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Tüket�c� Hukuku’nda yer alan ve ayıplı satış hal�nde tüket�c�n�n haklarını düzenleyen hükümler �le Türk Borçlar

Kanunu’nda** yer alan ve ayıplı satış hal�nde alıcının haklarını düzenleyen hükümler bazı açılardan b�rb�r�nden

farklıdır. Y�ne Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ve satıcının seç�ml�k haklarını sınırlayan b�r takım hükümlere

Tüket�c� Hukuku’nda rastlanmaz. Bu çalışmanın yapılma amacı da Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ve satış

sözleşmes�nde alıcının ayıba bağlı seç�ml�k haklarını sınırlayan hükümler�n Tüket�c� Hukuku’nda uygulanab�l�r

olup olmadığının ortaya konulmasıdır.

Ayıp, Seç�ml�k Haklar, Sözleşmeden Dönme, Onarım Hakkı, Bedel İnd�r�m Hakkı, Yen�s�yle Değ�şt�rme Hakkı,

Satış Sözleşmes�.

Prov�s�ons of Consumer Protect�on Law that are system�zed the r�ghts of consumer �n case of defect�ve sale,

are �n some ways d��erent from prov�s�ons of Turk�sh Code of Obl�gat�on that are system�zed the r�ghts of buyer.

But prov�s�ons of Turk�sh Code of Obl�gat�on that restr�ct elect�ve r�ghts of buyer are not observed �n The

Consumer Protect�on Law. The purpose of th�s study �s also to express the appl�cab�l�ty or not appl�cab�l�ty of

prov�s�ons of Turk�sh Code of Obl�gat�on that restr�ct the elect�ve r�ghts of buyer �n law of consumer.

Defect, Elect�ve R�ghts, Resolut�on of Contract, R�ght of Remed�at�on, R�ght of Reduct�on of Pr�ce, R�ght of

Replacement of the Defect�ve Th�ng, Contract of Sale.

6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun  (Bundan sonra “6502 sayılı Kanun” olarak anılacaktır)

28.11.2013 tar�h�nde Resmî Gazetede yayınlanmış olup Kanun’un 88. maddes� uyarınca Kanun yayımı tar�h�nden

�t�baren altı ay sonra, yan� 29.5.2014 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r. 6502 sayılı Kanun, bazı hususlarda 4077 sayılı

esk� Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun’a  (Bundan sonra “4077 sayılı Kanun” olarak anılacaktır) nazaran farklı

Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan
ve Satış Sözleşmes�nde Alıcının Ayıba
Bağlı Seç�ml�k Haklarını Sınırlayan
Hükümler�n Tüket�c� Satışlarında
Uygulanab�l�rl�ğ�

The Appl�cab�l�ty of Prov�s�ons of Turk�sh Obl�gat�on Code �n Consumer Sales that Restr�cted
Elect�ve R�ghts of Buyer �n Sale Contract due to Defect
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hükümler �çermekted�r. 4077 sayılı Kanun’da ayıba bağlı hakların kullanılması bakımından kural olarak b�r

sınırlama yoktu, eş söylemle bu kanun uyarınca ayıplı satış hal�nde tüket�c� seç�ml�k haklarından d�led�ğ�n�

seçme �mkânına sah�pt�. 6502 sayılı Kanun’da da açık b�r şek�lde hakların kullanılması bakımından b�r sınırlama

öngörülmüş olmasa da 6502 sayılı Kanun’un 11 ve 15. maddeler�nde 4077 sayılı Kanun’dan farklı b�r takım

hususlar düzenlenm�şt�r. D�ğer yandan 6502 sayılı Kanun’da açıkça yer almasa da b�r takım sınırlamaların gerekl�

olup olmadığı ve yapılıp yapılamayacağı üzer�ne düşünülmel�d�r.

Çalışmamızın �lk bölümünde, 6502 sayılı ve 4077 sayılı Kanun’ların ayıp hal�nde tüket�c�ye tanıdığı seç�ml�k

haklara, bu hakların hukukî n�tel�kler�ne, Türk Borçlar Kanunu ve Avrupa B�rl�ğ� Yönerges� �le karşılaştırmalı olarak

yer ver�lecekt�r. İk�nc� bölümde �se Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ve ayıplı satış hal�nde alıcının haklarını

sınırlayan hükümlere yer ver�lerek, bu sınırlamaların Tüket�c� Hukuku bakımından uygulanab�l�r n�tel�kte olup

olmadığı değerlend�r�lecekt�r.

6502 sayılı Kanun m.11’de alıcının satılanı ger� vermeye hazır olduğunu b�ld�rerek sözleşmeden dönme, satılanı

alıkoyup ayıp oranında satış bedel�nden �nd�r�m, aşırı b�r masraf gerekt�rmed�ğ� takd�rde bütün masra�arı satıcıya

a�t olmak üzere satılanın ücrets�z onarılmasını ve �mkân varsa, satılanın ayıpsız b�r m�slî �le değ�şt�r�lmes�n� �steme

hakları düzenlenm�şt�r. Y�ne aynı hükümde, tüket�c�n�n bu haklardan b�r�n� kullanab�leceğ�, satıcının tüket�c�n�n

terc�h ett�ğ� bu taleb� yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu düzenlenm�şt�r. 4077 sayılı Kanun m.4’de ayıplı satış

hal�nde tüket�c�n�n bedel �ades�n� de �çeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız m�slîyle değ�şt�r�lmes� veya ayıp

oranında bedel �nd�r�m� ya da ücrets�z onarım �steme haklarına sah�p olduğu, y�ne satıcının tüket�c�n�n terc�h

ett�ğ� taleb� yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu düzenlenm�şt�.

Türk Borçlar Kanunu’na baktığımız zaman �se m.227’de alıcının satılanı ger� vermeye hazır olduğunu b�ld�rerek

sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedel�nden �nd�r�m, aşırı b�r masrafı gerekt�rmed�ğ�

takd�rde bütün masra�arı satıcıya a�t olmak üzere satılanın ücrets�z onarılmasını �steme, �mkân varsa satılanın

ayıpsız b�r benzer� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme haklarına sah�p olduğu düzenlenm�şt�r. Esk� Borçlar Kanunu  m.202

�se alıcının ayıplı satış hal�nde sözleşmeden dönme, bedel �nd�r�m� veya satılanın ayıpsız m�slîyle değ�şt�rme

hakları düzenlenm�ş, bu hükümde alıcının onarım hakkı düzenlenmem�şt� .

Görüldüğü üzere Esk� Borçlar Kanunu zamanında var olan alıcının seç�ml�k haklarıyla tüket�c�n�n seç�ml�k hakları

arasındak� fark, Türk Borçlar Kanunu’nda onarım hakkının düzenlenmes�yle ortadan kaldırılmıştır. 6502 sayılı

Kanunla �se alıcının ve tüket�c�n�n ayıplı satış hal�nde seç�ml�k hakları nerdeyse aynı şek�lde düzenlenm�şt�r.

Avrupa B�rl�ğ�’n�n 1999/44 Sayılı Malların Satışı ve Garant�ler� Hakkında Yönerges�’n�n “Tüket�c�n�n Hakları” başlıklı

3. maddes� �se şöyled�r:

1. Satıcı, tüket�c�ye karşı malların tesl�m ed�ld�ğ� tar�hte var olan her türlü sözleşmeye aykırılıktan sorumludur.

2. Sözleşmeye aykırılık hal�nde satıcı 3. fıkra hükümler�nce ücrets�z onarım veya yen�s�yle değ�şt�rme ya da 5 ve 6.

fıkra hükümler�nce bedel �nd�r�m� veya sözleşmeden dönme hakkını kullanab�l�r.

3. Tüket�c� �lk aşamada satıcıdan �mkânsızlık ve orantısızlık olmadığı takd�rde ücrets�z onarım ve yen�s�yle

değ�şt�rme talep edeb�l�r. Eğer tüket�c� tarafından terc�h ed�len seç�ml�k hak, d�ğer seç�ml�k hakka kıyasla satıcıya

makul olmayan b�r külfet yüklüyorsa seç�ml�k hakkın orantısız olduğu kabul ed�l�r. Orantısızlık değerlend�rmes�nde, 

I. TÜKETİCİNİN AYIPTAN DOĞAN
SEÇİMLİK HAKLARI
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Malın ayıpsız değer�,

Ayıbın önem dereces�,

D�ğer seç�ml�k hakka başvurmanın tüket�c� bakımından rahatsızlık yaratıp yaratmayacağı,

d�kkate alınır. Ücrets�z onarım ve yen�s�yle değ�şt�rme tüket�c�ye öneml� b�r rahatsızlık vermeden malın n�tel�ğ�,

tüket�c�n�n malı satın almadak� amacı nazara alınarak makul sürede yer�ne get�r�l�r.

4. Fıkra 2 ve 3’de yer alan “ücrets�z” �bares� malların sözleşmeye uygun hale get�r�lmes� �ç�n gereken masra�arı,

özell�kle posta, emek ve malzeme masra�arını kapsar.

5. Tüket�c� uygun b�r bedel �nd�r�m� ve sözleşmeden dönme hakkından b�r�ne şu hallerde sah�pt�r:

Tüket�c� onarım veya yen�s�yle değ�şt�rme haklarından b�r�ne sah�p değ�lse,

Satıcı onarım veya yen�s�yle değ�şt�rmey� uygun süre �ç�nde yer�ne get�remem�şse,

Satıcı onarım veya yen�s�yle değ�şt�rmey� tüket�c�ye öneml� b�r sıkıntı vermeden yer�ne get�remem�şse.

6. Sözleşmeye aykırılığın önems�z olduğu �ht�mallerde tüket�c�n�n sözleşmeden dönme hakkı yoktur.

Tüket�c�n�n ayıptan doğan seç�ml�k hakları bakımından Avrupa B�rl�ğ� Yönerges� gerek 4077 sayılı gerekse 6502

sayılı Kanun’dan ayrılmaktadır. Öncel�kle Avrupa B�rl�ğ� Yönerges�’ne göre ayıp hal�nde tüket�c�n�n �lk aşamada

başvurab�leceğ� hakları onarım veya yen�s�yle değ�şt�rmed�r yoksa tüket�c� bu haklardan b�r�ne başvurmaksızın

doğrundan sözleşmeden dönme veya bedel �nd�r�m� haklarından b�r�n� seçememekted�r. Y�ne Yönerge’de

sözleşmeden dönme hakkı sadece öneml� ayıpların varlığı hal�nde seç�leb�lecek hak olarak düzenlenm�şt�r. Bu

farklara ve hakların hukukî n�tel�ğ�ne Yönergedek� kademelend�rmey� nazara alarak daha yakından bakalım.

Satış sözleşmes�nde, alıcı veya tüket�c�n�n seç�ml�k hakları arasında yer alan yen�s�yle değ�şt�rme hakkının hukukî

n�tel�ğ� doktr�nde tartışmalıdır. Tartışma, yen�s�yle değ�şt�rme hakkının aynen �fa taleb� m� yoksa yen�l�k doğuran

hak mı olduğu noktasındadır.

Doktr�nde yer alan b�r görüşe göre yen�s�yle değ�şt�rme hakkı aynen �fa taleb� n�tel�ğ�nded�r  ve bu nedenle

yen�s�yle değ�şt�rme hakkı aynen �fanın sınırlarına tâb�d�r. Z�ra hem TBK m.227’de hem de TKHK. m.11’de yen�s�yle

değ�şt�rme hakkı ancak �mkan varsa kullanılab�lecek b�r hak olarak düzenlenm�şt�r. Yen�s�yle değ�şt�rme hakkının

aynen �fa taleb� n�tel�ğ�nde olduğunu kabul eden görüş, aynen �faya yönel�k taleb�n� kullanan tüket�c�n�n

sonrasında f�kr�n� değ�şt�rerek d�ğer seç�ml�k haklarından b�r�n� kullanab�leceğ�n�, bu hakkın yen�l�k doğuran hak

olarak kabul ed�lmes� hal�nde böyle b�r değ�ş�kl�ğ�n yapılmasının mümkün olmadığını bel�rt�lmekted�r . Yen�s�yle

değ�şt�rme hakkının aynen �fa n�tel�ğ�nde olduğunun kabul ed�lmes� bu hakkın alacak hakkı n�tel�ğ�nde olduğu

anlamına gelmekted�r. Z�ra bu hakkın kullanılmasıyla b�rl�kte borçlu yen� b�r yükümlülük altında g�rmemekte ve

borçlunun borcunu ayıpsız b�r şek�lde �fa etmes� sözleşmeden kaynaklanmaktadır . Başka b�r anlatımla yen�s�yle

değ�şt�rme hakkıyla muhatap olan satıcının yükümlülüğü, alıcının yen�l�k doğuran b�r hakkını kullanmasından

değ�l, sözleşmeden kaynaklanmaktadır .

A. Yen�s�yle Değ�şt�rme ve Onarım Hakkı

1. Yen�s�yle Değ�şt�rme Hakkı

a. Hukukî N�tel�ğ�
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Yen�s�yle değ�şt�rme hakkının hukukî n�tel�ğ�ne �l�şk�n d�ğer görüş �se yen�s�yle değ�şt�rme hakkının alacak hakkı

değ�l aynen �fada ısrar ed�ld�ğ�n� gösteren yen�l�k doğuran hak olduğunu bel�rt�r . Bu görüş ayıptan doğan tüm

seç�ml�k hakların yen�l�k doğuran hak olması kabulüne dayanmaktadır. Kullanılan yen�l�k doğuran hakkın ger�

alınıp alınmayacağına �l�şk�n olarak da ZEVKLİLER/AYDOĞDU  şu değerlend�rmey� yapmaktadır. Yazarlara göre;

alıcı seç�ml�k haklardan b�r�n� kullandıktan sonra artık bundan cayarak ötek� seç�ml�k hakkı kullanmaya

yönelemese de bazı durumlarda hâk�m olayın özell�ğ�n�, ayıbın durumunu, tara�arın çıkarını nazara alarak

alıcının seçt�ğ� hakka uygun karar vermek yer�ne hakkan�yete uygun şek�lde d�ğer seçeneklerden b�r� yönünde

karar vereb�lecekt�r. D�ğer taraftan doktr�nde ayıplı �fa bakımından alıcıya tanınmış seç�ml�k hakların ger� alınıp

alınamayacağı noktasında kullanılmış b�r yen�l�k doğuran hakkın ger� alınamaması kuralının muhatabın

menfaatler�n� korumaya h�zmet eden b�r kural olduğu, muhatabın menfaatler�n�n korunmasına gerek yoksa ya

da menfaatler� başka şek�lde korunuyorsa yen�l�k doğuran hakkın ger� alınmaması kuralının yumuşatılmasının

gerekt�ğ� de bel�rt�l�r .

Yen�s�yle değ�şt�rme hakkının aynen �fa taleb� n�tel�ğ�nde (alacak hakkı) m� yoksa yen�l�k doğuran hak n�tel�ğ�nde

olup olmadığını değerlend�rel�m. Borçlunun satılanı yen�s�yle değ�şt�rme borcu �lk defa alacaklı bu hakkını

kullandığı zaman söz konusu olur. Dolayısıyla alıcı talep etmed�ğ� sürece borçlu bakımından malın yen�s�yle

değ�şt�r�lmes� g�b� b�r borç söz konusu olmaz. D�ğer yandan sözleşmen�n �fası, satılanın alıcıya tesl�m ed�lmes�yle

tamamlanmıştır. Bu �şlem sırasında örneğ�n satış sözleşmes� bakımından, taşınırın mülk�yet�, aynî sözleşme ve

z�lyetl�ğ�n devr� aşamalarının eş �fadeyle tasarruf �şlem�n�n tamamlanmasıyla  alıcı tarafından kazanılmıştır. İfa

tamamlanmış olmasına rağmen k� bu �fa hareket� tasarruf �şlem�n�n yapılması anlamına geld�ğ�nden, y�ne

tasarruf �şlem� kes�n sonuçlu b�r �şlem olduğundan, �fa h�ç yapılmamış g�b� yen�s�yle değ�şt�rme taleb�n�n “aynen

�fa taleb�” n�tel�ğ�nde olduğunu söylemek kanımızca zordur. Y�ne �fanın tamamlanmasıyla alıcının malvarlığının

akt�f�nde tara�ar arasındak� satış sözleşmes�nden doğan alacak hakkı sona erm�şt�r . İfanın tamamlanmasından

sonra �se aynen �fadan bahsed�lmes� mümkün değ�ld�r. Aynen �fa ancak �fanın h�ç yapılmadığı örneğ�n borçlunun

�fada temerrüde düştüğü �ht�mallerde söz konusu olur yoksa gereğ� g�b� �fa etmeme haller�nde artık aynen �fa

değ�l gereğ� g�b� �fa etmemen�n sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönel�k talepler devreye g�rer. Kanımızca

yen�s�yle değ�şt�rme taleb� ayıplı satış hal�nde (gereğ� g�b� �fa etmeme) alıcıya tanınmış b�r yen�l�k doğuran hak

n�tel�ğ�nded�r. Yen�l�k doğuran hak �se tek tara�ı �rade beyanıyla b�r hukukî �l�şk�y� kuran, var olan hukukî �l�şk�y�

değ�şt�ren, sona erd�ren haktır. Bu hakkın kullanılmasıyla b�rl�kte borçlu bakımından b�r yükümlülük, alacaklı

bakımından b�r hak söz konusu olur. Gerçekten de borçlu bakımından ek b�r yükümlülük söz konusu olur. Borçlu

ayıplı da olsa borcunu �fa etm�ş olmasına rağmen, ayıp neden�yle tekrar �fa etmek zorundadır. Satıcı yen�

borçlanma �şlem� olmasa b�le yen� b�r tasarruf �şlem� (yen� satılana �l�şk�n aynî sözleşme ve z�lyetl�ğ�n devr�nden

oluşan tasarruf �şlem�) yapmak zorundadır.

Yen�s�yle değ�şt�rme taleb�n�n yen�l�k doğuran hak olmadığını �ler� sürenler, yen�l�k doğuran hakların

kullanılmakla tükend�ğ�n�, bu tür hakların hak düşürücü süreye tab� olduğunu oysa satıcının yen�s�yle değ�şt�rme

taleb�n� yer�ne get�rmekten kaçınması hal�nde bu hakkın yer�ne b�r başka hakkın seç�lmes�n�n mümkün

olmadığını bel�rtmekted�r. Bel�rtel�m k� alıcı tarafından yen�s�yle değ�şt�rme hakkı seç�ld�ğ�nde, alıcının bu hakkı

gerçekten de sona erer, eş �fadeyle yen�s�yle değ�şt�rme hakkı kullanılmakla tüken�r. Ancak bu talep satıcı

tarafından yer�ne get�r�lm�yorsa bu hakkın seç�lmes� d�ğer seç�ml�k hakların tükenmes� sonucunu doğurmaz, bu

�ht�malde alıcının el�nde halen sözleşmeden dönme, onarım veya bedel �nd�r�m� haklarından b�r� vardır.

