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 GENEL İŞLEM KOŞULLARINDAKİ SORUMSUZLUK 
KAYITLARININ HUKUKEN DEĞERLENDİRİLMESİ
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ÖZET

Genel şlem koşullarındak  sorumsuzluk kayıtlarının akıbet  bel rlen rken, 
hlal ed len hükmün hukukî n tel ğ  göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre 

emred c  n tel ktek  hükümlere (TBK m. 27, TBK m. 115 ve TBK m. 116) aykırılık 
hal nde, sorumsuzluk kayıtlarına herhang  b r hukukî geçerl l k tanınmamalıdır. 
Ayrıca dürüstlük kuralının hlal ed l p ed lmed ğ n  araştırmaya gerek yoktur. Buna 
karşılık sorumsuzluk kayıtları le sadece yedek hukuk kurallarından sapılmışsa, anılan 
kayıtlar ancak müşter ler n menfaatler  öneml  ölçüde hlal ed ld ğ nde hükümsüz 
sayılmalıdır. Bu halde g r ş mc ler sorumsuzluk kayıtları olmasaydı sözleşmey  h ç 
yapmayacaklarını ler  süremezler.

Anahtar Kel meler: Genel İşlem Koşulları, Sorumsuzluk Kayıtları, Yürürlük 
Denet m , Yorum Denet m , İçer k Denet m

DIE RECHTLICHE BEURTEİLUNG DER 
HAFTUNGSFREIZEICHNUNGSKLAUSELN IN DEN ALLGEMEINEN 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

Während die Rechtsstellung der Haftungsfreizeichnungsklauseln in 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen festgestellt wird, soll die Rechtsnatur 
der verletzten Bestimmung berücksichtigt werden. Wenn die Verletzung der 
zwingenden Bestimmungen infrage kommt, soll die Rechtsgültigkeit der 
Haftungsfreizeichnungsklauseln nicht erkennt werden. Außerdem besteht es keine 
Notwendigkeit zu untersuchen, ob gegen den Grundsatz von Treu und Glauben 
verstoßen wird. Verletzen die Haftungsfreizeichnungsklauseln demgegenüber nur die 
dispositiven Bestimmungen, sollen diese Klauseln nur dann ungültig angenommen 
werden, wenn die Interessen der Kunden ernsthaft beeinträchtigt werden. In diesem 
Fall können die Unternehmer nicht behaupten, dass sie den Vertrag ohne die 
Haftungsfreizeichnungsklauseln nicht abschließen würden.

Schlüsselwörter:Allgemeine Geschäftsbedingungen, Haftungsfreizeichnungs-
klauseln, Geltungskontrolle, Auslegungskontrolle, Inhaltskontrolle.
 Bu makale, yazarın “Sözleşme Sorumluluğunun Sınırlandırılması” s ml  yüksek l sans 

tez nden türet lm şt r.
 Arş. Gör., Gaz  Ün vers tes  Hukuk Fakültes , Özel Hukuk, Meden  Hukuk Anab l m Dalı.
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GİRİŞ

Türk Borçlar Kanunundak  hükümler ncelend ğ nde, borçlunun 
sorumluluk alanının oldukça gen ş tay n ed ld ğ  görülmekted r. Z ra borçlu 
sadece kend  davranışlarından değ l, fa yardımcılarının davranışlarından da 
sorumlu tutulmuştur (TBK m. 116). Üstel k borçlu fa yardımcısını seçerken, 
ona tal mat ver rken kend s nden beklenen her türlü özen  gösterse dah  
sorumluluktan kurtulamamaktadır. Bunun dışında borçlunun her türlü kusurlu 
davranışından sorumlu olması1 ve sorumluluktan kurtulab lmek ç n kend  
kusursuzluğunu spat etmek zorunda olması, onun hukukî durumunu b raz 
daha ağırlaştırmaktadır. N tek m bu durumu d kkate alan ve tarafl ar arasındak  
menfaat denges n n bozulmasını stemeyen kanun koyucu, TBK m. 115 ve 
m. 116’da öngörmüş olduğu hükümlerle borçluya tazm nat sorumluluğundan 
kısmen veya tamamen kurtulab lme mkânı tanımıştır.

Kanun koyucunun tanıdığı mkândan yararlanmak steyen borçlular, 
alacaklıları le karşılıklı müzakerelerde bulunarak sorumsuzluk sözleşmes  
yapma ya da henüz zarar meydana gelmeden önce mevcut sözleşmeye 
sorumsuzluk kaydı ekleme yoluna g tm şlerd r. Bununla b rl kte uygulamada 
özellikle bankacılık, sigortacılık ve taşımacılık g b  sektörlerde kend  
konumunu en üst düzeyde korumak isteyen borçluların, sorumsuzluk 
kayıtlarını b reysel sözleşmelerden z yade genel şlem koşulları arasında 
düzenled kler  görülmekted r.

Sözleşme özgürlüğü düşünces ne sıkı sıkıya bağlı kalındığında, 
sorumsuzluk sözleşmes ne her durumda hukukî geçerl l k tanımak gerek r. 
Ancak çoğu durumda tarafl ar arasında sosyal ve ekonom k eş tl k söz konusu 
değ ld r. Bu eş ts zl k, genel şlem koşullarında daha yoğun b r şek lde 
h ssed lmekted r. Öyle k ,  borçlu genel şlem koşulları arasındak  sorumsuzluk 
kaydını tartışma konusu b le yapmamakta, alacaklıya sadece söz konusu kaydı 
kabul etme ya da reddetme şekl nde k l  b r seçenek sunmaktadır. Sözleşmede 
değişiklik yapma yetk s  el nde bulunmayan alacaklının gerçek anlamda 
serbest b r radeye sah p olduğunu söylemek b r hayl  güçtür. Ayrıca alacaklı 
genel şlem koşulları arasında yer alan sorumsuzluk kaydının doğuracağı 
hukukî sonuçları çoğu kez entellektüel açıdan da değerlend reb lecek 

1  Kanun koyucu, borcun fasında borçlunun menfaat n n söz konusu olmadığı bazı sözleşme 
t pler nde borçlunun sorumluluğunun kapsamını sınırlandırmıştır. Örneğ n, bağışlama söz-
leşmes nde bağışlayan sadece ağır kusuruyla verm ş olduğu zararlardan sorumlu tutulmuştur 
(TBK m. 294). Haf f kusur hal nde se, TBK m. 114/f. 1’ n aks ne bağışlayanın sorumluluğu 
söz konusu değ ld r. 
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durumda olmadığından, hukuken korunmaya ht yaç duymaktadır2. İşte bu 
düşüncelerden hareket eden kanun koyucu, TBK m. 20 vd. hükümler nde 
genel şlem koşullarını denetim altına almıştır.

Çalışmamızda genel şlem koşullarındak  sorumsuzluk kayıtlarının 
hang  hallerde geçerl  sayılacağı, konuya l şk n doktr n n get rd ğ  çözüm 
önerilerinin neler olduğu ncelenm şt r. Bunun yanında b reysel sözleşmeler 
ç n TBK m. 115 ve m. 116’da öngörülen sınırlandırmaların genel şlem 

koşullarındak  sorumsuzluk kayıtları bakımından uygulanıp uygulanmayacağı 
sorunu üzerinde de durulmuştur.

I. GENEL OLARAK SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

Sözleşmeden doğan borcunu h ç ya da gereğ  g b  fa etmeyen, 
temerrüde düşen veya kusuruyla borcun fasını mkânsız hale get ren borçlu, 
alacaklının uğramış olduğu zararları karşılamakla yükümlüdür. Ancak 
borçlunun sözleşmeye aykırı davranış ve zarar meydana gelmeden önce3 
alacaklısı le anlaşarak ler de ortaya çıkab lecek tazm nat sorumluluğunu 
kısmen veya tamamen sınırlandırması mümkündür. Sorumsuzluk anlaşması 
olarak s mlend r len bu anlaşma, borçlunun sadece tazm nat sorumluluğunu 
ortadan kaldırmakta; asl  ya da yan ed m yükümlülüğünü etkilememektedir4.

2  Kocayusufpaşaoğlu, Nec p; Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna G r ş, 
Hukukî İşlem, Sözleşme, C.1, 5. Bası, F l z K tabev , İstanbul 2010, s. 226-228; ATAMER, 
Yeş m; Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçeves nde Genel İşlem 
Şartlarının Denetlenmes , 2. Bası, Beta Yayınev , İstanbul 2001, s. 58 (Atamer, GİŞ); 
HAVUTÇU, Ayşe; Açık İçer k Denet m  Yoluyla Tüket c n n Genel İşlem Şartlarına 
Karşı Korunması, Güncel Yayınev , İzm r 2003, s. 7; BAHTİYAR, Mehmet; “Genel İşlem 
Koşullarına Karşı Tüket c ler n Korunması”, Makaleler I, Beta Yayınev , İstanbul 2008, s. 
105.

3 Zarar meydana geld kten sonra yapılan anlaşmalar sorumsuzluk anlaşması olarak 
değerlend r lmez. Bu durumda ya bra ya da sulh anlaşması söz konusu olur. Bu anlaşmalar, 
zararın doğumundan sonra yapıldığı ç n alacaklı borçlunun sorumluluktan kurtulduğu 
meblağı b lmekte, öngöremed ğ  b r durumla karşı karşıya kalmamaktadır. Bu yüzden 
sorumsuzluk anlaşmalarıyla lg l  get r len sınırlandırmalar bra ya da sulh anlaşmaları 
bakımından geçerl  değ ld r. OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut; Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, C. 1, 11. Bası, Vedat K tapçılık, İstanbul 2013, s. 421; ALNIAK, M. İlhan; 
“Mesul yetten Kurtulma Kayıtları (Adem  Mesul yet Mukaveleler )”, İÜHFM, Kemalettin 
Birsen’e Armağan, C. 35, S. 1-4, 1969, s. 334; ERTEN, Al ; Sorumsuzluk Şartları, Olgaç 
Matbaası, Ankara 1977, s. 91; AKMAN, Gal p Sermet; Sorumsuzluk Anlaşması, Sulh  
Garan Matbaası, İstanbul 1976, s. 44; KARABAĞ BULUT, N l; “Sorumsuzluk Anlaşmaları 
ve Sonuçları”, Hüsey n Hatem ’ye Armağan, C. 1, Vedat K tapçılık, İstanbul 2009, s. 841, 
842.

4  BAŞALP, N lgün; Sorumsuzluk Anlaşmaları, XII Levha Yayınları, İstanbul 2011, s. 17; 
AKMAN, s. 9; KARABAĞ BULUT, s. 828.
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Sorumsuzluk anlaşmalarına l şk n öner , çoğunlukla borçludan 
gelmekted r. Alacaklı borçlunun öner s n  açıkça ya da zımnen kabul ett ğ  
takd rde, sorumsuzluk anlaşması kurulmuş olur (TBK m. 1). Bu noktada somut 
olayın bütün şartları göz önünde bulundurularak, zımni kabulün söz konusu 
olup olmadığına karar ver lmel d r. Alacaklı, borçlunun sorumsuzluk öner s ne 
karşı susuyorsa, ş n n tel ğ nden doğan st snalar saklı kalmak kaydıyla, 
zımni kabulün bulunmadığı sonucuna varılmalıdır. Buna karşın alacaklı 
sorumsuzluk öner s ne t raz etme mkânına sah pken bundan kaçınmışsa, 
zımn  kabulün varlığı kabul ed lmel d r. Fakat bunun ç n ayrıca sorumsuzluk 
kaydının alacaklının açıkça göreb leceğ  b r yerde bulunması ve alacaklının 
bu kaydı nceleyeb lecek durumda olması gerek r. D ğer taraftan teor k olarak 
nad r de olsa, alacaklının da sorumsuzluk öner s nde bulunması mümkündür. 
Bu halde borçlunun hukukî durumu kötüleşmed ğ nden, susmayı zımn  kabul 
olarak değerlend rme konusunda herhang  b r tereddüt yaşanmamalıdır5. 

