

sonucun hukuka aykırılığı olarak göstermekte ve adeta kaçınılmaz koşul haline 

gelmektedir. Zira TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı açısından, önemli 

ölçüde tehlike arz eden işletmenin faaliyeti hukuka aykırı bir faaliyet olmamakla 

beraber, söz konusu faaliyetin neticesinin hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir. 

 

15. TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı bulabilmesi için hukuka aykırı bir 

sonucun yanı sıra hukuka aykırılık bağının da aranması gerektiği ileri sürülebilir. Bu 

şekilde, ihlal edilen normun koruma amacı dışında bir sonuç gerçekleşmiş ise, 

sorumluluk kurulamayacaktır. Ancak hemen ifade edelim ki, tehlike sorumluluğunun 

uygulama alanı açısından, ihlal edilen normların koruma amaçları oldukça geniş 

olacaktır. 

 

16. TBK m. 71 düzenlemesi ile Türk hukukuna, tehlike sorumluluğuna ilişkin 

genel hüküm getirilmiş olmakla, tehlike sorumluluğunun uygulama alanının 

sağlandığı yöntem de tartışmaya açılmıştır. Tehlike sorumluluğuna ilişkin genel 

hükmün kabulünden önce, Türk hukukunda tehlike sorumluluğunun uygulanmasının 

sağlanması ilişkin yöntem özel hükümlerde düzenleme altına alma ve özel 

hükümlerin yetersiz kaldığı noktalarda istisnai olarak mahkeme içtihatları ile tehlike 

sorumluluğunun uygulanmasını sağlamak iken, söz konusu TBK m.71 

düzenlemesinin uygulanmaya başlaması ile yöntemin değişeceğini ileri sürmek 

yanlış olmayacaktır. Bu yöntem değişikliği bağlamında, tehlike sorumluluğuna 

ilişkin genel hükmün kabulünden önce tehlike sorumluluğu uygulamasında oldukça 

önemli yere sahip mahkeme içtihatlarının, TBK m.71 düzenlemesi uygulanmaya 

başladıktan sonra dahi yöntem olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışmaya açık 

olup cevaplanması uygulamaya kalmış bir meseledir. 

 

17. Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin bu tür faaliyetlerine hukuk 

düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenlerin, bu işletmenin faaliyetinin sebep 

olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebileceğini öngören 
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TBK 71/4 düzenlemesi, doktrinde ve uygulama tartışmalara yol açabilecek bir 

düzenleme mahiyetindedir. Zira söz konusu düzenlemede işletmelerin faaliyetlerine 

hukuk düzenince izin verilmiş olması ihtimalinden söz ettiğinden, TBK m.71/1 

düzenlemesinde sözü geçen işletmelerin faaliyetine hukuk düzenince izin verilmemiş 

işletmeler olduğu ve somut olayda işletmenin faaliyetine hukuk düzenince izin 

verilmemiş ise TBK m.71/1 düzenlemesinin ve fakat somut olayda faaliyetine hukuk 

düzenince izin verilmiş bir işletme söz konusu ise TBK m.71/4 düzenlemesinin 

uygulama alanı bulabileceği düşünülebilir. Ancak hükmün bu şekilde lâfzen 

yorumlanmasından kaçınmak gerekmektedir. TBK m.71 düzenlemesinin uygulama 

alanına giren işletmelerin hukuk düzenince gerekli olan izinleri almamış olması ile 

tehlike sorumluluğu arasında bağlantı kurulamaz. Bir işletmenin, hukuken gerekli 

izinleri almaksızın faaliyet göstermesi sorumluluk hukukunun ilgi alanına 

girmemektedir. Bu nedenle, somut olaydaki işletme açısından TBK m.71 

düzenlemesinin ne şekilde uygulama alanı bulacağının belirlenmesinde, söz konusu 

işletmenin hukuken gerekli izinleri alıp almaması dikkate alınmayacaktır. 

 

18. TBK m.71/4 düzenlemesinde, tehlike sorumluluğundan başka bir sorumluluk 

türüne, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesine yer verilip verilmediği hususu tartışma 

konusudur. Ancak pek çok ortak özelliği olduğu gibi farklı yönleri de olan bu iki 

sorumluluk türü, tek madde içinde beraberce düzenleme altına alınmış değildir zira 

fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesinin tek uygulama alanı tehlike sorumluluğu ile 

kesiştiği alan değildir ve hemen belirtelim ki, fedakârlığın denkleştirilmesi kamu 

hukukunda olduğu gibi özel hukukta da çok önemli bir sorumluluk ilkesi olup 

bağımsız olarak düzenleme altına alınması gereken bir ilkedir.  