N�tek�m seç�ml�k haklarda, borcun konusunu b�rden fazla ed�m teşk�l etmekte ve bunlardan sadece b�r�n�n

seç�lmes� gerekmekted�r . Benzer söylemle, seç�ml�k haklarda borcun konusunu b�rden fazla ed�m teşk�l

ederken, �fa konusu bunlardan sadece b�r�d�r. Türk Borçlar Kanunu m.87 uyarınca her ne kadar seç�ml�k

borçlarda hukukî �l�şk�den veya �ş�n özell�ğ�nden aks� anlaşılmadıkça ed�mlerden b�r�n�n seç�m� borçluya a�t olsa

da ayıplı satış hal�nde ed�mlerden b�r�n� seçmek kanun gereğ� alıcıya a�tt�r. Seç�m hakkı sah�b� hakkını kullanınca
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�fanın konusu seç�len ed�m olarak bel�rlen�r ve d�ğer ed�mler borcun konusu olmaktan çıkar. Ancak ed�mlerden

b�r� sonradan �mkânsızlaşırsa, d�ğer ed�m/ed�mler kend�l�ğ�nden borcun konusunu oluşturur. Eğer �k�den fazla

ed�m varsa seç�m hakkı ger�ye kalan ed�mler bakımından devam eder. Burada da seç�ml�k haklara �l�şk�n söz

konusu kurallar tatb�k ed�ld�ğ�nde görülecekt�r k� yen�s�yle değ�şt�rme taleb�n�n yer�ne get�r�lmes� �mkânsızlaşırsa

ya da bu talep satıcı tarafından yer�ne get�r�lm�yorsa, d�ğer seç�ml�k haklar devreye g�recek ve alıcı bunlardan

b�r�n� seçeb�lecekt�r. Yoksa yen�s�yle değ�şt�rme taleb�n�n �mkânsız olması hal�nde d�ğer haklardan b�r�n�n

seç�leb�lmes�n�n gerekçes� bu hakkın aynen �fa taleb� n�tel�ğ�nde olması değ�ld�r. Yen�s�yle değ�şt�rme taleb�

yen�l�k doğuran haktır ve kullanılmakla sadece bu seç�ml�k hak sona erer.

6502 sayılı Kanun m.11/I, ç’de �mkân varsa satılanın “ayıpsız b�r m�slîyle” değ�şt�r�lmes�n�n �steneb�leceğ� �fades�ne

yer verm�şt�r. Türk Borçlar Kanunu m.227’de söz konusu hak �mkân varsa satılanın “ayıpsız b�r benzer�yle”

değ�şt�r�lmes� şekl�nde düzenlenm�şt�r. Esk� Borçlar Kanunu m.203, satılanın “ayıptan arî m�slîyle”, 4077 sayılı

Kanun malın “ayıpsız m�slîyle” değ�şt�r�lmes� �fadeler�n� kullanmaktaydı. Görüldüğü üzere yen�s�yle değ�şt�rme

hakkı eBK. m.204, eTKHK. m.4 ve TKHK. m.11’de “m�slîyle” değ�şt�rme şekl�nde kaleme alınmışken, TBK m.227’de

“benzer�yle” değ�şt�rme şekl�nde kaleme alınmıştır.

Esk� Borçlar Kanunu’nun yürürlükte olduğu sırada yen�s�yle değ�şt�rme hakkı açıkça m�slî şeyler bakımından

düzenlenm�ş olduğundan sadece çeş�t satışlarında uygulanab�l�r b�r kuraldı. Ancak bu sırada da doktr�nde,

yen�s�yle değ�şt�rme hakkının dürüstlük kuralının (TMK. m.2) �z�n verd�ğ� ölçüde veya alıcıdan bekleneb�ld�ğ�

ölçüde parça satışlarında da uygulanması gerekt�ğ� savunulmaktaydı . Savunulan bu görüşler TBK m.227

kaleme alınırken nazara alınmış ve buna göre alıcının parça satışları bakımından da ayıpsız benzer�n� talep etme

hakkı Kanun’da �fades�n� bulmuştur . Türk Borçlar Kanunu anlamında alıcı ayıpsız benzer�yle değ�şt�rme hakkını

seçt�ğ�nde, parça satışında satıcının sunduğu parçanın ayıplı parça �le aynı marka ve modelde olması zorunlu

değ�lse de, dürüstlük kuralı farklı model ve markadak� satılanın alıcı tarafından kabulünü haklı göstermel�d�r .

GÜMÜŞ, Tüket�c� Hukuku bakımından da benzer b�r sonuca varmıştır. Yazara göre  parça satışında tüket�c�n�n

yen�s�yle değ�şt�rmey� talep etmes� hal�nde, satıcının sunduğu ayıpsız benzer�n�n satılan parçayla aynı marka ve

model olması şart olmasa da dürüstlük kuralı gereğ� sunulan parçanın benzer� tüket�c� tarafından kabul

ed�leb�l�r olmalıdır.

Kanımızca TKHK. m.11 açıkça m�slîyle değ�şt�rmeden bahsetm�ş olduğundan, artık Tüket�c� Hukuku alanında

dürüstlük kuralının �z�n verd�ğ� ölçüde dah� olsa malın benzer�yle değ�şt�r�lmes� kabul ed�lmemel�d�r. Z�ra bu

kabul tüket�c�y� koruma amacından uzaklaşma anlamına gel�r. Her ne kadar Tüket�c� Hukuku’nda da alıcının

seç�ml�k haklarının sınırlanması mümkün kabul ed�lse de yapılan sınırlama h�çb�r şek�lde tüket�c�n�n aleyh�ne

sonuçlar doğurmamalıdır. Bu nedenle Tüket�c� Hukuku sahasındak� ayıpsız benzer�yle değ�l ayıpsız m�slîyle

değ�şt�rme hakkının kullanılması mümkündür.

Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun m.11/I, ç uyarınca tüket�c� ancak �mkân varsa satılanın ayıpsız m�slî �le

değ�şt�r�lmes�n� talep edeb�l�r. Türk Borçlar Kanunu m.227/b.4  uyarınca da alıcı �mkân varsa satılanın ayıpsız b�r

benzer�yle değ�şt�r�lmes�n� �steme hakkına sah�pt�r. Görüldüğü üzere m�slî �le değ�şt�rme hakkının seç�lmes�

değ�şt�rmen�n mümkün olmasına bağlanmıştır. Bu hakkın kullanılmasına get�r�len tek sınır satılanın ayıpsız m�slî

değ�şt�r�lmes�n�n mümkün olmasıdır.

b. Ayıpsız M�slîyle Değ�şt�rme Kavramı
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Yen�s�yle değ�şt�rme taleb� bakımından sorun yaratan b�r durum; satılanın yen�s�yle değ�şt�r�lmes�n�n talep

ed�ld�ğ� veya mahkemece hüküm ver�ld�ğ� sırada aynısının değ�l b�r üst model�n�n olması, eş �fadeyle aynen

�fanın �mkânsızlaşmış olmasıdır. Bu konuda Yargıtay’ın bazı kararlarının tüket�c� bakımından olumsuz sonuçlar

doğurur yönde olduğu görülür. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 22.6.2005 T, 2005/4-309 E, 2005/391 K sayılı

kararında ; tüket�c�n�n dava d�lekçes�nde malın yen�s�yle değ�şt�r�lmes� olmazsa bedel�n�n tahs�l�n� �stem�şse de

sonrak� celselerde sadece malın yen�s� �le değ�şt�r�lmes� �stem�nde bulunmuş olduğunu, mahkemece bu �stem

nazara alınarak, aracın “0” km �le aynı n�tel�kte yen�s� �le değ�şt�r�lmes�ne karar ver�lm�ş olduğunu, bu kararın

yasal düzenlemelere uygun olduğunu, aracın model�n�n esk� olmasının yasal seç�ml�k haklarından b�r�n�

kullanan davacının bu �stem�n�n karşılanmamasına neden olarak göster�lemeyeceğ�n�, kanun ve yönetmel�ğ�n

tüket�c�n�n terc�h�n�n ön planda tuttuğunu, değ�şt�rme hakkının kullanılması durumunda bu hakkın yer�ne

get�r�lmes�n� sınırlayan herhang� b�r hükmün olmadığını, �nfaz aşamasında hükme konu malın bulunmaması

hal�nde İİK. m.24’ün uygulama olanağının varlığının unutulmaması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r.

Bu kararla �lg�l� olarak BAŞOĞLU şöyle b�r öner�de bulunmuştur . Yazara göre yen�s�yle değ�şt�rme taleb�nde

aynı model�n sağlanamaması hal�nde yen� modelle �fa gerçekleşt�r�lmel� ancak alıcı da esk� model �le yen�

model arasındak� f�yat farkına katlanmalıdır. Çünkü alıcı bu �ht�malde �lk sözleşmedek� satılana nazaran daha

kal�tel� b�r �faya kavuşmaktadır. Ancak alıcı bu yüke katlanmak �stem�yorsa alıcının sözleşmeden dönmes� ya da

�fa yer�ne tazm�nat �stemes� mümkün olmalıdır.

Söz konusu kararda Yargıtay, tüket�c�y� koruma kaygısı gütmüş olsa da sonuçları bakımından bu kararın tüket�c�

leh�ne değ�l aleyh�ne olduğu açıktır . B�r defa tüket�c� yen�s�yle değ�şt�rme değ�l de sözleşmeden dönme

hakkını seçm�ş olsaydı, öded�ğ� bedel� fa�z�yle b�rl�kte �ade alacaktı. Ancak tüket�c�y� koruma kaygısında aşırıya

kaçan Yargıtay, tüket�c�n�n yen�s�yle değ�şt�rme hakkına sınırlama get�rmen�n mümkün olmadığını vurgulayarak,

�nfaz aşamasında hükme konu malın bulunmaması hal�nde İİK. m.24’ün uygulanması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Bu

hüküm uygulandığında �se �cra memuru model� tükenm�ş mal �ç�n hac�z safhasında b�r bedel b�çecekt�r.

Kanımızca sözleşmeden dönme hal�nde tüket�c�n�n �ade alacağı bedelle, İİK. m.24’ün uygulanması sonucu �ade

alacağı bedel arasında fark olması ve İİK. m.24 uyarınca takd�r ed�len değer�n tüket�c� tarafından ödenen

bedelden daha az olma �ht�mal� oldukça yüksekt�r.

Dava açtığı sırada satın aldığı ürünün aynısına tekrar kavuşma �mkânı olan tüket�c�n�n hükmün ver�ld�ğ� sırada bu

�mkânı günümüzde hızlı teknoloj� neden�yle mümkün olmayab�l�r. Ancak kanımızca alıcının yen�s�yle değ�şt�rme

talep ett�ğ� davada, hâk�m�n model�n yen�s�yle değ�şt�r�lmes�ne karar ver�p alıcının üst modele �l�şk�n fazla ücret

ödemes�ne hükmetmes� Usul Hukuku kuralları gereğ� mümkün değ�ld�r. Z�ra bu sonuç tüket�c�y� yapmak

�stemed�ğ� b�r sözleşmey� yapmaya zorlama anlamına gelecek ve adeta satıcı ayıplı satış sonrası, satın aldığı

markaya veya satıcıya güven� de kalmayan tüket�c� karşısında ödüllend�r�lm�ş olacaktır.

Ayıptan doğan hakların seç�ml�k hak n�tel�ğ�nde olduğuna ve bu haklardan b�r�n�n kullanılmasının

�mkânsızlaşması hal�nde d�ğer hakların tükenmed�ğ�ne, tüket�c�n�n d�ğer seç�ml�k haklardan b�r�n�

kullanab�leceğ�ne yukarıda değ�nm�şt�k . Değerlend�rd�ğ�m�z bu durumda �se seç�ml�k haklardan b�r� dava

açıldıktan sonra �mkânsız hale gelm�şt�r. Bu noktada �mkânsızlık savunmasının hukukî n�tel�ğ�ne bakmak gerek�r.

Bel�rtel�m k� �fanın �mkânsız olup olmadığı hâk�m tarafından re’sen nazara alınması gereken b�r husustur ve

hüküm verd�ğ� sırada �fanın �mkânsız olduğunu tesp�t eden hâk�m�n aynen �faya hükmetmes� mümkün değ�ld�r.

Seç�ml�k hakların �mkânsızlığı hal�nde borcun konusunun d�ğer seç�ml�k haklar olduğunu da tesp�t etm�ş

olduğumuza göre, hâk�m bu durumda tüket�c�ye d�ğer haklarından b�r�n� seçmes� noktasında �mkân tanımalıdır.

Yan� tüket�c� sözleşmeden dönme, onarım veya bedel �nd�r�m� haklarından b�r�n� seçeb�lecekt�r. Benzer şek�lde

onarım hakkının seç�lmes� hal�nde de �mkânsızlık savunmasının söz konusu olab�leceğ�, bu halde �se seç�ml�k

hakkın konusunun sadece bedel �nd�r�m� veya sözleşmeden dönme olab�leceğ� unutulmamalıdır. Tüket�c�,
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yen�s�yle değ�şt�rme hakkını seçt�ğ�nden ve tüket�c�n�n taleb�ne satıcının uymakla yükümlü olduğundan bah�sle,

nasıl olsa �fa aşamasında İİK. m.24 uygulama alanı bulacak şekl�ndek� gerekçeyle, tüket�c�n�n taleb�

doğrultusunda karar vermek hatalıdır. Z�ra İİK. m.24 aynen �faya hükmed�ld�ğ� sırada aslında �fası mümkün olan

ancak cebr� �crası safhasında �crası mümkün olmayan hallerde uygulama alanı bulur. Yoksa hüküm verd�ğ�

sırada �mkânsızlığı tesp�t eden hâk�m�n usul kurallarına güvenerek aynen �faya hükmetmes� hatalıdır. D�ğer

yandan usul kurallarının madd� hukuka �l�şk�n kuralları, bu anlamda �fa �mkânsızlığının sonuçlarını ortadan

kaldırmayacağı asla unutulmamalıdır.

Şu hususa da değ�nel�m. Yargıtay eleşt�rd�ğ�m�z bu kararında “…kanun ve yönetmel�ğ�n tüket�c�n�n terc�h�n� ön

planda tuttuğunu, değ�şt�rme hakkının kullanılması durumunda bu hakkın yer�ne get�r�lmes�n� sınırlayan herhang�

b�r hükmün olmadığını… ” bel�rtm�şt�r. Gerçekten de TKHK. m.11/I, son cümle uyarınca satıcı, tüket�c�n�n terc�h

ett�ğ� bu taleb� yer�ne get�rmekle yükümlüdür ve bu hükmün konuluş amacının (rat�o leg�s) tüket�c�y� korumak

olduğu tartışmasına dah� gerek yoktur. Y�ne burada düzenlenmek �stenen satıcının tüket�c�n�n seçt�ğ� hakkı

tartışmasına �mkânının olmamasıdır. Yargıtay �se tüket�c� leh�ne get�r�len bu hükmü, adeta tüket�c� aleyh�ne

sonuç doğuracak şek�lde anlaşmıştır.

Bel�rtel�m k� ayıptan doğan tüm seç�ml�k haklar bakımından hâk�m�n TMK. m.2 anlamında b�r denetleme

yetk�s�n�n olduğu görüşüne de doktr�nde rastlanmaktadır . Bu görüşten hareket ed�ld�ğ�nde de benzer şek�lde

tüket�c� leh�ne sonuca varılacaktır. Z�ra yen�s�yle değ�şt�rmen�n �mkânsız olduğu hallerde, satıcının aynen �fayı

yer�ne get�remeyecek olmasına rağmen, hâk�m�n tüket�c� taleb� doğrultunda karar vermes� gerekt�ğ� yönünde

ısrar etmes�, dürüstlük kuralına aykırılık teşk�l eder.

Esk� Borçlar Kanunu’nda ayıplı satış hal�nde alıcının onarım hakkı düzenlenm�ş değ�lken, yen� Kanun alıcının

onarım hakkını düzenlem�şt�r. Türk Borçlar Kanunu m.227/b.3 ücrets�z onarım hakkının seç�lmes�n� aşırı b�r

masraf gerekt�rmemes� koşuluna bağlamıştır. Benzer şek�lde TKHK. m.11’de onarım hakkı aşırı masraf

gerekt�rmemes� hal�nde seç�leb�lecek b�r hak olarak düzenlenm�şt�r.

Yen�s�yle değ�şt�rme hakkında olduğu g�b� onarım hakkının hukukî n�tel�ğ� de doktr�nde tartışmalıdır. Doktr�nde

onarım hakkının da malın yen�s�yle değ�şt�r�lmes� hakkı g�b� alıcının aynen �faya olan menfaat�ne yönel�k olduğu

(alacak hakkı n�tel�ğ�nde olduğu), bu nedenle objekt�f olarak onarımın mümkün olmasının gerekt�ğ� bel�rt�l�r .

D�ğer görüş onarım hakkının değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak olduğunu bel�rt�r .

B�z onarım hakkının, tıpkı yen�s�yle değ�şt�rme hakkı g�b� yen�l�k doğuran hak n�tel�ğ�nde olduğunu

düşünmektey�z. Tekrardan kaçınmak amacıyla yukarıda yaptığımız açıklamalara burada atıf yapmakla

yet�n�yoruz . Özlüce tekrar edel�m k� �fası tamamlanmış b�r sözleşmede aynen �fa taleb�ne yer yoktur ve bu

talep �fanın yapılmasıyla artık sona erm�şt�r. Bu nedenle onarım hakkı değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak

n�tel�ğ�nded�r. D�ğer yandan h�ç onarılmamış b�r mal �le onarılmış malın b�reb�r aynı n�tel�kte ve değerde olması

da mümkün değ�ld�r. Onarım hakkının kullanılması tara�ar arasındak� ed�m�n değ�şmes�ne neden olduğundan,

hak yen�l�k doğuran hak n�tel�ğ�nded�r.
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2. Onarım Hakkı
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Ayıplı satış hal�nde malın onarılması �mkânsızsa veya aşırı masraf gerekt�r�yorsa alıcının d�ğer seç�ml�k haklardan

b�r�n� terc�h etmes� gerek�r. 4077 sayılı Kanun m.4’de ayıplı malın ücrets�z onarılmasını talep edeb�leceğ�

düzenlenm�ş, onarımın mümkün olup olmamasından bahsed�lmem�şt�r. Benzer şek�lde TBK m.227/I’de ve 6502

sayılı Kanun m.11’de onarım hakkının ancak �mkân varsa seç�leb�leceğ� düzenlemes� yer almamaktadır. Ancak

düzenlemelerde �mkânsızlığın yer almaması sonuçları bakımından fark yaratmaz. Z�ra Türk Borçlar Kanunu

uyarınca yapma borcu n�tel�ğ�ndek� borç objekt�f sebeplerden ötürü yer�ne get�r�lem�yorsa borçlu, bunun

yapılamamasından sorumlu olmaz (TBK m.136) . Yen�s�yle değ�şt�rmen�n �mkânsızlaşmasında olduğu g�b�

burada da tüket�c�n�n, onarım dışındak� seç�ml�k haklarından b�r�n� seçmes� gerekecekt�r .