Sorumsuzluk anlaşması genell kle borçlunun h çb r şek lde sorumluluk 
kabul etmemes  ya da bell  kusur dereceler  ç n (örneğ n ağır kusurlu olarak 
ver len zararlardan) sorumlu olmayacağının kararlaştırılması şekl nde 
karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, doktr nde dar anlamda sorumsuzluk 
anlaşması olarak n telend r lmekted r. Buna karşılık gen ş anlamda sorumsuzluk 
anlaşmasıyla; borçlunun sorumlu olacağı azam  meblağın bel rlenmes  (şahs  
sınırlandırma), bell  malvarlığı değerler n n sorumluluğun kapsamı dışına 
t lmes  (ayn  sınırlandırma), spat külfet n n alacaklı aleyh ne değ şt r lmes  

veya zamanaşımı süres n n kısaltılması g b  alacaklının durumunu güçleşt ren 
her türlü kayıt kasted lmekted r. Bu tür kayıtlara da sorumsuzluk anlaşmasına 
l şk n hükümler n kıyasen uygulanması gerekt ğ  savunulmaktadır6.

Sorumsuzluk anlaşması le borçlunun ler de malvarlığında ortaya 
çıkab lecek azalışın önüne geç lmes  amaçlandığından, bu anlaşma borçlu 
açısından kazandırıcı şlem n tel ğ nded r. Buna karşılık söz konusu anlaşma 
alacaklı bakımından se tasarruf şlem  olarak değerlend r l r. Z ra alacaklı 
sorumsuzluk anlaşmasıyla ler de malvarlığının akt f nde doğab lecek 
muhtemel tazm nat hakkından vazgeçmekted r7. D kkat ed lecek olursa, 
sorumsuzluk anlaşması alacaklının leh ne, borçlunun se aleyh ne olan b r 
anlaşmadır. Normal şartlarda b r k ş n n kend s  aleyh ne sonuç doğuran 
bir anlaşmaya razı olma gerekçes n  anlamak zordur. Ancak alacaklının 
5  AKMAN, s. 33, 34; BAŞALP, s. 23-25; KARABAĞ BULUT, s. 837.
6  BAŞALP, s. 10 vd; KARABAĞ BULUT, s. 830; ATAMER, GİŞ, s. 250, dn. 64.
7  KARABAĞ BULUT, s. 831, 832.
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sorumsuzluk anlaşmasını kabul ederken çoğunlukla sosyal ve ekonom k açıdan 
zayıf durumda olduğu göz önüne alınacak olursa, bunun sebebini anlamak 
kolaylaşır. N tek m Türk hukukunda da sözleşme özgürlüğü düşünces yle 
sorumsuzluk anlaşması yapılmasına z n ver lm ş; ancak sözleşme adalet n n 
sağlanab lmes  ç n bu anlaşmanın geçerl l ğ  konusunda emred c  hükümler 
(TBK m. 115 ve m. 116) hdas ed lerek sorumsuzluk anlaşması yapma mkânı 
c dd  şek lde sınırlandırılmıştır8. 

Sorumsuzluk anlaşmasının şekl yle lg l  Türk hukukunda herhang  b r 
hüküm öngörülmem şt r. Bu nedenle söz konusu anlaşma sten ld ğ  şek lde 
(sözlü, yazılı vs.) yapılabilir. Öyle ki, asıl anlaşma bell  b r şek l şartına 
tab  olsa dah , fer’  n tel k taşıyan sorumsuzluk anlaşması herhang  b r şekil 
şartına bağlı değildir. Z ra kanaat m zce şekl n kapsamına sadece objekt f 
esaslı noktalar dâh ld r9.

II. GENEL İŞLEM KOŞULLARINDAKİ SORUMSUZLUK 
KAYITLARI

Uygulamada karşılıklı müzakereyle kabul ed len sorumsuzluk kayıtları 
le çok nad r karşılaşılmaktadır. Sorumsuzluk kayıtlarına daha z yade genel 
şlem koşulları arasında yer ver lmekted r. Kanaat m zce sorumsuzluk 

kaydının b reysel b r sözleşme kapsamında mı yoksa genel şlem koşulu 
olarak mı düzenlend ğ n  tesp t etmek, bu kaydın akıbet n  bel rlerken önem 
arz etmekted r. Z ra sorumsuzluk kaydının b reysel b r sözleşme kapsamında 
düzenlendiği sonucuna varılırsa, genel şlem koşulları bakımından geçerl  olan 
üçlü denet m s stem  (yürürlük, yorum ve çer k denet m ) uygulanmayacak, 
sadece TBK m. 27’dek  genel hükümsüzlük sebepler  le TBK m. 115 ve 
116 hükmü uygulanacaktır. Buna karşılık b reysel sözleşme çer s nde yer 
alsaydı geçerl  sayılab lecek b r sorumsuzluk kaydı, örneğ n borçlunun haf f 
kusurundan sorumlu olmayacağına l şk n b r kayıt, genel şlem koşulu olarak 
öngörüldüğü takdirde kanunda öngörülen denetim yollarına başvurularak 
geçers z sayılab lecekt r10. Bu noktada öncelikle genel işlem koşulunun söz 
konusu olabilmesi için varlığı aranan unsurların neler olduğunu tesp t ederek 
şe başlamak gerek r.

8  AYAN, El f; Sözleşme Sorumluluğunun Sınırlandırılması, Ankara 2013, s. 98, 99 
(Yayınlanmamış Yüksek L sans Tez ).

9  AKMAN, s. 42; ERTEN, s. 93. Buna karşılık subjekt f teor y  ben mseyen yazarlar, şekl n 
kapsamına objekt f esaslar noktalar dışında sübjekt f esaslar noktaların da dah l olduğunu, 
bu nedenle sorumsuzluk anlaşmasının esas anlaşmanın geçerl l k şekl ne uygun yapılması 
gerekt ğ n  savunmaktadırlar, OĞUZMAN/ÖZ, s. 421, dn. 182; KARABAĞ BULUT, s. 834.

10  AKMAN, s. 93.
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TBK m. 20/f. 1’de genel şlem koşulları “b r sözleşme yapılırken 
düzenleyen n ler de çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak amacıyla 
önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümler ” 
olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla b r genel şlem koşulunun varlığından söz 
edeb lmek ç n, lk olarak bu koşulun sözleşme kurulmadan önce tek tarafl ı 
olarak hazırlanmış olması gerek r. Ancak genel şlem koşulunu hazırlayan ve 
kullanan k ş n n aynı k ş  olması gerekl  değ ld r. Ayrıca bu koşulların somut 
sözleşme l şk s  d kkate alınmadan ler de kurulacak çok sayıda sözleşme ç n 
hazırlanmış olması gerek r. Buna karşılık söz konusu koşulun f len kullanılıp 
kullanılmadığı ya da kaç adet sözleşmede kullanıldığı g b  konular, genel 
şlem koşulunun varlığını tesp t ederken öneml  değ ld r11. N hayet genel 
şlem koşulunu kullanan borçlu, kabul ç n bu koşulları alacaklıya dayatmalı; 

söz konusu koşulların içeriğini hiçbir şekilde tartışma konusu yapmamalıdır. 
Tarafl arın karşılıklı müzakeres  sonucunda kabul ed len b r hüküm genel şlem 
koşulu olarak n telend r lemez; bu hüküm olsa olsa b reysel b r sözleşme 
hükmüdür12. Ancak sözleşmede bu koşulların tartışılarak kabul ed ld ğ ne 
l şk n b r kayda yer ver lmes , b reysel sözleşmen n varlığını kabul etmek 
ç n tek başına yeterl  değ ld r (TBK m. 20/f. 2). Bu kayıt başlı başına b r 

genel şlem koşuludur.

Genel şlem koşulunu kullanan ve müşter ye nazaran üstün konumda 
bulunan g r ş mc , sadece kend  menfaat n  en y  şek lde koruyan 
hükümler  sözleşmeye koymaktadır. Örneğ n, borçlunun temerrütten veya 
kusurlu mkânsızlıktan sorumlu olmayacağı, kötü fa dolayısıyla tazm nat 
sorumluluğunun bell  malvarlığı değerler yle ya da bell  b r m ktarla sınırlı 
olacağı, fa yardımcılarının davranışlarından dolayı borçlunun sorumlu 
olmayacağı, eser sözleşmes nde yüklenicinin ayıplı ifadan sorumlu 
tutulamayacağı şekl nde sorumsuzluk kayıtlarına yer ver leb l r13. Müşter  
kend s  bakımından neredeyse hayat  öneme sah p olan sözleşmey  
akdedeb lmek ç n aslında h ç stemese de bu tür sorumsuzluk kayıtlarını 
kabul etmek durumunda kalmaktadır. Z ra müşter  genell kle “karınca duası” 
şekl nde hazırlanan bu koşulları okuyup değerlend reb lecek zamana sah p 
değ ld r. Ayrıca zaman baskısı olmasa dah  müşter , bu kaydın kabulünün 
kend s  açısından doğuracağı olumsuz sonuçları algılayab lecek hukukî 
b lg den yoksun olab l r. Kaldı k , bütün bu sıkıntılar aşılsa bile, genell kle 
11  ATAMER, GİŞ, s. 66, 67; ÇINAR, Ömer; Tüket c  Hukukunda Haksız Şartlar, XII Levha 

Yayınları, İstanbul 2009, s. 57.
12  HAVUTÇU, s. 87, 88.
13  BAŞALP, s. 31.
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ekonom k olarak zayıf durumda olan müşter n n g r ş mc  le pazarlık 
yapma şansı yoktur. Bu noktada müşter n n d ğer g r ş mc lerle benzer b r 
sözleşme akdedeb leceğ  düşünüleb l r. Ancak müşter  onlarla sözleşme 
yapmak sted ğ nde de aşağı yukarı benzer b r kayda maruz kalacaktır. D ğer 
g r ş mc ler de müşter ye sorumsuzluk kaydında değ ş kl k yapma şansı 
tanımayacak, sözleşmen n kurulmasını sorumsuzluk kaydının kabulüne 
bağlayacaklardır. Sonuç olarak, müşterinin sorumsuzluk kaydını kabulü ile 
birlikte kanunda tarafl arın menfaatler n  ad l b r şekilde koruduğu düşünülen 
yedek hukuk kurallarının uygulama alanı neredeyse sıfıra nd rgenecek ve 
sözleşmeden doğan bütün r skler müşter n n omuzlarına bırakılacaktır14.

Yukarıda bel rt len sakıncalara karşılık, “sorumsuzluk kaydının genel 
şlem koşulu olarak kararlaştırılmasına z n ver lmemel d r” şekl nde b r 

düşünceye kapılmak mümkündür. Ancak her ne kadar bu tür b r kayıt sadece 
g r ş mc n n menfaat n  korusa da, buna z n ver lmemes  t car  hayatın 
gerekler yle bağdaşmaz. Z ra g r ş mc lerden bu koşulları tek tek müşter ler  
le tartışmalarını beklemek, işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesini sekteye 

uğratır. Zaten Türk hukukunda da genel şlem koşulları le sorumluluğun 
ortadan kaldırılmasını yasaklayan b r hükme yer ver lmem şt r15. Bu yüzden 
hukuken zayıf durumda olan alacaklıyı koruyab lmek için yapılması gereken, 
genel şlem koşulu olarak öngörülen sorumsuzluk kaydını denet me tab  
tutmaktır16.

TBK m. 20 vd. hükümler nde genel şlem koşulları le lg l  üçlü b r 
denet m s stem  öngörülmüştür. İlk olarak yürürlük denet m ne başvurularak, 
genel şlem koşulu olarak öngörülen sorumsuzluk kaydının sözleşmen n çer ğ  
hal ne gel p gelmed ğ  araştırılır (TBK m. 21, 22). Eğer g r ş mc  sorumsuzluk 
kaydının yürürlük kazanması le lg l  üzer ne düşen yükümlülükler  yer ne 
get rmem şse, örneğ n, müşter ye bu kaydı öğrenme mkânı vermem şse, 
bu kayıt kanunun fades yle “yazılmamış sayılır” ve artık d ğer denet m 
yollarına başvurmaya gerek kalmadan borçlunun tazm nat sorumluluğuna 
g d leb l r. Buna karşılık g r ş mc  sorumsuzluk kaydının yürürlük kazanması 
ç n kanunun aradığı bütün şartları yer ne get rm şse, k nc  aşamada yorum 

denet m ne başvurulur. Eğer sözleşmede sorumsuzluk kaydının ne anlama 
geld ğ  net b r şek lde açıklanmışsa, artık çer k denet m ne başvurmaktan başka 
çare kalmaz. Bu noktada sorumsuzluk kaydı le müşter ler n menfaatler n n 

14  ATAMER, GİŞ, s. 30, 35; OĞUZ, Cemal; Genel İşlem Şartları ve İçer k Sınırları, Ankara 
1993, s. 1-3 (Yayınlanmamış Doktora Tez ); HAVUTÇU, s. 7, 8; ERTEN, s. 118.

