ROMA\TE TURK HUKUKUNDA
MALDAId IVIADDi AYIPI,ARDAhI DOLAYI
SATICININ SORUMLULUCU
Ar Gdr. Gi.izideBurcu DOGAN.

I. GENEL OI.ARAK
Her ahm satrm akdinde ahcr igin iinemli olan, satrn aldr[r qeyin iyi olmasr, yani bozuk, kusurlu, ayrph olmamasrdrr. Ancak ahcr malda bulunabilecek ayrplar nedeniyle deferi diiqiik olan mallar satrn almak tehlikesi altrndadrr. HAlbuki ahm satrm akdine ahcr istedipi maksat igin kullanabilece$i, faydah bir qey almak iqin taraf olmaktadrr.
Satrn ahnan malda ayrplar varsa, mal ahcrmn istedipi gibi grkmamrqsa'
malda bulunmasr gerekli vasrflar yoksa veya noksansa veya satrcrmn varhhallerde bun[rm vaad etti[i nitelikler malda mevcut defilse, satrcr hangi
ayrplar nemaldaki
karqr
satrcrya
hangi
koqullarda
dan sorumlu olur? Ahcr
alarsaatin
galar
ahnan
satrn
deniyle bazr haklar ileri stirebilir? Ornelin;
olduiu
afacrndan
ceviz
grkmasr,
mlmn gahqmamasr, koqu atrmn hastahkh
zikredilerek satrlan kiitiiphanenin kayrn apacrndan yaprldrffrmn anlaqrlmasr halinde, ahcr satryr sorumlu tutabilir mi?
Bu ihtimaller geqitli ahm satrm akitlerinin her birinde mevcut olabilir.
Begeri iliqkilerde son derece tinemli olan ahm satrm akdinde mahn ayrph
qrkmasr nedeniyle satrcrmn sorumlulu$u meselesinin ve bu hususla ilgili
hiikiimlerin incelenmesinde fayda vardr.
Satrlan maldaki ayrplar meselesi Ttirk Borqlar Kanununda ahcr lehine
giiziilmtqtiir. Kanunumuzun hiiktimleri daha ziyade ahcr menfaatinedir' Niiekim bu meseleyi diizenleyen maddelerin birincisi olan ve "satrlamn ayrptan salim olmasrm tekefftil" baqhfrm tagryan 194. maddeye giire:
,,Satrcr ahcrya karqr satrlamn zikir ve vaadettiSi vasrflarrm miitekeffrl
oldufu gibi maddi veya hukuki bir sebeplekrymetini veya maksut olan men*
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faatini izale veya ehemmiyetli suretle tenkis eden ayrplardan salim olmasrm da miitekeffildir".
Hatta maddenin son ciirynlesiqu qekildedir:
"Satrcr bu ayrplarrn mevcudiyetini bilmese bile onlardan mes'uldiir."
Bu hiiktimden anhyoruz ki, sattct, higbir kusuru olmasa, maldaki ayrplardan haberdar bulunmasa bile, bunlann mevcudiyetinden sorumlu tutulmaktadrr. Kanunumuz bu durumda miiqteriye iki davadan birini segmek
imkdm verilmiqtir: Borglar Kanunumuzun
202. maddesine gdre:
"satrcr dilerse satrlam redde hazrr olduf"unu beyanla akdin feshedilmesini, dilerse satrlam ahkoyup luymetinin noksam mukabilinde semenin tenzil olunmasrm dava eder". Hatta 205.maddenin son frkrasrna gdre:
"Satro kendisine higbir kusur isnat edilemeyecefl'iniispat etmedikge ahcrmn difier her tiirlti zaranru tazmin etmeye borgludur".
Frkramn igeri$ni olumlu qekilde ifade edersek; aynca ahcrmn her tiirIii zararlarrm da tazmin ile ytiktimliidiir. Yani ahcrya zarayrnt tazmin ettirme hususunda da imk6n tamnmrgtrr.
Bu htikiimler satrcryr ancak belli bazr sorumlu tutan Cermen Hukuku
prensiplerine gdre, gtiniimrizde ahcrmn gok daha elveriqli duruma konmasr
demektir. Gergekten Eski isvigre Hukukunda da geqerli olan "Giiziirnii ag,
satrq kesindir, giiziinti agmayan kesesini agstn" qeklindeki Cermen iizdeyiqlerinden anlaqrldrfrna giire, satrcrmn satrlandaki ayrplara karqr teminatr
hususunda ahcr aleyhindeki elilimi sezmek miimkiindiirl.
Nitekim Eski $ark ve Mezopotamya Hukuklan da ayrplara tekeffiil esasrm tammadrklan gibi satrcrmn ahcrya karp korunmasr mecburiyetini ancak kdle ahm satrmlannda uygulamrglardrr. Ornefin Hammurabi Kanununda ahcrya, satrn aldr$ $eyt ayrp dolayrsryla iade ve akdi feshetmek imkAm ancak ahm satrm akdinin konusunun kiile olmasr ve hastahkh grkmasr ihtimaline hasredilmiqtir2.
Ewelki hukukumuz Mecelle'ye giire de satrcrmn satrlamn ayrplarrndan
sorumluluiu kabul edilmekle birlikte ahcrya tamnan imkAnlar giiniimiize
giire daha srmrh durumdadrrs. Borglar Kanunumuzda da Roma Hukukunun
a[rr sorumluluiu ].98. maddede ifadesini bulan "a]tcrmn muayene ve ihbar
y0kiimliiltikleri"
ile hafrfl etilmiqtir.

ZIMMERMANN, Rernhard, The Law of Obligations Roman Foundationsofthe Civilian Ttadition, Oxford 1996,s.30?;TAIIiROGLU, Brilent, Roma Borglar Hukuku, istanbul 2003,s.t72.
EDiS, Seyfullah, SatrcrnrnAyrba Karqr Tbkefftil Borcu, Ankara 1963, s.2.
YAIfIUZ,Cevdet, Satrcrmn Satrlanm Ayrplanndan Sorurnlulufu, istanbul 1989, s.8.
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Borglar Kanunumuzun bazr maddelerine yer vererek gok krsaca iizetledi[imiz bu esaslar Roma Hukukundan gelmektedir. Bu konu, modern hukuklarda, Roma Hukukunun tesiri altrnda enfazla kalmrq olan konulardan
biridir. Nitekim Roma Hukukundan gelen bu prensiplerin kaynaln Romada
aed,ilis curulis4 denilen magistralarrn beyannameleri yari edictums'landrr.
Hatta bu sebepledir ki Borglar Kanunumuzun2}Z.maddesinin ahcrmn ihtiyarrna brraktr$ iki davaya da, genellikle hukuk dilinde, aedilis davalan denilmektedir6.
Bu sebeple, iincelikle Roma Hukukunda "maldaki ayrplardan dolayr satrcrmn sorumlulu$u" hususunun incelenmesi, Tiirk Borglar Hukukunda satrcrmn sorumlulufuna iliqkin prensiplerin gerelince anlagrlabilmesi igin son
derece iinemlidir.
II. ROIUA IIT]KUKI,NDA IVIALDAKI AYIPI,ARDAN DOLAYI SATICIMN
MESI]LIYETI
Roma Hukukunda maldaki ayrplann tekeffiilti hususunun geliqimi son
aSamayakadar iiq safhada olmuqturT.
A.Ius Ciaile Devri:
Romamn ilk devirlerinde satrcr esas itibariyle ve kanunen maldaki
ayrplardan sorumlu depildi. Satrcrmn ayrplara karqr tekefftil borcunun matriyeti akdi nitelikte idi. Qtinkii ayrplardan dolayr satrcryr sorumlu tutmak
igin iizel bir teminatrn verilmiq olmasr gerekirdi. Bu teminat geqitli qekillerde verilebilirdi.
Cumhuriyet devrinde her yrl segilen ve saJarsriki olan, imperium yetkisi bulunmayan bu
magistraiar, garqr,pazarda hukuku diizeninin saflanmasr, ahm satrmlann giizetimi ve Roma1gin erzak temini ile giirevliydiler. BERGER, Adolf, Encydopedrc Drchonary of Roman
Law, Philadelphia 1953, s.353; TAH|ROGLU, Biilent, ERDOGMU$, Belgin, Roma Hukuku
Dersleri, istanbul 2003, s.9; UMUR, Ziya, Roma Hukuk Ltigatr, istanbul 1983, s.20;
I1MUR,'Ziya,RnmaHukuku Girig, Kaynilar, Umumi Mefhumlar, Haklann Himayesi, istanbul 19d4, s.42; VENTURA, Migon, Roma Hukuku, istanbul 1934, C'1, s'61'
Bazr yiiksek magistralar halka ya mecliste sdzlti bir gekilde veya ilanlar sayesinde beyanda bulunmaya y"tt iiiydii"r. Bdylece iqlerin yiiriittilmesinde takip etmek niyetinde olduklan ilkeleri gtirev stirelerinin baqrndabildirerek halkr bilgilendirirlerdi. Bu beyannameler genellikle beyaz boyafi levhalar tizerine siyah yazrlarla yazrhrdr. Bu sebepledir ki beyanna'\eyaz" anlamrna gelen"album" da deniyordu. scHwARz' A.B., Romelere aynr zamanda
ma Hukuku Dersleri (gev: RADO, T.), istanbul 1965, s.93'
RADO, Ttirkan, "Roma Hukukunda Maldaki Ayrplardan Dolayr satrcrnn Mesuliyeti", istanbul 194b, s.60b, HONIG, Rrchard, Roma Hukuku,(gev. TALIP, $emsettin) Istanbul 1938'
s.262.
IIMUR, Ziya, Roma Hukuku Ders Notlan, istanbul 1999, s.364; RADO, Tiirkan, Roma Hukuku Dersleri, Borglar Hukuku, istanbul 1997, s.130; TAHiROGLU, Borglar Hukuku,
s.1?1; DI MARZO, Salvatore, Qev. UMUR, Ziva, istanbul 1954, s'392; HONIG' s'262;
KOSCHAKER, PauI, Qev.AYiidn, fuaret, Modern Ozel Hukuka Giriq Olarak Roma 6zel
Hukukunun Anahatlan, Izmir 1993, s.232.
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Her hukuk sisteminde oldufu gibi Roma Hukukunda da mallar geqitli ydnlerden aynmlara tabi tutulmuqtur. Ancak Roma devletinin ilk devirlerinde kulIanrlan aynm res mancipi-res nec mancipi aynmrdrr. Uretim ve tanm hayatr
igin en miihim mallar dikkate ahnarak yaprlan bu mal aynmrna gtire; italya
arazisi (tizerindeki binalar dahiD, bu arazi tizerinde tesis edilen arzi irtifaklar,
ktileler, fil ve deve harig yiik ve geki hayvanlan res mancipi mallar olarak kabul edilmigtir. Bu mallar drqrndakalan mallar ise res nec mancipi'dfu.
Romahlar kendileri igin iinemli kabul ettikleri res mancipi mallan diferlerine gtire farkh mtilkiyeti devir kurallanna tabi tutmuglardrr. Bu muamelelerin biri de mancipatio'dur. Romamn en eski, geleneklerini yansrtan,
sekiz kiqinin katrldrlr, siizlii, merasimli bir muameledirs.
XII Levha Kanunundan itibaren rnancipatio suretiyle yaprlan ahm satrmlarda, mancipatio esnasrnda,stiylenensdzleregeqitli amaglarla ilave beyanlarda bulunulmasr miimkiindtig. Dolayrsryla satrcr, nuncupatiol0 suretiyle muamelenin di$er qartlan arasrnda malda ayrp olmadr$m veya malda
belirli niteliklerin varhsm vaad ederek teminat verebilirdi. Ornefin, kiilenin belirli iqleri yapmasrm bildi[i (iirnefiin, hekim veya marangoz oldu[u)
konularrnda teminat vermiq buna ra$men ancak mal ayrph grkmrgsa hileli
hareketinin neticesi olarak sorumlu tutuluyordull.
Satrcrmn res rnancipi bir mah konu alan ahmsatrm akdinden dopan borcunu ifa edebilmesiigin gerekli olanmancipatio,rus civileye baih srkr qekilci bir
tasarmf muamelesi idi. Bu nedenle sadeceRoma vatandaglan arasrnda gegerli olarak yaprlabilirdi. Res nec rnancipi mallan konu alan ahmsatrmlarda ve
Roma vatandagr olmayanlann taraf olduklan ahmsatrmlard.a,nuncupatio ile
satrlan malda ayrp bulunmadrprna veya belirli vasrflann bulundu!'una dair teminat verilmesi miimkiin de[ildi. Bu nedenlebu gekilde teminat alamayan ahcrlar, maldaki maddi ayrplar nedeniyle zarara ugrayabilmekteydiler. Ahcrmn
korunmasrna ytinelik bu boqluk, satrctmn ahcryr stipulatisl2 yoluyla malda
8

9

KARADENLT,,6zcan, Roma Eqya Hukuku, Ankara 2005, s.169; ERDOGMU$, Belgin, Roma Eqya Hukuku, istanbul 2000, s.59, UMIJR, Ziya,Eqya Hukuku, Ayni Haklar, istanbul
1985,s. 68.