6502 sayılı Kanun m.11/I, c uyarınca alıcı, aşırı b�r masraf gerekt�rmed�ğ� takd�rde satılanın ücrets�z onarılmasını

talep edeb�l�r. Burada da onarım hakkı bakımından Türk Borçlar Kanunu’na uygun b�r düzenleme yapılmış ve

onarım hakkının ancak “aşırı masraf gerekt�rmemes�” hal�nde seç�leb�lecek b�r hak olduğu düzenlenm�şt�r.

Bel�rtel�m k� 4077 sayılı Kanun’da bu şek�lde b�r sınırlama yer almamaktaydı. Doktr�nde bu sınırlamanın onarım

hakkının aynen �fa taleb� n�tel�ğ�nden kaynaklandığı bel�rt�lmekted�r. Buna göre onarım aynen �fa taleb�

n�tel�ğ�nde olduğundan aşırı �fa güçlüğünün (TBK m.138) sınırlarına tâb�d�r. B�z onarım taleb�n�n yen�l�k doğuran

hak olduğunu kabul ett�ğ�m�zden  onarımın aşırı masraf gerekt�rmes� hal�nde, bu �ht�malde yapma borcunun

aşırı �fa güçlüğünün sınırlarına tâb� olması gerekt�ğ� düşünces�ndey�z. Ancak onarımın aşırı masraf gerekt�rd�ğ�n�

satıcı �ler� sürmel�d�r, eş söylemle bu husus def’� teşk�l eder yoksa hâk�m somut uyuşmazlıkta bu hususu re’sen

nazara alamaz . Onarımın aşırı masraf gerekt�rd�ğ�n�n �ler� sürülmemes� ve hâk�m�n onarıma hükmetmes�

hal�nde satıcının aşırı masrafa rağmen yapma borcunu �fa etmes� söz konusu olacaktır. Hatta bu �ht�malde TBK

m.113 uyarınca yapma borcu satıcı tarafından �fa ed�lmed�ğ� takd�rde tüket�c� masrafı satıcıya a�t olmak üzere

ed�m�n kend�s� veya başkası tarafından �fasına �z�n ver�lmes�n� �steyeb�lecekt�r. İcra ��as Kanunu  m.30’da TBK

m.113’e paralel b�r düzenleme �ht�va etmekted�r. Buna göre: “B�r �ş�n yapılmasına müteda�r �lâm �cra da�res�ne

ver�l�nce �cra müdürü 24'üncü maddede yazılı şek�lde b�r �cra emr� tebl�ğ� suret�yle borçluya �lâmda göster�len

müddet �ç�nde ve eğer müddet tay�n ed�lmem�şse �ş�n mah�yet�ne göre başlama ve b�t�rme zamanlarını tay�n ederek

�ş� yapmağı emreder./ Borçlu muayyen müddetlerde �şe başlamaz veya b�t�rmez ve �ş d�ğer b�r k�mse tarafından

yapılab�lecek şeylerden olur ve alacaklı da �sterse yapılması �ç�n lazım gelen masraf �cra müdürü tarafından

ehl�vukufa takd�r ett�r�l�r. Bu masrafın �lerde hükme hacet kalmaksızın borçludan tahs�l olunup kend�s�ne ver�lmek

üzere �fasına alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmolunan �ş yaptırılır. Muvafakat etmezse ayrıca hükme hacet

kalmadan borçlunun kaf� m�ktarda malı hac�z �le paraya çevr�lerek o �ş yaptırılır”.

Sonuç olarak, onarımın aşırı masraf gerekt�rd�ğ�n� def’� olarak �ler� sürmeyen satıcı bunun sonuçlarına

katlanacaktır. Satıcı bu durumda aşırı masrafa rağmen ya onarımı yer�ne get�rmek ya da onarımın masrafına

katlanmak zorunda kalacaktır.

Avrupa B�rl�ğ� Yönerges�’n�n “Tüket�c�n�n Hakları” başlıklı 3/3. maddes� uyarınca tüket�c�, �lk aşamada b�r

�mkânsızlık ya da orantısızlık söz konusu değ�lse satıcıdan satılanın ücrets�z onarılmasını veya ücrets�z olarak

değ�şt�r�lmes�n� �steyeb�l�r. Bu haklardan b�r�n�n seç�lmes�, d�ğer haklarla karşılaştırıldığında satıcıya makul

olmayan b�r mal�yet yüklüyorsa seç�ml�k hakkın orantısız olduğu kabul ed�l�r. Orantısızlık değerlend�rmes�

yapılırken malın sözleşmeye uygun değer�, sözleşmeye aykırılığın dereces�, d�ğer hakkın tüket�c�ye öneml� b�r

rahatsızlık ver�p vermeyeceğ� nazara alınır. Her türlü onarım veya değ�şt�rme, tüket�c�ye öneml� b�r rahatsızlık

ver�lmeks�z�n, satılanın n�tel�ğ� ve satılanın tüket�c� tarafından kullanılma amacı nazara alınarak makul b�r sürede

tamamlanmalıdır.
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3. Değ�şt�rme ve Onarım Hakkının Orantısız Olması
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6502 sayılı Kanun m.11/III’de onarım veya malın ayıpsız m�slîyle değ�şt�r�lmes�n�n satıcı �ç�n “orantısız güçlükler�

beraber�nde get�rmes�” hal�nde tüket�c�n�n dönme veya ayıp oranında bedel �nd�r�m� haklarından b�r�n�

kullanab�leceğ� düzenlenm�şt�r. Aynı maddede devamla, orantısızlığın tay�n�nde malın ayıpsız değer�n�n, ayıbın

önem�n�n ve d�ğer seç�ml�k haklara başvurmanın tüket�c� açısından sorun teşk�l ed�p etmeyeceğ�n�n d�kkate

alınacağı hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü 6502 sayılı Kanun, Avrupa B�rl�ğ� Yönerges�’ne paralel b�r

düzenleme get�rm�şt�r.

Hükmün gerekçes�ne bakıldığında gerekçede yer alan şu �fadeler d�kkat çekmekted�r. “Üçüncü fıkrada yapılan

düzenleme �le ücrets�z onarım veya malın ayıpsız m�slî �le değ�şt�r�lmes� haklarının kullanılamayacağı durumlar

bel�rlenm�şt�r. Her ne kadar tüket�c� seç�ml�k haklarından b�r�n� kullanmada serbestse de özell�kle ücrets�z onarım ve

ayıpsız m�slî �le değ�şt�rme haklarının kullanılması bazı hallerde satıcıyı zor durumda bırakab�l�r. Buna göre onarım

ve ayıpsız m�slîyle değ�şt�rme �mkânsız �se, bu talepler�n �ler� sürülmes� mümkün olmayacaktır. İmkânsız olmasa

b�le, ücrets�z onarım ve ayıpsız m�slî �le değ�şt�rme satıcı açısından orantısız güçlükler� beraber�nde get�recek �se

tüket�c� y�ne bu haklarını kullanamaz. İmkânsızlığın tesp�t� kolaydır. Örneğ�n malın m�slîyle değ�şt�r�lmes� hakkının

kullanılması durumunda �stenen malın ayıpsız m�slîn� tedar�k etmek mümkün değ�lse bu hak �stenemez. Tam�r

ed�lmes� objekt�f açıdan �mkânsız olan b�r mal �ç�n de bu talep kabul ed�lmez. Buna karşılık satıcı �ç�n “orantısız

güçlükler� beraber�nde get�recek olmanın” ne anlama geld�ğ�n� tay�n etmek daha zordur. Bu konuda 1999/44 sayılı

AB Yönerges� Kanuna da aynen aktarılmış olan üç kr�ter bel�rtm�şt�r. Bunlar, malın ayıpsız değer�, ayıbın önem� ve

d�ğer seç�ml�k haklara başvurmanın tüket�c� açısından sorun doğurup doğurmayacağı g�b� unsurlardır. Örneğ�n

malın tam�r ed�lmes� ayıpsız m�slîn�n ver�lmes�yle mukayese ed�ld�ğ�nde çak daha masra�ı olacaksa tüket�c�n�n

tam�rde ısrarcı olması kabul ed�lemeyecekt�r. Satın alınan b�r v�danın d�şler�nden bozukluk varsa v�danın tam�r�

yer�ne ayıpsız m�slîyle değ�şt�r�lmes� daha uygun olur. Buna karşılık satın alınan b�r çamaşır mak�nes�n�n b�r

v�dasının bozulması hal�nde, başka b�r çamaşır mak�nes�n�n talep ed�lmes� orantısızlık savunması �le karşılaşır. Bu

hallerde v�danın değ�şt�r�lmes� uygun çözümdür.”

Onarım veya yen�s�yle değ�şt�rme talepler�nden b�r�n�n orantısız olup olmadığı her somut olayda hâk�m

tarafından değerlend�r�lmel�d�r. Yönerge ve 6502 sayılı Kanun bu konuda üç kıstas get�rm�şt�r. Buna göre malın

ayıpsız değer�, ayıbın önem dereces� ve d�ğer seç�ml�k hakka başvurmanın tüket�c� bakımından sorun teşk�l ed�p

etmed�ğ� orantısızlığın tay�n�nde ölçüt olarak nazara alınır. Örneğ�n  malın onarılması, yen�s�yle değ�şt�rmeye

kıyasla çok daha masra�ı �se tüket�c�n�n onarım hakkında ısrar etmes� kabul ed�lemeyecek, buna karşın yen�s�yle

değ�şt�rme hakkını seçmes� mümkün olacaktır. D�ğer yandan b�r mak�nen�n tek b�r v�dasının bozuk olması

hal�nde yen�s�yle değ�şt�rme hakkının kullanılması orantısızlık savunmasıyla karşılaşacak ve bu halde onarım

hakkının kullanılması mümkün olacaktır .

Bel�rtel�m k� satıcı tarafından yapılan orantısızlık savunması sadece onarım veya yen�s�yle değ�şt�rme talepler�

bakımından �ler� sürüleb�l�r. Yoksa sözleşmeden dönme taleb�n�n ya da bedel �nd�r�m� taleb�n�n orantısız

olduğunun �ler� sürülmes� Kanun’dak� açık düzenleme karşısında mümkün görünmemekted�r. Bu noktada

aşağıda değerlend�receğ�m�z TBK m.227/IV’ün Tüket�c� Hukuku bakımından uygulanab�l�rl�ğ� gündeme

geleb�lecekt�r .

Avrupa B�rl�ğ� Yönerges� uyarınca değ�şt�rme veya onarım hakkı seç�ld�ğ�nde malın n�tel�ğ� ve tüket�c�n�n malı

kullanma amacı nazara alınarak “makul süre �ç�nde” ve “tüket�c� �ç�n öneml� b�r rahatsızlık vermeks�z�n” taleb�n

satıcı tarafından yer�ne get�r�lmes� gerekmekted�r. Aks� takd�rde tüket�c� d�ğer seç�ml�k haklarından b�r�n�, eş

söylemle sözleşmeden dönme veya bedel �nd�r�m� hakkını seçeb�lecekt�r. 6502 sayılı Kanun, 4077 sayılı

Kanun’dan farklı olarak onarım ve değ�şt�rme hakkının süres�n� düzenlem�şt�r. Buna göre ücrets�z onarım veya

malın ayıpsız m�slîyle değ�şt�r�lmes� haklarından b�r�n�n seç�lmes� durumunda bu taleb�n satıcıya, üret�c�ye veya
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�thalatçıya yönelt�lmes�nden �t�baren azam� otuz �ş günü, konut ve tat�l amaçlı taşınmazlarda �se altmış �ş günü

�ç�nde yer�ne get�r�lmes� zorunludur (TKHK. m.11/IV). Süren�n aşılması hal�nde tüket�c�n�n d�ğer seç�ml�k

haklarından b�r�n� kullanması mümkün olur.

6502 sayılı Kanun m.11/I, a’da tüket�c�n�n satılanı ger� vermeye hazır olduğunu b�ld�rerek sözleşmeden

döneb�leceğ�, m.11/I, b’de satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedel�n�n �nd�r�lmes�n� �steyeb�leceğ�

düzenlenm�şt�r. Y�ne m.11/V’de tüket�c�n�n sözleşmeden dönme ve bedel �nd�r�m� seçt�ğ� durumlarda, ödem�ş

olduğu bedel�n tümünün veya bedelden yapılan �nd�r�m tutarının derhal tüket�c�ye �ade ed�lmes� gerekt�ğ�

düzenlenm�şt�r. 6502 sayılı Kanun, satıcının tüket�c�n�n terc�h ett�ğ� bu taleb� yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu

yönündek� düzenlemes�yle esk� Kanun’da olduğu g�b� dönme hakkının veya bedelden �nd�r�m hakkının

kullanılması bakımından b�r sınırlama get�rmem�şt�r.

Avrupa B�rl�ğ� Yönerges� m.3/5 uyarınca, tüket�c� onarım veya değ�şt�rme �steme hakkına sah�p değ�lse ya da

satıcı onarım veya değ�şt�rme hakkını makul süre �ç�nde yer�ne get�remem�şse ya da satıcı, onarım veya

değ�şt�rme hakkını tüket�c�ye öneml� b�r rahatsızlık vermeks�z�n yer�ne get�remem�şse, tüket�c� bedelde uygun

b�r �nd�r�m yapılmasını talep edeb�l�r veya sözleşmeden döneb�l�r. Ancak ayıbın önems�z olması hal�nde tüket�c�

sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz. Görüldüğü üzere Avrupa B�rl�ğ� Yönerges� uyarınca sözleşmeden

dönme veya bedel �nd�r�m� hakları tüket�c�n�n onarım veya yen�s�yle değ�şt�rme haklarına sah�p olmadığı

�ht�mallerde gündeme gel�r. Onarım veya yen�s�yle değ�şt�rme �mkânsız �se ya da tüket�c� bu haklardan b�r�n�

seçm�ş olmasına rağmen satıcı tarafından makul sürede yer�ne get�r�lemem�şse veyahut tüket�c�ye rahatsızlık

vermeks�z�n yer�ne get�r�lmem�şse tüket�c� sözleşmeden dönme veya bedel �nd�r�m� haklarından b�r�n� seçeb�l�r.

Ancak Yönerge sözleşmeden dönme hakkına öneml� b�r sınır get�rm�şt�r k� tüket�c� sözleşmeden dönme hakkını

sadece öneml� ayıpların varlığı hal�nde terc�h edeb�lecek aks� takd�rde önems�z ayıpların varlığı hal�nde bedel

�nd�r�m� hakkını seçeb�lecekt�r.

Sözleşmeden dönmen�n yen�l�k doğuran hak olduğu noktasında doktr�nde tartışma bulunmazken, bu hakkın

bozucu yen�l�k doğuran hak mı yoksa değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak mı olduğu tartışmalıdır. Sözleşmeden

dönmen�n dönülen borçlanma �şlem�ne ve dönülen borçlanma �şlem� neden�yle yapılan tasarruf �şlem�ne etk�s�

doktr�nde tartışmalıdır . Klas�k dönme ve aynî etk�l� dönme teor�s�n� ben�mseyenler sözleşmeden dönme

beyanını bozucu yen�l�k doğuran hak olduğunu savunurlar . Z�ra bu teor�lere göre sözleşmeden dönme

borçlanma �şlem�n� geçm�şe etk�l� olarak ortadan kaldırır. D�ğer yandan dönüşüm teor�s�n� ben�mseyenler

sözleşmeden dönmen�n değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak n�tel�ğ�nde olduğunu savunurlar . K� bu teor�de

sözleşmeden dönmeyle borçlanma �şlem� sona ermemekte ve tasf�ye �l�şk�s�ne dönüşmekted�r. Kanımızca

sözleşmeden dönme tara�ar arasındak� borçlanma �şlem�n�, tasarruf �şlem�ne h�ç dokunmaksızın tasf�ye

�l�şk�s�ne çev�r�r ve bu durumda dönme hakkı değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak n�tel�ğ�nded�r .

B. Sözleşmeden Dönme ve Bedel İnd�r�lmes� Hakkı

1. Sözleşmeden Dönme Hakkı

a. Hukukî N�tel�ğ�
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b. Dönme Hakkının Türk Borçlar Kanunu m.227/IV Uyarınca Sınırlandırılması
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6502 sayılı Kanun, dönme hakkının kullanılması bakımından b�r sınırlama get�rmem�şt�r. Bu durumda üzer�nde

düşünülmes� gereken husus TKHK. m.83 atfıyla TBK m.227/IV’de yer alan ve alıcının dönme hakkını sınırlayan

hükmün Tüket�c� Hukuku bakımından uygulanab�l�r n�tel�kte olup olmadığıdır.

Türk Borçlar Kanunu m.227/IV uyarınca alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanması hal�nde, durum

dönmey� haklı gösterm�yorsa hâk�m satılanın onarılmasına veya satış bedel�n�n �nd�r�lmes�ne karar vereb�l�r. Esk�

Borçlar Kanunu m.202/II �se “Hâk�m alıcının satılanı ret davası üzer�ne hal �cabı satımın fesh�n� muh�k

gösterm�yorsa semen�n tenz�l� �le �kt�fa edeb�l�r” şekl�ndeyd�. Görüldüğü üzere esk� hükümde hâk�m sözleşmeden

dönme yer�ne sadece bedel �nd�r�m�ne karar vereb�lecekken, yen� düzenlemede hâk�m sözleşmeden dönme

yer�ne onarım ya da bedel �nd�r�m�ne karar vereb�lecekt�r. Hâk�me alıcının adeta �rades�n� değ�şt�rme yönünde

takd�r yetk�s� veren bu hüküm b�rçok açıdan tahl�l� gerekt�r�r. Acaba bu hüküm hâk�m tarafından re’sen nazara

alınmalı mıdır? Sözleşmeden dönme yer�ne hâk�m Kanun’da yer almasa da onarım veya bedel �nd�r�m� değ�l de

yen�s�yle değ�şt�rme yönünde karar vereb�l�r m�? Ya da hâk�m, durumun haklı olup olmadığını dönme dışındak�

d�ğer seç�ml�k haklar bakımından da nazara alab�l�r m�?