15  ERTEN, s. 119, dn. 152.
16  AYAN, s. 147.
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dürüstlük kuralını hlal edecek şek lde bozulup bozulmadığı araştırılır, böyle 
b r bozulma söz konusu olduğunda anılan kayıt hükümsüz sayılır17.

İçerik denetimi esnasında genel şlem koşullarındak  sorumsuzluk 
kayıtlarının geçerl  olup olmadığını tesp t ederken, emred c  n tel ktek  TBK 
m. 115 ve m. 116’dak  hükümler de göz önünde bulundurulmalıdır. Buna 
göre TBK m. 115 ve m. 116’ya göre kes n hükümsüz sayılan sorumsuzluk 
kayıtları hakkında ayrıca TBK m. 25’tek  çer k denet m n n uygulanıp 
uygulanmayacağı sorunu le karşı karşıya kalınmaktadır. Başka b r fadeyle, 
TBK m. 25’ n uygulama alanının kanunun emred c  hükümler n  hlal etmeyen 
(TBK m. 115 ve m. 116’ya uygun düşen) ancak yedek hukuk kurallarından 
sapan sorumsuzluk kayıtları le m  sınırlı olduğunu tesp t etmek gerek r18. Bu 
sorunu çözeb lmek ç n öncel kle genel şlem koşulları ç n get r len denet m n 
kapsamını, ardından TBK m. 115 ve m. 116’dak  sınırlamaları ncelemek 
gerek r.

III. GENEL İŞLEM KOŞULLARINDAKİ SORUMSUZLUK 
KAYITLARININ YÜRÜRLÜK KAZANMASI

A. GENEL OLARAK YÜRÜRLÜK DENETİMİ

Yürürlük denet m  le amaçlanan, içerisinde sorumsuzluk kaydı da 
bulunan genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girip girmed ğ n  
tesp t etmekt r19. Hâk m, bunu tesp t ederken büyük oranda güven teor s nden 
yararlanır. Yan  dürüstlük kuralı d kkate alınarak, müşterinin kabul beyanının 
gerçekten sorumsuzluk kaydını da kapsadığı yönünde girişimc n n korunmaya 
değer b r hukukî menfaat n n bulunup bulunmadığı araştırılır20. Böylece 
genel şlem koşullarının tamamını kabul eden müşterinin kabul beyanının 
hangi kayıtları çerd ğ  bel rlen r ve müşter n n h çb r şek lde göz önünde 
bulundurmadığı, kend s  ç n alışılmamış n tel k taşıyan kayıtlarla bağlı 
tutulması engellenm ş olur21.

TBK m. 21’de yürürlük denet m  “Karşı tarafın menfaat ne aykırı genel 
şlem koşullarının sözleşmen n kapsamına g rmes , sözleşmen n yapılması 

17  ATAMER, Yeş m; “Yen  Türk Borçlar Kanunu Hükümler  Uyarınca Genel İşlem 
Koşullarının Denetlenmes -TKHK m. 6 ve TTK m. 55/f. 1 (f) le Karşılaştırmalı Olarak”, 
Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Banka ve T caret Hukuku Araştırma 
Enst tüsü, 8 N san 2011, s. 11 (ATAMER, Sempozyum).

18  Bu sorular çer k denet m  başlığı altında çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır, bkz. V, B. 
19  ÇINAR, s. 67.
20  ATAMER, Sempozyum, s. 26, 27.
21  HAVUTÇU, s. 105.
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sırasında düzenleyen n karşı tarafa bu koşulların varlığı hakkında açıkça 
b lg  ver p, bunların çer ğ n  öğrenme mkânı sağlamasına ve karşı tarafın 
da bu koşulları kabul etmes ne bağlıdır. Aks  takd rde genel şlem koşulları 
yazılmamış sayılır” şeklinde öngörülmüştür. O halde sorumsuzluk kaydının 
sözleşmen n çer ğ  hal ne geleb lmes  ç n müşter n n bu kaydı açıkça veya 
zımnen kabul etm ş olması tek başına yeterl  değ ld r. Z ra g r ş mc n n 
öncel kle sözleşmen n yapılması sırasında karşı tarafa bu koşulların varlığı 
hakkında açıkça b lg  vermes 22, ayrıca söz konusu koşulları öğrenme mkânı 
tanıması gerek r.

TBK m. 21’ n lafzından hareketle, sorumsuzluk kaydının k ş sel olarak 
(açıkça) b ld r leb leceğ  sonucuna ulaşılab l r. Ancak bu kaydın lan suret yle 
b ld r l p b ld r lemeyeceğ  konusunda tereddüt yaşanab l r. Aşağıdak  
bölümde k ş sel b ld r m n nasıl yapılacağı açıklandıktan sonra, lan suret yle 
b ld r m n Türk hukukunda kabul ed l p ed lmeyeceğ  sorunu üzer nde 
durulmuştur.

B. SORUMSUZLUK KAYDININ KİŞİSEL OLARAK 
BİLDİRİLMESİ

K ş sel b ld r m n yapılmış sayılab lmes  ç n g r ş mc n n sorumsuzluk 
kaydının yer aldığı metn  müşter ye tesl m etmes  ve ancak met nde yazılı 
olan koşullar kabul ed ld ğ  takd rde sözleşmey  kuracağını bel rtm ş olması 
gerek r. Eğer bu koşullar sözleşme ekinden ayrı olarak düzenlenm şse, 
k ş sel b ld r m n yapılmış sayılab lmes  ç n ayrıca sözleşmede genel şlem 
koşullarına atıfta bulunulması gerek r23. Buna karşılık müşter n n genel şlem 
koşullarının çer ğ  hakkında b lg  sah b  olması gerekl  değ ld r; genel olarak 
bu koşulların varlığından haberdar olması gerekl  ve yeterl d r. Dolayısıyla 
g r ş mc  bu koşullar arasında sorumsuzluk kaydının bulunduğunu ve bunun 
ne anlama geld ğ n  açıklamak zorunda değ ld r24. Z ra kanun koyucu çer k 
hakkında b lg  sah b  olma şartını arasaydı, TBK m. 21 hükmünü “bu koşulların 
varlığı hakkında açıkça b lg  ver lmes ” şekl nde değ l “bu koşulların çer ğ  

22  Alman Federal Mahkemes n n önüne gelen b r davada, kuru tem zleme ş n  yürüten 
g r ş mc n n sorumluluğu genel şlem koşullarıyla tem zl k ücret n n 15 katı le sınırlandırılmış 
ve müşter ye ayrıca uğrayab leceğ  muhtemel zararları s gorta ett reb lme mkânı tanınmıştır. 
Mahkeme, s gorta kaydı neden yle müşter n n b lg lend r ld ğ n  d kkate alarak sorumsuzluk 
kaydını geçerl  kabul etm şt r, BGH 12.5.80 NJW 80, 1953=BGHZ 77, 126. Karar ç n bkz. 
BAŞALP, s. 31, dn. 97.

23  ATAMER, GİŞ, s. 86; HAVUTÇU, s. 110; ÇINAR, s. 74.
24  HAVUTÇU, s. 110.
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hakkında b lg  ver lmes ” şekl nde düzenlerd 25.

B ld r m n sözleşme kurulmadan önce veya en geç sözleşmenin 
kurulduğu anda yapılmış olması gerekir. Daha sonraki bir dönemde yapılan 
bildirim, sorumsuzluk kaydının sözleşme metn ne dâh l olması sonucunu 
doğurmaz. Z ra g r ş mc n n yapacağı bu b ld r m, hukuken sözleşmen n 
değ şt r lmes ne yönel k b r öner d r. Bu öner , müşteri tarafından açıkça 
kabul edilmediği sürece girişimci sorumluluktan kurtulamaz26. Dolayısıyla 
müşter n n susması zımn  red olarak değerlend r l r.

G r ş mc  sorumsuzluk kaydının yer aldığı genel şlem koşullarına atıf 
yapmamış, ancak müşter  b r şek lde bu kaydın varlığını öğrenm ş ve herhang  
b r t razda bulunmamışsa, müşter n n söz konusu kayıtla bağlı olup olmayacağı 
sorunu ile karşılaşılacaktır. Yürürlük denetiminin ön şartı, g r ş mc n n 
genel şlem koşullarına atıf yapması olduğuna göre, yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen girişimci sorumsuzluk kaydının sözleşmenin içeriği haline 
geldiğini ileri süremez. Ancak girişimcinin bütün sözleşmelerini akdederken 
aynı genel işlem koşulunu kullandığı genel olarak biliniyorsa, somut olayda 
özellikle müşterinin dikkati çekilmemiş olsa bile müşter  söz konusu kayıtla 
bağlı hale gel r. Aks n n kabulü dürüstlük kuralını zedeler27.

C. SORUMSUZLUK KAYDININ İLAN SURETİYLE 
BİLDİRİLMESİ

Genel şlem koşullarındak  sorumsuzluk kaydı, müşteri tarafından 
zımnen dahi olsa kabul edilmediği sürece girişimcinin tazminat sorumluluğu 
devam eder. Z ra h ç k mse başka b r k ş n n hukukî durumunu onun rades  
olmaksızın ağırlaştıramaz. Ancak uygulamada g r ş mc ler tek tarafl ı 
radeler yle hazırlamış oldukları sorumsuzluk kayıtlarını işyerlerinin belli 

bölümlerine (kasaya, g r şe vs.) asmaktadırlar. Oldukça sık karşılaşılan bu tür b r 
lan karşısında müşter n n sess z kalması, zımnî kabul şekl nde yorumlanab l r 

25  KAŞAK, Esra; “Sözleşmen n N tel ğ ne ve İş n Özell ğ ne Yabancı Olan Genel İşlem Koşul-
ları”, İÜHFD, C. 3, S. 1, 2012, s. 419.

26  ATAMER, GİŞ, s. 90, 91. Örneğ n, b r otobüs f rmasının verd ğ  b let n arkasında yer alan 
“k ş sel eşyalarınızın kaybolmasından dolayı şletmem z sorumlu değ ld r” şekl ndek  so-
rumsuzluk kaydı karşısında müşter s n n sess z kalması, hukuken kabul olarak değerlend -
r lmemel d r. Z ra b let müşter ye ver lmeden önce sözleşme zaten kurulduğu ç n b lette yer 
alan bu tür b r sorumsuzluk kaydı, sözleşmey  değ şt rmeye yönel k öner  olmaktan ler  
g demez. Ayrıca müşter ye b let n arkasında b r sorumsuzluk kaydı bulunup bulunmadığını 
araştırmak şekl nde b r yükümlülük yüklenemez. HAVUTÇU, s. 125-127.

27  ERTEN, s. 122.
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m 28? Bu soruya cevap vermeden önce, g r ş mc ye sorumsuzluk kaydını 
lan suret yle b ld rme mkânının tanınıp tanınamayacağı sorunu üzer nde 

durulmalıdır. Z ra g r ş mc ye bu tür b r mkân tanınmazsa, müşterinin sessiz 
kalması herhangi b r hukukî sonuç doğurmaz.

Konuya l şk n Alman Meden  Kanununda  “sözleşmen n kuruluşu 
sırasında genel şlem koşullarını kullananın açıkça genel şlem koşullarına 
atıfta bulunarak veya sözleşmen n kuruluş tarzı neden yle açıkça atıfta 
bulunmanın aşırı güçlük yaratması hal nde, sözleşmen n kurulduğu 
yerde açıkça görüleb l r şek lde asmak suret yle d ğer tarafın d kkat n  
genel şlem koşullarına çekmes ; aynı zamanda d ğer tarafa genel şlem 
koşullarının çer ğ n  öğrenmes n  ondan beklemey  mümkün kılacak şek lde 
mkân yaratması ve d ğer tarafın bu koşulların varlığını kabul etmes yle” söz 

konusu koşulların yürürlük kazanacağı hükme bağlanmıştır29 (BGB § 305/2).