BUCKLAND,W.W, The Main Institutiones of Roman Private Law, Cambridge 1931, s.281.
10 Mancipatio veya nexum esnasrnda mah devredenin siiyledili gekle tabi siizler. UMUR, Lrigat, s.143;BERGER, s.602.
11 BUCKLAND,WW., A Manual of Roman Private Law, Aalen 1981, s.284; KOSCHAKER, AYiTER, s.233;RADO, "Maldaki ayeplar",s.61"0;TAHiROGLU, s.tzt; UMI-IR, Ders Notlan, s.365.
12 Belli kelimelerin soruda ve hemen soruyu takip etmesi gereken cevapta kullamlmasr ile yaprlan sdzlti akittir. Bu bzellifl dolayrsryla ancak hazrrlar arasrnda ve muameleye ara verilmeden yaprlmasr gerekir. Vaatlerin, teminatlann, tecditin, miiteselsil borglann ve daha
baqka anlagmalann muteber hale gelerek dava hakkr do!'urabilmeleri igin stipulatio qekline sokulmalan lazrmdr. Iki taraflr bir hukuki muamele, tek taraflr akittir. UMUR, Ltigat,
s.202; BERGER, s.716; TAHiROGLU, Btilent, ERDOGMU$, Belgin, Roma Hukuku Meseleleri, istanbul 2003,s.201;HONIG, TALIP, s.235; DI MARZO, UMUR, Ders Notlarr, s.349.
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ayrp olmadr$m veya belirli vasrflann bulunduiunu temin etmesi ile doldurulmuqtur. Satrcr ahcrmn maruz kalacafr zarart iidemeyi taahhrit ederdi. Satrcrntn stipulatio ile bu hususta teminat vermiq olmasrna raimen malda aylp 9lkarsa, alrcr satrcrnrnvermig oldufu garantiye ayanarak, actio ex stipulaturs'yu
agar ve bu dava ile uiramrq oldulu zaraflr' tazminini talep ederdila.
stipulatio yoluyla maddi ayrplara karqr garanti vermek daha gok satrcrlehineydi. Qiinkii satrcr ayrbrn ortaya qrkmasrhalinde rnancipatio'da oldu[u gibi
do!,an zar3rrrt iki katrm tidemeyemahktm edilmiyorduls. Actio ex stipulatu,
alrcrmn ancak u['ramrq oldulu zararr tazmin ettirebilece[i bir davaydr.
Ahm satrm akdinin rrzai bir akit olarak kabul edildi[i tarihlerden itibaren, hts ciuileLi hiikiimlerine gtire sahcrln sorumlu tutmak igin diger bir yol
daha vardr. Artrk ahmsatrm akdinde ayrplar meselesi de taraflann akdin
ifasr srrasrnda uymakla yiiktimlii olduklan iyiniyet esaslarryla gtiziiliiyordu.
Sattr[r malda ayrp bulunmadr[rm veya belirli vasrflann mevcut olduiunu
taahhtit eden veya malda ayrplar oldu["unu bildigi halde bunlarr sciylemeyen, satrcr iyiniyet kurallanna aykrn hareketten dolayr, ahcryr aldatmrg olmasr sebebiyle sorumlu tutuluyordu. Satrcrmn sorumlu tutulmasr ahm satrm akdinin bir iyiniyet akdi olmasr neticesidir. Ahcr bu gibi hallerde ahm
satrm akdinin davasr olan actio enxptiLt davasryla maruz kaldrlr zararlann
tazminini talep ederdi. Satrcr ahcrmn maldaki ayrplar yiiziinden maruz kaldrfr zararla beraber ayrph mahn tahsis edildili gayeyeyaramamasrndan dop,an zararlan da iiderdil?.
Actio empti ile akdin feshini ve mahn iadesini istemeye imkAn yoktu.
13 Stipulatio davasr. Bir qeyin verilmesi (dare), yaprlmasr (facere) veya yaprlmamasr (non fa."r") bot.o altrna sokan gaynmuayyen mevzulu stipulatio'lardan dofan alacagr talep etmeye yarayan dar hukuk davasr' IIMUR, Liigat' s.7.
14 RADO, Borglar, s.95; UMUR, Ders Notlan, s.364; KOSCHAKER, AYITER' s'232; DI MARZO, UMUR, s.392.
1 5 ZIMMERMANN, s.308; SARAN, Birol, Yayrnlanmamrs Doktora Tezi, "Roma Hukukunda
Ahmsatrm Akdinde Maldaki Maildi Ayrplardan Dolayr Satrcrmn Sorumlulu[u", istanbul
1992,s.10;RADO, "MaldakiAytplar ", s.610.
1 6 Roma Hukuku uygulama bakrmrndan "Ius Ciuile" ve"Ius Gentium" olarak ikiye aynlrr. lus
Civile;Rnmavatandaqlanna ait iizel hukuka verilen isim olup, Roma vatandaqlanna ciues
ya da quirites denmesinden titiirii bu hukuka vatandaglar hukuku anlamrnda "Ius Ciuile"
ienir. iabancrlarla iliqkilerin yarattr[r gereksinimler nedeniyle dofan, Roma vatandaqlan
ve yabancrlar arasrnda gegerli olan ve dzellikle ticari hayatrn gerektirdili hukuki iliqkileri
'?us Gentium" adr verilmigtir. DI MARZO,S.,
drizenleyen kurallan kapsayan hukuka ise
Roma Hukuku (gev.UMUn,2.), istanbul 1959, s.25-26;KARADENIZQELEBiCAN, 0., Roma Hukuku, Tarihi Girig-Kaynaklar-Genel Kavramlar- $ahsrn Hukuku Haklann Korunmasr, 6.Basr,Ankara 1997 (Roma Hukuku), s.92-93.
t 7 Ahmsatrm akdinden mebiin rahat zilyetlilini temin edemeyen ve ahm satrmdan dopan
borglannr yerine getirmeyen sahcrya karqr, ahcrmn ikame eti!'i dava. Ahcrmn davasr. Hiisniiniyet danasr oidugundan ahmsatrma baih anlaqmalann ve lustinianus Hukuku'nda,
zaptrn dofurdusu mtikellefiyetler de bu dava ile istenebilmekteydi.uMUR, Liigat, s'6.
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qiinkii bu dava, ahcrmn agabilecepi ve akdin ifasrm talebe yarayan bir davadrr. Ahcr burada satrcrmn diiriist hareket etmemesinden, akdin ifasrnda
iyiniyet gereii kendisine yiiklenen borglan yerine getirmemiq olmasrndan
dolayr ulradrfr zararlan tazmin ettirecektir. Bu nedenle, efier satrcr iyiniyetle hareket etmiqse, yani mahn ayrph olduiunu kendisi de bilmiyorsa' satrcrya higbir sorumluluk yiiLklenemeyecektir.Yani Roma Hukukunda ius ci'
uile'ye giire, satrcr maldaki gizli ayrplardan sorumlu defildirra.
B. Ius Honorarium

Devri:

Aedilislein rslahatrna kadar ve onlann dtizenledikleri sahalar haricinde Roma Hukukundaki geliqmeler bu gekilde idi. iyiniyet sahibi satrcryr sorumlu tutmak mtimktin defildi. Satrcrmn sorumlu olmasr igin malda ayrp olmadrlrm veya belirli vasrflarrn varhlrm tizel bir qekilde taahhiit etmesi lazrmdr. Biitiin bu hallerde agrlan davalarla ne akdin feshi, ne de semenin tenzili istenebilirdi. Ahcr ancak dtiriist davranmamrq olan satrcrdan upladr[r.
zararlann tazminini isteyebilirdi. Ancak malda ayrplann bulunmasr ve ahcrnrn sahip olduflu imkdnlar meselesinin giintin koqullan nedeniyle magistralar tarafindan tekrar diizenlendifi ni gdriiyoruz.
Aedilis curulis denilen magistralar cumhuriyet devrinin ortalanndan
itibaren gehrin zabtta vazifesini ifa ediyorlar ve bu arada garqr ve pazarlann kontrolii ile meqgul oluyorlardr. Ozelikle Kartaeahlarla yaprlan birinci
Ptin savaqrndan (M.O. 264-24L) baqan ile qrkmasr iizerine, srmrlan da geniqleyen Roma'ntn ekonomisi geliqmeyebaqlamrEtr.Ekonomideki bu canlanma ile birlikte Roma ayru zamanda politik bir kent haline gelmiqti. Bu geliqme iginde iinceden gelirlerini arazi kiralanrun oluqturdu['u yiiksek srmfIar savaglardan sonra Latifundurn denilen bi.iyiik giftliklerden, ticaretten ve
endtistriden kazanmaya baqlamrqlardrr. Topraklann yeni sahipleri tahrl tanmrndan, ba[, zeytinlik, sebzeve meyve tanmrna gegince,iggtictine olan ihtiyag artmrgtr. Savaqlardan iince ktigiik giftgi tanmrna dayanan Roma ekonomisinin rolii az olan ktilelik ve koqum hayvanlan, yeni tanm tarzrnda gerekli emefin temininde en iinemli kaynak haline gelmigti. Bu geliqmelerin
sonucu olarak Cumhuriyet devrinin ortalanndan itibaren, romarun kiile ve
hayvan pazarlannda biiytk miktarda ahmsatrmlar yaprlmaya baqlamr. 1e
Kdleler genellikle Peregrinus2oolan, farkh ktiltiire sahip ve sadecekendi kazanglanm tin planda tutan satrcrlar tarafrndan ahmsatrma sunulmak18 BUCKI,AND, Manual, s.284;RADO, Borqlar, s.130; KOSCIIAKER.AYITER, s.232; SARAN,
s.11;RADO, "MaldakiAyrplar ", s.611;TAHiROGLU, s.1?l.
rs ERDOGI4Ug, Belgin, Klasik Roma Hukukunda Actio Publiciana inRem, istanbul 1984,s.3-4.
20 Yabancrkimse. En eski devirlerde hostis ismi ile amlan yabancr, Roma ile siyasi iliqkisi bulunmayan bagka bir topluma dahil olan kigi idi. Roma dahilinde hukuki himaye giirmezdi.
Daha sonra peregrinus, Roma ile dostluk anlagmasr yapmrg ve yabancr toplulufa dahil, Roma drgrnda yagayan kimse idi. IJMUR, Ltigat, s.155.
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taydr. Dtiqtik ahlakh kimseler tarafrndan yaprlan kiile ahmsatrmlarrnda, satrcrlar ahcrlan gafrl avlamak, aldatmak igin geqitli hileli dawamqlarda bulunuyorlardr2l.
Bu.magistralar Romamn baqarrh savaqlanndan sonra biiyiik iinem kazanmrq olan kdle pazarlanyla ha5rvanpazarlanm denetliyor, genellikle yabancrlardan ve qtipheli ahlakh kimselerden teqekktil eden kiile satrcrlarrmn
hilelerine engel olmak iizere tedbirler ahyorlardr2z.
Aed.ilis'ler,Roma vatandaqlanm kiile ve hayvan tiiccarlanmnzs hilelerine karqr korumak igin aldrklan tedbirlerini, magistra srfatryla neqretmek
yetkisini haiz bulunduklan beyannamelerinde ilan etmiglerdir. Bunlann
metnini (Jlpianus, aedilis curulis'Ietinbeyannamesine dair qerhinde nakletmiqtir. Bunlarr Digesta'ntn 2L inci kitabrmn 1 inci fashnda buluyoruzz4. Bu
beyannamenin metnini aqalr yukan qu qekilde izah ve terciime edebiliriz2s:
D.21.1.1.1:
,,Qui rnancipia uendunt, certiores faciant emptores,quis morbi uitiiue cuique sit, quis fugitiuus erroue sit noxaue solutus non, sit: eademque omnia,
mancipia uenibunt, pala.n rectepronuncianto. Quad si mancipium
"o ea uenissetsiue ad.uersusquod dtctum promissumuefuerit cum ue'
"i*
ad,uersus
niret fuisset, quod, eius praestari oportere dicetur: emptori omnibusque ad
quosea respertinet in sexmensibus,quibus primurn de ea re experiundi poiestasfuerii, ind.i.ciurnd,abimus,ut id mancipium redhibedtur......."
D.21.1.1.1:
*Kiile satanlar kiiledeki hastahk ve sakathkl an (morbi uitiiue), kiilenin
itiyadrnda) ve erro (yani bir
fugutiuus (yani efendisinin evinden kagmak
-tiad"t gezdikten sonra tekrar eve diinmek itiyadrnda) oldufunu ve actio
noxalis'i mucip bir sug iqlemigse miiqteriye bildirmek mecburiyetindedir'