 

19. İsviçre hukukunda olduğu gibi Türk hukukunda da, tehlike sorumluluğuna 

ilişkin genel hüküm teşkil eden düzenlemenin, üreticinin sorumluluğunu da içerip 

içermediği tartışma konusu olacaktır. Bu noktada ifade edilmesi gereken, üreticinin 

ayıplı ürünün sebep olduğu zararlardan üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun şartları 

ve sonuçları ile tehlike sorumluluğuna ilişkin genel düzenleme teşkil eden TBK m.71 

düzenlemesinin şartları ve sonuçları çok büyük oranda kesişmemektedir.  
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20. İşverenin iş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sorumluluğunun hukuki 

mahiyeti doktrinde oldukça tartışmalıdır. Söz konusu sorumluluk, pek çok kere 

mahkeme içtihadı ile tehlike sorumluluğu olarak tespit edilmiş ve işveren kusursuz 

olarak sorumlu tutulmuştur. İşverenin iş kazası ve meslek hastalığından dolayı 

tehlike sorumluluğuna dayanılarak kusursuz olarak sorumlu tutulmasının temelinde 

başta hakkaniyet olmak üzere çeşitli sorumluluk ilkeleri yatmaktadır. Hâkim 

tarafından tehlike sorumluluğu yaratılması hususu, doktrinde tartışmalara yol açsa 

da, işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan sorumluluğunun mahkeme 

içtihadı ile tehlike sorumluluğu olarak kabul edilmesi, Yargıtay uygulamaları ve 

genel olarak doktrinde kabul görmektedir. Ancak üzerine düşünülmesi gereken 

husus, tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hüküm arz eden TBK m.71 

düzenlemesinin kabulü ve uygulanmaya başlamasından sonra da mahkeme içtihatları 

ile işvereni iş kazası ve meslek hastalığından dolayı tehlike sorumlusu olarak 

sorumlu tutmanın mümkün olup olmayacağıdır. Esasen bu husus, tehlike 

sorumluluğunun uygulanması yöntemi ile ilişkili olup özel hükümler ve genel hüküm 

ile uygulama alanı bulan tehlike sorumluluğunun, bu düzenlemelere rağmen özel 

düzenlemelere girmeyen ve genel düzenlemenin şartlarını sağlamayan bir olayda, 

hakkaniyet ya da başkaca bir ilkeye dayanarak tehlike sorumluluğuna ilişkin karar 

verip veremeyeceği noktasında kilitlenmektedir. Bu sorunun cevabının, TBK m.71 

düzenlemesinin uygulanmaya başlanmasından sonra verileceğini ve özel 

düzenlemeye girmemesine ve TBK m.71 düzenlemesinin şartlarını sağlamamasına 

rağmen Yargıtay tarafından somut olayda işverenin iş kazası ve meslek hastalığından 

dolayı sorumlu tutulmasının ihtimaller dâhilinde olduğunu unutmamak 

gerekmektedir. Hemen belirtelim ki, TBK m.71 düzenlemesinin şartlarını sağlayan 

bir olayda pek tabii işveren tehlike sorumluluğu dolayısıyla iş kazası ve meslek 

hastalığından dolayı sorumlu olacaktır ve fakat bu çözüm dahi iş kazası ve meslek 

hastalığından sorumluluğun uygulama alanının yalnızca tehlike sorumluluğu ile 

sınırlı olmadığı gerçeği karşısında yeterli olmadığı da ortadadır. 

 

21. Nükleer santrallerin önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler oldukları 

kuşkusuz olup akla nükleer santralin faaliyetinden zarar doğması durumunda, TBK 

m.71 düzenlemesinin uygulama alanı bulup bulamayacağı gelmektedir. Ancak Türk 
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hukukunda sivil amaçlı nükleer santral işletenin sorumluluğunu düzenleyen 5710 

Sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ve Enerji Satışına İlişkin 

Kanun’da, işletenin sorumluluğu bağlamında, Nükleer Enerji Alanında Üçüncü 

Kişilere Karşı Kanuni Sorumluluk Hakkındaki Paris Sözleşmesi’ne atıf yapılarak 

düzenlenmektedir ve söz konusu düzenleme özel düzenleme mahiyetinde olup TBK 

m.71 anlamında tehlike sorumluluğunun şartları oluşsa dahi TBK m.71 

düzenlemesinde özel düzenlemeler saklı tutulduğundan, TBK m.71 değil ve fakat 

Paris Sözleşmesi uygulama alanı bulacaktır. Hemen belirtelim ki, Paris Sözleşmesi, 

sadece nükleer santralde meydana gelen kazalar bağlamında sorumluluğu düzenleme 

altına aldığından, nükleer santral dışında nükleer enerjinin kullanılması sonucunda 

zarar doğar ve TBK m.71 düzenlemesinin şartları sağlanırsa, TBK m.71 düzenlemesi 

uygulama alanı bulacaktır. 