Doktr nde savunulan b r görüşe göre, TBK m. 21’ n lafzına bağlı kalınarak 
g r ş mc ye lan suret yle b ld r mde bulunma olanağı tanınmamalıdır30. Başka 
b r görüşe göre se, gen şlet c  yorum yöntem ne başvurularak g r ş mc ye 
sorumsuzluk kaydını lan suret yle b ld reb lme mkânı tanınmalıdır. Aks n  
kabul edersek, otopark şleten b r k ş  otoparka bırakılan otomob ller n başına 
gelecek zararlardan sorumlu olmayacağını her b r müşter s ne tek tek b ld rmek 
zorunda kalacaktır. Bu da t car  hayatın gerekler yle bağdaşmayacaktır31. 
Kanaat m zce, somut olayın şartları b r bütün olarak çok sıkı b r şek lde 
değerlend r ld kten sonra lan suret yle b ld r m n mümkün olup olmadığına 
karar ver lmel d r. Dürüstlük kuralı (MK m. 2) da bu sonucu haklı kılmaktadır. 
Örneğin, otomattan ürün almak isteyen kişinin karşısında satıcı ya da ifa 
yardımcısı olmadığı için sorumsuzluk kaydının ilan suretiyle bildirilmesine 
izin verilmelidir. Zira böyle bir durumda sorumsuzluk kaydının kişisel olarak 
bildirilmesi neredeyse mkânsızdır. N tek m Alman hukukunda da müşter n n 
açıkça uyarılmaması sebeb yle yüksek b r r z ko le karşılaşma ht mal ne 
b naen hükmün uygulama alanı dar yorumlanmakta ve sadece st sna  
hallerde g r ş mc ye lan yoluyla sorumluluğunu sınırlandırab lme olanağı 
tanınmaktadır32. Ancak bunun ç n sorumsuzluk kaydının lk bakışta kolaylıkla 
görüleb lecek b r yere (örneğin mağazanın girişine) asılması gerek r. Z ra 

28  AYAN, s. 153.
29  Hükmün çevirisi için bkz. HAVUTÇU, s. 106, 107.
30  ÇINAR, s. 73, dn. 24.
31  ATAMER, Sempozyum, s. 27.
32  HAVUTÇU, s. 124, dn. 309.
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müşter n n böyle b r kaydın bulunup bulunmadığını araştırma yükümlülüğü 
yoktur33. Dolayısıyla açıkça görülmeyen b r yerde lan ed len sorumsuzluk 
kaydına karşı susan müşter , bu kaydı zımnen kabul etm ş sayılmaz.

Konuya l şk n olarak TBK m. 578/f. 2’de otel ve pans yon g b  yerler  
şleten k ş ler n lan suret yle sorumluluklarını sınırlandıramayacakları 

hüküm altına alınmıştır. Ancak bu k ş ler müşter ler  le b reysel sözleşme 
akdederek sorumluluklarını sınırlandırab l rler34. Yeter k  kanundak  emred c  
hükümler (TBK m. 115 ve m. 116) hlal ed lmem ş olsun. Aynı şek lde otel 
veya pans yon şleten k ş ler, k ş sel b ld r mde bulunarak da sorumluluklarını 
sınırlandırab l rler. Z ra TBK m. 578’te sadece lan yoluyla sorumluluğun 
ortadan kaldırılmasına sınır get r lm şt r.

Buna karşılık otel ve pans yon şletmeyen k ş ler n hukukî durumuyla 
lg l  doktr nde görüş ayrılığına düşülmüştür. B r görüşe göre35, bu konuda 

kanunda özel b r düzenleme bulunmadığı ç n otel ve pans yon şletmeyenler 
lan yoluyla sorumluluklarını sınırlandırab l rler. Buna karşılık d ğer b r görüşe 

göre36, hakkan yet n gerekt ğ  d ğer bütün hallerde TBK m. 578/f. 2 hükmünün 
kıyasen uygulanması gerek r. N hayet başka b r görüşe göre37, kıyasen 
uygulama yoluna g tmeden genel şlem koşullarıyla lg l  çer k denet m ne 
başvurularak aynı sonuca ulaşmak mümkündür. Kanaat m zce, son görüşe 
üstünlük tanınmalıdır. Z ra TBK m. 578/f. 2 hükmü sadece otel ve pansiyon 
g b  yerler  şletenler n k ş sel durumları d kkate alınarak kaleme alınmıştır. 
Özel hükmün kapsamını genel hüküm gibi bütün hukukî l şk ler  kapsayacak 
şek lde gen şletmek sabetl  değ ld r. Hakkan yet düşünces  le hükmün 
uygulama alanını gen şletmeye de gerek yoktur. Z ra her ne kadar hakkan yet 
düşünces , yen  Borçlar Kanunu yürürlüğe g rmeden önce ekonom k bakımdan 
zayıf durumda olan müşter ler  koruyab lmek ç n d kkate değer b r n tel k 
taşısa da, yen  Borçlar Kanununun yürürlüğe g rmes yle b rl kte TBK m. 25’te 
öngörülen çer k denet m , müşteriler için zaten aynı korumayı sağlamaktadır.

33  ÇINAR, s. 77.
34  ÇINAR, s. 78, dn.37; HAVUTÇU, s. 125; ATAMER, GİŞ, s. 90.
35  ALNIAK, s. 336.
36  AKMAN, s. 38, 39; KARABAĞ BULUT, s. 841.
37  ATAMER, GİŞ, s. 90, dn. 53; BAŞALP, s. 60.
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D. ALIŞILMAMIŞ NİTELİKTEKİ SORUMSUZLUK 
KAYITLARININ HUKUKİ DURUMU

G r ş mc , sorumsuzluk kaydının yer aldığı genel şlem koşullarının 
varlığı hakkında açıkça b ld r mde bulunup, müşter ye bu koşulları öğrenme 
fırsatı verd ğ nde, müşter  sözleşme metn n  okumasa (global olarak kabul 
etse) dah  bu koşullar sözleşmen n b r parçası hal ne gel r. Bununla b rl kte 
global kabul hal nde, müşteri sadece kendisi bakımından beklenebilir, alışılmış 
nitelik taşıyan kayıtlarla bağlıdır.  Z ra müşter  açısından beklen lmez n tel k 
taşıyan, alışılmamış kayıtların sözleşmen n kapsamına dâh l olması mümkün 
değ ld r. Dürüstlük kuralı gereğince kabul beyanın bu tür kayıtları da kapsadığı 
yönünde girişimcinin korunmaya değer haklı b r menfaat  yoktur38. Ancak 
g r ş mc  bu kayıtların varlığı hakkında müşter s n  açıkça b lg lend r rse, 
artık alışılmamış olma durumu sona erer ve söz konusu kayıt sözleşmen n 
b r parçası hal ne gel r39. Kar ne olarak h ç k mse kend s  aleyh ne sonuç 
doğuran kayıtları kabul etmeyeceğ ne göre, g r ş mc , sözleşmedeki kayıtla 
ilgili müşterinin dikkatini çekt ğ n  spat etmek zorundadır40. 

B r kaydın alışılmamış b r kayıt olarak n telend r leb lmes  ç n lg l  
kaydın kanunun fades yle “sözleşmen n n tel ğ ne ve ş n özell ğ ne yabancı 
b r kayıt” olması gerek r (TBK m. 21/f. 2). Doktr nde alışılmamış kayıtlar, “hal 
ve şartlara, özell kle sözleşmen n dış görünümüne göre kullanıcı karşısındak  
sözleşme tarafının hesaba katmasının beklenemeyeceğ  koşullar” şeklinde 
fade ed lm şt r41. Kaydın alışılmamış olup olmadığını bel rlerken, müşter n n 

k ş sel özell kler  değ l, onun dâh l olduğu sosyal çevredek  makul ve orta 
zekâlı nsan t p  d kkate alınmalıdır42. Örneğin, borca aykırılık bölümü dışında 
tamamen alakasız b r yerde düzenlenen sorumsuzluk kaydı ya da borçlunun 
sözleşmeden doğan bütün borçları gereğ  g b  fa edeceğ n  bel rtm ş olmasına 
rağmen sonradan genel şlem koşulları arasında sorumluluğun b r başkasına a t 
olacağı yazıldığında, bu kayıt alışılmamış b r kayıt olarak değerlend r l r. Aynı 
şek lde İsviçre Federal Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, otomob l n 
kasko s gorta şartları arasında bulunan “k ralayanın haf f hmal  le oluşacak 
zararlar b le s gorta koruması dışındadır” yönündeki kayıt alışılmamış b r 
kayıt olarak n telend r lm şt r43.

38  HAVUTÇU, s. 112; ATAMER, GİŞ, s. 102; dn. 111.
39  KAŞAK, s. 419.
40  AYAN, s. 157.
41  HAVUTÇU, s. 135.
42  HAVUTÇU, s. 137.
43  KAŞAK, s. 423.
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E. GENEL İŞLEM KOŞULLARINDAKİ SORUMSUZLUK 
KAYITLARININ YAZILMAMIŞ SAYILMASI

Yürürlük denet m n  geçemeyen, örneğ n g r ş mc n n öğrenme 
mkânı tanımadığı veya müşter  bakımından alışılmamış n tel k taşıyan b r 

sorumsuzluk kaydı TBK m. 21’ n fades yle “yazılmamış sayılacaktır”.

Yazılmamış sayılma yaptırımının hukukî n tel ğ  le lg l  doktr nde 
farklı görüşler ler  sürülmüştür. B r görüşe göre44, burada yokluk yaptırımı 
söz konusudur. Başka b r görüşe göre45 yazılmamış sayılma yaptırımı, esnek 
(kend ne özgü) hükümsüzlük şekl nde anlaşılmalıdır. Bunun dışında bu 
yaptırımın kes n hükümsüzlük (mutlak butlan) şekl nde anlaşılması gerekt ğ  
de savunulmaktadır46. Kanaat m zce üstün tutulması gereken d ğer görüşe 
göre47, kanunda genel şlem koşullarının yazılı şek lde hazırlanması gerekt ğ  
yönünde b r zorunluluk öngörülmed ğ ne göre, yazılı olmayan genel şlem 
koşulları hakkında yazılmamış sayılma yaptırımının uygulanması mantıken 
mümkün değ ld r. Söz konusu yaptırım, Alman Meden  Kanunu § 305’te 
olduğu g b  “sözleşmen n kapsamına dâh l olmama” şekl nde anlaşılmalıdır.

TBK m. 22’ye göre “Sözleşmen n yazılmamış sayılan genel şlem 
koşulları dışındak  hükümler  geçerl l ğ n  korur. Bu durumda düzenleyen, 
yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı d ğer hükümlerle sözleşmey  
yapmayacak olduğunu ler  süremez.” Dolayısıyla sorumsuzluk kaydı 
sözleşmen n kapsamına dâh l olmadığı takd rde, g r ş mc , “bu kayıt olmasaydı 
sözleşmey  h ç yapmayacaktım” şekl nde b r savunmada bulunamaz ve TBK 
m. 112’ye göre her türlü kusurundan sorumlu olur.

44  EREN, F kret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 
2014, s. 221; KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Bası, Turhan 
K tabev , Ankara 2013, s. 119; OĞUZMAN/ÖZ, s. 168.

45  Esnek hükümsüzlük hal nde hükümsüzlük sebeb n n b zzat tarafl arca ler  sürülmes  gere-
k r, ANTALYA, Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, Beta Yayınev , İstanbul 
2012, s. 310.

46  ÇINAR, s. 101.
47  ATAMER, “Genel İşlem Şartlarının Denet m nde Yen  Açılımlar”, Nec p Kocayusufpaşaoğlu 

için Armağan, Seçk n Yayınları, Ankara 2004, s. 325 (ATAMER, Armağan); ALTOP, At lla; 
“Genel İşlem Koşulları”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler-Tebl ğler, 
Derleyen Murat İnceoğlu, XII Levha Yayınları, İstanbul 2012, s. 40; SİRMEN, Lale; 
“Tüket c  Sözleşmeler ndek  Genel İşlem Şartlarının Denetlenmes ”, Türk Hukukunda 
Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Banka ve T caret Hukuku Araştırma Enst tüsü, 8 N san 
2011, s. 115; BAŞALP, s. 35; ARIKAN, Mustafa; “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 
Genel İşlem Koşulları”, 6098 sayılı Borçlar Kanunu Hükümler n n Değerlend r lmes  
Sempozyumu, Cevdet Yavuz’a Armağan, MÜHFHAD, Haz ran 2011, s. 72.
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IV. GENEL İŞLEM KOŞULLARINDAKİ SORUMSUZLUK 
KAYITLARININ YORUMLANMASI

Genel şlem koşullarındak  sorumsuzluk kayıtları sözleşmenin içeriği 
haline geldikten sonra, tarafl arın bu kayıtları aynı şek lde anlayıp anlamadığı 
araştırma konusu yapılır. Eğer bu kayıtlar tarafl arca farklı şek lde anlaşılıyorsa, 
yorum denet m ne başvurularak sorun g der lmeye çalışılır. Yorum denet m n n 
amacı, tarafl arın anlam olarak üzer nde uzlaşamadığı sorumsuzluk kayıtlarının 
normal şartlarda nasıl anlaşılması gerekt ğ n  bulmak ve sözleşmenin içeriğin  
net b r şek lde bel rleyeb lmekt r48.