21 sAr.AN, s.12-13.
22 KoscHArGR-AYiTER,

s.234.
23 Bazen tek bagrna fakat genellikle qirket akti ile birbirine bafh ortakhk halinde hareket
6nce, ya
eden kijle saticrlan, Roma vatandaqr iseler, aedilis curulis'lerin reformlanndan
eden
ihtiva
garanti
kayrtlan
ya
da
6zel
ile
sebebi
blyan
mancipotio'yabafh olarak fer'i bir
qirketlerde, orstipulitio viyaktitti niyetleri sebebiyle sorumlu tutmak mtimktindii' Bu ttir
bir katrtai< btittin mallanm degl, f*at girket gayesinin gerektirdifi miktar ve nitelikte
arasrndaki
5m payrnr bir araya giirmeyi taahhtit ederlerdi. Romallar ile di!'er kavimler
qirket tiirti geniE
ticareiin geligmesi ilJoftayagrkan societasaliciuius negatiationis isimli
Hukukunda
Roma
$irket Akti' Isbir uygullma alam bulmuitu". CflNfNq, Fulya ilqin,
tanbul 2004, s.49.
24 DI MARZO, Roma Hukuku, s'392.
2b Tam metin igin bkz: RADO, "Roma Hukukunda Maldaki Ayrplardan Dolayr Satrcrnrn Mesuliyeti", s.612.
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Britiin bu hususlar krile satrlrrken alenen ve do$ru olarak ilan edilmelidir.
E!'er kiile, bunlar yaprlmadan (yani ayrplar bildirilmeden) ve yahut siiylenilen stizlere ve yaprlan taahhtitlere (dicta ve promissa) muhalif olarak satilmrq ise, (yani muayyen vasrflar vaadedilmiq veya ayrp mevcut olmadrgr sdylenmiq ise) ahcrya ve ahcrmn haleflerine, 6 ay iginde, ktilenin iadesi maksadryla bir actio26vereceff.z.
Bundan sonra beyannamede ahcrmn davayr ne gibi gartlar altrnda agacafr ve iadenin nelere qamil olacalr siiylendikten sonra satrcrmn hilesine
karqr da bir hiiktim sevkediliyor ve "biittin bunlarr bildiEi halde hile ile, yani dolus ile ktlleyi satana karqr da iincelikle acti.o verece$iz" deniliyor.
Bu metinden anhyoruz ki, aedilis'Lerin ktile satrqlanna dair getirdikleri
esaslara giire, metinde siiz edilen bedeni veya fikri ayrplardan biri varsa, kiiIe sug iqlemiq ve heniiz actio noxalis21 agrlmamrq ise veya satrcr gergefe aykrrr olarak malda ayrp bulunmadr$m veya muayyen vasrflarrn bulunduiunu taahhiit etmiq ise, ahcr altr ay iginde kitleyi iade, yani ahm satrm akdini
fesih igin dava agabilir.
Beyannamenin sonunda satrcrmn hilesi halinde bu davamn iincelikle
agrlacaprnaigaret edilmiq olmasr da satrcrmn, bu ayrplardan haberdar olmasa dahi, yani bunlar, bugtinkii tabirle gizli ayrplar olsa dahi, sorumlu tutuldufunu giistermektedir.
26 Bir kimsenin kendisine ait olan bir mah, bir hakkr veya alaca[rm adli makamlar iini.inde
talep edebilmesi hakkr; dava hakkr; dava. Legis Actiones zamamnda, taraflann belirli gekillere uyarak iddialanm ileri siirebilmeleri; klasik devirde, belirli hukuki durumlann nasrl miieyyidelendirilece!{ni gdsteren/orrnula'lara dayanan bir hukuk usulti qeklinde ortaya grkmakta idi. Postklasik devirde ise, bir qahsrn kendisine ait mah veya kendisine ait
borglu olan qahntaki alacaSnr adalet huzurunda talep edebilmesi haklo idi. LIMUR, 2.,
(Liigat), s.2.; BERGER, A., Encyclopedrc Drctronary Of Roman Laq Philadelphia 1953,
s.341. Cumhuriyet diinemi hukukgularrndan Celsus,octio'yu hukuken ifa edilmesi gereken
edimin, mabl<emeleriiniinde takip hakkr olarak tanmlamrqtr:
D.44.7.51 (Celsus libro tertio digestorum): "Nihil aluid est actio quarn ius quod sibi debeatutl iudicio persequendi."
D.44.7.51: "Dava, hakkrn sahibi tarafindan, mahkemeler tintinde ileri siirtilmesinden baqka bir qey deiildir." Aym tamm daha sonra lustinianus'rtn Institutiones'inde de yer almrq'trr:
Ius. Ins. 4.6. pr: "Superest, ut de actionibusloquamun Actio autem nihil aluid est, quarn ius
persequendi iudicio quod sibi debetun"
Ius. Ins. 4.6. pr: "Nihayet, davalardan sdzetmek gerekiyor. Dava, borglu olunan qeyi, mahkeme iiniinde talep etmek hakkrndan bagka bir gey delildir."
27 Aile evlatlanmn ve kiilelerin iqledilleri sug veya haksrz frller nedeniyle aile reisi ve kiilenin sahibine karqr agrlabilen davadrr. Prensip olarak bu frilleri iqleyen sorumlu olmakla beraber, bazr hallerde zarar giirenleri tatmin edebilmek igin praetorlar ilk defa XII Levha Kanunu tarafindan tamnmrq,olan bir ius civile himaye vasrtasrmn uygulama alamm geniqleterek,tigiincii bir qahsr sorumluluk altrna sokmuqlardrr. RADO, Roma Borglar Hukuku,
s.214;TAHiROGLU, Rona Borqlar Hukuku, s.259.
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I urisd.ictio2syetkisine sahip bulun an Aedilis'lerin eski hukuka nazaran
ortaya koyduklan en ijnemli yenilik de bu hiikiimdiir: Yani satrcryr gizli
ayrplardan, kendinin de bilmedifl'i ayrplardan sorumlu tutmak esasrdrr'ArtrkLskiden olduiu gibi satrcrmn sorumlu olmasr iqin malda ayrp olmadrfrna
dair teminat vermesine liizum yoktur. Aedilis'ler satrcrmn sattr[r mah bilmesi lazrm geldifi esasrndan hareket ederek, sahcr iyiniyet sahibi de olsa,
onu mahn ayrph grkmasrndan sorumlu saymrqlardrr2g'
Aed,ilis'lenn ktile satrqlanna dair beyannamelerinin yamnda taqrt ve binek hayvanlan satrqlanni dtizenleyen ikinci bir beyannameleri de vardrrs0:
D.21,7,38pn:
"Qui iumenta uend'unt,palam recte dicunto, quid in quoque eoru'rnmorbi
uitiiqu.e sit, utique optime ornata uendundi causa fuerint, ita emptoribus tradaniun si quid. ita factum non erit, de ornamentis restituendis iurnentisueorna'mentorum nomine red,hibendisin diebus sexaginta,morbi autem uitiiue ca'usq'
inemptis faciend,isin sex mensibus,uel quo minoris cum uenirent fuerint in an'
si iumentaparia simul uenierintet alterum in ea causa
no iidicium d.a.bimus.
quo utrumque redhibeatun"
fuerit ut red.hiberidebeat,ind.icium,dabimus,
D.27,7,38pr.:
,,iurnentum yani binek ve taqrt hayvanlan satanlann, onlardaki hastahk ve aylplarr alenen bildirmeleri lazrmdrr. Hayvanlarr satmak igin onlara
iyi koqumlar takmrqlarsa bunlan da miigteriye teslim edeceklerdir. Bunlar
japrl*a*rE ise, koqumla'n verilmesi veya koqumlar yiizrinden hayvanlarrn
irJ"ri igin altmrq giin iginde, hastahk ve ayrp halinde de akdin feshi igin alvetr ay zarfrnda ve yahut da satrq bedelinin tenzili igin bir sene iginde dava
bisebeplerden
,""igr. E[er bir iirt nuyuutr sab.lmrqve birinde iadeyi mucip
ri varsa her ikisinin de iadesi igin dava tamyaca$z'"
Hayvanlara dair beyannamenin ktileler hakkrndaki beyannameden ayberrldrfr en tinemli nokta ise;Ahctya iki dava tamnmrg olmasrdrr. Her iki
akyan.iamede de ktilede veya hayvanda ayrp bulan mtiqteri altr ay iginde
28 lurisdictio'nun kelime anlamr "hukuku sdylemek" (ius dicere)'dir' Bununla Romahlar bir
Iurisdictio, magis'
ihtilafr karar ba[Iayarak halleden yarglcrn iqlevini kastetmezlerdi'
dntinde gdrtigiilmetra,nrn muhakemeyibaqlatarak ihtil;fln kendisinin tayin ettiii hakim
devrinden 6nce
sini saflayan faaliyetini ifade ederdi. Krallk devrinde krala, Cumhuriyet
hiyerarqik bakrmconsul,lereait olan iurisd,ictio iqlevi M.6. 36? yrhnda grkanlan kanunla
bir deyigle iurisdictio'
dan consul'lerin altrnda bulunan praetollara tevdi edilmiqti. Baqka
ilk asrrlanna kadar esas
Cumhuriyet diineminin ortalanndan Principatus denilen rejimin
Hak Ve Daitibariyle proeror'luk makamrmn iglevidir' TAMER GUVEN,Roma Hukukunda
Yiiksek Lisans
;; ni;iJ;i istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstittisii, Yayrnlanmamrq
(Roma Hukuku)' s'53'
Tezi, istanbul L987,s.27;TAH|RSGLU,B.IERDOGMU$, B',
zs EROOGI\4U$,(Borglar),s.79;RADO, Borqlar,s.95.
B0 Tam metin igin bkz: RADO, "Roma Hukukunila Maldaki Ayrplardan Dolayr Satrcrmn Mesuliyeti", s.614.
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din feshi(octio redhibitorua) davasryla kiileyi ve hayvam iade eder. Fakat
hayvanlara dair beyannamede ahcr isterse bir sene iginde maldaki ayrp oranrnda semenin tenzilini (actio quanti minoris) dava ve mah muhafaza eder.
Kiilelere iliqkin beyannamede bu husus yer almamaktadrr.
Aedilis'ler tarafrndan getirilen, satrcr aleyhine ahcryr korumak amacrm
giiden bu esaslar yalnrz kiile ve hayvan ahm satrmlan igin konmuqtusl.
Ozetlemek istersek, bu devirde satrcrlar sattrklan mallann ayrplanndan halkr haberdar etmeye mecbur idi. Etmemiqlerse, Aedilis'ler satrcrlan
bilmedikleri gizli ayrplardan dahi sorumlu tutuyorlardr. Bu hallerde ahcrmn
satrcrya karqr iki davadan birini segmehakkr vardr:
l) Actio Red.hibitorioz
Gtiniimtizde akdin feshini karqrlayan bu dava ile, ahcr dilerse altr ay
iginde ahm satrm akdini bozarak, mah geri verir ve semeni isterdi.
2) Actio Quanti Minoris Yey a Aestimatoriaz
Aho, eSermah muhafaza etmek istiyorsa bu takdirde bir seneiginde semenin tenzili davasrm agar, malda ayrp dolayrsryla mevcut olan luymet noksamm
isterdi. Giiniimiizde semenintenzili istenmesi halinde, hAkim burada tamamryla subjektif agrdan laymet takdir eder.Ahcrmn o qeyeverdiii para ile onun a)nbrm bilmiq olsaydr, verece!'i fiyat arasrndaki farkrn iidemesini karar altrna ahr.
Ahcr bu iki davayr, satrcr malda ayrp oldu[unu bilse de bilmese de aqar.
Yani gizli ayrplar halinde de bunlar kullamhrs2.
C.Iustinianus