 

22. Baz istasyonları da nükleer santraller gibi önemli ölçüde tehlike arz eden 

işleme mahiyetinde olsa da, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin 

günümüzde henüz somut bir olaya rastlanılamadığından, baz istasyonlarına ilişkin 

Yargıtay kararları, bu istasyonların yerleşim yerlerine yapılmamasına yönelik 

olmaktadır. ancak ileride insan sağlığı üzerinden baz istasyonları sebebi ile olumsuz 

sonuçlar doğacak olursa, söz konusu zararlardan, baz istasyonun işletmecisinin TBK 

m.71 düzenlemesi gereğince tehlike sorumluluğu ile sorumlu tutulması mümkün 

olacaktır. 

 

23. Çevre Kanunu m.28 hükmü ile düzenleme altına alınan çevreyi kirletenin 

sorumluluğu, aynı hükümde öngörüldüğü üzere, başkaca sorumluluk türleri ile 

yarışma halindedir. Bu durumda, kirletenin önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

sahibi olması gerekmektedir. Bu ihtimalde, çevrenin kirletilmesinden dolaylı olarak 

zarar gören şahıs, Çevre Kanunu m.28 düzenlemesi ile TBK m.71 düzenlemesi 

arasında seçim yaparak zararının tazminini talep etme yoluna gidebilecektir. 

 

24. KTK m. 85 düzenlemesi tehlike sorumluluğuna ilişkin özel düzenleme 

mahiyetindedir ve söz konusu sorumluluk açısından bazı durumlarda Borçlar 

Kanunu’nun genel hükümlerinin uygulama alanı bulması söz konusu olacaktır. Bu 
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durumlarda, KTK açısından TBk m. 71 düzenkemesinin uygulama alanı 

bulamayacağı zira TBk m. 71 düzenlemesinde geçen işletme kavramının KTK’de 

geçen işletme kavramını karşılamadığı kanaatindeyiz.  

 

25. TBK m.71 düzenlemesinde, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin sahibi 

ve varsa işleteni, söz konusu işletmenin faaliyeti dolayısıyla doğan zarardan 

müteselsil olarak sorumlu tutulmaktadır. Buna göre, önemli ölçüde tehlike arz eden 

işletmenin faaliyetinden zarar gören şahıs, TBK m.71 düzenlemesine dayanarak 

zararının tazmini talep ederken, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin 

sahibinden, işleteninden ya da her ikisinden zararının tamamını ya da bir kısmını 

tazmin etmesini talep edebilecektir. 

 

26. TBK m.72 düzenlemesinde, haksız fiillerden kaynaklanan tazminat alacakları 

için zamanaşımı süreleri öngörülmüştür ve söz konusu düzenlemenin uygulama 

alanına TBK m.71 düzenlemesi de dâhildir. TBK m.72’de, tazminat isteminin, zarar 

görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her 

halde fiilin işlendiği tarihten itibaren on yılın geçmesi ile zamanaşımına uğrayacağı 

ifade edilerek, normal zamanaşımının iki yıl ve fakat olağanüstü zamanaşımının 10 

yıl olduğu öngörülmektedir. Bu noktada, olağanüstü zamanaşımı bağlamında 

üzerinde durulması gereken husus, “fiilin işlendiği” anın esas alınmasının yerinde bir 

ifade olmayıp fiilin işlendiği veya olayın meydana geldiği anın esas alınması daha 

yerinde olduğudur zira tehlike sorumluluğunda fiilden değil bir işletmenin faaliyeti 

dolayısıyla doğan zararlardan yani olaydan söz edilmektedir. Ayrıca, önemli ölçüde 

tehlike arz eden işletmenin faaliyetinden zarar doğması durumunda, olayın meydana 

geldiği an olarak zarar vermeye ilk başlanan an, işletmenin zarar vermeye devam 

ediyor olması ihtimalinde dikkate alınmayarak, devam eden zarar mevcudiyetinde, 

zamanaşımının işlemeye başlamadığı ya da zarar bir süre devam etti ise on yıllık 

zamanaşımı süresinin zarar vermenin kesildiği anda işlemeye başlayacağının kabulü 

gerekmektedir. 