Yorum uyuşmazlıkları genell kle “borçlu oluşan zararlardan sorumlu 
değ ld r”, “borçlu yalnızca Y l raya kadar oluşan zararlardan sorumludur” 
şekl ndek  genel sorumsuzluk kayıtlarında karşımıza çıkmaktadır. Böyle b r 
kaydın borçlunun sözleşme sorumluluğu dışında haksız f l sorumluluğunu da 
sınırlandırıp sınırlandıramayacağı, üçüncü k ş ler n özell kle fa yardımcılarının 
da bu kayıtlara dayanarak sorumluluktan kurtulup kurtulamayacağı, zararın 
fa yardımcısının f l nden kaynaklanması hal nde borçlunun söz konusu 

kayda dayanıp dayanamayacağı sorunlarını çözerken yorum denet m ne 
başvurulur49.

Ancak yorum denet m ne başvurmadan önce genel şlem koşulları 
arasında yer alan sorumsuzluk kaydının tarafl arca ayrı b r b reysel sözleşme 
konusu hal ne get r l p get r lmed ğ  araştırılmalıdır. Aynı kayıt b reysel 
sözleşme ile daha farklı şekilde düzenlenm şse, artık b reysel sözleşme hükmü 
öncelikli olarak uygulanmalıdır. Z ra b reysel sözleşmen n yapılmasıyla genel 
şlem koşuluna l şk n radeler arasındak  uygunluk durumu da ortadan kalkmış 

olur50. Bu noktada nad r de olsa, genel şlem koşulu le müşter ler n menfaatler  
daha y  korunuyor olab l r. Ancak bu durumda dah  b reysel sözleşme hükmüne 
öncel k ver lmel d r51. O halde genel şlem koşulları arasında “borçlunun 
h çb r kusurundan sorumluluk kabul etmeyeceğ ” yönündek  düzenlemen n 
ardından b reysel sözleşmede “borçlunun borca aykırı davranışından sorumlu 
olduğu” bel rt lm şse, g r ş mc  sorumsuzluk kaydından yararlanamaz. 
N tek m Alman Federal Mahkemes  de sözleşme konusu şey n bell  n tel klere 

48  ÇINAR, s. 108; SİRMEN, s. 118, 119.
49  BAŞALP, s. 108.
50  HAVUTÇU, s. 141, 142; SOYER, M. Polat; Genel İş Koşulları, Özgün Matbaacılık, İzm r 

1986, s. 85, 86; YAVUZ, N hat; “Genel İşlem Şartlarının Tanımı, Yorumu ve Denetlenmes ”, 
YD, C. 25, S. 1-2, Ocak N san 2009, s. 577.

51  ARIKAN, s. 72.
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sah p olduğu yönünde taahhütte bulunan satıcının, genel şlem koşulu olarak 
düzenlenen sorumsuzluk kaydına başvuramayacağına karar verm şt r. Karara 
gerekçe olarak, b reysel sözleşme le genel şlem koşulu arasındak  çatışma 
göster lm şt r52.

Konuya l şk n ayrıca b reysel sözleşme yapılmamışsa, artık yorum 
denet m ne başvurulab l r. Bu noktada genel şlem koşulu olarak öngörülen 
sorumsuzluk kaydının açık ve anlaşılır olup olmadığı ya da b rden çok anlama 
gel p gelmed ğ  ncelen r (Bel rs zl k İlkes ). Eğer böyle b r durum varsa, söz 
konusu kayıt düzenleyenin aleyh ne, müşter n n leh ne yorumlanır (TBK m. 
23). Z ra g r ş mc  sorumsuzluk kaydını kaleme alırken, anlam karmaşasına 
yol açmamaya özen göstermel d r. Bu özen  göstermezse, sorumsuzluk 
kaydının kend s  aleyh ne yorumlanmasına katlanmak zorunda kalır. Bununla 
b rl kte g r ş mc  sorumsuzluk kaydının başkaları tarafından hazırlandığını 
gerekçe göstererek, bu kaydın kend s  leh ne yorumlanmasını steyemez53. 
Z ra g r ş mc  genel şlem koşullarını müşter ye sunmadan önce kayıtlarda 
değ ş kl k yapab l rd . Dolayısıyla müşter den kend s n n etk  etmed ğ  b r 
kayıttan doğan r z koyu üstlenmes  beklenemez.

İsviçre Federal Mahkemesinin önüne gelen bir uyuşmazlıkta, sağlık 
s gortası pol çes  çer s nde “s gortalının yanlış laç veya uyuşturucu madde 
kullanması hal nde oluşacak zararlardan S gorta Ş rket  sorumlu değ ld r” 
şeklinde b r hüküm bulunmaktadır. Mahkeme, s gara kullanımı sonucunda 
oluşan zarardan dolayı açılan davada “uyuşturucu madde” fades n  
sabetl  b r şek lde s gortalının leh ne yorumlamış ve s garayı bu kapsamda 

değerlend rmem şt r54. Böylece Sigorta Şirketi TBK m. 112’ye göre sorumlu 
tutulmuştur.

Yorum uyuşmazlıkları çözülürken uygulanacak olan yöntemle lg l  
hukuk s stemler  arasında c dd  farklılıklar söz konusudur. Alman hukukunda 
genel şlem koşullarının soyut ve genel olma n tel ğ nden hareketle, objekt f 
yorum yöntem  ben msenm şt r. Buna göre genel şlem koşulu olarak öngörülen 
sorumsuzluk kaydı somut olayın tarafl arından bağımsız olarak yorumlanmakta 
ve orta zekâlı k ş ler n sorumsuzluk kaydına yükleyeceğ  anlam d kkate 

52  YAVUZ, s. 578’den naklen.
53  HAVUTÇU, s. 152; SOYER, s. 132-134; KUNTALP, Erden; “Bankalar ve Genel İşlem 

Koşulları”, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Banka ve T caret 
Hukuku Araştırma Enst tüsü, 8 N san 2011, s. 96; ATAMER, Armağan, s. 300.

54  ATAMER, GİŞ, s. 138; dn. 82’den naklen.
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alınmaktadır55. Buna karşılık İsv çre hukukunda sübjekt f yorum yöntem ne 
üstünlük tanınmıştır. Buna göre genel şlem koşulları b reysel sözleşmelerle 
aynı şek lde yorumlanmalıdır. Dolayısıyla yorum yaparken, somut olaydak  
müşter n n ç nde bulunduğu hal ve şartlar göz ardı ed lmemel d r56. Türk 
hukukunda da sübjekt f teor ye ağırlık ver lm ş57 ve yorum uyuşmazlıklarının 
tarafl arın gerçek ve ortak radeler  d kkate alınarak çözüme kavuşturulacağı 
kabul edilmiştir (TBK m. 19). Buna karşılık tarafl arın gerçek iradeleri tespit 
edilemezse, dürüstlük kuralı ile güven teorisi dikkate alınarak farazi iradeler 
belirlenmelidir. Buna göre, makul ve dürüst bir muhatabın somut olaydaki 
kaydı ne şekilde anlayabileceği araştırılmalıdır58.

D ğer taraftan “her türlü sorumluluğun ortadan kaldırıldığı” 
yönündek  b r sorumsuzluk kaydının kapsamını bel rlerken lafz  yoruma 
başvurulduğunda, borçlunun hem kend  davranışlarından hem de fa 
yardımcılarının davranışlarından dolayı sorumlu olmak stemed ğ , ayrıca 
sözleşme sorumluluğu dışında haksız f l sorumluluğunun da genel şlem 
koşulu le ortadan kaldırılmak stend ğ  sonucuna varılacaktır. Ancak lafz  
yorum, b z  tek başına doğru sonuca götürmez. Sözleşmen n amacına, 
sorumsuzluk kaydının sözleşme çer s ndek  yer ne de bakmak gerek r. Öte 
yandan bu kayıt genel şlem koşulu olarak öngörüldüğü ç n daha sıkı b r 
denet me tab  tutulmalıdır59. N tek m doktr nde de haklı olarak bel rt ld ğ  
üzere, genel şlem koşulu olarak öngörülen sorumsuzluk kaydının kapsamı 
net b r şek lde bel rlenemed ğ  takd rde, söz konusu kayıttan sadece borçlu 
yararlanab lmel d r. Keza böyle b r kayıt borçlunun sadece sözleşme 
sorumluluğu üzer nde etk  etmel d r. Buna karşılık haksız f l sorumluluğunun 
sınırlandırılmış sayılab lmes  ç n bunun sözleşmeden açıkça anlaşılması 
gerek r. Sorumsuzluk kayıtlarının uygulama alanı, b reysel sözleşmelerde 
mümkün olduğunca gen ş tutulmasına karşın, genel şlem koşullarında dar 
tutulmaktadır. Bunun sebeb , zayıf durumda olan müşter ler n genel şlem 
koşulu olarak öngörülen sorumsuzluk kayıtlarına etk  edememeler d r60.

55  HAVUTÇU, s. 149; BAŞALP, s. 119.
56  HAVUTÇU, s. 149, 150; BAŞALP, s. 118.
57  OĞUZ, s. 79-82; ÇINAR, s. 111, 112; ATAMER, GİŞ, s. 133, 134. Objekt f teor n n üstün 

tutulması yönünde bkz. HAVUTÇU, s. 150; SOYER, s. 130.
58  BAŞALP, s. 109.
59  BAŞALP, s. 111, 112.
60  ATAMER, GİŞ, s. 138.
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V. GENEL İŞLEM KOŞULLARINDAKİ SORUMSUZLUK 
KAYITLARININ GEÇERLİLİK SORUNU

A. GENEL OLARAK SORUMSUZLUK KAYITLARININ 
GEÇERLİLİĞİNE YÖNELİK GETİRİLEN SINIRLAMALAR

Sözleşme özgürlüğü lkes , k ş lere sözleşmen n çer ğ n  serbestçe 
tay n etme hakkı tanır. Ancak bütün özgürlükler g b  sözleşme özgürlüğü 
lkes  de sınırsız değ ld r61. Kanun koyucu, TBK m. 27’de kanunun emred c  

hükümler ne, ahlaka, kamu düzen ne, k ş l k haklarına aykırı veya konusu 
mkânsız olan sözleşmeler n kes n hükümsüz olacağını hükme bağlamıştır. 

TBK m. 27, sorumsuzluk kayıtlarının geçerl l ğ n  tesp t ederken başvurulacak 
genel hükümler n başında gelmekted r.

Bunun dışında sorumsuzluk kayıtlarının geçerl  olup olmadığını tesp t 
ederken, hukuken emred c  n tel k taşıyan, borçlunun kend  davranışlarından 
dolayı sorumsuzluğunu düzenleyen TBK m. 115 le fa yardımcılarının 
davranışlarını konu alan TBK m. 116 hükümler  de d kkate alınmalıdır. Bu 
hükümler hem b reysel sözleşmelerdek  hem de genel şlem koşullarındak  
sorumsuzluk kayıtlarının akıbet n  bel rlerken göz önünde bulundurulmalıdır. 
Söz konusu hükümler, genel n tel kte oldukları ç n bütün sözleşme t pler nde 
uygulanırlar. Hatta bu sözleşmen n mutlaka borçlar hukuku sözleşmes  olması 
da şart değ ld r; lg l  hükümler a le hukuku ve m ras hukuku sözleşmeler nde 
de kıyasen uygulama alanı bulurlar62.