Devriz

Aedilis'ler tarafrndan getirilen, satrcr aleyhine ahcryr korumak gayesini
giiden bu iki dava, konusu ne olursa olsun, biitiin ahm satrmlan kapsadr.
Artrk alrcrmn elinde artrk bir bagka imkdn daha vardrr; E['er satrcrmn
hilesi, varsa, ahcr higbir mtiddete baph olmaksrzrn biittin zararlarrmn tazmini igin ahm satrm akdinin davasr olan actio ernpti'yi ikame edebilirdiss.
Roma Hukukunda ahcr ayrph mahn misli mal olmasr halinde, giiniimtiz
Hukukundan farkh olarak, ayrbr olmayan mal ile depigtirilmesini talep edemeyece$ gibi ayrbrn ortadan kaldrrrlmasrm da talep etme yetkisine sahip
deEildir, gtinkti Roma Hukuku igin iinemli olan ayrph mal olmasrndan ziyade ahcrmn aldatrlmrq oldu!'ududa.
31 UMUR, s.364;RADO,RomaBorglarHukuku,s.128;TAHiROdLU, RomaBorglarHukuku,
s.1?2;KOSCHAKER-AYITER,
s.233.
32 RADO,Ttirkan, RomaHukukundaMaldakiAyrplardanDolayrSatrcrmnMesuliyeti,s.616;
ERDOGMU$,(Borglar),s.80.
33 RADO,RomaBorglarHukuku, s.128;UMUR, s.364.
3n PRooGIvtUg,(Borglar),s.82.
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m. firnx TORqI"AR HUITKI;NDA SAIICININAYIBA KAR$I TEICFFUL
BORCU
Roma hukukunda gtirdiipiimiiz biittin bu imkAnlar bugiinkii hukukumuzda da mevcuttur. Ana prensiplerini, Roma-Cermen Hukuk sisteminin
iizellikle Borglar Hukukundaki etkin tesiri nedeniyle, Roma Hukukunda bulan "maddi ayrba karqr tekeffiil" konusunun Tiirk Borqlar Hukukundaki
diizenlemesine gegmek istiyorum.
A. Satrcrmn.dyrba
Niteli$i

Kargr Tekeffiil Borcunun

Tammr Ve Hukuki

satrcrmn ayrba karqr tekeffiil borcu, Borqlar Kanununda "satrlamn
ayrptan salim olmasrm tefekktil" baqh$ altrnda madde L94-207 hiikiimleriyle dtizenlenmiq bulunmaktadrr.
Ayrba karqr tekeffiil; "satrlan qeyin satrcrmn zikrettiii vasrflan taqrma*""rrrdur, \r"yu bo qeyin deferini akit gerefince ondan beklenen yararlap
azaltanveya kaldrran eksiklikler bulunmasrndan satrcrmn sorumlu olmasrdrr."35qeklinde tammlamr.
yani satrcr, daha tince ahcrya mala iliqkin olarak belirttili ve siiz verdikadar; biiyle bir siiz
!i niteliklerin malda bulunmamasrndan sorumlu olduiu
ve bulunmadrgereken
bulunmasr
gere[i
malda
iermemiq olsa bile, nitelifi
ayrptan
ya
da
krsrtlayan
kaldrran
s zaman maldan yararlanma olana$m
da sorumludurS6.
Ayrba karqr tekeffiil borcu, zapta karqr tekefftil borcu gibi satrcrmn miilkiyetigegirme borcunun tamamlayrcrsrdrr. Satrcr, qeyin deferini veya faydanoksanlann bulunmadr[ril ayrrca taahhiit etmese dahi; bu borg
*r"r"lt"r,
kanunen mevcuttur. BK. m. 196'mn karqrt kavramrndan anlaqrldrlr gibi aytba karqr tekeffiil borcunu diizenleyen hiikiimler emredici nitelikte defildir.
Satrm sti"Ieq*esinde taraflar, ayrba karqr tekeffiil borcunu "iskat veya tahdit eden', bii anlaqmayr gegerli olarak yapabilirler. Ayrba karqr tekefftil borcu, satrm siizlegmesinin satrcrya yiikledili ikinci srrada ve yan borglardandrr37.
TKHK. m. 4, "ttiketicinin korunmasr ve aydmlattlmast" baqhkh biiltim,,ayrph
mal ve hizmetler" sebebiyle olan ttiketici haklanm diizenlemigtir.
de,
Tiiketicinin Korunmasr Haklsnda Kanun uygulamasrnda, "ambalajrnda,
etiketinde, tamtma ve kullanma krlavuzunda yer alan veya satrcr tarafrnIstanbul 2003'
YAVUZ, Cevdet, Tiirk Borglar Hukuku ozel Hiikiimler, yenilenmiq 6.baskr,
2O-0_4,s.115;TANDOiliqkileri,Ankara
Borq
6zel
iorqlarHukuku
,.S2rfr,VK1,i;';ER,Aydm,
KARAHASAN'
OaN, Hrf"f., eorqirr HukukuOzel Borg iligkileri, C.1, Ankara 1988, s.163;
s.150.
2002,
Ankara
C.l
iliqkileri,
Borg
6zel
Hukuku
Borglar
tirk
Reqit,
Mustafa
36 ZEVKLILER, S,9O,TANDOGAN, 8.164'
37 ED|S, Seyfullah, Satrcrmn Ayrba Karqr Tekeffti,lBorcu, Ankara 1963, s'19;YAVUZ' s'93'
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dan vaadedilen veya standardrnda tespit edilen nitelik ve / veya niceliline
aykrrr olan ya da tahsis veya kullanlm amacl bakrmrndan deperini veya tiiketicinin ondan bekledipi faydalan azaltan veya ortadan kaldrran maddi,
hukuki veya ekonomik eksiklikler igeren mal veya hizmetler, ayrph hizmet
olarak kabul edilir." (m. / f.1). Bu maddede ayrph mahn ve hizmetin tammrmn yaprldrfrru gdriiyoruz. Bu gergevedem. 4 hiikmti, ttim tiiketici iglemleri
haklonda uygulama alam bulacaktrr.
Yine, TKHK. m.30'a gtire "Bu kanunda hiikiim bulunmayan hallerde genel htikiimler uygulamr"; biiylece TKHK.'mn diizenlemedifl hususlar bakrmrndan BK.'mn iizel ve genel hriktimlerinin de uygulanmasr srizkonusu olacaktrr.
B. Satrcrmndyrba
$artlan

Kargr Tekeffiil Borcundan Sorumlu Olmasrmn

Satrcrmn ayrba kargr tekeffiil borcundan sorumlu olabilmesi igin bazr
qartlann gergekleqmesigerekir. $iiyle ki:
1. Satrcrmn.$ruba

Kargr Kanuni Tekeffiil Borcunun

$artlan

Satrlamn satrmdan beklenen amacl sa!'layacak vasrflan tagrmasr ticari
doiruluk gere['idir. O halde sattct, satrlanda satrm stizlegmesindekastedilen
tahsis ve kullanma yiinti bakrmrndan onun de$erini ve elveriqlili[ini kaldrran ya da azaltan bir eksikli$n bulunmamasrm saplama borcu altrndadrrs8.
Burada satrcrmn bir tekefftil borcu siizkonusudur. Kanuni tekeffiil borcunun
dofmasr igin aranan gartlar qunlardrr:
a. Ayrbrn Siizlegmede Yarar Ve Hasarrn Ahcrya Gegmesi Anrnda
Satrlanda Var Olmasr
Maddi ayrp, bir eqyamn aym cinsten normal pargalarla karqrlaqtrnldrprnda, kendi deierini veya elveriqlilifini kaldrran ya da azaltan her tiirlii
kiitii niteliklerdirse. Hasann ahcrya gegmesinden sonra ortaya grkan ayrplar, ewelce mevcut sebeplerden ileri gelmedikge, satrcryr sorumlu krlmaz.
Mesela; hayvan daha 6nce hasta ise ve bu hastahk sonucu sakat kahrsa, satrcr bundan sorumlu olur, buna karqrhk, satrm konusu meyvalar, hasann
gegmesinden sonra normal olarak giiriirse tekeffiil sOzkonusuolmaz. Yani;
satrlandaki ayrbrn engegsdzleqmedehasann ahcrya gegmesiamnda mevcut
olmasr gerekmektedilo.

s8 IUNQOIVIRG, Kenan, T{irk Borglar Hukuku, Ozel Borg iliskileri, istanbul 19?7, s.117;YAvuZ, s.93;ZEVKLILER, s.89,s.164;KARAIIASAN, s.150.
3 9 ZE\IKLILER, s.90.
40 YAWZ, Cevdet,SatrcrnrnSatrlanrnAyrplanndan Sorumluluiu, istanbul 1989, s.92.
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b. Satrlandaki Ayrbrn Onemli Olmasr
Bu qartrn gerqekleqmiq sayrlmasr igin ayrp sonucunda qeyin deferinin
veya elveriqlililinin iinemli surette azalmasr veya tamamen ortadan kalkmasr gerekir4l. Bu da satrlamn ne maksatla kullamlacaflmn tespiti suretiyle anlaqrlabilecektir.
$rneiin dnlenmesi miimkiin olmayan kiiqiik dlgiideki kalite eksiklikleri (qok miktarda satrlan dopal iirtinlerin satrqr halinde ya da bir makinamn
bazi vidalarrmn eksik olmasr halinde, kolayhkla giderilebilen ayrplar halinde, satrcrmn tekeffiil borcu siizkonusu olmaz. Qtinkii ayrbrn ijnemsiz olmasr
ayrba kargr tekefftil hliktimlerinin uygulanmasrna engel teqkil eder.
c. Satrlandaki

Ayrbrn Gizli Olmasr

B.K. m. 197'yegiire "satrcr ahcrmn satrm zamamnda malumu olan ayrptan mes'ul olmadrfr gibi satrlam kAfr derecedemuayene etmekle farketmiq
olaca[,r ayrptan da ancak bunun mevcut olmadr$nr temin etmiq ise, mes'ul
olur."
Bu madde geresnce ahcr, stizleqmenin kurulmasr amnda ayrplarr biliyorsa, bunlarr kabul etmig sayrlrr ve satrcr sorumlu olrnaz42'
Trirk- isvigre Medeni Kanunlarrnda, agrkga "gizli ayrp- gdriiniir ayrp"
a)rrrmr yaprlmasa da, satrcrmn ayrba karqr tekefftil borcuna iliqkin hiikiimler, dikkaie aSndrgrnda zlmnen de olsa bu aynmrn yaprldrSr anlaqrlmaktadr#3.
Gizli ayrplar, siizleqmenin kuruldu!"u anda, ahcrmn bilmedili ve satrlan
mal iizerinde yeterli dikkati sarfetse ile bilemeyeceii nitelik noksanlarrmn
bulunmasrdrr.
Gdriini.ir ayrplar ise, gizli ayrp teqkil eden hallerin drqrnda kalan derin,
etraflr bir incelemeye gerek kalmadan farkedilebilen, bilinebilen nitelik
noksanlandrr.
Ahcrmn, satrlaha yeterli dikkati sarfetmekle farkrna varabilece$ ayrplardan satrcr kural olarak sorumlu de[ildir' Ancak bu ihtimalin gerqekleqebilmesi igin ahcrmn siizlegmedendnce satrlam muayene edebilme imkdmna
sahip olmasr gerekir.
Yine TKHK. m. 4 diizenlemesi iginde de bu hususun paralel qekilde diizenlendiiini giiriiyoruz;"ayrph olduflu bilinerek satrn ahnan mal ve hizmetler hakhrnda aytba karqr tekeffiil sorumluluiu gerqekleqmeyecektir"(f' 6)'
Aym qekilde, satrga sunulacak kullamlmrq, tamir edilmiq ve ayrph mal iize4L ZEuKLILER, s.90;YAVUZ,s.96;TANDOGAN, s.1?3;EDiS,s.?3.
42 TANDOGAN, s.174; ZEVKLILER, s.9O;TUNQOMAG, 5.125.
43 EDis, s.60.
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rine veya ambalajrna imalatgr veya satrcr tarafindan ahcrmn kolayhkla okuyabilecefl qekilde "iiziirltidiir" ibaresini igeren bir etiket konulmasr zorunludur. Bu durum, tiiketiciye verilen fatura, frq veya satrq bedeli iizerinde de
giisterilir(f.4, f.7); bu htikiim "yalntzca ayrph mal satan veya iqyerinin bir
kat ya da reyon gibi bir biiltimiinii stirekli olarak ayrph mal satrqrna tahsis
etmiq olan satrcrlara" uygulanmayacaktrr (m 4, f.son). Diier taraftan satrlan
mahn ayrph oldu!-unun bilinmemesi bu sorumlululu ortadan kaldrrmayacaktrr.
d. Ayrba Kargr Tekeffiil Borcunun
Olmasr

Siizlegme ile Kaldrnlmamrg

BK. m.196'mn "Sattct, satrlamn ayrbrm ahcrdan hile ile gizlemig ise satrmda tekeffiil hiikmiinri iskat veya tahdit eden her qart batrldrr." qeklindeki hiikmtine gtire, satrm sdzlegmesitaraflarrmn sattcrmn ayrba karqr tekefftil borcunu kaldrran veya srmrlayan bir anlaqma yapabilmeleri imkam vardrr. Ancak bdyle bir anlaqmamn muteber olabilmesi igin satrcrmn, satrlanda
mevcut olduiunu bildigi bir ayrbr hile ile ahcrdan gizlememig bulunmasr gerekir4.
Ayrba karqr tekefftilden sorumlu olmamaya iliqkin anlaqma, yalmzca,
her iki tarafga bilinmeyen ve bilinmemesi hakh g6rtilebilecek ayrplar igin
yaprlabilmektedir. Stinkti satrcrmn bu sorumluluiunun doimasr igin satrlandaki ayrbrn, gizli olmasr yani ahcrmn bilmemesi ve bu bilmemenin hakh
olmasr gerekir. Buna karqrhk satrcr da, satrlan ahn ayrbrm biliyor ve buna
rafrnen ayrba karqr tekeffiilden sorumlulufunu kaldrran bir anlaqma yapryorsa; bu duruma da B.K.m. 196 hiikmti engel olmaktadrr.
Satrcrmn tekefftil sorumluluiunu kaldrran ya da srmrlayan kayrtlarrn,
ahcrmn anlayabilecefi agrkhkla kaleme ahnmrg olmasr gerekir. Sorumluluiunu kaldrrmak ya da srmrlamak isteyen sattctntn, diirtistliik kurahna uygun olarak bu iradesini agrkhkla ifade etmesi gerekir. Ne anlama geldi[i anlaqrlamayan belirsiz siizciikler ile satrcrmn sorumluluSunun kaldrnldrpr veya srnrrlandrlr qeklindeki bir iddiaya gegerli hukuki dayanak yaprlamazas.
Yararlanabilmek igin Kanunun
e. Ahcrmn Tekeffiil Hiiktimlerinden
Kiilfetleri
Yerine
Getirmiq Olmasr
Kendisine Yiikledili
Ahcrmn tekeffdl htiktimlerinden yararlanabilmek igin kanunun kendisine yiikledifi kiilfetlea satrlam muayene ve varh$ iddia olunan ayrplan
satrcrya ihbar ktilfetleridir. Ahcr, bu kiilfetleri yerine getirmedifi takdirde
kural olarak ayrba karqr tekeffti[e iliqkin hiiktimlerden yararlanamaz.