“Durumun Haklı Göstermemes�” veya esk� �fadeyle “Hal�n İcabının Muh�k Göstermemes�” �fades� hâk�me oldukça

gen�ş b�r takd�r yetk�s�, başka b�r �fadeyle alıcının �rades�n� değ�şt�rme yönünde takd�r yetk�s� vermekted�r .

Hâk�m, özell�kle satılan ayıplı olmasına rağmen dönmen�n satıcıya vereceğ� zarar �le alıcının bundan elde

edeceğ� yarar arasında açık orantısızlık bulunup bulunmadığına, satılandak� ayıbın öneml� olup olmadığına,

satılanın alıcı tarafından kullanılab�l�r durumda olup olmadığına ve alışver�ş hayatındak� dürüstlük kuralına

bakarak dönme hakkını sınırlandırab�l�r.

Bu hükmün sadece sözleşmeden dönme hakkını sınırlayan b�r hüküm n�tel�ğ�nde olduğu yoksa alıcı

sözleşmeden dönme dışında b�r hak seçm�ş olmasına rağmen, hâk�m�n TBK m.227/IV’ü gerekçe göstererek,

seç�len hakkın, haklı olup olmadığını değerlend�rmes�n�n ve seç�len hakkın yer�ne b�r başka hakkın seç�lmes�

yönünde karar vermes�n�n mümkün olmadığı bel�rt�l�r . Z�ra Kanun sadece sözleşmeden dönme hakkının bu

gerekçeyle sınırlanmasını mümkün kabul etm�ş d�ğer haklar bakımından böyle b�r sınırlama öngörmem�şt�r. Bu

noktada sınırlama, yasaklama get�ren veya normal düzenden ayrılan �st�sna� n�tel�ktek� hükümler�n uygulama

alanının yorum yoluyla gen�şlet�lemeyeceğ� temel hukuk kuralı devreye g�rer (S�ngular�a non sunt

extendenda) . Y�ne doktr�nde bu hüküm uyarınca hâk�m�n sözleşmeden dönme hakkı yer�ne sadece onarım

veya bedel �nd�r�m� yönünde karar vereb�leceğ�n� yoksa sözleşmeden dönme hakkı yer�ne yen�s�yle değ�şt�rme

şekl�nde karar vermes�n�n mümkün olmadığı bel�rt�l�r . D�ğer taraftan Yargıtay’ın söz konusu TBK m.22/IV

hükmünün d�ğer seç�ml�k haklar bakımından da uygulanab�l�r olduğu yönündek� kararına rastlamak da

mümkündür .

Bu hükme �l�şk�n olarak b�r başka tartışma hâk�m�n dönme yer�ne d�ğer seç�ml�k haklardan b�r� yönünde karar

vereb�lmes� �ç�n satıcı tarafından bu hususun �ler� sürülmes�n�n gerek�p gerekmed�ğ�d�r. B�r görüş bu hususun

hâk�m tarafından re’sen nazara alınamayacağını ve def’� n�tel�ğ�nde olduğu bel�rt�l�r . D�ğer yandan doktr�nde

sözleşmeden dönmen�n haklı görülüp görülmeyeceğ�n�n hâk�m tarafından re’sen nazara alınması gerekt�ğ� ve

satıcının bu yöndek� savunmasının �t�raz olduğu görüşüne de rastlanır . Yargıtay kararlarına baktığımız zaman

söz konusu hususun Yargıtay tarafından b�rçok kararda �t�raz olarak nazara alındığı görülür . SEROZAN ,

hâk�m�n böyle b�r değ�ş�kl�ğ� görev�nden ötürü (re’sen) yapıp yapamayacağı sorunun çözümünün, söz konusu

kuralın kend�s�ne böyle b�r yetk� ver�p vermed�ğ�ne bakılarak tesp�t ed�leceğ�n�, hükmün hâk�me böyle b�r yetk�

tanıdığı noktasında herhang� b�r kuşku bırakmadığını, z�ra “hal�n �cabını” layıkıyla takd�r edeb�lecek tek k�ş�n�n

hâk�m�n kend�s� olduğunu bel�rtm�şt�r.
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Kanımızca söz konusu husus eş �fadeyle sözleşmeden dönme hakkı seç�lmes� �ht�mal�nde durumun haklı olup

olmadığını hâk�m re’sen nazara almalıdır. Z�ra söz konusu hükmün temel�nde TMK. m.2 yer alır ve bu hüküm

hâk�m tarafından her somut olayda re’sen nazara alınması gereken hüküm n�tel�ğ�nded�r . B�r savunma aracının

def’� m� yoksa �t�raz mı olduğunu tesp�t ederken def’� karşı hak olarak, �t�raz �se karşı olay olarak ortaya çıkar .

Y�ne karşı hak n�tel�ğ�ndek� def’� hak sah�b�ne kend�s�ne karşı �ler� sürülen hakkın bel�rl� oranda engelleme veya

ortadan kaldırma yetk�s� ver�r. İt�raz �se karşı tarafın hakkının var olmadığını kanıtlar ve bunu �ler� süren hakkın h�ç

doğmadığını veya sona erm�ş olduğunu �ler� sürer. Hal böyle olunca, sözleşmeden dönme hakkını kullanan

tüket�c� karşısında, satıcının savunması “Dönme hakkı h�ç doğmadığı, çünkü durum haklı gösterm�yor” şekl�nde

olacağından, “Dönme hakkın vardı ancak sona erd�” şekl�nde olmayacağından, bu savunma �t�raz n�tel�ğ�nded�r.

Türk Borçlar Kanunu m.227/IV hükmü doktr�nde yazarlarca eleşt�r�lm�şt�r. ATAMER/BAŞ , b�r taraftan

sözleşmeden dönme yen�l�k doğuran hak n�tel�ğ�nde olması neden�yle koşula bağlanmazken, hâk�me dönme

hakkının kullanılmasına engel olunması noktasında takd�r hakkı ver�lmes�n�n hatalı olduğunu, bu düzenlemen�n

sözleşme özgürlüğü �lkes�yle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını ve Avrupa’da buna benzer b�r hükmün

olmadığını, buna rağmen b�r de Türk Borçlar Kanunu �le hâk�m�n takd�r yetk�s�n�n gen�şlet�lm�ş olduğunu, esk�

kanunda hâk�m�n dönme yer�ne sadece bedel �nd�r�m�ne hükmetmes� mümkünken, yen� Kanun’da hâk�me b�r

de onarım yönünde karar verme yetk�s�n�n ver�lm�ş olduğunu bel�rtm�şlerd�r. Yazarlar devamla, bu hükümde

malı el�nde bulundurmak �stemed�ğ� �ç�n sözleşmeden dönmek �steyen alıcı adına hâk�m�n yen�s�yle değ�şt�rme

yönünde karar vermes�n�n mümkün olmadığını, z�ra hükümde hâk�m�n dönme yer�ne onarım ya da bedel

�nd�r�m�ne hükmedeb�leceğ�n� , bunun yer�ne hâk�me yen�s�yle değ�şt�rmeye karar verme bakımından takd�r

yetk�s� tanınmasının daha makul b�r çözüm olacağını ya da satış sözleşmes� bakımından da k�ra veya eser

sözleşmeler�nde olduğu g�b� ayıp hal�nde dönme/fes�h hakkının sözleşmeye aykırılığın esaslı olması koşuluna

bağlanmasının en makul çözüm olacağını bel�rtm�şlerd�r .

Doktr�nde TBK m.227/IV düzenlemes� BUCHER/BUZ tarafından da eleşt�r�lm�şt�r . Yazarlar hâk�me takd�r yetk�s�

veren bu hükmün türünün tek örneğ� olduğunu bel�rterek, bu hüküm uygulanırken temk�nl� yaklaşılması

gerekt�ğ�n� bel�rtmekted�rler. Hatta Buz, hükmün son derece �sabets�z olduğunu, önems�z ayıplar bakımından

sözleşmeden dönmeye �z�n ver�lmemes� gerekt�ğ�n� ancak bunu sağlamanın yolunun seç�m hakkına �l�şk�n

olarak hâk�me takd�r yetk�s� vermek olmadığını, eser ve k�ra sözleşmeler�nde olduğu g�b� önems�z ayıplarda

sözleşmeden dönme hakkının önünü kapayan b�r kanun hükmün yeterl� olduğunu, öded�ğ� bedel�n �ades�n�

talep eden alıcının, hâk�m�n bedel �nd�r�m� yönünde karar vermes� �ht�mal�nde alıcının yargılama masra�arı

bakımından sadece leh�ne hükmed�len kısım bakımından kazanan, bunun dışındak� kısım �ç�n kaybeden taraf

olarak değerlend�r�leceğ�n� bel�rtm�şt�r. Yazar devamla, hâk�me talep dışında b�r başka şeye hükmetme yetk�s�

veren bu hükmün yargılama masra�arı bakımından klas�k şek�lde değerlend�r�lmemes� gerekt�ğ�n�, ayıbın

varlığının tesp�t ed�ld�ğ� her durumda alıcının davada kazanan taraf g�b� nazara alınması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r.

Söz konusu tartışmalı hükmün Tüket�c� Hukuku bakımından d�kkate alınmasının gerek�p gerekmed�ğ� de

doktr�nde tartışmalıdır. ASLAN , bu sınırlamanın tüket�c� satışları bakımından uygulanmasının mümkün

olmadığını bel�rtmekted�r. Yazara göre kanunun �fades� çok açıktır ve kanun tüket�c�ye d�led�ğ� hakkı seçme

�mkânı vermekted�r. Ancak Tüket�c� Hukuku alanında da TMK. m.2 uygulama alanı bulduğundan, seç�m hakkının

kullanılması TMK. m.2’ye aykırılık teşk�l ed�yorsa, hâk�m tüket�c�n�n dönme hakkını seçmes�n� engelleyerek TBK

m.227/IV’ü uygulayab�lecekt�r. ATAMER/ İNCEOĞLU, Avrupa B�rl�ğ� Hukuku’na paralel şek�lde özell�kle önems�z

sayılab�lecek ayıpların varlığı hal�nde sözleşmeden dönme hakkının engellenmes�n�n doğru b�r çözüm

olduğunu bel�rtmekted�r . ATAMER/BAŞ, bu konuda şu yönde b�r çözüm sunmuşlardır. Yazarlara göre  Türk

Borçlar Kanunu’nun farklı sözleşme türler�nde kabul ett�ğ� g�b� dönme hakkı öneml� ayıpların varlığıyla sınırlı
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olmalı, bu hususta hem Türk Borçlar Kanunu hem de Avrupa B�rl�ğ� Yönerges� nazara alınarak �lke kıyas

yapılmalı , sonuçta öneml� olmayan ayıplar bakımından tüket�c�n�n dönme hakkını seçmes� engellenmel�, d�ğer

seç�ml�k haklarından b�r�n�n seç�lmes� bu halde mümkün olmalıdır.

Yargıtay’ın bu konudak� uygulamasında �se b�rl�k yoktur. Örneğ�n Yargıtay 13. Hukuk Da�res� 19.4.2012 T,

2012/6575 E, 2012/10979 K sayılı kararında , kanun gereğ�nce tüket�c�n�n ayıplı malın ayıpsız m�slî �le

değ�şt�r�lmes�, bedel �ades�, ayıp oranında bedel �nd�r�m� veya ücrets�z onarım �steme haklarından b�r�ne sah�p

olduğu, ver�len kararın hak ve menfaatler denges�n� aşırı ölçüde bozması hal�nde ayıp oranında bedel �nd�r�m�

veya ücrets�z onarım �steme hakkının da değerlend�r�lmes� gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r. D�ğer yandan aynı da�re

17.11.2008 T, 2008/6937 E, 2008/13579 K sayılı kararında tüket�c�n�n yasanın kend�s�ne tanıdığı dört seçenekten

b�r�n� terc�h etmek hakkına sah�p olduğu, satıcının tüket�c�y� bu haklardan herhang� b�r�n� kullanmaya

zorlayamayacağı bel�rt�lm�şt�r.

Görüldüğü üzere Türk Borçlar Kanunu ayıp hal�nde alıcıya tanıdığı sözleşmeden dönme hakkını sınırlandırmıştır.

Eser ve k�ra sözleşmeler�nde alıcı sözleşmeden dönme hakkını ancak ayıbın öneml� olduğu �ht�mallerde

kullanab�l�rken (TBK m.306, m.475), satış sözleşmes�nde durumun haklı göstermed�ğ� hallerde hâk�me dönme

hakkını sınırlama bakımından takd�r yetk�s� verm�şt�r. Y�ne Avrupa B�rl�ğ� Yönerges�nde tüket�c�n�n seç�ml�k hakları

arasında b�r kademelend�rme yapılarak ayıplı satış hal�nde tüket�c� �lk aşamada sadece onarım veya değ�şt�rme

haklarından b�r�n� seçeb�lmekte, sözleşmeden dönme veya bedel �nd�r�m�n� ancak satıcının onarım veya

değ�şt�rme yönündek� tüket�c� taleb�n� yer�ne get�rmed�ğ� takd�rde kullanılab�lmekte, sözleşmeden dönme

hakkını �se sadece öneml� ayıpların varlığı hal�nde kullanab�lmekted�r. Tüm bu nedenlerle kanımızca hukuk

s�stem�m�z satış sözleşmes�nde ayıp hal�nde Tüket�c� Hukuku’nda da geçerl� olmak üzere sınırsız b�r dönme

hakkı vermemekted�r ve tüket�c� satışları bakımından da sözleşmeden dönme hakkının, TMK. m.2 ve TBK

m.227/IV gereğ� ve bu hususun satıcı tarafından �ler� sürülmes�ne gerek kalmaksızın (�t�raz n�tel�ğ�yle)

sınırlandırılması gerek�r.

Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun m.11/I, b uyarınca ayıp hal�nde tüket�c�n�n seç�ml�k haklarından b�r� de

bedel �nd�r�m�d�r. Bedel �nd�r�m hakkının değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak olduğu noktasında doktr�nde tartışma

yoktur. Z�ra bu hakkın seç�lmes� hal�nde alıcı yen�l�k doğuran hakkını kullanarak satış bedel�n� ve bu anlamda

tara�ar arasındak� hukukî �l�şk�y� tek tara�ı olarak değ�şt�rmekted�r.

Malı alıkoymak �steyen tüket�c�n�n ayıp hal�nde bedel �nd�r�m� hakkını seçmes� gerek�r ve ayıp oranında

�nd�r�lecek m�ktar hâk�m tarafından bel�rlen�r. Bedel �nd�r�m� satılanın ayıpsız değer�nden ayıplı değer�n�n

çıkarılması sonucu elde ed�len rakamın alıcıya �ade ed�lmes�d�r. Ayıp oranında yapılacak �nd�r�m tutarının

hesaplanmasına �l�şk�n farklı yöntemler bulunsa da bugün Yargıtay ve doktr�nde çoğunluk tarafından

ben�msenen n�sbî metoda göre hesaplama yapılmaktadır . Bu metod uyarınca malın ayıplı ve ayıpsız değer�

arasında kurulan orantı, tara�ar arasında kararlaştırılan bedele uygulanır. Örneğ�n malın p�yasa değer� 1000 TL
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olmasına rağmen tüket�c� pazarlıkla malı 800 TL’ye satın almış olsun. Malın ayıplı değer� �le ayıpsız değer�

arasındak� fark 200 TL olduğunda, maldan �nd�r�lmes� gereken tutar 1000 TL üzer�nden değ�l 800 TL üzer�nden

yapılarak, �nd�r�m tutarı bel�rlen�r.

Borçlar Hukuku’nda alıcının ayıptan doğan seç�ml�k hakları ve bu haklara �l�şk�n sınırlamalar TBK m.227-230

hükümler� arasında düzenlenm�şt�r. Seç�ml�k hakların kullanılmasını b�r takım sınırlamalara tâb� tutan bu

düzenlemeler�n temel�nde hakkan�yet düşünces� yatar . Kanun TBK m.227’de ayıplı satış hal�nde alıcının

sözleşmeden dönme, bedel �nd�r�m�, onarım ve değ�şt�rme haklarından b�r�ne sah�p olduğunu düzenled�kten

sonra sayılan hakların sınırsız b�r şek�lde kullanılmasına çeş�tl� gerekçelerle ve çeş�tl� hükümlerde engel

olmuştur.

4077 sayılı Kanun’da, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan sınırlamalar yer almamakla b�rl�kte tüket�c�n�n seç�ml�k

haklardan b�r�n� seçmes� ve bunu satıcıya b�ld�rmes� hal�nde kanun gereğ� satıcının bu hakka r�ayet etmekle

yükümlü olduğu düzenlenmekteyd�. 4077 sayılı Kanun’un 4. maddes�, “... satıcı bedel �ades�n� de �çeren

sözleşmeden dönme, malın ayıpsız m�slîyle değ�şt�r�lmes� veya ayıp oranında bedel �nd�r�m� ya da ücrets�z onarım

�steme haklarına sah�pt�r. Satıcı tüket�c�n�n terc�h ett�ğ� bu taleb� yer�ne get�rmekle yükümlüdür...” şekl�ndeyd�. 6502

sayılı Kanun’un 11. maddes�nde de seç�ml�k haklar sayıldıktan sonra tüket�c�n�n seç�ml�k haklarından b�r�n�

kullanab�leceğ� ve satıcının, tüket�c�n�n terc�h ett�ğ� bu taleb� yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu düzenlemes�ne yer

ver�lm�şt�r. Düzenleme böyle olmakla b�rl�kte 6502 sayılı Kanun m.83 atfıyla Türk Borçlar Kanunu’nun hakkan�yet

düşünces�yle get�rd�ğ� sınırlamaların nazara alınarak uygulanması gerekeb�l�r. Ancak bu uygulama h�çb�r şek�lde

tüket�c� aleyh�ne sonuçlar doğurmamalı ve Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun’un düzenlemes�yle

çel�şmemel�d�r .