TBK m. 115 ve TBK m. 116’dak  sınırlamaları hlal etmeyen ancak TBK 
m. 27’ye aykırı olan b r sorumsuzluk sözleşmes  hakkında da kanaat m zce 
kes n hükümsüzlük yaptırımı uygulanmalıdır63. Z ra tarafl ar arasındak  menfaat 
denges n  bozan bütün haller  önceden tek tek tay n etmek mümkün değ ld r. 
TBK m. 115 ve TBK m. 116’da bu haller örnek mukab l nde göster lm şt r. 
Dolayısıyla bu k  hükmün uygulandığı hallerde, ayrıca ahlaka ya da kamu 
düzen ne aykırılığın bulunup bulunmadığını araştırmaya gerek yoktur. Ancak 
bu kapsama g rmey p y ne de geçers z olması gereken sorumsuzluk kayıtları 
bulunab l r. Örneğ n, b reysel b r sözleşmede ya da genel şlem koşulları 
arasında “g r ş mc n n haf f kusuruyla müşter s n n vücut bütünlüğünü ihlal 
etmesi halinde bundan sorumlu olmayacağı” bel rt lm ş olsun. Böyle b r kayıt, 
TBK m. 115 ve TBK m. 116 kapsamında kes n hükümsüzlüğe yol açan b r 

61  AKMAN, s. 46, 47.
62  ERTEN, s. 201.
63  Aynı yönde bkz. ERTEN, s. 197; BAŞALP, s. 242.
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kayıt değ ld r. Ancak h ç k mse k ş l k haklarından vazgeçemez ve k ş l k 
haklarının hlal ne önceden rıza gösteremez (TMK m. 23). Dolayısıyla bu tür 
b r sorumsuzluk kaydı, hem TMK m. 23’e hem de TBK m. 27’dek  k ş l k 
haklarına aykırılığa dayanak geçers z sayılmalıdır.

TBK m. 115 ve TBK m. 116 dışında kanun koyucu bazı sözleşme 
tiplerinde sorumsuzluk kaydının akıbet yle lg l  özel düzenlemelere yer 
verm şt r. Örneğin, TBK m. 221’de satıcının ağır kusuru varsa ayıba karşı 
tekeff ül yükümlülüğünü bertaraf eden sorumsuzluk kayıtlarının kes n 
hükümsüz olacağı, aynı şek lde satıcı üçüncü k ş n n hakkını g zlem şse, 
zapta karşı tekeff ül yükümlülüğünü konu alan sorumsuzluk kayıtlarının 
geçerl  olmayacağı (TBK m. 214/f. 3), y ne k raya veren n k ralananı tesl m 
etme ve sözleşme süres nce k racının kullanımına elver şl  halde bulundurma 
borcunu konut ve çatılı şyer  k ralarında k racı aleyh ne h çb r şek lde 
değ şt remeyeceğ , d ğer k ra sözleşmeler nde (ad  k ra veya ürün k rasında) se 
k racı aleyh ne genel şlem koşulları le sorumluluğun sınırlandırılamayacağı 
(TBK m. 301) yönündeki hükümler, bunlardan sadece bazılarıdır. Elbette 
bu örnekler  artırmak mümkündür. Ancak burada öneml  olan husus, her ne 
kadar münfer t sözleşme t pler  ç n kanunda özel düzenlemeler mevcut olsa 
da, bu sözleşmeler hakkında TBK’nın 115 ve 116. maddeler n n tamamlayıcı 
n tel kte uygulanmaya devam edeceğ d r64.

Aşağıdak  bölümde TBK m. 115/f.1’e ve TBK m. 116’nın kapsamı 
tesp t ed lmeye çalışılmıştır.

1. Borçlunun Kend  Davranışlarını Konu Alan Sorumsuzluk 
Kayıtlarının Geçerl l ğ  (TBK m. 115)

Borçlunun kend  davranışlarından sorumlu olmayacağına yönel k yaptığı 
sorumsuzluk anlaşması, ancak bell  şartlar altında geçerl  kabul ed lm şt r. 
TBK m. 115’e göre zarara ağır kusuruyla (kasten ya da ağır hmal yle) yol açan 
borçlunun yaptığı sorumsuzluk anlaşması (h çb r st sna kabul ed lmeks z n) 
kes n olarak hükümsüzdür. Bu hükümle, ekonom k açıdan zayıf durumda olan 
alacaklı, borçlunun keyf  hareketler ne karşı korunmuştur65.

Kural olarak borçlunun haf f kusurunu (haf f hmal n ) konu alan 
sorumsuzluk anlaşmaları geçerl d r. Ancak bu anlaşma, ( ) borçlunun alacaklı 
le h zmet sözleşmes nden kaynaklanan herhang  b r borç sebeb yle sorumlu 

olmayacağına l şk nse veya ( ) kanun ya da yetk l  makamlar tarafından 
64  AKMAN, s. 104; KARABAĞ BULUT, s. 844; BAŞALP, s. 349.
65  AKMAN, s. 53; ALNIAK, s. 337.
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ver len z nle yürütülen ve uzmanlığı gerekt ren b r meslek veya sanatın 
crasına yönel kse kes n olarak hükümsüzdür. (TBK m. 115/f. 2). Söz konusu 
k  st sna  halde hâk m haf f kusura l şk n sorumsuzluk anlaşmasını takd r 

yetk s n  kullanarak dah  geçerl  sayamaz66.

a. Alacaklı le Borçlu Arasındak  H zmet Sözleşmeler ne İl şk n 
Sorumsuzluk Kayıtları

TBK m. 115/f. 2’ye göre “Borçlunun alacaklı le h zmet sözleşmes nden 
kaynaklanan herhang  b r borç sebeb yle sorumlu olmayacağına l şk n olarak 
önceden yaptığı her türlü anlaşma kes n olarak hükümsüzdür.”

İşç  konumundak  alacaklı, şveren n n sunduğu sorumsuzluk kaydını 
kabul etm ş olsa b le kabul beyanının gerçekte serbest b r radeye dayandığını 
söylemek b r hayl  zordur. Z ra şç , çoğunlukla şe kabul ed lmek ya da 
mevcut ş nden olmamak ç n kend s  aleyh ne sonuç doğuran böyle b r 
kayda onay vermek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla sosyal ve ekonom k 
açıdan şveren ne bağlı olan şç n n korunmaya ht yacı vardır67. Ancak 
TBK m. 115/f. 2 hükmü le bu koruma tam olarak sağlanamamaktadır. Z ra 
hükümde geçen “h zmet sözleşmes nden doğan herhang  b r borç” fades ne 
b reb r bağlı kalındığında, şç  olan borçlunun, b r şek lde şveren ne kabul 
ett rmey  başardığı sorumsuzluk kayıtları da geçers z sayılacaktır. Z ra h zmet 
sözleşmes  karşılıklı borç doğuran b r sözleşme olduğuna göre, şveren n ücret 
ödeme borcu (TBK m. 401) dışında şç n n göstermes  gereken özen ve sadakat 
borcu da (TBK m. 396) hükmün kapsamı ç nde değerlend r leb lecekt r. 
Ancak hükmün lafzına bu şek lde bağlı kalmak, kanun koyucunun “zayıf 
olan tarafı koruma” yönündek  temel amacına uygun düşmez68. N tek m 
doktr nde de söz konusu hüküm haklı olarak eleşt r lmekte ve hükmün 
öncek  Borçlar Kanununda olduğu g b  “alacaklı borçlunun h zmet nde se” 

66  TBK m. 115’ n karşılığını oluşturan 818 sayılı BK m. 99’da hâk me sorumsuzluk anlaşma-
sını hükümsüz kılma konusunda takd r yetk s  tanınmıştı. Yan  hâk m haf f kusurun varlığı 
hal nde borçlunun h zmet nde bulunan alacaklının ya da mesleğ n  mt yaz suret yle yer ne 
get ren k ş n n yaptığı sorumsuzluk anlaşmalarını her durumda hükümsüz saymak zorunda 
değ ld . Hâk m, somut olayın şartlarını d kkate alarak bu tür b r anlaşmayı geçerl  kabul ede-
b lmekteyd . TBK m. 115’te hâk me bu yönde b r takd r yetk s  tanınmaması, doktr nde haklı 
olarak yoğun şek lde eleşt r lmekted r, BAŞALP, s. 188; KILIÇOĞLU, s. 665, 666.

67  ERTEN, s. 230; AKMAN, s. 57; KARABAĞ BULUT, s. 845, 846; OĞUZMAN/ÖZ, 
s. 423; TEKİNAY, Selahatt n Sulh /AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, 
At lla; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, F l z K tabev , İstanbul 1993, s. 885; 
ŞENOCAK, Zar fe; Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Dayınlarlı 
Yayınları, Ankara 1995, s. 883.

68  AYAN, s. 106.
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şekl nde değ şt r lmes  öner lmekted r69. Bu bağlamda söz konusu değ ş kl k 
yapılıncaya kadar örtülü boşluğun mevcut olduğu kabul ed lmel  ve şveren  
haf f kusurundan sorumlu tutmayan kayıtlar kes n hükümsüz sayılmalıdır70.

H zmet sözleşmes  dışında alacaklının borçluya bağımlı olduğu d ğer 
sözleşme l şk ler nde (örneğ n, çıraklık l şk s nde ya da memur le am r  
arasındak  l şk de) haf f kusura l şk n sorumsuzluk kayıtlarının akıbet n n 
ne olacağı sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. B l nd ğ  üzere, öncek  Borçlar 
Kanununda “alacaklı borçlunun h zmet nde” se fades  gen ş b r şek lde 
yorumlanmakta ve h zmet sözleşmes  dışında bağımlılığın söz konusu olduğu 
d ğer sözleşme l şk ler nde de sorumsuzluk kayıtları geçers z sayılmakta 
d 71. Ancak “h zmet sözleşmes nden doğan borç” şekl ndek  katı fade 

karşısında artık bu şek lde b r yorum yapma mkânı bulunmamaktadır72. Z ra 
“alacaklının borçlunun h zmet nde” olması le “h zmet sözleşmes nden doğan 
borç” fadeler  aynı anlama gelmemekted r73. Bu halde kanun koyucunun, 
öncek  Kanuna uygun şek lde TBK m. 115/f. 2’de değ ş kl ğe g tmes  sabetl  
olacaktır. Aks  halde h çb r haklı gerekçe olmaksızın çıraklar ya da memurlarla 
şç ler arasında ayrım yapılmış olacak ve bu k ş ler am rler ne karşı hukuken 

korunmasız durumda kalacaklardır.

b. Uzmanlığı Gerekt ren Mesleklere İl şk n Sorumsuzluk Kayıtları

TBK m. 115/f. 3 gereğ nce “Uzmanlığı gerekt ren b r h zmet, meslek 
veya sanat, ancak kanun ya da yetk l  makamlar tarafından ver len z nle 
yürütüleb l yorsa, borçlunun haf f kusurundan sorumlu olmayacağına l şk n 
önceden yapılan anlaşma kes n olarak hükümsüzdür.”

Kamusal n tel k taşıyan şler  yürüten k ş ler, yetk l  makamlardan 
aldıkları z nle hareket ett kler nden ve sürekl  olarak aynı ş  yaptıklarından, 
toplumda bu k ş ler n şler n n ehl  olduklarına l şk n özel b r güven 
duyulmaktadır. Toplumun ve alacaklının güven n  boşa çıkarmak stemeyen 
kanun koyucu, TBK m. 115/f. 3 hükmü le bu k ş ler n sorumsuzluk anlaşması 
yapma mkânını ortadan kaldırmıştır74. Ancak hükmün uygulanab lmes  ç n 
69  BAŞALP, s. 189; OĞUZMAN/ÖZ, s. 423, 424; KILIÇOĞLU, s. 659, 660.
70  OĞUZMAN/ÖZ, s. 424.
71  AKMAN, s. 61, 62; ERTEN, s. 229, 230; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 

884; KARABAĞ BULUT, s. 846, 847.
72  KILIÇOĞLU, s. 659; BAŞALP, s. 189, 190.
73  KILIÇOĞLU, s. 659.
74  AKMAN, s. 64-67; ERTEN, s. 243-246; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 

885; ALNIAK, s. 345; ŞENOCAK, s. 247; KARABAĞ BULUT, s. 848, 849.
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mesleğ n yetk l  makamlar tarafından ver len z nle yürütülüyor olması tek 
başına yeterl  değ ld r. Aynı zamanda bu mesleğ n uzmanlığı gerekt ren b r 
meslek olması gerek r. Doktr nde avukatlık, noterl k, eczacılık, bankacılık g b  
meslekler bu kapsamda değerlend r lmekted r75. Bunun dışında sorumsuzluk 
kaydı uzmanlık alanına dâh l olan konuya l şk n olmalıdır76. Aks  halde haf f 
kusura l şk n sorumsuzluk kayıtları geçerl  kabul ed l r.