44 zEvKLiLER, s.92,TANDOGAN,s.175;KARAHASAN, s.156.
45 YAVUZ, (SatrcrnrnSorumlulug-u),s.99.
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aa. Muoyene Kiilfeti
BK. m. 198'e g6re "Ahcr kabzettifi satrlamn halini iirf ve adete giire imkam hAsrl olur olmaz muayene etmek borcu ile miikellefbir". Ahcrmn muayene kiilfetini yerine getirmesi igin satrlanda fiilen ve doirudan doiruya tasarmf edebilecek duruma girmig olmasr lazrmdrraG.Muayene siiresi, kural
olarak kesin bir qekilde tespit edilmiq olmayrp; muayenenin, "imkan hAsrl
olur olmaz" yaprlmasr gerektif'i belirlenmiqtir.
Muayene, aksine sdzlegme yoksa, kural olarak mahn ahcr tarafindan
teslim ahndr$r yerde yaprlrr. Bu da gok defa satrlan mahn ifa yeri ile aymdrr. Muayene yerini tespitinde mahn nitelipi, muayenenirttarzt ve satrmrn
geqidi de rol oynayabilir. Orneiin mesafe satrmlarrnda, muayene, ifa yerinde de!'il fakat teslim yerinde yaprlrr. Qiinkii, muayenenin ahcrnrn malda tasarruf etme hususunda frili imkan sahibi oldufu yerde yaprlmasr uygundur.
Gizli ayrplar (adi muayene ile anlaqrlmayan ayrplar), tecnibeli ve dikkatli bir kiqiden beklenebilecek muayeneden daha uzun bir muayene ile ortaya qrkabilecek olan veya meydana grkmalan iizel bir inceleme veya muayeneyr gerektiren ayrplardrr. Ancak iki halde bu siireler kesin olarak tespit
edilmiqtir:
(i) Hawan satrqrnda ayrplarrn muayenesinin yaprlmasr igin teslimden
veya ahcrmn teslim almada temerriidiinden itibaren 9 giin iginde
muayene merciine miiracaat edilmiq olmahdrr'
(ii) Tacirler arasrndaki ticari satrmlarda satrlanm ayrph oldufu teslim
srrasrnda agrkga belli de[ilse, ahcl, teslimden itibaren 8 grin iqinde
satrlam muayene ettirmekle yiikiimltidtir.(TK'm' 25 b' 3)
bb. ihbar Kiilfeti
BK.m. 198',egore, ayrp giiriiltir giiriilmez zalnan gegirmeden iqin ve haIin gerektirdili normal bir siirede durumun satrcrya bildirilmesi diizenlenmektedir. Yani ahcrmn satrlan maldaki ayrplardan dolayr satrcryr sorumlu
tutabilmesi igin, bu ayrplarrn varh$m satrcrya bildirmesi gerekir4T.Hayvan
satrmrnda ve ticari satrmlarda yukanda belirledifiimiz siireler iqinde ihbar
kiilfetinin de yerine getirilmiq olmasr gerekir.

46 FEYZiOGLU, F. Necmettin, Borglar Hukuku flzel Borq iliqkileri, istanbul 1980, s.277; KA-

RAHASAN, s.1.60.
47 Ahctmn satrlan malilaki ayrplan bildirmek iizere yapacas aylp ihbannrn kapsamr ve ko-

bu
nusu, onun satrlam nigin ifa olarak kabul etmedifini g6sterecekqekilde olmahdrr. Satrcr,
(Satrcrmn
sorumluluf'g),
YAVUZ,
iiirenebilmelidir.
bildirimden, ayrp nedeninin ve iqerifl.ini
s.117.
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Muayene ve ihbar zamamnda yaprlmamrq olursa ahcr qeyi kabul etmiq
sayrlrr (BK.m.198 f.2 ve f. g). ihbar kiilfetinin zamamnda yerine getirilmemiq olmasr, satrcrmn sorumluluiunu ortadan kaldrracaktrr48. Yalmz satrcrmn hilesi varsa, o, ayrbrn kendisine zamamnda ihbar edilmemiq olduiunu
ileri siirerek ayrba kargr tekeffiil borcundan kurtulamaz (8K.m.200).
TKHK. m. 4f.2'ye giire, "satrlan mahn ayrph olduiunun anlaqrlmasr halinde; ttiketici, mah teslim aldr[r tarihten itibaren 15 gtin igerisinde bu mallan, satrcr frrmaya geri vererek deiigtirilmesini veya iidedili bedelin iadesini veya ayrbrn neden oldulu deier kaybrmn bedelden indirimi yada iicretsiz
olarak tamirini talep edebilir."(c.1).Yine "maltn ayrbr gizli nitelikte ise veya
ayrp tiiketiciden hile ile gizlenmiqse, satrcr 15 giin iqerisinde kendisine baqvurulmadrSm ileri siirerek sorumluluktan kurtulamaz."(f.3).
Ve Vaad Ettili
2. SatrcrmnZikir
Tekeffiil Borcunun $artlarr

Vasrflardan DolayrAytba

Kargr

a. Satrcrnrn Satrlanla itgiti Bazr Vasrflan Zikir Ve Vaad Etmesi
Bu qartr bir cirnek ile agrklayacak olursak, sattctntn sattrlr kolyenin ttimiiyle prrlanta oldufunu ijnceden ahcrya belirtmesi durumunda yasamn deyimi ile vasrflarrn zikir ve vaadedilmesi sijz konusudur49. Buna karqrhk, satrcrmn sattr$r arabamn fren aygrtrmn eksik olmasr durumunda Iiizumlu vasrflarda ayrp stizkonusudur. Qtinkti fren aygtr olmayan bir otomobilden yararlanma imkAm yoktur. Satrcrmn zikretti[i vasrflar maddi, ekonomik veya
hukuki olabilir. Satrlamn lekeli olmasr maddi ayrba, hukuka aykrn marka
taqrmasr hukuki ayrba drnektir.
b.Vasrflarrn Zikir Ve Vaadinin Ciddi (Siizlegmenin Yaprlmasrnr
Etkileyici) Olmasr
Satrcrmn mahm satmak igin teamiilden olan ve genel bir nitelik taqryan
grizel giisterme gabalan gdzOniinde tutulamaz. Srrf rekldm mahiyetindeki
beyanlar tekefftil borcunu do!urmaz50. Ancak, satrcrmn satrlan malda belli
vasrflarrn zikir ve vaadi olmasa idi ahcr o ahmsatrm akdine hig taraf olmayacak idiyse, o zarnan, sdzlegmenin yaprlmasr etkilenmiqtir denebilir.
Yararlanabilmek igin
c. Ahcrmn Tekeffiil Hiikiimlerinden
Kiilfetleri
Yerine Getirmig Obmasr
Yiiklediln
Kendisine
Kanunun
Yukanda muayene ve ihbar ktilfeti hakkrnda agrkladrfimrz hususlar aynen burada da gegerlidir.

48 yAVUz, s.99;ZEVKLiLER, s.94,TANDoGAN,s.181;KARAETASAN,
s.164.
49 Satrcr tarafindan yaprlan bu vaadin zrmni olmasr da miimktindtir. YAVUZ, s.101.
50 TKHK. m. l5,"ticari reklamlar ve ilanlar" baqhlr altrnda bu hususu dtizenlemektedir.
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C. Satrcrnrn Ayrba Karqr Tekeffriil Borcundan
Kapsamr

Sorumlulu$unun

Yukanda belirlenen satrcrmn ayrba karqr tekefftilden sorumluluk qartlarr gergekleqtipinde ve ahcr da, satrcryr, ayrba karqr tekefftilden sorumlu tutabilmek igin kanunla iingiirtilen kiilfetlerini yerine getirdilinde, ahcr, BK.
m.202 vd. hiikiimler gergevesindekendisine tamnan haklanm satrcrya karqr kullanabilecektir.
Gergekten Borglar Kanununun bu diizenlemesi, yakrndan incelendiiinde gcirtilecektir ki ahcr, bu hiikiimler qergevesindebir segimlik hakka sahip
olmaktadrrsl. Biiylece ahcr, satrm siizleqmesini, BK. m.202'nin ifadesiyle,
"feshedebilecefi"gibi (satrmrn feshini dava etme), satrm parasrntn indirilmesini de talep edebilecektir (semenin tenzil olunmasrm dava etme). Ayrrca ahcr, BK. m. 203'e gtire; Satrlamn miktarr "muayyen misli qeylerden oldufu"
durumda, "satrlantn ayrptan ari misliyle de[igtirilmesini dava etme" hakkrm da kullanma imkamna sahiptir.
Ancak Borqlar Kanununun satrcrmn ayrba karqr tekefftilden sorumluluiu diizenlemesi iginde, ahcrya, satrcrdan ayrph satrlamn ayrplanm gidermesini isteme (satrlamn onarrlmasrm "tamir edilmesini" isteme) hakkrmn tamnmadr$ gtirillmektedir. Hdlbuki iirnefin istisna siizleqmesinde8K.m.360
f.2 gereiince iq sahibinin, "yaprlan qeyin ayrph olmast" durumunda, "onarlm
(tamir) isteme hakkr" da bulunmaktadrr. Satrm siizlegmesinde de ahcrmn,
satrlamn tamir edilmesini isteme hakkrmn bulunduiu savunulabilir. Bdylece ahcrmn satrlamn tamir edilmesini isteme hakhrmn da, onun segimlik
haklarrndan biri olarak incelenmesi geref'i vardrrs2.
Burada belirtilen segimlik haklardan ayn olarak veya bu segimlik haklann yamnda kullamlmak iizere, ahcrmn, kendisine ayrph satrlan teslim
edilmesinden dolayr u[radrlr zararlarrn tazmin edilmesini isteme hakkr da
bulunmaktadrr.
1. Ahcrmn Satrlamn Ayrplarrndan Sorumluluk $artlan Gerqeklegen
Satrcrya Kargr Sahip Oldulu Segim Hakkrmn Hukuki Nitelifi
BK. m. 202 hi.ikmiine gdre, ahcrmn segim hakkr bulunmaktadrr' Gergekten madde metninde bu segim hakkr qu qekilde ifade edilmiqtir. "Sattcrnrn tekeffiilii altrndaki satrlanrn aytbr anlaqrldrg zaman ahcr muhayyerdir". Buna
gtire; ahcr, segim hakkrm, ne sattctmn muvafakatine ne de mahkeme karanna
gerek olmadan, tek taraflr yiineltilmesi ve varmasr gerekli irade aqrklamasryla kullanabilmelidir. Biiylece ahcrmn segimhakkrm kullanmasryla, seqilenyosr zsvKLiLER, s.9z;TANDoGAN, s.186;KARAHASAN, s.166.
52 ZatenTKHK. m. 4 f.2'de, triketicinin sahip oldufu haklar, "ayrph mahn ayrpsrz olamyla de"iicfiqtirilmesi", tidedifi bedelin iadesi", "ayrbrn neden oldu!u defer kaybrnrn indirimi" ve
retsiz olarak tamiri talep" olarak belirlenmiqtir. YAVUZ' s.104.
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lun muhtevasrna giire meydana gelecek hukuki deliqiklik, satrcrmn muvafakatini ve mahkemenin edim ya da yenilik doiuran hakkrm kullanmasr iizerine, kendili["inden gergekleqecektir.E[er segimhakkr dava yoluyla kullamlmrqsa, mahkemenin faaliyeti, sadeceagrklama ve tespit nitelilinde olacak, yoksa
inqai bir nitelik taqrmayacaktrr.E[er satrcr, ahcrmn segim hakkrm kanun hiikiimlerine uygun olarak kullanmadrlr iddiasrnda ise, ihtilafi, duruma giire bir
edim ya da tespit davasr gergevesindehdkim tiniine giitiirebilecektir. Ahcrmn
sahip oldufi'usegimlikhaklardan sdzlegmedendiinme hakkr, bozucuyenilik do['uran; satrm parasrmn indirilmesi, miimkiin oldulu takdirde satrlamn onanlmasr, uiramlan zarann giderilmesini isteme haklan, defiqtirici yenilik do!uran; ayrph satrlamn defliEtirilerek ayrph bir mislinin verilmesi hakkr da onun
aynen ifada rsrar ettilini gtisteren yenilik do!'uran hak niteli[indedirs3.
2.Ahcrmn
Ermesi