 

27. Tehlike sorumluluğu kusursuz sorumluluk olması rağmen, kusur unsuru 

illiyet bağının kesilmesi bağlamında zarar görenin kusuru ve üçüncü kişinin 
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kusurunda olduğu gibi ortak kusur bağlamında da önem arz ettiğinin unutulmaması 

gerekmektedir. Ortak kusur, tehlike sorumluluğuna ilişkin TBK m.71 düzenlemesinin 

uygulama alanı açısından etkili bir unsurdur zira tazminatın hesaplanmasından hâkim 

tarafından dikkate alınacaktır. 

 

28. TBK m. 70 düzenlemesinde, bir başkasına ait bina veya diğer yapı 

eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişinin, bu tehlikenin giderilmesi 

için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebileceği öngörülmektedir.     

Her ne kadar TBK m.70 düzenlemesinde, bina ve yapı eserlerinden zarar görme 

hususundan bahsedilse de, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler de bina ve yapı 

eseri mahiyetindedir. Zira tehlike sorumluluğuna konu olacak işletmeler çoğu zaman 

sanayi işletmeleri olacaktır ve bu işletmelerden zarar görme tehlikesi ile 

karşılaşılması mümkündür. Bu durumda, ortaya çıkacak zarar TBK m.71 

düzenlemesinin uygulama alanına girecek dahi olsa, zarar doğmadan önce TBK m.70 

düzenlemesine dayanılarak zarar doğmasının önüne geçilmesi mümkündür.  

 

29. Teknolojinin gelişmesi ile tehlikeli olgular artmış; tehlikeli olguların artması 

ile önemli ölçüde tehlike arz eden işletmeler yaygınlaşmıştır. Önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletmelerin arz ettiği tehlike ile söz konusu işletmelerin sağladığı fayda 

arasında bir denge sağlanmak istenmiş ve söz konusu işletmelerin faaliyetlerine izin 

verilirken, zarar doğması durumunda işletmenin sahibi ve varsa işleteni sorumlu 

tutulmuştur. Önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin, tehlikelilik oranı göz önüne 

alındığında, meydana çıkabilecek zararın ekonomik boyutu da tahmin edilebilir. Bu 

durumda, söz konusu tehlikelerden vazgeçmek mümkün olmadığından, işletme 

sahibi ve doğan zararlar arasında bir denge kurmak gerekmektedir zira ancak bu 

şekilde söz konusu işletmelerin devamlılığı sağlanabilir. Bu denge de ancak sigorta 

kavramı ile kurulabilecektir. Ancak, tehlikenin ve verebileceği zararların ekonomik 

boyutu, sigorta şirketleri açısından da olumsuz bir durum yaratmaktadır. Bu noktada, 

zararın ekonomik boyutu ile sigorta şirketleri arasında denge kurulmalı ve sigorta 

kavramına işlerlik kazandırılmalıdır. Doktrinde her ne kadar tehlike sorumluluğuna 

ilişkin genel hükümde sorumluluk sigortasına ilişkin bir üst sınır tespitinin gerekli 

olmadığı zira sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinde sigortacı tarafından kabul 
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edilen rizikoya kadar ödenebilecek tutarın tespit edilmesi esasının geçerli olduğu 

ifade edilse de, tehlike sorumluluğuna ilişkin genel hükümde sorumluluk sigortası 

açısından bir üst sınır tespit edilmesi ile sigorta şirketleri ile önemli ölçüde tehlike 

arz eden işletmenin faaliyetinin sebep olabileceği zararın ekonomik boyutu arasında 

denge sağlanabileceği de ifade edilebilecektir. 

 

30. Tehlikeli olgulara ilişkin sigorta bahsinde akla Tehlike Maddeler Zorunlu 

Sorumluluk Sigortası ve Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası gelmektedir. Bu 

noktada, TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı açısından, işletme sahibi ve 

doğan zararlar arasında bir denge kurmak adına, söz konusu bu iki sigortanın işlevsel 

olup olmadığı üzerine düşünülmesi gereken bir husustur. Tehlikeli Maddeler 

Sorumluluk Sigortası ile TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanı büyük ölçüde 

kesişmektedir ve fakat TBK m.71 düzenlemesinin uygulama alanının tamamını 

düzenleme altına alabilecek bir sigorta değildir. Tehlikeli Maddeler Sorumluluk 

Sigortasının aksine, Tüp gaz sorumluluk sigortasının uygulama alanı ile TBK m.71 

düzenlemesinin uygulama alanı ise kesişmemektedir. 
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