TBK m. 115/f. 3’e karşılık gelen BK m. 99/f. 2’de sorumluluk “hükümet 
tarafından mt yaz suret yle ver len b r sanatın crasından” doğmuşsa, haf f 
kusura l şk n sorumsuzluk kaydının batıl sayılab leceğ  hüküm altına 
alınmıştı. Doktr nde hâk m görüş77, BK m. 99/f. 2’n n kapsamına uzmanlığı 
gerekt ren şler n de dâh l ed lmes  gerekt ğ nden yanaydı. N tek m kanun 
koyucu, TBK m. 115’  kaleme alırken hâk m görüşü d kkate almıştır.

818 sayılı Borçlar Kanununun yürürlükte olduğu dönemde BK m. 
99/f. 2’n n kapsamına f l  tekel yetk s ne sah p olan g r ş mc ler n genel 
şlem koşulu olarak öngördüğü sorumsuzluk kayıtlarının da dâh l ed lmes  

gerekt ğ  savunulmuştur. Bu görüşün kabulü hal nde, hâk m BK m. 99/f.2’ye 
dayanarak sorumsuzluk kaydı çeren genel şlem koşullarını hükümsüz kılma 
yetk s ne sah p olacaktır. Buna gerekçe olarak, şler n  mt yaz suret yle 
yürütenlerle f l  tekel yetk s ne dayanarak genel şlem koşulu kullananlar 
arasında benzerl k bulunduğu bel rt lm şt r. F l  tekel hal nde, aynı ş kolunda 
faal yette bulunanlar anlaşarak müşter ler  le benzer sözleşmeler yapmakta ve 
böylece ekonom k gücü eller nde bulundurmaktadırlar. Her k  halde de zayıf 
durumda olan alacaklı sorumsuzluk kaydını kabul etmek zorunda kalmakta ve 
sözleşmeden doğan bütün r skler  kend s  üstlenmekted r78. Hatta doktr nde 
b r adım daha ler  g d lerek, f l  tekel yetk s  bulunmasa dah  genel şlem 
koşullarını kullanan g r ş mc  hakkında BK m. 99/f. 2 hükmünün kıyasen 
uygulanması gerekt ğ  dah  ler  sürülmüştür79.

Kanaat m zce 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe 
g rmes yle b rl kte artık yukarıdak  tartışmaların b r önem  kalmamıştır80. Z ra 

75  AKMAN, s. 65; ERTEN, s: 244; KARABAĞ BULUT, s. 849; KILIÇOĞLU, s. 661; 
OĞUZMAN/ÖZ, s. 424.

76  BAŞALP, s. 272.
77  TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 247; AKMAN, s. 64-67; ERTEN, s. 243-

246; ALNIAK, s. 345; KARABAĞ BULUT, s. 848, 849.
78  B lg  ç n bkz. ERTEN, s. 249, 250.
79  B lg  ç n bkz. ERTEN, s. 252.
80  Aynı yönde bkz. BAŞALP, s. 270.
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TBK m. 115’e göre geçerl  olan sorumsuzluk kayıtlarını hükümsüz kılab lmek 
ç n TBK m. 25’te düzenlenen çer k denet m ne başvurulab l r. Üstel k TBK 

m. 25’e göre denet m yaparken f l  tekel yetk s n n bulunup bulunmadığını 
araştırmaya gerek yoktur.  Müşter n n menfaatler n  dürüstlük kuralına 
aykırı düşecek şek lde öneml  ölçüde zedeleyen sorumsuz kayıtları hakkında 
doğrudan kes n hükümsüzlük yaptırımı uygulanmalıdır.

1. İfa Yardımcılarının Davranışlarına İl şk n Sorumsuzluk 
Kayıtlarının Geçerl l ğ   (TBK m. 116)

Borcun fası sırasında yardımcı k ş  kullanan borçlu, fa yardımcısının 
alacaklıya verd ğ  zararlardan sorumludur. Bunun ç n borçlunun ya da fa 
yardımcısının kusurlu olması şart değ ld r; fa yardımcısının davranışının 
borçluya faraz  kusur olarak yüklet leb lmes  gerekl  ve yeterl d r. Hatta 
borçlunun kurtuluş kanıtı get rerek sorumluluktan kurtulması da mümkün 
değ ld r81.

Borçlunun hukukî durumunun ağır olduğunu düşünen kanun koyucu, 
ona fa yardımcısının davranışlarından dolayı sorumluluktan kurtulab lme 
mkânı tanımıştır (TBK m. 116). Üstel k TBK m. 115’ten farklı olarak, 

sorumsuzluk anlaşmasının geçerl l ğ  kusurun yoğunluğuna bağlanmamıştır82. 
Yan  fa yardımcısının ağır kusurlu davranışlarına l şk n sorumsuzluk kaydı 
da hukuken geçerl  kabul ed lm şt r. Bu durum doktr nde ahlaka aykırı 
olarak görülmemekted r. Z ra sadece borçlunun ağır kusurlu davranışlarını 
konu alan sorumsuzluk kayıtlarına geçerl l k tanındığında, ahlaka aykırı 
davranılmış olur. Borçlunun ve fa yardımcısının ağır kusuru aynı şek lde 
değerlend r lmemekted r83.

TBK m. 116’nın k nc  fıkrasında “Yardımcı k ş ler n f l nden 
doğan sorumluluk, önceden yapılan b r anlaşmayla tamamen veya kısmen 
kaldırılab l r” hükmünün ardından üçüncü fıkrada “Uzmanlığı gerekt ren 
b r h zmet, meslek veya sanat ancak kanun veya yetk l  makamlar tarafından 
ver len z nle yürütüleb l yorsa, borçlunun yardımcı k ş ler n f ller nden 
sorumlu olmayacağına l şk n anlaşma kes n olarak hükümsüzdür” hükmüne 
yer ver lm şt r.

TBK m. 115’ten farklı olarak, tarafl ar arasında h zmet sözleşmes  
bulunduğunda, fa yardımcının davranışlarıyla lg l  sorumsuzluk kaydının 
81  ALNIAK, s. 339; EREN, s. 1082.
82  BAŞALP, s. 207.
83  ERTEN, s. 221; AKMAN, s. 75; KARABAĞ BULUT, s. 853.
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akıbet n n ne olacağı TBK m. 116’da hüküm altına alınmamıştır. S stemat k 
yorum yapıldığında, “sadece uzmanlığı gerekt ren mesleklerde sorumsuzluk 
anlaşması yapılmasına sınır get r ld ğ ne göre ve k nc  fıkrada sorumluluğun 
kaldırılmasına z n ver ld ğ ne göre, h zmet sözleşmes  mevcut olsa b le 
sorumsuzluk anlaşmasına hukukî geçerl l k tanınmalıdır” şekl nde b r sonuca 
ulaşılab l r. Ancak bu sonuç, kanunun ruhuna uygun düşmez ve hakkan yete 
aykırı bazı durumlar ortaya çıkar. Bu halde TBK m. 115’te düzenlenen 
“borçlunun alacaklı le h zmet sözleşmes nden kaynaklanan herhang  b r 
borç sebeb yle sorumlu olmayacağına l şk n olarak önceden yaptığı her 
türlü anlaşma kes n olarak hükümsüzdür” şekl ndek  hükmün kıyasen fa 
yardımcıları hakkında da uygulanması gerekt ğ  savunulmaktadır84. Maddede 
yer alan “her türlü anlaşma” fades  varılan sonucu haklı kılmaktadır85. Bu 
çözüm tarzı hukuken mantıklıdır; ancak söz konusu fade hâk mler n gözünden 
kaçab lecek n tel kted r. O yüzden TBK m. 116’ya h zmet sözleşmeler yle 
lg l  ayrı b r fıkra eklenmes  daha sabetl  olur86. 

A. GENEL İŞLEM KOŞULLARINDAKİ SORUMSUZLUK 
KAYITLARININ İÇERİK DENETİMİNE TABİ 
TUTULMALARI

G r ş mc , sorumsuzluk kaydının da yer aldığı genel şlem koşullarını 
okuması ç n müşter s ne tesl m eder ve ona bu koşulları okuma mkânı 
tanırsa, ayrıca alışılmamış n tel k taşıyan kayıtla lg l  müşter n n d kkat n  
çeker ve sözleşmede b rden fazla anlama gelecek fadelere yer vermezse, 
yürürlük ve yorum denet m nden başarıyla kurtulmuş olur. Dolayısıyla bu k  
denet m, aslında sorumsuzluk kaydını kabul etmek zorunda kalan müşter ler n 
menfaatler n  tam olarak koruyamamaktadır. Hâk m, tarafl ar arasındak  
menfaat denges n n müşter  aleyh ne h çb r haklı sebep olmaksızın bozulduğu 
hallerde, çer k denet m ne başvurarak sorumsuzluk kaydının hükümsüzlüğüne 
karar vereb lmel d r87.

84  HATEMİ, Hüsey n/GÖKYAYLA, Emre; Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat K tapçılık, 
İstanbul 2011, s. 268; NOMER, Haluk; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, Beta 
Yayınev , İstanbul 2011, s. 229; 230.

85  NOMER, s. 229, 230. 
86  Aynı yönde bkz. BAŞALP, s. 209.
87  HAVUTÇU, s. 153, 154; ATAMER, GİŞ, s. 143; KOCAMAN, Ar f; “Bankaların Tac r ve 

Sanay c ler le Yapmış Oldukları Genel Kred  Sözleşmeler ndek  Genel İşlem Şartlarının 
Hukukî Açıdan Değerlend r lmes  ve Çözüm Öner ler ”, B lg  Toplumunda Hukuk-Ünal 
Tek nalp’e Armağan, C. 2, Beta Yayınev , İstanbul 2003, s. 1101.
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Hâk m, çer k denet m n  yaparken TBK m. 25’te öngörülen “genel 
şlem koşullarına, dürüstlük kuralına aykırı olarak, karşı tarafın aleyh ne 

veya onun durumunu ağırlaştıracak n tel kte hükümler konulamaz” şekl ndek  
düzenlemey  göz önünde bulundurur. Ancak bu düzenleme, hâk me gerçek 
anlamda yol göstermemekted r. Z ra sorumsuzluk kaydı genell kle müşter n n 
aleyh ne olmakta ve onun durumunu ağırlaştırmaktadır88. O halde genel şlem 
koşulları arasında yer alan sorumsuzluk kayıtları her durumda hükümsüz 
mü sayılacaktır? Doktr nde haklı olarak bel rt ld ğ  üzere, dürüstlük kuralı 
ancak öneml  ölçüde hlal ed ld ğ  takd rde kes n hükümsüzlük yaptırımı 
uygulanmalıdır89. Z ra genel şlem olarak öngörülen sorumsuzluk kaydı 
her hâlükârda hükümsüz sayıldığında, sözleşme özgürlüğüne aşırı ölçüde 
müdahale ed lm ş olur. Şu halde, dürüstlük kuralının hang  hallerde aşırı 
ölçüde hlal ed lm ş sayılacağını bel rlemek, sorunun çözümünde öneml  b r 
hal almaktadır.