Segim Hakkrm Kullanmasr Ve Segim Hakkrmn

Sona

Ahcrmn segim hakkr, yenilik dop'uran bir hak nitelilindedir. Bu sebepsegim hakhrm kullanmasr da, yenilik doiuran bir hukuki mu€rmeahcrmn
Ie
Ieyi oluqturacaktrr. Biiylece ahcr, segim hakkrm, kural olarak bir qarta baph tutmadan kullanma durumunda olacaktrr; ahcr, bir segim hakkrm gegerli
bir qekilde kullanmrqsa, segim hakkr da sona erecektirsa. qtukii hakkrm
kullanmasr ile ahcr, amacrna ulagmrq olmaktadrr.
Bundan sonra yeni bir segim yapma imk6m yoktur. Segim hakkr kullamp sonug meydana geldikten sonra, ahcr, bundan geri diinemeyecektir. Ancak taraflar isterlerse siizlegme serbestisi srmrlan iginde, segim hakkrmn
kullamlmasrmn sonuglanm ortadan kaldrran veya deSqtiren bir bagka siizIeqme yapabilirler.
3.Ahcrmn Segim Haklum Kullanmasrmn
Ve Hukuki Sonuglarr

Tabi Oldulu

Srmrlamalar

Ahcr, kural olarak, segim hakkrm tamamen kendi takdirine giire kullanacaktrr; yani onun (ahcrmn) segim hakkrm kullanmasrnda bir serbestiye
sahip olmasr stizkonusudur. Ancak pratik diigiinceler ve hakkaniyet miilahazasr, ahcrmn bu segim hakhrm kullanmasrmn bazr srmrlamalara tabi krhnmasrm gerektirmiqtir.
a.Hakimin Siizlegmeden Diinen Ahcrnrn Satrm Parasrnrn
indirilmesi Hakkrnr Kullanmasrna Karar Vermesi
BK. m. 202 f.2'ye giire "Hakim, ahcrmn satrlam ret davasr fizerine hal
icabr satrmrn feshini muhik gdstermiyorsa semenin tenzili ile iktifa edebi53 EDis, s.98;YAVUZ,s.1og.
54 ZEVKLILER,s.9b;YAVUZ,(SatrcrnrnSorumld,rgo)s.141;TANDOGAN,s. 187.
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lir." Biiylece bu hiikme gdre, hakim, ahctntn satrm siizleqmesinden dtinme
yolunu seqmesinera[-men, satrm parasrmn indirilmesine karar vermesi imkamna sahip olmaktadrr. Orneiin, deri imalatgrsrmn aldr[r deriler siizlegmede belirtilen kaliteye uygun depilse, ancak derileri alan ahcr, btiyle ikinci neviden mallan da iqliyorsa, satrm parasrnln indirilmesi yolunun seqilmesi, ahcrmn hukuki durumunu korumak ba}:rmrndan yeterli olacaktrr.
Bu gibi durumlarda ahcrmn siizleqmeden dtjnme hakkrm kullanmasr,
hakim tarafindan hakh giiriilmeyebilir. Biiylece ahcrmn, teslim edilen satrlamn, ayrph olmasrna ra!'men bu satrlanla siizlegme ile giitttifli amacr gergekleqtirme imkamna sahip bulundu$u durumlarda, onun siizlegmedend'inme hakkrmn kullanmasr imkam; BK. m. 202 f.2 hiikmii ile kaldrnlmrq olmaktadrr.
Ozellikle ayrph satrlam ayrba ra$men bir baqkasrna satma imkamna
sahip olan ahcr ve satrlamn ayrph oldu['unu bilseydi yine o qeyi satrn alacak
durumda olan ahcr, sattm paraslmn indirilmesi hakkrm seqmedurumundadrr55.
Satrn Parasrna Egit
b. Satrm Parasrndan indirilecek Mikta'n
indirilmesi
Parasrrrn
Olmasr Durumunda Ahcrmn Satrm
Segimlik Hakkrm Kullanamamasr
BK. m. 202 f. son'a giire "krymetinin noksam satrlamn deserini mtisavi
ise ahcr ancak satrmrn feshini talep edebilir'" Biiylece ahcr, satrm parasrndan indirilecek miktann satrm parasrna egit olduiu durumlarda, satrm parasrmn indirilmesi qeklindeki segimlik hakkrm kullanamayacaktr' BK. m'
202 f.son, ahcrya sadece siizleqmeden diinme imkamm vermektedir. Ancak
bu htikiim doktrin tarafindan eleqtirilmektedir. Qiinkti htkiim, bu qekliyle
isabetli bir gtiziim getirmemektedir. Ozellikle geqit satrmrnda ahcr, bizatihi
BK. m. 203'e giire satrlamn deiigtirilmesini isteme hakkrna da sahip bulunmaktadrr Bu durumda, BK. m.202 f. son, Iafrz olarak BK. m. 203 htikmiiyle gatrqmaktadrr56.
Biiylece BK. m.202 f. son hiikmtintin "istenilen indirimin satrm parasrna eqit oldup"udurumda, ahcr, satrm paraslmn indirilmesini talep edemeyecektir" geklinde anlaqrlmasr gerekir; yani ahcr, satrm parasrmn indirilmesi
tarzrndaki segimlik hakkrm kullanamayacak, difer seqimlik haklarrndan
diledifini seqebilecektir.

bb

Bu konuda daha genel olarak qiiyle bir kural koyulabilir: Sdzlegmedendiinmenin satrcr
aleyhine dofluraca[r sakmcanrn ahcr lehine doiuracalr fayda ile kryaslanmayacak derecede iazla oldrig-udurumlarda, ahcrdan, satrm parasrmn indirilmesi talebinde bulunmasr beklenebilecektir. KARAHASAN, s.166.

5 6 FEYzioGLU, s.296;YAVUZ, s.113.
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c. satrcrnrn satrlanr DeSigtirme Hakkrm Kullanmak suretiyle
Ahcrmn Segim Hakkrnr Kullanmasrm Engellemesi
BK. m. 203 f. son'a giire; satrlan bir baqka yerden giinderilmiyorsa satrcrnrn da ahcrya derhal ayrptan ari mislini teslim ve ahcrnrn uiradrpr zararr
tamamen tazmin ederek aleyhine agrlabilecek davadan kurtulmaya yetkisi
vardrr.
Biiylece bu hiikiimle, amlan metinde yer alan "...da', stizcii!"ti ile BK.
m.203 f.l'e yaprlan atrf dolayrsryla geqit satrmlarrnda, satrcrya, satrlamn
baqka bir yerden gtinderilmedi[i durumlarda, ahcrya derhal ayrph satrlan
yerine ayrptan ari benzerini teslim ederek, ahcrmn bagkaca segimlik haklanm kullanmasrnr engelleme imkam tamnmrq olmaktadrrb?. Baqka yere giinderilmek suretiyle satrlan geylerde satrcrya bu hak tamnmamrqtrr.
Burada satrcrmn, ahcrrun satrlamn ayrph oldupunu bildirmesinden hemen sonra, krsa bir stire iginde satrlam de!'igtirme hakkrm kullanmasr, yani ahcrya ayrpsrz bir satrlan benzeri teslim etmesi lazrmdrr. Ancak ahcrmn
biiyle bir ifayr kabul zorunluluiunun dofmasr igin, satrcrmn, ahcrmn ayrph
satrlam muayenesi ve de!'igtirilmesi masraflan, dep'igtirmenin yol agtrlr
tecikmeden do[an zararrrt giderilmesi gibi ttim zararlanm tamamen Odemek
suretiyle aJnpsrzsatrlam ifa olarak teklif etmesi lazrmdrr. Aksi durumda satrcr, ahcrmn ayrp sebebiyle sahip oldu[u segim hakkrm kullanmasrm engelleyemez.
d. Kendi Fiili ile satrla'.n Geri verilmesini imkansrzlagtrran
Ahcrnrn Satrm Parasrnrn indirilmesi Segimlik Hakkrnr
Kullanma Zorunda Olmasr
BK. m. 204 f .2'ye grire "satrlan ahcrmn taksiri yiiziinden telef olmuq yahut ahcr onu bagkasrna temlik veya qeklini tapyir etmiq ise ancak krymet
noksamna mukabil semenin tenzilini dava edebilir.,'Bu htikme gOre;ahcr,
kendi fiili sonucu satrlamn telef olmasr dolayrsryla satrlam geri vermeyi ve
satrmdan dtinme hakkrm kullanmayr imkansrzlagtrrmrq olmaktadrr.
Ahcrmn satrlam bir baqkasrna temlik etmesi hali ise, BK. m. 204 f. sonda "ahcr onu (satrlam) baqkasrnatemlik... etmiq ise',geklinde ifade edilmiq_
tir. Burada "temlik" kavramr geniq anlamryla ahnmah ve yalmz mtilkiyetin
gegirilmesi delil, satrlan iizerinde bir srmrh ayni hak tesis edilmesi de (rehin, irtifak gibi) stizlegmedendrinmeye engel sayrlmahdrr.
Diier taraftan satrlamn ayrbr bilinerek bir baqkasrna temlik edilmesi
57 Ayrph satrlanla deiiqtirilmek iizere teslim
olunan mal da ayrph ise; satrcr, bundan bdyle artrk satrlam de!'igtirme hakkrna sahip degildir ve bdylece bu son durumda, a6cr,
yeni bir deiigtirme teklifrni kabul etmekle ytiktimhi tutulamayacaktrr, ayrptan dogan
""ir.r.r'segimlik hakkrnr takdirine gtire kullanabilecektir. yAWz, s.114; ZEVKLilnR.s.roz.
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durumunda, ahcrmn, satrmdan diinme hakkrndan feragat ettipi anlamr grkanlabilecektir5s.
Yine BK. m.204 f. sonda,"ahcr ... (satrlamn)qeklinitalyir etmiq ise" ibaresiyle, ahcrmn satrlamn geklini de!'igtirmig olmasr (ta!yir) ifade edilmektedir. Buradaki anlamryla satrlanrn "qeklinin ta$rir edilmesi", igleme, birleqtirme ya da kangtrrma suretiyle gergekleqebilir. Satrlamn ayrph olup olmadrfirmn anlagrlmasrm sallamak tizere yaprlan muayene sonucunda de[iqikli[e uiramasr durumunda, ahcrmn segim hakkrnda her hangi bir srmrlama
siizkonusu deEildir.
4. Ahcrmn Satrlamn ^$nplan Sebebiyle SiizleEmeden Diinmesi Ve
Hiikiimleri
a.Ahcrnrn Satrlamn Ayrplan
Hakkr Ve Kapsamr