Ş�md� Tüket�c� Hukuku’nda yer alan ve ayıplı satış hal�nde tüket�c�ye d�led�ğ� hakkı seçme �mkânı tanıyan bu

hükümler karşısında, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ve alıcının seç�ml�k hakkını sınırlayan hükümler�n Tüket�c�

Hukuku bakımından uygulanab�l�r n�tel�kte olup olmadığını değerlend�rel�m.

II. TÜRK BORÇLAR KANUNU
UYARINCA ALICININ AYIPTAN DOĞAN
SEÇİMLİK HAKLARININ
SINIRLANDIRILMASI VE BU
SINIRLAMALARIN TÜKETİCİ HUKUKU
BAKIMINDAN UYGULANABİLİRLİĞİ
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Türk Borçlar Kanunu m.228/II, satılanın alıcıya yükleneb�len b�r sebep yüzünden yok olması veya alıcının onu

başkasına devretmes� ya da b�ç�m�n� değ�şt�rmes� hal�nde alıcının ancak değer�ndek� eks�kl�k karşılığında satış

bedel�n�n �nd�r�lmes�n� �steyeb�leceğ�n� düzenler. Bu hüküm alıcının seç�ml�k haklarını sınırlayan hüküm

n�tel�ğ�nded�r ve tüm bu �ht�mallerde alıcı sadece satış bedel�nden �nd�r�m yapılmasını talep edeb�lecekt�r.

Hükümde üç farklı hal düzenlenmekted�r. Bunlar satılanın alıcının f��l�yle yok olması, satılanın b�r üçüncü k�ş�ye

devred�lmes� ve satılanın b�ç�m�n�n değ�şt�r�lmes�d�r. Her b�r hale ayrı ayrı bakalım.

Türk Borçlar Kanunu m.228/II uyarınca, satılan alıcıya yükleneb�len b�r sebepten yok olmuşsa alıcı ancak

değer�ndek� eks�kl�k karşılığında satış bedel�n�n �nd�r�lmes�n� �steyeb�l�r. Eş söylemle, satılan alıcıdan kaynaklanan

b�r sebepten ötürü yok olmuşsa alıcı bu �ht�malde artık sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz veya malın

değ�şt�r�lmes�n� �steyemez, sadece bedel �nd�r�lmes�n� talep edeb�l�r.

Hükümde yer alan “alıcıya yükleneb�len b�r sebepten” �fades� esk� Borçlar Kanunu’nda (eBK. m.204) “alıcının taks�r�

yüzünden” şekl�ndeyd� ve bunun klas�k anlamda kusur olmadığı, alıcının mal�k� olduğu malı d�led�ğ� şek�lde

kullanma ve hatta onu yok etme hakkının olduğu, burada alıcının herhang� b�r f��l�n�n kast ed�lm�ş olduğu,

hukuka aykırılık aramaya gerek olmadığı bel�rt�lmekteyd� . Görüldüğü üzere yen� Türk Borçlar Kanunu yanlış

anlaşılmaya müsa�t olan “alıcının taks�r�” �fades�ne yer vermeyerek ve yen� hükümde “alıcıya yükleneb�len b�r

sebepten” �fades�n� kullanarak yer�nde b�r değ�ş�kl�k yapmıştır.

Satılanın alıcıya yükleneb�len b�r sebepten yok olması �se satılanın, satılandak� ayıptan, beklenmed�k halden

veya mücb�r sebepten yok olmaması anlamına gel�r. Yoksa satılan zaten satılandak� ayıptan, beklenmed�k

halden veya mücb�r sebepten yok olmuşsa TBK m.228/I uygulama alanı bulur. Buna göre satılanın alıcıya

yüklenemeyen b�r sebepten yok olması (ayıp, beklenmed�k hal veya mücb�r sebep) alıcının sözleşmeden

dönme hakkını kullanmasına engel teşk�l etmez ve alıcı el�nde ne kalmışsa onu ger� vermekle yükümlüdür.

Türk Borçlar Kanunu m.228/II’de değerlend�r�lmes� gereken b�r husus da “yok olma” �fades�nden ne

anlaşılmasının gerekt�ğ�d�r. Esk� Borçlar Kanunu m.204’de yer alan “telef olma” �fades� yer�ne TBK m.228 “yok

olma” �fades�n� kullanmıştır. Gerek esk� Borçlar Kanunu zamanında gerekse ş�md� hükümde yer alan “yok olma”

�fades�n�n gen�ş yorumlanması gerekt�ğ�, hem yok olmanın hem de “ağır b�ç�mde zarara uğramanın” veya

“öneml� derecede kötüleşmen�n” bu kapsamda kabul ed�lmes� gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r . D�ğer yandan TBK

m.228/I’de satılanın ayıptan, beklenmed�k halden veya mücb�r sebepten ötürü “ağır b�ç�mde zarara uğraması”

hal� düzenlenm�ş ve bu �ht�mal�n alıcının sözleşmeden dönme hakkını engellemed�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Demek k�

satılan alıcıya yükleneb�len b�r sebepten ötürü ağır b�ç�mde zarara uğramışsa alıcı, sözleşmeden dönme veya

değ�şt�rme hakkını seçemeyecek, sadece bedel �nd�r�m� hakkını seçeb�lecekt�r.

Bu noktada b�r de satılanın alıcıya yükleneb�len b�r sebepten yok olmasının veya öneml� derecede

kötüleşmes�n�n �t�raz mı yoksa def’� m� olduğunu değerlend�rel�m. Örneğ�n uyuşmazlıkta mal yok olmuş olsun

ve alıcı sözleşmeden dönme hakkını kullanmış olsun. Burada hâk�m�n yok olmanın veya ağır b�ç�mde

kötüleşmen�n sebeb� üzer�nde araştırma yapması ve bu konuda b�l�rk�ş� raporu tanz�m ett�rmes� gerek�r. Raporda

yok olma veya ağır b�ç�mde kötüleşmen�n gerçekten de alıcıya yükleneb�len b�r sebepten meydana gelm�ş

olduğu tesp�t ed�ld�ğ�nde, artık hâk�m dönme hakkının kullanılamayacağına hükmetmel�d�r. Dolayısıyla bu

hususun �ler� sürülmes� kanımızca �t�raz n�tel�ğ�nded�r.

1. Satılanın Yok Olması veya Öneml� Derecede Kötüleşmes�
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Alıcıdan kaynaklan b�r sebeple satılanın yok olması veya satılanın öneml� derecede kötüleşmes� hal�nde, alıcının

sadece bedel �nd�r�m� hakkını seçeb�leceğ�ne �l�şk�n bu sınırlamanın temel�nde hakkan�yet düşünces� yatar ve bu

sınırlama Tüket�c� Hukuku bakımından da uygulanab�l�r n�tel�kted�r . Z�ra tüket�c�n�n ayıplı çıkan malın yok

olmasına ya da ağır b�ç�mde kötüleşmes�ne kend�nden kaynaklanan b�r sebeple neden olması, özell�kle yok

olma hal�nde �ade ed�lecek b�r mal da olmadığından, buna karşın sözleşmeden dönmes� ve öded�ğ� bedel�n

�ades�n� talep etmes� kabul ed�lemez. Bu �ht�malde tüket�c�n�n el�nde �ade ed�lecek b�r satılan olmadığından ya

da satılan ağır derecede kötüleşm�ş olduğundan, tüket�c� sadece öded�ğ� bedelde b�r �nd�r�m yapılmasını talep

edeb�lecekt�r.

Türk Borçlar Kanunu m.228/II uyarınca satılan alıcı tarafından başkasına devred�lm�şse alıcı ancak değer�ndek�

eks�kl�k karşılığında satış bedel�n�n �nd�r�lmes�n� �steyeb�l�r. Esk� Borçlar Kanunu m.204’de “satılanın başkasına

teml�k ed�lmes�” şekl�nde �fade ed�len bu hal, TBK m.228’de “satılanın başkasına devr�” şekl�nde �fade ed�lm�şt�r .

Örneğ�n satın aldığı b�lg�sayarı b�r üçüncü k�ş�ye satan ve tesl�m eden alıcı (taşınır mülk�yet�n� dev�r n�tel�ğ�ndek�

tasarruf �şlem�ne konu eden alıcı), satılan ayıplıysa elbette k� sözleşmeden dönemeyecek veya yen�s�yle

değ�şt�rme talep edemeyecekt�r çünkü tasarruf �şlem�n�n yapılmasıyla satılanın mülk�yet� b�r başkası tarafından

kazanılmıştır. Bu �ht�malde sözleşmeden dönme, değ�şt�rme veya onarım haklarından b�r�n�n terc�h ed�lmes�

mümkün olmayacaktır z�ra alıcı satıcıya sözleşmeden dönme veya satılanı yen�s�yle değ�şt�rme hal�nde �ade

edeb�lecek ya da onarım �ç�n bırakab�lecek durumda değ�ld�r.

B�r de şu örnek üzer�nden düşünel�m. Satın aldığı b�lg�sayarı b�r üçüncü k�ş�ye satan ve tesl�m eden alıcıya karşı

satılandak� ayıp neden�yle �k�nc� alıcı bedel �nd�r�m hakkını seçm�ş ve alıcı aldığı bedel�n b�r kısmını �ade etmek

zorunda kalmışsa, �lk alıcı da satıcıya karşı bedel �nd�r�lmes� hakkını kullanab�lecekt�r.

Hüküm, “satılanın başkasına devr�” hal�n� düzenlemekteyse de hükmün satılanın üçüncü k�ş�ye devred�lmed�ğ�

fakat satılan üzer�nde “üçüncü k�ş� leh�ne sınırlı aynî hak tes�s ed�ld�ğ�” durumlarda da uygulanab�l�r n�tel�kte

olduğu bel�rt�l�r . Bu tesp�t üzer�ne düşünel�m. Satın aldığı saat� tesl�me bağlı taşınır rehn�ne  konu eden alıcı,

bu durumda acaba ayıp hal�nde onarım, yen�s�yle değ�şt�rme veya sözleşmeden dönme haklarını

kullanamayacak mıdır? Sınırlı aynî hakkın sah�b� olan ve alacağını elde etmek �ç�n reh�n konusu taşınırın cebr�

satışı sonunda elde ed�len m�ktardan alacağını alma hakkına sah�p olan reh�nl� alacaklı, b�r süre sonra saat�n

durduğunu/bozulduğunu fark etm�ş olsun. Tesl�me bağlı taşınır rehn� hükümler�ne bakıldığında TMK. m.945

uyarınca alacaklı, reh�nl� taşınırın kaybolması, yok olması veya değer�n�n azalmasından, bunların kend� kusuru

olmaksızın doğduğunu �spat etmed�kçe sorumludur. Dolayısıyla reh�nl� alacaklı durumu reh�n veren alıcıya

b�ld�r�ld�kten sonra taşınırı da reh�n verene �ade etm�şse alıcı örneğ�n onarım hakkını seçeb�lecekt�r. Y�ne TMK.

m.943/II uyarınca taşınır alacaklının rızasıyla f��len yalnız rehneden�n hak�m�yet� altında bulunduğu sürece rehn�n

hükümler� askıda kalır. Eş dey�şle bu �ht�malde reh�n hakkı sona ermeyerek devam eder ancak reh�nl� alacaklının

taşınırı paraya çev�rme yetk�s� yoktur.

Acaba satılan ayıplı olmasına rağmen reh�nl� alacaklı satılanı (taşınır) �ade etmekten kaçınıyorsa durum ne

olacaktır? Bu halde alıcı gerçekten de sadece bedel �nd�r�m� hakkını terc�h edeb�lecekt�r z�ra reh�nl� alacaklı

TMK. m.944 uyarınca sadece alacak ödend�ğ� zaman veya reh�n hakkı b�r başka nedenle sona erd�ğ�nde taşınırı

�ade etmek zorundadır. Ancak bu �ht�malde de reh�nl� alacaklının TMK. m.945/I neden�yle reh�n verene karşı

sorumlu olması �ht�mal dâh�l�nded�r.
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Durumu taşınmaz bakımından da �rdeleyel�m. Bağımsız bölüm satın alan alıcı, taşınmaz üzer�nde üçüncü k�ş�

leh�ne oturma/�nt�fa hakkı tes�s etm�ş ve taşınmazın ayıplı olduğu sınırlı aynî hak sah�b� tarafından tesp�t ed�lm�ş

olsun. İnt�fa hakkına �l�şk�n olarak TMK. m.800 uyarınca �nt�fa hakkı sah�b� zararın kend� kusurundan �ler�

gelmed�ğ�n� �spat etmed�kçe, malın yok olmasından veya değer�n�n azalmasından sorumludur. Dolayısıyla �nt�fa

hakkı sah�b� rıza gösterd�ğ� sürece alıcı sözleşmeden dönme, onarım veya yen�s� �le değ�şt�rme haklarından b�r�n�

de kullanab�lecekt�r. İnt�fa hakkı sah�b� terk�ne razı olmamış olmasına rağmen alıcının ayıp neden�yle

sözleşmeden dönme hakkını kullandığını ve öded�ğ� bedel� �ade almak �sted�ğ�n� düşünel�m. Bu yönde b�r

taleb�n mahkeme tarafından redd� gerekecekt�r. Z�ra sözleşmeden dönme hal�nde alıcının taşınmazı aynen eş

�fadeyle yükümsüz olarak �ade etmes� gerek�r. Yoksa alıcının taşınmazı �nt�fa hakkıyla yükümlü olarak �ade

etmes� satıcı bakımından kabul ed�lemez b�r sonuçtur. Ancak �nt�fa hakkı sah�b�n�n terk�ne razı olmaması

neden�yle alıcı sözleşmeden dönme veya değ�şt�rme haklarından b�r� yer�ne bedel �nd�r�m� hakkını seçmek

zorunda kaldığını ve bu nedenle zarara uğradığını �spat ederek �nt�fa hakkı sah�b�ne başvurab�lecekt�r .

Bu hususun def’� m� yoksa �t�raz mı teşk�l ett�ğ�ne bakalım. Satın aldığı malı üçüncü k�ş�ye devretm�ş olmasına

rağmen dönme, yen�s�yle değ�şt�rme veya onarım hakkını kullanan alıcı karşısında hâk�m re’sen bu haklardan

b�r�n�n değ�l ancak bedelden �nd�r�m yapılmasına karar vermel�d�r. Dolayısıyla bu husus �t�raz teşk�l etmekted�r.

Z�ra alıcı dönme veya yen�s�yle değ�şt�rme talep ett�ğ�ndek� el�nde ayıplı malı satıcıya �ade etmek zorunda

olduğu g�b�, onarım talep ett�ğ�nde de malın z�lyetl�ğ�n� b�r sürel�ğ�ne satıcıya devretmek zorundadır.

Bel�rtel�m k� satılanın üçüncü k�ş�ye devr� veya sınırlı aynî hakla sınırlanması �ht�maller� bakımından yaptığımız

tüm değerlend�rmeler�n Tüket�c� Hukuku bakımından da nazara alınması gerek�r .

Türk Borçlar Kanunu m.228/II’de yer alan b�r başka sınırlama satılanın alıcı tarafından b�ç�m�n�n değ�şt�r�lm�ş

olmasıdır. Buna göre alıcı, satılanın b�ç�m�n� değ�şt�rm�şse ancak satış bedel�n�n �nd�r�lmes�n� �steyeb�l�r. Esk�

Borçlar Kanunu m.204’de “tağy�r” �fades� kullanılmış olup, TBK m.228’de “b�ç�m değ�şt�rme” �fades� kullanılmıştır.

Ancak burada kullanılan “b�ç�m değ�şt�rme” başkasına a�t malın �şlenerek b�ç�m değ�şt�rd�ğ� “ �şleme (hukukî tağy�r)”

anlamında değ�ld�r. B�ç�m değ�şt�rmeden kasıt, her türlü değ�ş�kl�ğ� kapsayacak şek�lde satılanın �şlenmes�,

b�rleşmes� veya karışmasıdır . Tüm bu �ht�mallerde artık alıcı bedel �nd�r�lmes� dışında b�r hak kullanamayacaktır.

Malın alıcıya yükleneb�len b�r sebepten yok olması veya üçüncü k�ş�ye devred�lmes�nde olduğu g�b�, malın

b�ç�m değ�şt�rm�ş olması hal�nde hâk�m re’sen bedel �nd�r�lmes�ne karar verecekt�r. Eş söylemle bu husus da

�t�raz n�tel�ğ�nded�r.

Bel�rtel�m k� bu sınırlama da Tüket�c� Hukuku bakımından da uygulanması gereken sınırlama n�tel�ğ�nded�r .

Örneğ�n satın aldığı �pl�kten kazak ören tüket�c�n�n satın aldığı �pl�k ayıplı çıkmışsa, bu �ht�malde tüket�c�

sözleşmeden dönme, onarım ya da yen�s�yle değ�şt�rme haklarından b�r�n� seçemeyecekt�r, sadece bedel

�nd�r�m� hakkını seçeb�lecekt�r. Z�ra dönme, değ�şt�rme veya onarım bakımından satılanın satıcıya �ade ed�lmes�

mümkün değ�ld�r.

Türk Borçlar Kanunu m.230 uyarınca b�rden çok mal veya b�rden çok parçadan oluşan b�r mal b�rl�kte satılmış

olup da bunlardan bazıları ayıplı çıkarsa, dönme hakkı bunlardan ancak ayıplı çıkanlar �ç�n kullanılab�l�r. Ancak

alıcıya veya satıcıya öneml� b�r zarar vermeks�z�n ayıplı parçaların d�ğer�nden ayrılmasına �mkân yoksa dönme
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hakkının satılanın tamamını kapsaması zorunludur. Görüldüğü üzere hükümde �k� farklı hal düzenlenm�şt�r.

Bunlar “b�rden çok malın b�rl�kte satılması” ve “b�rden çok parçadan oluşan b�r malın b�rl�kte satılmasıdır”.

İlk olarak b�rden çok malın b�rl�kte satılması �ht�mal�n� değerlend�rel�m. B�rb�r�nden bağımsız şeyler, aynı satış

sözleşmes�n�n konusunu oluşturmuşsa, objekt�f olarak aslında b�r bütün oluşturmayan şeyler�n, tek b�r satış

sözleşmes�n�n �fasıyla tesl�m ed�lmes� söz konusu olduğundan, bu �ht�malde sadece ayıplı şeyler �ç�n seç�ml�k

hakkın kullanılması mümkündür. Örneğ�n evl�l�k hazırlığındak� alıcı tek b�r satış sözleşmes� yaparak ütü ve çay

takımı satın almıştır ve ütü ayıplı çıkmıştır. Bu �ht�malde alıcı sadece ütü �ç�n seç�ml�k hakkını kullanab�lecekt�r

yoksa ütü ve çay takımı tek sözleşmeye konu olduğu �ç�n ütüdek� ayıp neden�yle alıcının çay takımına �l�şk�n de

seç�ml�k hakkını kullanması mümkün olmaz.