Sebebiyle Siizlegmeden Diinme

BK. m. 202'nin kenar baqh[rnda "tekeffiile mtistenit dava", "satrmrn feshi" ve birinci frkrasrmn ikinci ciimlesinde de "satrmrn fesh edilmesini ... dava eder" denilmesine rapmen, burada bir siizlegmeden ddnme durumu siizkonusudur ve taraflar siizleqmeden diinme hususunda anlagmamrg olsalar
bile, ahcrmn diinme qeklindeki irade agrklamasr, bozucu yenilik dofuran bir
hakkrn kullamlmasrm tegkil eden bir irade agrklamasr olarak, satrcrya vardrfr anda hiikiimlerini doiurur ve sdzlegmeyi ex tunc ortadan kaldrrrrse.
Siizleqmedendtinme hakkr, do$rudan do!'ruya dava agmak suretiyle de kullamlabilir. Dtinme ister dava drEndaki bir irade agrklamasryla ister dava yoluyla kullamlmrq olsun sonug aymdrr; Sdzleqme,geriye etkili olarak ortadan
kalkar.
O halde Borglar Kanununda bu konuyla ilgili olarak "fesih" ten siizedilmesi isabetli olmamrgtrr. Qtinkii fesih, siirekli bir stizleqmeiliqkisini geriye
etkili olarak delil fakat ileriye etkili olarak (ex nunc) sona erdiren bir bozucu yenilik dofuran hak yada muameledir. Halbuki dtinme durumunda, s6zIeqme itiqkisi gegmiqeetkili (ex tunc) sona ermektedir.
b. SatrlanrnAhcrmn
Fiili Drqrndaki Bir Sebeple Yok Olmasr
Durumunda Stizlegmeden Diinme Hakkrmn Kullamlmasr
BK. m. 204f.L'e gtire "Satrlamn ayrbr sebebiyle yahut kazaen telef ve ziyaa veya hasara uiramasr, ayrptan dolayr feshi davaya mani olmaz. Bu takdirde ahcrmn red ile miikellef oldulu qey satrlandan elinde kalandrr." BK.
m.204 f.l'de agrkgasatrlamn kendi ayrplan sebebiyleyada bir kaza sonucu
58 Biiylece satrlamn ayrph olduiunu bilmeden bagkasrna temlik eden ahcrmn ayrptan dof'an

segim hakkrnda herhangi bir srnulama sdzkonusu olmayacaktrr. YAVUZ, (Satrcrmn Sorumluluiu), s.14?; FEYZIOGI,U, s.gOO.
59 vAwz,s.131;

ZEVKLII ER, s.gZ,teNDOGAN,s.190;KARAHASAN,s.168.
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yok olmasr durumlannda, ahcrmn siizlegmedendiinme hakkrm, satrlaru geri vermenin imkansrzlaqmasrna ra["men, kullanabilmesi imkam kabul edilmiq olmaktadrr. Biiylece ahcr, elinde satrlandan ne kalmrqsa onu geri vererek, satrcrdan iidedif'i satrm parasrmn geri ddenmesini isteyebilecek ya da
heniiz fdenmemiqse satrm parasuu iideme borcundan kurtulabilecektiroo.
Bu kural, satrlarun yarar ve hasanmn sdzleqmenin kurulmasryla birlikte ahcrya geqtiEi yolundaki prensibin bir istisnasr nitelipindedir.
c. Ahcrmn satrlamn Ayrplarr sebebiyle siizlegmeden Diinme
Hiikiimleri
Hakkrnr Kullanmasrmn
stizleqmeden diinme hakhrmn kullamlmasrmn, siizleqmeden dopan
borglann yerine getirilmesinden dnce bu borglardan kurtancr, siizleqmeden
dofan borglann yerine getirilmesinden sonra da bu ifa konusu edimlerin geri verilmesini saflayrcr etkisi bulunur.
Daha yerine getirilmemiq sdzleqmeyiiktimltiliikleri, hakkrn sona erdiii
(sukut etti[i, diiqtiiEti) itfuazr ile kenditifinden sona ermiq sayrlacaktrr. Ancak ahcr, "sattm feshedilince, satrlan ile beraber ondan istihsal ettili menfaatleri iade etmekle miikelleftir (BK. m. 205 f. 1). Yerine getirilmiq stizlegme edimleri bahrmrndan ise, stizleqmeyedayanan (akdi) bir geri verme talebi ile geri verilmesinin saflanmasr sdzkonusu olacaktrr.
oa. Altetntn Sottmd'an Diinrnesinin So;lr.cl5toGetird'iPi
Ve Agtklanrnas t,
Yilhiimliiliikler
Ahcrmn satrm parasrm tideme borcunu yerine getirmesinden sonra diinme
hakhru kullanmasr halinde; satrcrntn, almrq oldu[u satrm parasrmn faiziyle birlikte geri verme, ahcrmn satrlana iliqkin olarak yaptrln masraflan ve yarglama
masraflanm iideme ve ahcrmn ulradrlr doirudan zatarttazmin etme borcu vardrr.(Bl( m. 205). Bu hiikiim, sadecesiizleqmedemenfi zarann tazmin edilmesini tingiirmektedir; yine, ahsrmn maruz kaldrlr iqlerindeki kazanq kaybr, do[rudan zarar olarak nitelendirilebileceli bir durumda bile, 96z iiniinde tutulmayacaktrr ve satrcrmn doirudan zarardan Sorumlu olmasrmn kusura dayanmamasr
sdzkonusudurol. Yani ahcrmn bu zaranru kusuru olmasa da tideyecektir.
BK. m. 205.f. son'a gdre "satrcr, kendisine higbir kusur isnat edilemeyece$ni ispat etmedikge, ahcrmn di!'er her tiirlii zararlanm tazmin etmeye
mecburdur." Biiylece satrcr, ahcrmn uiradr!,r "di[er her tiirlti zarartm", yani
kusursuz olduiunu ispatlayamadrkga tazmin etme yii"mtispet zararr151;."
ktimliilii!'iinde olmaktadrr. Buradaki kusur, bfu culpa in contra'hendo olmayrp stizleqmenin kiitii ifasrna iligkin bir kusurdur.62
60
61
62

FEvZ|OGLU,s. 299; TANDOGAN,s.188; ZEVKLILER,s.126.
YAWZ, s.138
zEvKLiLER, s.125; YAWZ,s.L}9.
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bb. Ah.ctntn Sattmd.an D6nrn esi Dururnuna ingnin Yiihiimliiliikleri
,'satrm feshedilince ahcr satrcrya satrlan ile beraBK. m. 205 f. L'giire;
ber ondan istihsal etti[i menfaatleri iade etmekle miikelleftir."Bu htikiim
gere$nce, satrmdan dtinen ahcr, kendisi igin higbir yarar saflayamayacalrna gdre, satrcrdan teslim aldrfr ayrph satrlam satrcrya geri verme yiikiimliilii[ti altrndadrr. Ahcr, satrlam elde etti!'i menfaatlere birlikte geri vermekle
yiikiimltidtir6s. EIde olunan menfaatler, koyunun sritii, yiinti, kuzusu gibi,
tarlamn mahsulii gibi tabii veya evin kirasr gibi hukuki olabilir.
BK. m. 205 f. L gere$ ahcrmn geri vermek zorunda oldu["u menfaatler,
mahn teslim ahnmasr ile geri verilmesi am arasrnda gerqekleqenmenfaatIerin toplamrdrr64.
ec. Sotund,on Diiniilmesi Durumunda Alrcr'nt'n Ve Sottctnt'n
Korgth.klt' Geri Verm.eBorglartnr' Yerine Getirmc Tarzt. Ve Sr'ro,st
satrmrn, ayrp sebebiyle diinme ile sona erdirilmesi sonucunda dofian
karqrhkh geri verme borglanmn nasrl ifa edilecefi ve taraflardan her birinin
diSerindeki alaca$ bakrmrndan sahip olduf"u haklann neler olduiu sorunu'
Borglar Kanununun ayrba karqr tekefftile iligkin hiiktimlerinde diizenlenmemiqtir ve diizenlenmesine de gerek bulunmamaktadrr.
Burada sdzleqmedendtinmeye iliqkin genel hiikiimler gergevesindekabul edilen giiziim qeklinin aynen benimsenmesi uygun olacaktrr' Bu sebeple
bu geri verme borglanmn aym anda ifa edilmesi gereli vardrr. Aksi halde
kendi geri verme borcunu ifa etmeden ifa tatebinde bulunan tarafa karqr, diimfier tarafrn iidemezlik defi savunmasrnda bulunarak ifadan kagrnabilme
kam vardrr.
5. Ahcrnrn Satrlamn.$nplarr Sebebiyle Satrm Parasrmn indirilmesi
Segimlik Hakkrm Kullanmasr Ve Hiikiimleri
BK. m. 202 f.I'e gdre "satrcrmn tekeffiilti altrndaki satrlamn ayrbr anlaqildrF zamar1ahcr muhayyerdir.(...), dilerse satrlam ahkoyup krymetinin
noksam mukabilinde semenin tenzil olunmasrm dava eder." Ahcr efer, satrlan mah kendisinde tutmak niyetinde ise bu hakkr kullanmahdrr. Diper segimlik haklarda olduf'u gibi, ahcr, satrm parasrmn indirilmesi seqimlik hakLm da, ydnetilmesi ve varmasr gerekli bir irade agrklamasryla kullamr.
Ahcrmn satrm paraslntn indirilmesi yolunu seqtikten sonra, taraflann
aralalnda anlaqarak, satrm parasrndan indirilecek tutan tespit edebilmele63 YAvuz, s.141; ZEVKLILER, s.98,TANDoGAN' s.190;KARAHASAN,s.170
64 Ahcrmn geri verme borcu, sadecesatrlana ve ondan elde edilen tabii ve hukuki semerelere
iliqkin olmayrp, satrlam kullandr$ durumlarda bu qekilde elde ettili faydayr da tazmin etme yiiktimliiliiiti vardrr. YAWZ, s.140; KARAHASAN' s.171.
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ri imkam vardrr; ancak bu konuda anlagma olmamasr halinde, bu tutann
tespiti, mahkeme karanyla olacaktrr. Bu tutann belirlenmesine iliqkin olarak agrlacak dava, bir edim ya da tespit davasr nitelifindedir65.
Ahcrmn sahip olduiu bu haklnn srmrlan yukanda anlatrldrfir igin tekrar de$nmeyeceiim.
6. Ahcrnrn Satrlanrn Ayrplan Sebebiyle De[^i gtirilerek .Snpsrz
Bir Mislinin Tbslim Edilmesi Segimlik Hakkrrr Kullanmasr Ve
Hiiktimleri
BK. m. 203,'egtire "satrlan miktan muaJryenmisli qeylerdenise ahcr dilerse fesih veya semenin tenzilinden higbirini talep etmeyip satrlamn ayrptan ari
misliyle de[iqtirilmesini dava edebilir." Bdylece bu htiktimle gegit satrmrnda
ayrph ifa halinde, ahcrya, diper segimlik haklardan ayn olarak satrlanrn ayrpsrz bir misliyle defiqtiritmesi segimlik hakkr da tamnmrq olmaktadrr. Orne$in,
on guval biicekli piring yerine aym miktar bijceksizin verilmesi istenebilitsG.
Ahcr tarafrndan bu segimlik hakkrn kullamldrfr durumlarda, 8K.m.204
ve 205 htiktimlerinin uygulanmasr imkam vardrr. Bu yiizden satrlan mal,
ahcrmn kusuru ile telef olmuq veya onun tarafrndan ta$rir veya temlik edilmiqse, deligtirme talebinde bulunmasrna imkan yoktur. Yine bu segimlik
hakkrm kullanan ahcr, BK.m 205 f.2 c.son ve f.son htiLkmiiniin loyasen uygulanmasr yolu ile satrcrdan kusura dayanmayan ve kusurlu sorumluluk
htikiimlerine giire tazminat isteyebilir.
T.Ahcrnrn Satrlandaki Ayrplann
Bulunmasr Ve Hiikiimleri

Giderilmesi(Onarrm)

Talebinde

Ahcrmn sahip oldulu bu imkan Borglar Kanunumuzda dtizenlenmemiqtir. Ancak TKHK m.4 f.Z'de triketicinin sahip olduiu haklar arasrnda agrkga
sayrlmaktadrr. Bu segenekttiketici niteli[ini sahip, yani bir mah iizel amagla,
kigisel kullamm ve tiiketimi igin nihai olarak satrn alan kigilerle yaprlan satrm stizlegmelerindegegerlidir. Bu yola, maldaki ayrbrn onarrm yolu ile giderilebileceii ve mahn, ahcrmn, ondan bekledipi yaran saflayabilecepiLduruma
getirilmesinin olanak dahilinde oldulu hallerde gidilmesi uygun olur67.
Satrlanda ortaya grkan bir ayrbrn, ahcrya onanm hakkrm verebilmesi igin,
bu ayrbrn satrcrmn garanti taahhiidiiniin kapsamrna girmesi gerekir. Aynca
diler segimlik haklann kullamlmasrnda olduiu gibi, ahcrmn, satrlanda tespit
ettili ayrplan satrcrya ayrp ortaya gikar grkmaz "derhal" bildirmesi lazrmdrr.
65 YAVUZ,
FEYzioGLU,
s.zgs.
s.149;
ae znvrlilpR, s.101.
67 Eg'"" mahn onanlmasr imkansrz veya agrn masrafi gerektiriyorsa veya onarrm sonucu kullamlabilecek duruma gelmekle beraber deferi tinemli dlgiide azalmrgsa,ahcrdifer imkanlara ydnelmelidir. ZEVKLILER,s. 102.; YAVUZ, s.155.
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Ancak burada satrcrmn belirli bir siireyi kapsayacak qekilde garanti taahhiidti
altrna girmesi stizkonusu olduiuna giire, bu stire zarfinda her zaman ahcrmn
onanm talebinde bulunabilmesi imkammn varhs da kabul edilebilecektir.
g.Ahcrnrn segim Hakkrnr Kullanmasrmn
Hiikiimleri

Tabi oldultr

stire ve

a.Ahcrnrn Segim Hakkrnr Kullanmasrmn
Siireler Ve Hiikiimleri

Tabi Oldufu

Kanuni

BK. m. 207 f.I'egiire "satrcrdaha uzun mtiddet igin kefalet etmemiq ise satrlam ayrba karqr tekefftilden miitevellit her ttirlii dava, satrlandaki ayrp daha
sonra meydana grksabile, ahcryateslim vukuundan itibaren bir senegeqmekle
sakrt olur".Bu siire ticari satrmlarigin altr ay (TK. m. 25b.D; tagrnmazlardaise,
binalara itiqkin ayrplar sebebiyletekefftilclebeqyrldrr (BK.m 215 f. son)' TKHK.
,,satrcrdaha uzun bir siire igin garanti vermemiqse,ayrph maldan
m. 4 f.,e g6re,
ve ayrph mahn neden oldu[u her ttirlii zararlardan dolayr agrlacak davalar,
ayrp daha sonra ortaya gkmrq olsa bile mahn tiiketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yrllk zamanaqrmrnatabidir. Ancak satrcr,mahn ayrbrm triketiciden hile ile gizlemiq ise, 2 yrlhk zaman aqrmrsi.iresindenyaralanamaz." denilmigtir.
Bu hiiktimlerden BK. m. 207 f.L',deve BK. m. 2L5 f. son'da "sakrt olma"
sdzleri kullamlmrg olmasrna raimen, bu stirelerin zamar. aqrmr siireleri oldufu hususu herkesqekabul edilmektediras.zaten TK. m. 25 b.4',deagrkga
bir zaman aqrmr siiresinin stizkonusu oldu$u belirlenmiqtir. O halde zamarl.
aqrmrntn kesilmesini ve durmasrm diizenleyen kanun hiikiimleri (BK. m.
riz-tgo), burada da uygulama alam bulacaktrr. Za'''an aqrmr uiramrq bir
borg da, tabii borg haline diiniigecektir. HAkim bu siirenin geqtilini kendili$nden (re'sen) giiziiniinde tutamayacaktrr.
BK. m.207 f.1'de 6ng6riilen zaman aqrmr stiresinin, satrlamn ahcrya ifa
olarak teslim edilmesi tarihinden itibaren; BK. m.215 f. son'da cingrirtlen
zaman aqrmr siiresinin de taqrnmazrn miilkiyetinin gegirilmesinden baqlayarak iqtemesinin siizkonusu olacafr diizenlenmiq bulunmaktadrr6e. TK. m.

68 yAVUz, s.t2r; zEYt{LiLER, s.I0s;TANDoCAN, s.201.
69 Ahgveri$ hayatrnda srk olarak, garanti siiresinin kanuni zaman aqlmr siiresinden daha
geuzun kararlagtrnlmasr durumuna rastlamr. Bu ihtimalde, BK. m. 207 f.l hiikmdntin bir
edilkabul
kullanlabilece!'i
kadar
sonuna
garanti
siiresinin
re!"i olarak, slgim hakkrnrn,
-"kt"di.. S6zlegmetaraflanmn, siizleqmedekanuni zaman aglmr siiresinden daha krsa bir
garanti stiresi kabul etmeleri durumunda, kural olarak kanuni zaman aqrmr stiresini defiqtirmedikleri kabul edilmektedir. $iiphe halinde de, ahcrmn, kanuni zaman agrmr stiresi
iginde segim hakkrm kullanabilecef.i sonucuna vanlmahdrr. Bir yrldan krsa bir garanti sUrlsi, gok defa zaman aqlmrnn krsaltrhnasrna deiil, satrlanda ortaya grkacak ayrplann bu
akdi itire iginde satrcr tarafrndan giderilmesine (onanmrna) iligkin olarak karalaqtrnlmaktadrr. Biiylece akdi garanti stiresinin gegmesiyle,ahcr, artrk satrcrya karqr onanm talebini
kullanamayacak fakat diier kanuni seqim haklarrm kanuni zaman aqrmr siiresi iginde ileri siirebilecektir. YAVUZ, s.L26-L27;KARAHASAN' s.149'
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25b.4'de iing<iriilen siire igin bir baglangrgtarihi belirtilmiq depildir; bu durumda da, bu baqlangg tarihinin BK. m. 207 f.L'e gtire tesbit olunacafr hususu herkesge kabul edilmektedir. O halde zaman agrmr siiresinin iqlemefe
baqlamasr agrsrndan,ahcrmn satrlamn ayrplarrm iiirenmesi tarihinin higbir
cinemi bulunmamaktadrr. Ahcrmn, satrlamn niteliklerini gtizden gegirebilecek qekilde satrlan tizerinde fiili yetki kazanmrq olmasr lazrmdrr.
b. Satrcrmn Hilesinin

Ozel Kanuni ZamanAgrmr

Siiresine Etkisi

BK. m. 207 f. son'a gtire; "Satrcr ahcrya iifal etmiq ise bir senelik mtiruruzamandan istifade edemez.Zaten TKHK. m.4f.4 c. sonda,bu sonugagrkhkla ifade edilmigtir. $tiyle ki: "Ancak satrcr, satrlan mahn ayrbrm ttiketiciden hile ile gizlemiq ise, 2 yrlhk zamart aqrmr siiresinden yararlanamaz.
O halde, BK. m. 207 f. son hiikmiiyle, daha uzun bir zamanaqrmr stiresinin uygulanmasr gerektiii ve baqka bir hiikiim bulunmadr$na gdre BK.
m. 125'de iingiirtilen on yrlhk zamanaqrmrmn siizkonusu edildiii kabul edilmelidir.
c. Ahcrmn Segirnlik Haklanm

Siiresinde Kullanmamasrun

Hiikmii

Ahcrmn segim hakkrm yukanda belirtilen stireler iginde kullanmamasr
durumunda, satlcl, zamanaqrmr savunmasrnda bulunarak, onun (ahcrmn)
ayrp dolayrsryla sahip olduiu segimlik haklan kullanmasrn engelleyebilecektir. Ancak satrcr, zaratrn tespiti igin hesaplaqmayl kabul ederek ahcrda
bunu tazmin edece[ine dair giiven uyandrrmrq ve onu biiylece oyalayarak
bir yrlhk siireyi haklanm kullanmaksrzrn geqirtmiqse; satrcrmn zamanaqrml
defi, dtiriistltik kurahna aykrn sayrlarak dinlenmemelidirTo.
Diler taraftan BK. m. 207 f.2'ye gorc "fakat ahcrmn, satrcr tarafindan
aleyhine ikame edilen davaya karqr satrlamn tesliminden itibaren bir sene
gegmeksizin ihbar ettili ayrptan dolayr defi hakkr bir sene gegmeklesakrt olmayrp devam eder". Bdylece bu hiikiimle, satrlamn tesliminden itibaren bir
yrl iginde (ticari satrmlarda altr ay, taqmmaz satrmrnda binalara iliqkin ayrplar sebebiyle beq yrl, TKHK. m. 4 f.4'deki iki yrl, satrcrmn hilesi durumunda
on yrl iginde) satrlanrn ayrplanm ihbar etmig (satrcryabildirmig olan) ahcr, satrcrmn taleplerine karqr bir savunma aracr olarak defi hakkr sahibi krhnmaktadrr; yoksa zamanagrmr siiresi gegtikten sonra ahcrmn, satrcrya karqr herhangi bir talep yada dava ileri siirebilme imkam bulunmamaktadrr7l.
fv. soNUQ
Ttirk Borglar Kanununun "Maldaki maddi ayrba karqr tekefftil" konusundaki itgiti htiktimleri incelendi[inde ortaya grkmaktadrr ki, bu hususa
70 ZEYKLILER, s.1o?.
7L zEvKLiLER, s.102;TANDOGAN, s.zyz.
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iliqkin esaslar Roma Hukuku ile son derecebenzerlik igindedir. Roma hukukunda giirdii[timiiz biittin imkanlar bugiinkti hukukumuzda da mevcuttur
Roma hukukunda oldu[u gibi bugiinkii hukukumuzda da satrcr gizli
ayrplardan dhhi, yani kendisinin bilmedi[i ayrplardan dahi sorumludur.
Borglar Kanununun 194 iincti maddesinin son frkrasrnda bu husus diizenlenmektedir. Yine bugiin de satrcr Roma'da oldulu gibi mahn ayrplanndan
sorumlu olmakla beraber mahn zikir ve vadettili vasrflanmn da bulunmamasr durumunda sorumludur.
Borglar Kanunumuzun mtiqteriye tamdrlr davalar da Roma hukukundakiler gibidir. Ahcrmn elinde iki imkdn vardrr. isterse akdin feshini dava
eder ki bu, Roma'dal<tactio redhibitoria'drr; isterse mah ahkoyup krymetinin noksam kargrh[rnda semenin tenzilini dava eder. Bu dava da Roma'da
g<irdtiirimtiz q.ctio Quanti minoris veya actio aestimatorio'drr. Hatta bu davalann ikamesi igin Roma'da kabul edilen l<rsa stireler esasrnda bugtinkti
hukukumuza kadar gelmiqtir. Ancak Borglar Kanunumuzun her iki dava
igin aym siireyi yani bir senelik mtiddeti kabul etmiqtir. Bu bir senelik miiddet Roma'da semenin tenzili davasr halinde kabul edilmiqtir.
Bugtnkii hukukumuzdaki ana prensipler Roma hukukundan geldili gibi, daha iizel hiikiimlerinde yine aym kaynaktan geldiEini gtiriiyoruz. Nitekim Borglar Kanunumuzda akdin feshi halinde geqerli olan esaslarr tespit
eden maddeler de Roma hukukunun hiiktimlerini nakletmektedir.
Borglar Kanununun 205 inci maddesine giire akit feshedilince ahcr satrcrya satrlan mal ile beraber ondan sapladrfr menfaatleri iade etmekle yiiktimliidiir. Aym esas aedilis'Ierin ktile satrglanna dair beyannamelerinde
mevcuttur. Miiqteri satrn aldrlr kiile dolayrsryla iktisap ettiS menfaatleri,
semereleri vermekle mtikelleftir. Mesela kadrn kiilenin dolurdulu gocuiu
satrcrya vermekle mtikelleftir (D. 21,7,7,7 Ulp.).Yine satrcrmn semenle birlikte faizleri de tideyecefi esasrm da Roma Hukukunda giirtiyoruz. Bundan
bagka Borglar Kanununun 204 i.incii maddesine giire satrlan mahn aJnpveya beklenmedik hadise dolayrsryla zryar halinde fesih davasrmn aqrlabilece!i kabul edilmiqtir. Bu hiiktimler Roma Hukukunda da vardr. Paulus'un verdifi malumata gdre (D.21, 7,47,7): "Kiilenin iiliimiinden sonra da aedilis
davalan bakidir."
Bununla beraber, unutulmamahdrr ki, Borglar Kanunumuz, Roma hukukuna nazaran, iinemli deliqiklikler de ihtiva etmektedir. Bu farkh hiikiimler, satrcr lehindedir ve miiqterinin durumunu gtigleqtirmektedir. Bir
kere kanunumuzun ayrplar hakkrnda igerdili genel htiktimler hayvan afum
satrmlanna tatbik edilmemektedir. Borqlar Kanununun 195. ve 199. maddeleri hayvan satrqlannda satlclmn sorumlulufiunu gok srmrlandrrmrgtrr. Bu
sorumluluk ancak yazrh teminat ve hile hallerinde geqerlidir'
Borglar Kanununun 198 maddesinde ifade bulan, ahcrmn mah muaye-
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ne ve ayrbr derhal ihbar miikellefryetidir. E[er ahcr bunu ihmal etmigse mah kabul etmig sayrlrr. Biiylece satrcrmn mtimktin olduf'u kadar qiiphede, mualldkta kalmasr tinlenmiq oluyor.
Bugtinkti hukukumuzda, Roma hukukunun prensipleri,,son bahsedilen
htiktimlerle satrcr lehine hafifletilmiq olmakla beraber, satrlan maldaki
ayrptan dolayr satrcrmn sorumlulu!"unu diizenleyen prensipler yine Roma
hukukunun prensipleridir.

Dog. Dr. Mehmet Somer'in Anrslna Armapan
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