İk�nc� olarak b�rden çok parçadan oluşan b�r malın b�rl�kte satılmasını değerlend�rel�m. Bu noktada eşya b�rl�ğ�

kavramına bakmak gerek�r. “Eşya b�rl�ğ�”, bağımsızlıklarını kaybetmeks�z�n ortak b�r amaç �ç�n b�r araya get�r�lm�ş

ve �kt�sadî b�r bütünlük arz eden b�rden çok eşyadan oluşur . Eşya b�rl�ğ�nde yer alan her b�r eşya aynı

önemded�r ve aralarında b�r b�rl�ktel�k vardır. Eşya b�rl�ğ�nde, örneğ�n orkestra şekl�ndek� on parçalık b�blo

takımında, takımdak� �k� b�blo ayıplı �se dönme hakkı sadece �k� b�blo �ç�n kullanılab�lecekt�r. Ancak bu �ht�malde

TBK m.230/I son cümle devreye g�recekt�r. Buna göre ayıplı parçanın d�ğer�nden ayrılması alıcıya veya satıcıya

zarar vermeks�z�n mümkün değ�lse dönme hakkı satılanın tamamını kapsar. Örneğ�m�zde on parçalık b�blo

takımının eks�k kalan parçalarının başka yolla tamamlanması �ht�mal dâh�l�nde değ�lse, dönme hakkı eşya

b�rl�ğ�n�n tamamı �ç�n kullanılab�lecekt�r. Hükümde hem kısmî dönme hem tam dönme haller� düzenlenm�ş olsa,

kısmî dönme kural, tam dönme �st�sna olsa da, mallar arasında �şlevsel b�r bağlılık varsa veya ayıplı malın d�ğer

mallardan ayrılması alıcıya öneml� b�r zarar ver�yorsa tam dönme söz konusu olur .

B�r de TBK m.230/son hükmüne bakalım. Buna göre satılanın aslı �ç�n satıştan dönülmes�, ayrı satış bedel�

göster�lerek satılmış olsalar b�le eklent�ler�n� de kapsar fakat eklent�ler �ç�n dönme satılanın aslını kapsamaz.

Eklent�, TMK. m.686’da düzenlenm�ş olup buna göre eklent� asıl şey mal�k�n�n anlaşılab�l�r arzusuna veya yerel

adetlere göre �şlet�lmes�, korunması veya yarar sağlanması �ç�n asıl şeye sürekl� olarak özgülenen ve

kullanılmasında b�rleşt�rme, takma veya başka b�r b�ç�mde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. Örneğ�n kılıfıyla

b�rl�kte satılan b�lg�sayarı düşünel�m. Bu örneğe TBK m.230/son hükmünü tatb�k edersek, b�lg�sayardak� ayıp

neden�yle b�lg�sayara �l�şk�n sözleşmeden dönülmes� hal�nde kılıf �ç�n alıcı ayrı b�r bedel ödem�ş olsa da olmasa

da sözleşmeden dönme eklent�y� de kapsayacaktır. Ancak kılıfın ayıplı olması hal�nde kılıfa �l�şk�n sözleşmeden

dönme hakkının kullanılması b�lg�sayar bakımından sözleşmeden dönme anlamına gelmeyecekt�r.

Gerek b�rden çok malın b�rl�kte satışında gerekse b�rden çok parçadan oluşan b�r malın b�rl�kte satışında sadece

ayıplı satılana �l�şk�n olarak satış sözleşmes�nden dönüldüğünde, satış bedel� her b�r şey �ç�n ayrı ayrı

bel�rt�lm�şse satıcı söz konusu bedel� alıcıya �ade edecekt�r . Ancak b�rl�k �ç�n tek b�r f�yat bel�rlenm�şse satış

bedel�nden orantılı b�r �nd�r�m yapılması yoluna g�d�lecekt�r.

Bu hususun da �t�raz mı yoksa def’� m� olduğuna bakalım. B�rden çok malın veya b�rden çok parçadan oluşan

malın b�rl�kte satışında, tüm mallar �ç�n veya tüm parçalar �ç�n alıcı örneğ�n sözleşmeden dönme hakkını

kullanmış olsun. Y�ne ayıba �l�şk�n tesp�t yaptıran hâk�m yargılama sırasında ayıbın parçaların b�r kısmına s�rayet

ett�ğ�n� tesp�t etmes� ve dönmen�n sadece bu parçalar bakımından mümkün olduğunun anlaşılması üzer�ne

acaba nasıl hareket etmel�d�r? Kanımızca burada satıcının, alıcının seç�ml�k hakkının tüm parçalara �l�şk�n

kullanılamayacağını �ler� sürmes� gerekmekted�r. Yoksa satıcı bunu �ler� sürmed�kçe ayıbı tesp�t eden hâk�m

re’sen sadece ayıplı parçalar bakımından seç�ml�k hakkın kullanılmış sayılmasına karar veremez. Dolayısıyla bu

husus def’� n�tel�ğ�nded�r.
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Bel�rtel�m k� hükümde yer alan sınırlamanın tüm seç�ml�k haklar bakımında söz konusu olduğu kabul ed�l�r . Eş

söylemle seç�ml�k haklardan herhang� b�r� sadece ayıplı mallar bakımından kullanılab�lecekt�r. Örneğ�n b�rden

fazla şey�n b�rl�kte satışı hal�nde bedel �nd�r�m�, yen�s�yle değ�şt�rme veya onarım hakkı seç�lm�şse sadece ayıplı

olanlar �ç�n bu haklar  kullanılab�lecekt�r. Y�ne temel�nde hakkan�yet düşünces� olan bu sınırlama Tüket�c�

Hukuku bakımından da uygulama alanı bulur .

Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ve alıcının seç�ml�k hakları bakımından sınırlama teşk�l eden b�r d�ğer hüküm

227/son’dur. Bu hüküm uyarınca satış konusundak� değer eks�kl�ğ� satış bedel�ne çok yakın �se alıcı sadece

sözleşmeden döneb�l�r veya değ�şt�rme hakkını kullanab�l�r. Bu �ht�malde alıcının satış bedel�n�n �nd�r�lmes�

hakkını kullanması, hem ayıplı malı el�nde bulundurma hem de bedel�n tamamını �ade alma soncunu doğurur.

Bu sonuç �se hakkan�yet düşünces� neden�yle kabul ed�lemez.

Esk� Borçlar Kanunu m.202/son “kıymet�n�n noksanı satılanın semen�ne müsav� �se alıcı ancak satımın fesh�n� talep

edeb�l�r” şekl�ndeyd�. Görüldüğü üzere esk� hükümde alıcının sadece sözleşmeden dönmes�n�n mümkün olduğu

düzenlenm�şken yen� hükümde, değer eks�kl�ğ�n�n satış bedel�ne çok yakın olması hal�nde alıcının dönme veya

değ�şt�rme haklarından b�r�n� seçeb�leceğ� mümkün kabul ed�lm�şt�r. Hükümde alıcının bedel �nd�r�m� hakkını

seçmes� engellenmek �stenm�şt�r ancak burada onarım hakkının seç�lmes�n�n neden �ht�mal dışı bırakıldığı �se

anlaşılamamıştır . Kanunkoyucu değerdek� eks�kl�ğ�n satış bedel�ne çok yakın olduğu �ht�mallerde onarımın

aşırı masraf gerekt�rd�ğ�n� ya da onarımın �mkânsız olduğunu varsayarak böyle b�r düzenleme yapmış olab�l�r k�

gerekçeye baktığımızda bu sorunun cevabını bulmak ne yazık k� mümkün olmamıştır. Y�ne de bel�rtel�m k� alıcı

satılanın değer�ndek� eks�kl�k satış bedel�n� çok yakın olsa da onarım hakkını seçeb�l�r.

Türk Borçlar Kanunu m.227/son’da yer alan bu sınırlama Tüket�c� Hukuku bakımından da uygulama alanı bulur .

Z�ra satıcı tüket�c�ye bedel�n tamamına yakınını ger� verd�kten sonra ayıplı malı ger� alab�lmel�d�r. Örneğ�n satıcı,

hurda değer� olan b�r aracı ya da ger� dönüşüm konusu olan b�r elektron�k ürünü ger� alab�lmel�, bu �ht�malde

bedel �nd�r�m� yer�ne dönme veya değ�şt�rme haklarından b�r�n�n seç�lmes� gerekt�ğ�n� �ler� süreb�lmel�d�r. Ancak

alıcının bedel �nd�r�lmes� hakkını seçmes�n�n mümkün olup olmadığına �l�şk�n olarak hâk�m�n bu husus re’sen

nazara alıp alamayacağı doktr�nde tartışmalıdır. B�r görüşe göre TBK m.227/son’da yer alan bu husus def’�

n�tel�ğ�nded�r . Doktr�nde b�r d�ğer görüş bu hükme dayanan savunmanın �t�raz n�tel�ğ�nde olduğunu, hâk�m�n

dava dosyasından hareketle re’sen satış parasının �nd�r�lmes� taleb�n�n redded�leceğ�n�, hükmün lafzından bu

sonucun çıktığını savunmaktadır . Kanımızca burada TBK m.227/son düzenlenm�ş olan savunma satıcı

bakımından def’� teşk�l etmekted�r. Z�ra ayıplı satış hal�nde tüket�c�n�n bedel �nd�r�m�n� talep hakkı doğar. Ancak

değer eks�kl�ğ� satış bedel�ne çok yakınsa ve satıcı bunu karşı hak olarak �ler� sürdüğünde (“Bedel �nd�r�m�n� talep

hakkın var ancak �nd�r�lecek tutar, bedele çok yakın, bu nedenle bu hakkı kullanmanı engell�yorum”) hâk�m

tarafından nazara alınab�lecekt�r. Yoksa �nd�r�lecek tutar sözleşme bedel�ne çok yakın olsa b�le satıcı bedel

�nd�r�m� hakkının kullanılmasına ses çıkarmayab�l�r.
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Türk Borçlar Kanunu m.227/III uyarınca satıcı, alıcıya malın ayıpsız b�r benzer�n� hemen vererek ve alıcının

uğradığı zararın tamamını g�dererek alıcının seç�ml�k haklarını kullanmasını önleyeb�l�r. Esk� Borçlar Kanunu,

m.203/son “Satılan başka b�r yerden gönder�lm�yorsa satıcının da alıcıya derhal ayıptan arî m�slîn� tesl�m ve alıcının

duçar olduğu zararı tamamen tazm�n ederek aleyh�ne �kame ed�lecek davadan kurtulmağa salah�yet� vardır”

şekl�ndeyd�. Görüldüğü üzere yen� hükümde satılanın başka b�r yerden gönder�l�p gönder�lmed�ğ�ne

bakılmaksızın satıcıya alıcının seç�ml�k haklarını seçmes�n� engelleme �mkânı ver�lm�şt�r. Bu hükümle adeta

satıcıya son b�r şans ver�lerek, alıcının seç�ml�k haklarını özell�kle dönme hakkını seçmes� engellenmekted�r.

Bu hususun da �t�raz mı yoksa def’� m� olduğuna bakalım. Örneğ�n dönme hakkını satıcıya �lk defa dava açarak

yönelten alıcı karşısındak� satıcı, cevap d�lekçes�nde malı yen�s�yle değ�şt�rmeye hazır olduğunu beyan ett�ğ�nde

hâk�m nasıl b�r yol �zlemel�d�r? Görüldüğü üzere �ş�n n�tel�ğ� bu hususun def’� olduğu sonucunu doğurmaktadır.

Yoksa hâk�m dönme hakkının kullanılması hal�nde, satıcıya yen�s�yle değ�şt�rmey� ve zararları tazm�n etmey�

tekl�f etmes� yönünde uyarıda bulunamayacaktır.

Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ve satıcıya, alıcının zararını karşılayarak ve malın ayıpsız benzer�n� alıcıya

hemen vererek alıcının seç�ml�k haklarını kullanmasını önleme yetk�s� veren bu hükmün, Tüket�c� Hukuku

bakımından uygulama alanı bulup bulamayacağı tartışmalıdır. ASLAN  bu hükmün Tüket�c� Hukuku alanında

uygulama alanı bulamayacağını z�ra Tüket�c� Hukuku’nun temel amacının tüket�c�n�n korunması olduğunu, bu

hükmün tüket�c� satışları bakımından uygulanmasının, Kanun’un tüket�c�y� koruma amacından uzaklaşması

anlamına geleceğ�n� bel�rt�r. GÜMÜŞ �se TBK m.227/III’de yer alan ve satıcının yen�s�yle değ�şt�rmey� hemen tekl�f

etmes�yle alıcının seç�ml�k haklarını kullanmasını engelleyen bu hükmün kıyasen Tüket�c� Hukuku’nda

uygulanab�l�r olduğunu bel�rtmekted�r .

İlk önce şu hususu tekrar edel�m. Tüket�c� Hukuku sahasında ayıpsız benzer�yle değ�l ayıpsız m�slîyle değ�şt�rme

hakkı vardır. Acaba satıcı ayıpsız malın ayıpsız m�sl�n� hemen vererek ve tüket�c�n�n zararını tazm�n ederek

tüket�c�n�n d�ğer haklardan b�r�n�n seçmes�ne engel olab�l�r m�? Örneğ�n tüket�c� öneml� ayıp neden�yle

sözleşmeden dönme hakkını seçm�ş olsun ve satıcı da malın ayıpsız m�sl�n� tüket�c�n�n zararıyla b�rl�kte tekl�f

etm�ş olsun. Kanımızca bu noktada tüket�c� sözleşmeden dönme hakkını seçm�şse ve dönme hakkının

sınırlanmasını gerekt�recek b�r durumda yoksa tüket�c� satıcının tekl�f�n� kabul etmek zorunda değ�ld�r. Z�ra

dönme hakkını seçen tüket�c�n�n ayıp neden�yle satıcıya ya da satın aldığı malın markasına olan güven� sarsılmış

olab�l�r ve tüket�c� aynı markayı tekrar kullanmak �stem�yor olab�l�r. 6502 sayılı Kanun’un 11 ve 15. maddeler�ndek�

“Satıcı tüket�c�n�n terc�h ett�ğ� bu hakkı yer�ne get�rmekle yükümlüdür” şekl�ndek� açık �fade TBK m.227/III’ün

Tüket�c� Hukuku alanında uygulanmasına engel teşk�l eder. Y�ne satıcı karşısındak� tüket�c�n�n, satıcıya nazaran

daha fazla korumaya �ht�yaç duyması b�z� bu sonuca götürmekted�r.

6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun, 1999/44 sayılı Avrupa B�rl�ğ� Yönerges�’n� nazara alarak bazı

yen� düzenlemeler get�rm�ş olsa da ayıplı satış hal�nde tüket�c�n�n seç�ml�k haklarının sınırlandırılması

bakımından bu Kanun’un Yönerge’den ayrıldığı görülmekted�r. Özell�kle Avrupa B�rl�ğ� Yönerges�’nde yer alan ve

tüket�c�n�n seç�ml�k hakları arasında b�r kademelend�rme öngören düzenleme 6502 sayılı Kanun’a alınmamıştır.

Yukarıda da bel�rtm�ş olduğumuz üzere ayıplı satış hal�nde Yönerge uyarınca tüket�c� �lk önce onarım veya

değ�şt�rme haklarından b�r�n� seçeb�l�r. Onarım ve değ�şt�rme haklarının seç�lmes� de bunların satıcı tarafından

yer�ne get�r�lmes�n�n mümkün olmamasına veya aşırı masraf gerekt�rmemes�ne bağlıdır. Eğer bu hakların yer�ne

get�r�lmes� �mkânsız �se veya satıcı �ç�n aşırı masraf gerekt�r�yorsa ya da bunlar satıcı tarafından makul sürede
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yer�ne get�r�lmem�ş �se veyahut tüket�c�ye rahatsızlık vermeks�z�n yer�ne get�r�lemem�şse k� bu aşama �k�nc�

aşamadır, sözleşmeden dönme veya bedel �nd�r�m� hakkı gündeme gel�r. Y�ne Yönerge’de sözleşmeden dönme

hakkı bakımından b�r sınırlama get�r�lm�şt�r k� bu da ayıbın öneml� ayıp n�tel�ğ�nde olmasıdır.

Yönerge’de yer alan ve özell�kle sözleşmeden dönme hakkını sınırlayan düzenleme, 6502 sayılı yen� Kanun’a

alınmamış olduğundan sözleşmeden dönme hakkının sınırlanab�lmes� �ç�n başvurulab�lecek yegâne hüküm

TBK m.227/IV g�b� görünmekted�r. Yukarıda da anmış olduğumuz üzere TBK m.227/IV uyarınca durum haklı

gösterm�yorsa hak�m satılanın onarılmasına veya satış bedel�n�n �nd�r�lmes�ne karar vereb�l�r. Eş �fadeyle durum

haklı gösterm�yorsa hâk�m bu hüküm uyarınca alıcının sözleşmeden dönme hakkını el�nden alab�lmekted�r. 4077

sayılı Kanun zamanında bu hükmün Tüket�c� Hukuku bakımından uygulanab�l�r n�tel�kte olup olmadığı doktr�nde

tartışmaya neden olmuş, Yargıtay bu konuda çel�şk�l� kararlar verm�şt�r. 6502 sayılı Kanun’da, dönme hakkının

Yönerge’de olduğu g�b� öneml� ayıpların varlığı hal�nde seç�leb�lecek b�r hak olarak düzenlenmem�ş olması

kanunkoyucunun b�lerek bu düzenlemey� kanunlaştırmadığı olasılığını da düşündürmekted�r. Ancak hükmün

gerekçes�nden de bu sonuç çıkmamaktadır.

Kanımızca, TBK m.227/IV özell�kle ayıbın önems�z ayıp n�tel�ğ�nde olduğu durumlarda TKHK. m.83/I’de yer alan

atıf uyarınca, y�ne TMK. m.2 gereğ� uygulanması gereken hüküm n�tel�ğ�nded�r. En azından olması gereken

hukuk bakımından (de lege feranda) bu değerlend�rme yapılmalıdır. Elbette k� en uygun çözüm Tüket�c�n�n

Korunması Hakkında Kanun’a önems�z ayıpların varlığı hal�nde tüket�c�n�n sözleşmeden dönme hakkını

seçmes�n�n mümkün olmadığı şekl�nde b�r hüküm eklenmes�d�r.

Sözleşmeden dönme hakkını sınırlayan TBK m.227/IV dışındak� ayıptan doğan hakları sınırlayan Türk Borçlar

Kanunu hükümler�n�n temel�nde hakkan�yet düşünces� yattığından (TBK m.227-230), bu sınırlamaların b�r

kısmının Tüket�c� Hukuku sahasında da uygulanab�l�r olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekten de tüket�c�n�n satın

aldığı mal tüket�c�ye yükleneb�lecek b�r sebepten yok olmuşsa, üçüncü k�ş�ye devred�lm�şse veya b�ç�m

değ�şt�rm�şse tüket�c� sadece bedelden �nd�r�m yapılmasını talep edeb�lecekt�r. Y�ne b�rden çok şey�n b�rl�kte

satışında ayıbın bunlardan sadece bazılarına s�rayet etmes� hal�nde, ayıptan doğan haklar sadece ayıbın s�rayet

ett�ğ� parçalar bakımından kullanılab�lecekt�r. D�ğer yandan maldak� ayıptan kaynaklanan değer eks�kl�ğ� satış

bedel�ne çok yakınsa, bu �ht�malde tüket�c� bedelden �nd�r�m yapılması dışındak� haklarından b�r�n� terc�h

edeb�lecekt�r. Ancak satıcı, ayıpsız malın m�slîn� hemen vererek ve tüket�c�n�n uğradığı zararı g�dererek

tüket�c�n�n d�ğer haklarını özell�kle sözleşmeden dönme hakkını seçmes�ne engel olmayacaktır. Z�ra Tüket�c�

Hukuku sahasında tüket�c�n�n dönme hakkını kullanmasının önündek� tek engel, TBK m.224/IV ve TMK. m.2

olmalıdır.
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KAPANCI, Kad�r Berk: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve

Sözleşmesel Garant� Taahhütler�, İstanbul 2012.

SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007 (Met�n �ç�nde “Serozan, Dönme” olarak anılmıştır).

SEROZAN, Rona: Medenî Hukuk Genel Bölüm K�ş�ler Hukuku, İstanbul 2013.

ŞAHİNİZ, Sal�h: Tac�rler Arası T�car� Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan (Ayıplı Mal Tesl�m�nden) Sorumluluğu, Ankara

2008.

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, C�lt I/1, İstanbul 2008 (Met�n �ç�nde “Tandoğan, C�lt I/1”

olarak anılmıştır).

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, C�lt II, İstanbul 2010.

TANDOĞAN, Haluk, Türk Mes’ul�yet Hukuku, İstanbul 2010 (Met�n �ç�nde “Tandoğan, Mes’ul�yet” olarak anılmıştır).

OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nam�: Medenî Hukuk G�r�ş Kaynaklar Temel Kavramlar, İstanbul 2012.

OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C�lt-I, İstanbul 2011.

OĞUZMAN, Kemal/SELIÇI, Özer/OKTAY-ÖZDEMIR, Sa�be: Eşya Hukuku, İstanbul 2013.

YAVUZ, Cevdet: Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989 (Met�n �ç�nde “Yavuz, Ayıp”

olarak anılmıştır).

YAVUZ, Cevdet: “Tüket�c�n�n Ayıplı Mal ve H�zmetlere Karşı Korunması (TKHK. m.4)”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman

Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.1293-1316 (Met�n �ç�nde Yavuz, Tüket�c�” olarak anılmıştır).

YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014.

YAVUZ, N�hat: Öğret�n�n ve Uygulamanın Işığında Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun Şerh�, Ankara 2010.

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah: Medenî Hukuk’ta Tasarruf İşlem� Kavramı, İstanbul 2014.

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, Ankara 2013.

ZEVKLİLER, Aydın/AYDOĞDU, Murat: Tüket�c�n�n Korunması Hukuku, Ankara 2004.

* Yardımcı Doçent Doktor, Maltepe Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Medenî Hukuk Anab�l�m Dalı Öğret�m Üyes�.

** Türk Borçlar Kanunu, Kanun No: 6098, Kabul Tar�h�: 11.1.2011, Resm� Gazete Tar�h�: 4.2.2011/27836.

Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun, Kanun No: 6502, Kabul Tar�h�: 07.11.2013, Resm� Gazete:

28.11.2013/28835.

Mülga Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun, Kanun No: 4077, Kabul Tar�h�: 23.2.1195, Resm� Gazete:

8.3.1995/22221.

Mülga Borçlar Kanunu, Kanun No: 818, Kabul Tar�h�: 22.4.1926, Resm� Gazete: 8.5.1926/366.

Bel�rtel�m k� İsv�çre Borçlar Kanunu’nun 206. maddes�nde ayıplı satış hal�nde satıcının sözleşmeden dönme,

bedel �nd�r�m� ve çeş�t satışlarında ayıpsız m�sl�yle değ�şt�rme hakları düzenlenm�ş olup, alıcının onarım hakkı

düzenlenm�ş değ�ld�r. D�ğer yandan eser sözleşmes�ne �l�şk�n İBK. m.368/II’de yer alan onarım hakkının satış

sözleşmes� bakımından kıyasen uygulanıp uygulanmayacağı doktr�nde tartışmalıdır. Bu hükmün kıyasen

uygulanamayacağı yönünde bkz. P�erre Cav�n, Schwe�zer�sches Pr�vatrecht, Obl�gat�onenrecht-Besonderer

Vertragsverhältn�sse, VII/1, Basel Stuttgart 1977, s.96. Hükmün kıyasen uygulanab�leceğ� yönünde bkz. Hans

G�ger, Berner Kommentar zum schwe�zer�schen Obl�gat�onenrecht, Der Fahrn�skauf, Art. 185-215, Bern 1980, Art.
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205, N. 42; Onarım hakkının ayıplı satış hal�nde İMK. m.2 yoluyla kabul ed�lmes� gerekt�ğ� yönünde bkz. Eugen

Bucher, Obl�gat�onenrecht, Besonderer Te�l, Zür�ch 1988, s.97.

Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2008, s.292 (Kılık değ�şt�rm�ş aynen �fa taleb� n�tel�ğ�nde olduğu

yönünde); Aydın Zevkl�ler/Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, Ankara 2013, s.132 (Aynen �faya

olan menfaat�ne yönel�k olduğu yönünde); Kad�r Berk Kapancı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Satış

Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garant� Taahhütler�, İstanbul 2012, s.45; Başak Başoğlu,

Türk Hukukunda ve Mukayesel� Hukukta Aynen İfa Taleb�, İstanbul 2012, s.117; Murat Aydoğdu/Nalân Kahvec�,

Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, İzm�r 2013, s.176; Nalan Kahvec�, Taşınır Satımında Ayıplı Mal Neden�yle

Tüket�c�n�n Sözleşmeden Dönmes�, Ankara 2014, s.101; Yeş�m Atamer/Murat İnceoğlu, Satım Sözleşmes�nde

Tüket�c�n�n Seç�ml�k Hakları ve Avrupa B�rl�ğ� Hukuku �le Uyumu Sorunu, İstanbul 2012, s.56; Yeş�m Atamer/Ece

Baş, “Avrupa B�rl�ğ� Hukuku �le Karşılaştırmalı Olarak 6502 sayılı Yen� Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun

Uyarınca Satım Sözleşmes�nde Ayıptan Doğan Sorumluluk”, İstanbul Barosu Derg�s� Tüket�c� ve Rekabet Hukuku

Özel Sayısı, 2014, s.37.

Bu değerlend�rme �ç�n bkz. Kapancı, s.46 (Aynen �fa taleb� n�tel�ğ�ndek� ayıptan doğan seç�ml�k haklar

bakımından bu �mkanın olduğu yönünde).

Ayrıca bkz. Vedat Buz, Medenî Hukukta Yen�l�k Doğuran Haklar, Ankara 2005, s.171.

Buradak� yen�s�yle değ�şt�rme hakkının alacak hakkı n�tel�ğ�nde olduğu, hatta borçlu temerrüdü hal�nde borcunu

�fa etmeyen borçludan aynen �fanın talep ed�lmes�yle ayıplı �fa hal�nde yen�s�yle değ�şt�rme talep ed�lmes�n�n

aynı n�tel�kte olduğu bel�rt�lmekted�r (Ayrıca bkz. Buz, Yen�l�k Doğuran Haklar, s.172).

Cevdet Yavuz, Satıcının Satılanan (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989, s.140; Haluk Tandoğan,

Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, C�lt I/1, İstanbul 2008, s.192; Cevdet Yavuz/Faruk Acar/Burak Özen, Türk

Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014, s.204; Yılmaz Aslan, 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüket�c� Hukuku,

Bursa, 2014, s.166; Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, İstanbul 2008, s.183 (Yazar, bu

seç�ml�k hakkın aynen �fa taleb�n�n ayıplı �fa sonrasında yen�l�k doğuran hakkın kullanılmasına dayalı olarak

devamı n�tel�ğ�nde olduğuna �şaret etmekted�r. Yazar devamla, ayıplı �fa hal�nde ayıba karşı sorumluluğa dayalı

olarak alıcının aynen �fa taleb�n�n askıya alındığını, bu taleb�n akıbet�n�n seç�ml�k hak olarak, yen�l�k doğuran hak

n�tel�ğ�ndek� eşyanın değ�şt�r�lmes� hakkıyla kullanıldığını bel�rtmekted�r); Sal�h Şah�n�z, Tac�rler Arası T�carî

Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan (Ayıplı Mal Tesl�m�nden) Sorumluluğu, Ankara 2008, s.101 (Yen�s�yle

değ�şt�r�lmes�n� �steme hakkının değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak olduğu, bunun b�r tazm�nat n�tel�ğ�nde olmadığı,

b�r bakıma borçlanılan ed�m�n aynen �fasını �stemek olduğu yönünde); F�kret Eren, Borçlar Hukuku Özel

Hükümler, Ankara 2014, s.180; Mustafa Alper Gümüş, 6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun Şerh�,

C�lt I (Madde 1-45), İstanbul 2014, s.121; Cav�n, s.97 (Yen�s�yle değ�şt�rme taleb�n�n aynen �fa taleb�yle aynı sonucu

doğurduğu yönünde); Bucher, s.99; Cevdet Yavuz, “Tüket�c�n�n Ayıplı Mal ve H�zmetlere Karşı Korunması (TKHK.

m.4)”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.1303.

Alıcının seç�ml�k haklarının yen�l�k doğuran hak olmadığı, buna karşın tara�arın bu hususta anlaşmalarının

gerekl� olduğu ya da mahkemen�n bu yönde yen�l�k doğurucu karar vermes� gerekt�ğ�, bu görüşe değ�şt�r�lm�ş

sözleşme teor�s� dend�ğ� yönünde bkz. Fahrett�n Aral/Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, Ankara

2012, s.123-124; Ayrıca bkz. Feyz� Necmedd�n Feyz�oğlu, Borçlar Hukuku Akd�n Muhtel�f Nev�ler�, C�lt I, İstanbul

1980, s.293 vd (Seç�ml�k hakların dava yoluyla kullanılması gerekt�ğ� yönünde); G�ger, Art. 205, N. 12.

Aydın Zevkl�ler/Murat Aydoğdu, Tüket�c�n�n Korunması Hukuku, Ankara 2004, s.125.

Bu görüşler �ç�n özell�kle bkz. Buz, Yen�l�k Doğuran Haklar, s.443 vd; Ayrıca bkz. Şah�n�z, s.102 vd.

Taşınır mülk�yet�n�n kazanılması sürec�nde tasarruf �şlem�n�n “Aynî sözleşme ve z�lyetl�ğ�n devr�” aşamalarının

tamamlanmasıyla gerçekleşmes� hakkında bkz. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu, Medenî Hukukta Tasarruf İşlem�

Kavramı, İstanbul 2014, s.250 vd.
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Hatta �fanın hukukî n�tel�ğ�ne �l�şk�n teor�lerden “sınırlı sözleşme teor�s�” borçlunun �fayı tekl�f etmes� karşısında

alacaklının �fayı kabul etmes�n�n alacak hakkını sona erd�ren tasarruf �şlem� n�tel�ğ�nde olduğunu savunmaktadır

(İfanın hukukî n�tel�ğ�ne �l�şk�n teor�ler �ç�n bkz. Murat İnceoğlu, “ İfanın Hukukî N�tel�ğ� ve Borçlunun Ed�me Uygun

Eylem�n�n İfa Teşk�l Ed�p Etmeyeceğ�”, Ankara Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Derg�s�, Yıl 2005, S. 4, s.149 vd).

Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C�lt-I, İstanbul 2011, s.10; F�kren Eren, Borçlar

Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012, s.112.

Bu konuda bkz. Yavuz, Ayıp, s.191.

Gümüş, tür satışları bakımından çok �st�sna� hallerde taleb�n �mkânsız olmadığı �ler� sürülerek hakkın kullanılması

önleneb�l�r ve parça satışları bakımından bu hüküm dar yorumlanmalıdır. Z�ra parça borcu bakımından satıcıdan

satılanın b�r benzer�n� p�yasadan satın alarak alıcıya ayıplısının yer�ne tesl�m etmes� beklenmemel�d�r (Mustafa

Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C�lt I, İstanbul 2012, 2012, s.128).

Gümüş, 2012, s.128; B�lgehan Çet�ner, “Yen� TBK’da Yarar ve Hasarın İnt�kal� �le Satıcının Ayıptan Doğan

Sorumluluğuna İl�şk�n Hükümler�n Değerlend�r�lmes�”, İstanbul Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Mecmuası, C. LXVII,

S.1-2, 2009, s.110; Değ�şt�rme hakkının sadece çeş�t borçlarında söz konusu olab�leceğ�, parça borçlarında ancak

tara�arın anlaşması hal�nde mümkün olduğu yönünde Aral/Ayrancı, s.138.

Gümüş, Tüket�c�, s.122; M�slî olmayan mallar bakımından bu hakkın kullanılmasının �mkan dah�l�nde olmadığı

yönünde bkz. Murat Aydoğdu, Tüket�c� Hukuku Dersler�, Ankara 2015, s.173.

eBK. m.203 uyarınca satılan m�ktarı muayyen m�sl� şeylerden �se alıcı d�lerse fes�h veya semen�n tenz�l�nden

h�çb�r�n� talep etmey�p satılanın ayıptan ar� m�sl�yle değ�şt�r�lmes�n� dava edeb�l�r.

Bu kararın hatalı olduğu yönünde Başoğlu, s.121; Atamer/ İnceoğlu, s.62; Karar metn� �ç�n bkz. N�hat Yavuz,

Öğret�n�n ve Uygulamanın Işığında Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun Şerh�, Ankara 2010, s.319; Aynı yönde

karar �ç�n bkz. Yargıtay 13. HD, 4.2.2008 T, 2008/11592 E, 2008/1274 K (Yavuz, s.256); Yargıtay 19. HD, 1.12.2006 T,

2006/5152 E, 2006/11478 K (Yavuz, s.282). Y�ne Yargıtay 13. Hukuk Da�res� 14.4.2014 T, 2013/11282 E, 2014/11755

K sayılı kararında, davada g�zl� ayıp hukukî neden�ne dayalı ayıplı malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�ne,

mümkün olmadığı takd�rde sözleşmen�n �ptal� �le sözleşme bedel�n�n �ades� �stem�ne �l�şk�n olduğunu, 4077

sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanunun 4. maddes�nde tüket�c�ye tanınan hakların yen�l�k doğurucu yan�

tüket�len haklardan olup tüket�c�n�n bunlardan ancak b�r�n� seçeb�leceğ�n�, mahkemen�n davacıya hang� seç�ml�k

hakkını kullandığını sorup net�ces�nde göre karar vermes� gerekt�ğ�ne hükmetm�şt�r (www.kazanc�.com, Er�ş�m

Tar�h�: 10.2.2015).

Başoğlu, s.121; Benzer şek�lde bkz. Kahvec�, s.115 (Yazar bu durumda tüket�c�n�n denkl�k parası ödemes�ne karar

ver�lmes� gerekt�ğ�ne �şaret etm�şt�r).

Bu yöndek� kararların yer�nde olduğu, malın bulunmayacağından bah�sle tüket�c�n�n yen�s�yle değ�şt�rme

hakkının redd�ne karar ver�lemeyeceğ� yönünde bkz. Aydoğdu, s.173.

Bkz. yuk. I-A-1-a.

Zevkl�ler/Aydoğdu, s.124.

Serozan, Dönme, s.292 (Kılık değ�şt�rm�ş aynen �fa taleb� n�tel�ğ�nde olduğu yönünde); Zevkl�ler/Gökyayla, s.132;

Buz, Yen�l�k Doğuran Haklar, s.172; Arbek, s.176; Başoğlu, s.117; Aydoğdu/Kahvec�, s.176; Atamer/ İnceoğlu, s.56;

Atamer/Baş, s.37.

Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İl�şk�ler�, C�lt II, İstanbul 2010, s.192; Yavuz/Acar/Özen, s.151; Yavuz,

Ayıp, s.140; Aslan, s.171; Gümüş, 2008, s.185 (Aynen �fa taleb�n�n uzantısı n�tel�ğ�nde değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak

olduğu yönünde); Şah�n�z, s.101; Aslan, 2014, s.166; Gümüş, Tüket�c�, s.115; Cav�n, s.97; Bucher, s.99.

Bkz. I-A-1-a başlığı altında yapılan açıklamalar.

Ömer Arbek, Satım Konusu Ayıplı Malın Tam�r Ed�lmes�, Ankara 2005, s.177; Karş. Çet�ner, s.110.

Bkz. yuk. I-A-a-a.
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Yen�l�k doğuran hakların kullanılmasıyla sonuç doğurması arasında kural olarak beklenmeyen ya da önceden

öngörülmeyen b�r durumun ortaya çıkmasının mantıken mümkün olmadığı, bu nedenle yen�l�k doğuran

�şlemlerde �şlem temel�n�n çökmes�n�n kabul ed�lmed�ğ� yönünde bkz. Başak Baysal, Sözleşmen�n Uyarlanması,

İstanbul 2008, s.99. Yazar doktr�nde bazı yen�l�k doğuran hakların koşula bağlı kullanılmasının mümkün

olduğunu kabul eden görüşler olduğunu ancak bu durumlarda dah� �şlem temel�n�n çökmes�nden değ�l yen�l�k

doğuran hakkın ger� alınmasının söz konusu olacağını bel�rtm�şt�r. Ayrıca bkz. II-A-1 başlığı altında yapılan

açıklamalar.

Arbek, s.180.

B�r seç�ml�k hakkın sınırlanmasının dürüstlük kuralından da kaynaklanab�leceğ� örneğ�n onarım hakkının

seç�lmes� hal�nde satıcı onarımı yer�ne get�rm�yorsa ek süre vererek alıcının d�ğer seç�ml�k haklarından b�r�n�

seçmes�n�n dürüstlük kuralı gereğ� mümkün olduğu yönünde bkz. Aydoğdu/Kahvec�, s.177.

İcra İ�as Kanunu, Kanun No: 2004, Kabul Tar�h�: 9.6.1932, Resm� Gazete: 9.6.1932/2128.

Örnek �ç�n bkz. Atamer/ İnceoğlu, s.15.

Örnek �ç�n bkz. Atamer/ İnceoğlu, s.15

Bkz. aş. I-B-1-b.

Bu teor�ler ve görüşler �ç�n bkz. Serozan, Dönme, s.59 vd; Vedat Buz, Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme,

Ankara 1998, s.117 vd; Vardar Hamamcıoğlu, s.142 vd.

Sözleşmeden dönme hakkını bozucu yen�l�k doğuran hak olduğu yönünde bkz. Oğuzman/Öz, C�lt-I s.507;

Haluk Tandoğan, Türk Mes’ul�yet Hukuku, İstanbul 2010, s.504; Yavuz, Ayıp, s.140; Aral/Ayrancı, s.129; Buz,

Temerrüt, s.117; Şah�n�z, s.101 vd; Vardar Hamamcıoğlu, s.156 vd; Eren, Borçlar Özel, s.158; Cav�n, s.26.

Sözleşmeden dönmen�n değ�şt�r�c� yen�l�k doğuran hak olduğu yönünde bkz. Serozan, Dönme, s.73 vd;

Zevkl�ler/Gökyayla, s.127; Kahvec�, s.184; Eren, Borçlar Özel, s.158; Bucher, s.98; Atamer/ İnceoğlu, s.18;

Atamer/Baş, s.45.

Ayrıntılı b�lg� ve savunulma gerekçes� �ç�n bkz. Vardar Hamamcıoğlu, s.142 vd.

Feyz�oğlu, s.297; Yavuz/Acar/Özen, s.153-154; Yavuz, Ayıp, s.145 (Burada talepten başka b�r şeye hüküm verme

yasağı kuralının �st�snasının söz konusu olduğu yönünde) Yılmaz Aslan, Tüket�c� Hukuku, Bursa 2006, s.172;

Şah�n�z, s.111; Aslan, 2014, s.168; Eren, Borçlar Özel, s.162; G�ger, Art. 205, N. 50; Cav�n, s.98.

Yavuz/Acar/Özen, s.155; Yavuz, Ayıp, s.145; Aral/Ayrancı, s.139; Gümüş, 2008, s.187; Şah�n�z, s.111; Gümüş, 2012,

s.132; Kahvec�, s.112; G�ger, Art. 206, N. 11; Cav�n, s.99.

Kemal Oğuzman/Nam� Barlas, Medenî Hukuka G�r�ş Kaynaklar Temel Kavramlar, İstanbul 2012, s.75.

Yavuz/Acar/Özen, s.156; Yavuz, Ayıp, s.145; Zevkl�ler/Gökyayla, s.130; Atamer/Baş, s.47.

Örneğ�n Yargıtay 19. HD. 11.2.2010 T, 2009/2490 E, 2010/1349 K sayılı kararı aynen: “…  D�ğer yandan araçtak�

ayıbın aracın kullanım emn�yet�n� tehl�keye sokmuyor ve kullanıcıyı mağdur etm�yorsa BK’nun 202/II. Maddes� (TBK

m.227/IV) gereğ�nce değ�ş�m yer�ne semen tenz�latı yapılıp yapılmayacağının da karar yer�nde tartışılmadan yazılı

şek�lde karar ver�lmes� doğru görülmem�şt�r” şekl�nded�r. Y�ne Yargıtay 13. HD, 22.1.2014 T, 2013/24358 E,

2014/15009 K sayılı kararında, tüket�c�n�n ayıp durumunda, bedel �ades�n� de �çeren sözleşmeden dönme, malın

ayıpsız m�sl�yle değ�şt�r�lmes� veya ayıp oranında bedel �nd�r�m� ya da ücrets�z onarım �steme haklarına sah�p

olduğunu, tüket�c�n�n bu hakkını kullanırken objekt�f �y�n�yet kuralları �çer�s�nde hareket etmek zorunda

olduğunu, ayıbın n�tel�ğ� gözet�ld�ğ�nde, davacının seç�ml�k haklarından aracın m�sl�yle değ�şt�r�lmes� veya bedel

�ades� hakkını kullanmasının �y�n�yet kurallarına aykırı olup olmadığının, tara�arın hak ve menfaatler�

değerlend�r�lerek aşırı b�r denges�zl�ğe neden olup olmayacağının, araçtak� ayıp neden�yle seç�ml�k haklardan

olan “bedel �nd�r�m�n�n” uygulanıp uygulanmayacağı hususunun değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�ne karar verm�şt�r.

Görüldüğü üzere Yargıtay tüm seç�ml�k hakların dürüstlük kuralı çerçeves�nde kullanılıp kullanılmadığını nazara

almaktadır. Kararlar �ç�n bkz. www.kazanc�.com (Er�ş�m tar�h�: 1.3.2015).

Yavuz/Acar/Özen, s.15; Yavuz, Ayıp, s.145; Gümüş, 2008, s.187; Gümüş, 2012, s.132; Kapancı, s.66.
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Serozan, Dönme, s.293- 294, Dn. 131; Şah�n�z, s.110.

Örneğ�n Yargıtay 13. HD, 9.4.2013 T, 2013/1070 E, 2013/9060 K sayılı kararı aynen “…  Davacının dayanağı BK 202.

maddes� olup, davacı ayıba karşı teke�ül hükümler� uyarınca sözleşmeden döneb�leceğ� g�b� �k�nc� fıkra uyarınca

hâk�m, hal�n �cabı satımın fesh�n� haklı gösterm�yorsa semen�n tenz�l� �le yet�neb�l�r. Ne var k� bu madden�n

uygulanab�lmes� �ç�n hal ve �cabın dayanaklarının kararda göster�lmes� gerek�r. Mahkemece bu doğrultuda

değerlend�rme yapılması ve hâsıl olacak sonuca uygun b�r karar ver�lmes� gerek�rken, bu yön göz ardı ed�lerek

yazılı şek�lde karar ver�lmes� usul ve yasaya aykırı olup bozma neden�d�r” şekl�nded�r (Karar �ç�n bkz.

www.kazanc�.com); Yargıtay 13. HD, 18.4.2013 T, 2013/8695 E, 2013/10214 K sayılı kararında dava, Tüket�c�n�n

Korunması Hakkında Kanun çerçeves�nde ayıplı olduğu �ler� sürülen araçla �lg�l� seç�ml�k hakların kullanılması

�stem�ne �l�şk�n olduğunu, kanun gereğ�nce tüket�c�, ayıplı malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�, bedel �ades�, ayıp

oranında bedel �nd�r�m� veya ücrets�z onarım �steme haklarına sah�p olduğunu, ver�len kararın hak ve menfaatler

denges�n� aşırı ölçüde bozması hal�nde ayıp oranında bedel �nd�r�m� veya ücrets�z onarım �steme hakkının da

değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n�, somut olayda da �ades�ne hükmed�len araç bedel� �le ayıp neden�yle doğan değer

kaybı d�kkate alındığında mahkemen�n ayıp oranında hakkan�yet gereğ� bedel �nd�r�m� seçeneğ�n�

değerlend�rmemes�n�n usul ve yasaya aykırı olduğunu bel�rtm�şt�r. Görüldüğü üzere Yargıtay sözleşmeden

dönme yer�ne bedel �nd�r�m� veya onarıma hükmed�lmes�n�n gerek�p gerekmed�ğ�n�n mahkemece re’sen

araştırılması gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r (www.kazanc�.com). D�ğer yandan Yargıtay ayıp neden�yle tüket�c�n�n dönme

hakkını seçm�ş olduğu durumda, dönme hakkının seç�lmes�n�n TMK. m.2’ye aykırılık teşk�l ed�p etmed�ğ�n�n

araştırılmasını gerekt�ğ�n�, y�ne d�ğer hakların da mahkemece değerlend�r�kmes� gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Bu

yönde karar �ç�n bkz. 13. HD, 13.9.2013 T, 2011/1892 E, 2011/13831 K (www.kazanc�.com). Bu d�pnotta yer alan tüm

kararlar �ç�n er�ş�m tar�h�: 15.3.2015.

Serozan, Dönme, s.293- 294, Dn. 131.

Hâk�m�n gerek dürüstlük kuralını gerekse hakkın kötüye kullanılması yasağını yargılamanın her safhasında

d�kkate almak zorunda olduğu, bu kurallardan b�r�n�n uygulanab�lmes� �ç�n tara�ardan b�r�n�n bu kuralları �ler�

sürmes�ne, talep etmes�ne, savunmaları arasında bulundurmasına gerek olmadığı yönünde bkz. Şener Akyol,

Dürüstlük Kuralı ve Hakkında Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 2006, s.10.

Eren, s.76.

Atamer/Baş, s.46.

Benzer şek�lde Çet�ner, s.109.

Atamer/Baş, s.47.

Eugen Bucher/Vedat Buz, “Mağdur Ed�len Alıcı Türk/ İsv�çre Kanununun İk� Özell�ğ�n�n Eleşt�r�c�: Muayene ve

İhbar Külfet� (Art. 201 OR; BK. M. 198), BK. 202/II (Art. 205/II OR)’ye Göre Dönme Yer�ne Bedel İnd�r�m�ne Karar

Ver�lmes�n�n Masra�ara İl�şk�n Sonuçları”, Prof. Dr. Nec�p Kocayusufpaşaoğlu İç�n Armağan, Ankara 2004, s.173 vd;

Ayrıca bkz. Buz, Yen�l�k Doğuran Haklar, s.180 vd (Yazar aynı zamanda söz konusu hükmün kanundan çıkarılması

gerekt�ğ� kanısındadır); Ayrıca bkz. Bucher, s.99.

Aslan, s.172 vd; Aslan, 2014, s.168, 169; Benzer şek�lde Zevkl�ler/Aydoğdu, s.127; Kapancı, s.67; Aydoğdu, s.170.

Atamer/ İnceoğlu, s.65.

Atamer/Baş, s.47.

Kanun boşluğunun b�rden fazla kanun kuralına ortak, genel ve temel b�r �lkeyle doldurulmasına yarayan kıyasa

hukukî kıyas/�lke kıyas den�r. Tanım ve örnekler �ç�n ayrıca bkz. Rona Serozan, Medenî Hukuk Genel Bölüm,

İstanbul 2013, s.155 vd.

Kazancı İçt�hat B�lg� Bankası. Benzer şek�lde Yargıtay 13. HD, 21.1.2008 T, 2007/15789 E, 2008/616 K sayılı

kararında, Borçlar Kanunun 202/II (TBK m.227/IV) maddes�n�n Tüket�c� Hukuku bakımından uygulanab�l�r

n�tel�kte olduğuna �şaret etm�ş, ancak somut olayın mah�yet� gereğ� uygulama �mkanının olmadığını bel�rtm�şt�r;

Ayrıca bkz. Yargıtay 13. HD, 6.12.1990, 1990/4611E, 1990/ 8265 K (www.kazanc�.com, Er�ş�m tar�h� 10.2.2015).
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www.kazanc�.com (Er�ş�m tar�h� 10.2.2015).

Bu yönde bkz. Feyz�oğlu, s.295; Tandoğan, C�lt I/1, s.197; Yavuz/Acar/Özen, s.198 vd; Yavuz, Ayıp, s.185 vd;

Aral/Ayrancı, s.135; Zevkl�ler/Gökyayla, s.131; Zevkl�ler/Aydoğdu, s.129; Şah�n�z, s.158; Aydoğdu/Kahvec�, s.183;

Eren, Borçlar Özel, s.178; Karş. Gümüş, 2008, s.165; Gümüş, 2012, s.124; Kahvec�, s.108; Aydoğdu, s.171; Yavuz,

Tüket�c�, s.1309; Ayrıca bkz. Yargıtay 13. HD, 26.12.1997 T, 1997/7580 E, 1997/1070 K (Yavuz, s.407); G�ger, Art. 205,

N. 21; Cav�n, s.103; Bucher, s.101.

Yavuz, Ayıp, s.142; Aslan, s.171; Aslan, 2014, s.166.

Yavuz, Tüket�c�, s.1305.

Feyz�oğlu, s.299; Tandoğan, C�lt I/1, s.189; Yavuz/Acar/Özen, s.159; Yavuz, Ayıp, s.148; Aral/Ayrancı, s.126; Aslan,

s.175; Gümüş, 2008, s.190; Şah�n�z, s.115; Gümüş, 2012, s.133; Aslan, 2014, s.171; Eren, Borçlar Özel, s.163; G�ger, Art.

207, N. 18; Ayrıca bkz. Cav�n, s.97.

Yavuz/Acar/Özen, s.160; Yavuz, Ayıp, s.149; Aral/Ayrancı, s.127; Gümüş, 2008, s.190; Şah�n�z, 116; Gümüş, 2012,

s.134; Eren, Borçlar Özel, s.163; G�ger, Art. 207, N. 24; Bucher, s.98.

Zevkl�ler/Aydoğdu, s.125; Aslan, s.175; Yavuz, s.195; Kapancı, s.65; Aslan, 2014, s.171.

“Teml�k” ter�m� alacak hakkı g�b� n�sb� hakların devr�n� �fade etmek üzere kullanılan b�r ter�m olduğundan

kanımca yen� Kanunda bunun yer�ne “dev�r” ter�m�n�n kullanılması �sabetl� olmuştur.

Feyz�oğlu, s.300; Tandoğan, C�lt I/1, s.189; Yavuz/Acar/Özen, s.160; Yavuz, Ayıp, s.149; Aral/Ayrancı, s.127; Aslan,

s.175; Şah�n�z, s.117; Aslan, 2014, s.171. Alıcının ayıbı b�lerek satılan üzer�nde ayn� hak tes�s etmes�n�n, ayıplı satım

konusunun “kullanılması” olarak değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�, bu �ht�malde sözleşmeden dönme hakkının

sınırlanmasının gündeme geleceğ� yönünde bkz. Gümüş, 2008, s.190; G�ger, Art. 207, N. 33.

TMK. m.939-953.

Bel�rtel�m k� Eşya Hukuku’na özgü olarak düzenlenen sınırlı aynî hak kurumlarının temel�nde yatan TMK. m.781,

m.840, m.856/II hükümler�nde yer alan borçlanma �şlem�ne (taahhüt muameles�) dayalı geçers�zl�kler�n veya

temerrüdün etk�ler�ne dayalı varılacak sonuçların vardığımız bu sonuca etk�s� bu makalen�n kapsamını

aşacağından sadece bu hususa değ�nmekle yet�nd�k.

Zevkl�ler/Aydoğdu, s.125; Aslan, s.175; Aslan, 2014, s.171; Kapancı, s.65.

Tandoğan, C�lt I/1, s.189; Yavuz/Acar/Özen, s.161; Yavuz, Ayıp, s.150; Aral/Ayrancı, s.127; Aslan, s.176; Gümüş,

2008, s.190; Şah�n�z, s.117; Gümüş, 2012, s.134; Aslan, 2014, s.171; G�ger, Art. 207, N. 28.

Zevkl�ler/Aydoğdu, s.125; Aslan, s.176; Kapancı, s.65; Aslan, 2014, s.172.

Kemal Oğuzman/Özer Sel�ç�/Sa�be Oktay-Özdem�r, Eşya Hukuku, İstanbul 2013, s.11.

Eren, Borçlar Özel, s.164; Cav�n, s.98.

Gümüş, 2008, s.192; Gümüş, 2012, s.135.

Yavuz, Ayıp, s.151; Aslan, s.177 (Yazar her somut olayda ayrı değerlend�rme yapılması gerekt�ğ�n�, örneğ�n b�r araç

satışında aracın sadece kl�ması bozuksa kl�ma bakımından değ�şt�rme hakkının kullanılab�leceğ�n�, ancak aracın

güvenl�ğ� �le �lg�l� d�ğer unsurların eklent� değ�l bütünley�c� parça olduğunu, bu nedenle bunlara �l�şk�n ayıbın

varlığı hal�nde araca �l�şk�n seç�ml�k haklardan b�r�n�n seç�lmes�n�n mümkün olduğun bel�rtmekted�r);

Yavuz/Acar/Özen, s.162; Şah�n�z, s.119; Aslan, 2014, s.172.

Doktr�nde bu hükümde yer alan sınırlamanın d�ğer seç�ml�k haklar bakımından da uygulama alanı bulacağı

kabul ed�lmekted�r. Dolayısıyla hükmün uygulanması bakımından tereddüt hasıl olduğu durumlarda tüket�c�

leh�ne yorum yapılması ve uyuşmazlığın buna göre çözümlenmes� gerek�r (Aslan, s.177; Benzer şek�lde Kapancı,

s.68; Ayrıca bkz. Aslan, 2014, s.172)

Zevkl�ler/Aydoğdu, s.127; Aslan, s.177; Aslan, 2014, s.173; Benzer şek�lde Kapancı, s.68; Aydoğdu, s.170.

Bu düzenlemen�n yer�ndel�ğ�ne ve bu halde alıcının onarım hakkını seçmes�n�n de mümkün olduğuna �l�şk�n

olarak bkz. Yavuz/Acar/Özen, s.157.

Zevkl�ler/Aydoğdu, s.125; Aslan, s.174; Kapancı, s.68; Aslan, 2014, s.170; Çet�ner, s.109.
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Yavuz/Acar/Özen, s.157; Yavuz, Ayıp, s.146.

Şah�n�z, s.113.

Aslan, s.174; Aslan, 2014, s.170.

Gümüş, Tüket�c�, s.122.

D�pnotlarda kaynaklara atıf yapılırken �lk önce Türkçe k�taplara, sonrasında yabancı d�ldek� k�taplara, en son

makalelere atıf yapılmış olup, d�pnotlardak� atıf sırası eserler�n (Türkçe K�tap-Yabancı D�ldek� K�tap-Makale)

basım yılı nazara alınarak esk�den yen�ye doğru yapılmıştır.