Konuya l şk n Alman hukukunda “b r kaydın sapılan kanun  
düzenlemen n temel nde yatan asl  düşünce le bağdaştırılmasının mümkün 
olmaması veya sözleşmen n doğasından kaynaklanan temel hak ve borçları 
sözleşmen n amacını tehl keye atacak derecede sınırlandırması durumunda, 
kuşku hal nde ölçüsüz b r mağdur yet n varlığının kabul ed leceğ ” hüküm 
altına alınmıştır (BGB § 307). Benzer b r düzenleme, haksız rekabet 
kapsamında TTK m. 55/f. 1 (f) 90’de yer almaktadır. Doktr nde bu hükmün, 
genel şlem koşulu olarak öngörülen kayıtlar hakkında da kıyasen uygulanması 
gerekt ğ  savunulmaktadır91. Böylece kanun  düzenlemen n temel nde yatan 
asl  düşünce le örtüşmeyen veya sözleşmen n doğasından kaynaklanan 
temel hak ve borçları öneml  ölçüde sınırlandıran sorumsuzluk kayıtlarının 
kar ne olarak dürüstlük kuralını öneml  ölçüde hlal ett ğ  kabul ed lecek 
ve haklarında kes n hükümsüzlük yaptırımı uygulanab lecekt r. Dolayısıyla 
genel şlem koşulu olarak öngörülen sorumsuzluk kaydıyla emred c  n tel k 
taşımayan kanun hükümler n n bertaraf ed lmes  hal nde doğrudan kaydın 
geçers zl ğ ne karar ver lemez. Bunun ç n ayrıca lg l  hükmün kanuna 
88  BAŞALP, s. 321.
89  N tek m Alman hukukunda da aynı esas kabul ed lm şt r. ATAMER, Sempozyum, s. 49, 50; 

ALTOP, s. 44; ÇINAR, s. 148; ANTALYA, s. 316;HAVUTÇU, s. 217.
90  İlg l  hükme göre, “dürüstlük kuralına aykırı şlem şartları kullanmak, özell kle yanıltıcı 

b r şek lde d ğer taraf aleyh ne ( ) doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanun  
düzenlemeden öneml  ölçüde ayrılan veya ( ) sözleşmen n n tel ğ ne öneml  ölçüde aykırı 
haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış genel şlem şartlarını kullananlar 
dürüstlüğe aykırı davranmış olur.”

91  SİRMEN, s. 122; BAŞALP, s. 321-323; HAVUTÇU, s. 217; ATAMER, Sempozyum, s. 43.
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konulmasındak  amacın da ortadan kalkmış olması gerek r. Hâk m, hükmün 
amacını bel rlerken gerekçeye ve kom syon çalışmalarına bakmalıdır.

Örneğ n, genel şlem koşulu olarak borçlunun haf f kusurundan 
sorumlu olmayacağını öngören sorumsuzluk kaydının geçerl  olup olmadığını 
bel rlerken d kkate alınacak hüküm, TBK m. 115 değ l, TBK m. 114’tür92. 
Z ra st snalar b r kenara bırakılırsa, TBK m. 115’e göre bu tür b r kayıt 
zaten geçerl d r. Ancak bu kayda geçerl l k tanınırken, tarafl arın eş t 
müzakere gücüne sah p olduğu düşünces nden hareket ed lm şt r. Doktr nde 
de haklı olarak bel rt ld ğ  üzere, genel şlem koşulu söz konusu olduğunda 
müzakere şansı ortadan kalktığı ç n kaydın geçerl l ğ n  bel rlerken b reysel 
sözleşmelere nazaran daha sıkı b r denet m uygulanmalıdır. Öyle k , b reysel 
sözleşme hal nde geçerl  olab lecek b r sorumsuzluk kaydı genel şlem koşulu 
olarak öngörüldüğünde, söz konusu kayıt hakkında TBK m. 25’e dayanarak 
hükümsüzlük yaptırımı uygulanab lmel d r93.

Doktr nde genel şlem koşulunun varlığı hal nde, TBK m. 114 hükmünün 
yedek hukuku kuralı olmaktan çıkıp, emred c  hukuk kuralına dönüşeceğ  ler  
sürülmekted r94. Bunun da ötes nde genel şlem koşulu olarak öngörülen ve 
haf f kusurdan dolayı sorumluluğu kaldıran kaydın kes n hükümsüz sayılacağı 
yönünde TBK m. 115 ve m. 116’ya b r fıkra eklenmes n n sabetl  olacağı da 
bel rt lmekted r95. N tek m İsv çre hukukunda 2000 yılında görüşülen W dmer 
Tasarısında (Sorumluluk Hukukunun Rev zyonu ve Uyumlaştırılması Kanunu 
Ön Tasarısında) şöyle b r düzenleme öngörülmüştü: “Ölüm neden yle 
doğan sorumluluğu, f z ksel ve ruhsal bütünlüğü ya da çevreye yapılan 
saldırılardan doğan sorumluluğu sınırlandıran ya da kaldıran anlaşmalar 
kes n hükümsüzdür. Yukarıda sayılanlar dışında kalan zararlar bakımından 
yapılan sorumsuzluk anlaşmaları, ( ) zarar veren n ağır kusuru varsa, ( ) 
zarar gören borçlunun h zmet ndeyse, ( ) dar  z n veya mt yaza dayanarak 
yürütülen b r faal yetten sorumluluk doğmuşsa, ( v) sorumsuzluk kaydı genel 
şlem koşulları arasında yer alıyorsa kes n hükümsüzdür” (m. 57)96.

İsv çre doktr n nde genel şlem koşullarının yargısal denet me 
tab  olduğu gerekçe göster lerek, Tasarıdak  düzenleme c dd  şek lde 
eleşt r lm şt r. Genel şlem koşulu olarak düzenlenen sorumsuzluk kaydını 
92  ATAMER, GİŞ, s. 218; HAVUTÇU, s. 174.
93  AKMAN, s. 98; ÇINAR, s. 181.
94  ATAMER, Armağan, s. 314.
95  HAVUTÇU, s. 197, dn. 495; AKMAN, s. 93, 94, dn. 26.
96  Hükmün çev r s  ç n bkz. BAŞALP, s. 89.
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her durumda geçers z sayan hükümle, sözleşme özgürlüğüne aşırı ölçüde 
müdahale ed lm ş olacağı vurgulanmıştır. Bunun dışında her k  tarafın da 
tac r olduğu l şk lerde de aynı hükmün uygulanması le tac r n gereks z 
yere korunmuş olacağı bel rt lm şt r. N tek m bu eleşt r ler karşısında Tasarı 
kanunlaşamamıştır97. Kanaat m zce, Tasarıdak  son fıkra le “zayıf durumda 
olan müşter y  koruyalım” derken, tab r  ca zse “g r ş mc  öldürülmüş” 
ve sözleşme adalet  bu kez g r ş mc  aleyh ne haksız şek lde bozulmuştur. 
Hâlbuk  amaç, tarafl ar arasındak  menfaat denges n  korumaktır. İçer k 
denet m  le bu denge zaten sağlanmaktadır. Sorumsuzluk kayıtlarını her 
durumda geçers z sayarak, tarafl arın radeler ne aşırı ölçüde müdahale etmek 
doğru değ ld r. Z ra nad r de olsa sorumsuzluk kaydına karşılık müşter n n 
menfaat tem n etmes  mümkündür. Ancak hayatın olağan akışı ç nde bu tür 
durumlarla sık karşılaşılmadığı ç n menfaat tem n ed ld ğ n  spat etme külfet  
g r ş mc ded r. Genel şlem koşulları genell kle yazılı yapıldığından, g r ş mc  
spat konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Sonuç olarak, den leb l r k , hâk m 

sözleşme l şk s n  ancak b r bütün olarak değerlend r ld kten sonra ölçüsüz 
hlal n söz konusu olup olmadığına karar vermel  ve ölçüsüz hlal n varlığı 

hal nde sorumsuzluk kaydını kes n hükümsüz saymalıdır. 

Ölçüsüz hlal n söz konusu olup olmadığını bel rlerken, hlal ed len 
menfaat n n tel ğ n  d kkate almak gerek r. Örneğ n, müşter ler n vücut 
bütünlüğünü hlal eden b r sorumsuzluk kaydı genel şlem koşulu olarak 
öngörüldüğünde, ölçüsüz hlal n mevcut olduğu kabul ed lmel  ve söz konusu 
kayda hukukî geçerl l k tanınmamalıdır. Aynı durum, bel rl  b r z n dâh l nde 
yürütülen ve alanında uzman sayılan avukat, hek m g b  k ş ler n haf f 
hmaller nden sorumlu olmayacaklarını öngören kayıtlar ç n de geçerl d r98. 

Kanaat m zce b reysel sözleşmelerde dah  geçerl  kabul ed lmeyen bu tür 
sorumsuzluk kayıtları, genel şlem koşulu olarak öngörüldüğünde evlev yetle 
hükümsüz sayılmalıdır.

G r ş mc  sorumsuzluk kaydı le müşter s n n menfaat n  hlal ederken, 
d ğer taraftan da sözleşmeye koyduğu hükümlerle ona b r takım menfaatler 
sağlamış olab l r. Eğer hlal ed len ve sağlanan menfaat arasında büyük 
ölçüde denge sağlanmışsa, ölçüsüz mağdur yet n varlığından bahsed lemez. 
Örneğ n, sözleşmede hem haf f hmale yönel k sorumluk kaydına yer 
ver lm ş hem de müşter  ç n kapsamlı b r s gorta alacağı öngörülmüş ya 
da çok uygun b r f yat öner s nde bulunulmuşsa, söz konusu kayıt geçerl  
97  BAŞALP, s. 91.
98  ATAMER, GİŞ, s. 214.
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kabul ed leb l r. Ancak bunun ç n sorumsuzluk kaydının TBK m. 115 ve m. 
116’dak  sınırlamaları da hlal etmem ş olması gerek r99. Buna karşılık somut 
olayın şartları değerlend r ld ğ nde, s gorta korumasının çok sınırlı olduğu 
anlaşılırsa, sorumsuzluk kaydının hükümsüzlüğüne karar ver lmel d r100. 
Sonuç olarak sözleşmey  b r bütün olarak değerlend rmeden sorumsuzluk 
kaydının geçerl l ğ  hakkında karar ver lmemel d r.

Normal şartlarda hâk m ölçüsüz mağdur yet n söz konusu olup 
olmadığını kend s  takd r edecekt r. Bununla b rl kte Alman hukukunda 
oldukça sık karşılaşılan bazı sorumsuzluk kayıtlarının ölçüsüz mağdur yete 
yol açtığı kar ne olarak kabul ed lm ş ve bu tür b r kayıtla karşılaşan hâk m n 
kes n hükümsüzlüğe karar vereceğ  hükme bağlanmıştır (BGB § 309/7, 
8)101. Türk hukukunda se hâk m bu sonuca ancak takd r yetk s n  kullanarak 
ulaşab l r.

Burada üzer nde durulması gereken başka b r konu, çer k denet m n n 
kapsamına hang  sorumsuzluk kayıtlarının dâh l ed lmes  gerekt ğ d r. Bu 
99  BAŞALP, s. 396.
100  ATAMER, GİŞ, s. 216.
101  BGB §309’a göre; “Kullananın gerek kend s n n hmalle gerek yasal tems lc s n n veya 

fa yardımcısının hmal veya kasıtlı b r davranışla sözleşmeden doğan b r yükümlülüğe 
aykırı davranmaları sonucunda d ğer tarafın yaşam, sağlık, vücut bütünlüğüne ver len 
zararlardan sorumluluğu kaldıran veya sınırlandıran kayıtlar, aynı şek lde kullananın 
gerek kend s n n ağır hmalle gerek yasal tems lc s n n veya fa yardımcısının kast veya ağır 
hmal  b r davranışla sözleşmeden doğan b r yükümlülüğe aykırı davranmaları sonucunda 

karşı tarafa ver len d ğer zararlardan dolayı sorumluluğu kaldıran veya sınırlandıran 
kayıtlar, d ğer taraftan satılanın veya mal ed len şey n ayıplı olması hal  dışında kullananın 
sorumlu olduğu b r yükümlülük hlâl  sebeb yle d ğer tarafın sözleşmeden dönme hakkını 
kaldıran veya sınırlandıran kayıtlar, bunun yanı sıra kullanan karşısındak  sözleşme 
tarafının kullanana karşı sah p olduğu onarım ve değ şt rme talepler  dâh l olmak üzere 
ayıba karşı tekeff ülden doğan haklarını tamamen veya kısmen ortadan kaldıran, üçüncü 
k ş lere karşı taleplerle sınırlandıran veya önceden üçüncü k ş lere karşı yargısal yollara 
başvurulmasına bağlı tutan, ayrıca kullanan karşısındak  sözleşme tarafına onarımın 
sonuçsuz kalması hal nde seç m ne göre sözleşmeden dönme hakkını açıkça tanımadan, onun 
kullanana karşı ayıba karşı tekeff ülden doğan talepler n -tekeff ülün konusu b r nşaat yapma 
borcu değ lse-tamamen veya kısmen onarım le sınırlandıran, bunun dışında kullananın 
özell kle nak l, yol, şç l k ve yedek parça masrafl arı şekl ndek  onarım amacıyla yapılacak 
masrafl arı karşılama yükümlülüğünü kaldıran veya sınırlandıran ya da kullananın onarım 
yükümlülüğünün doğmasını vazın önceden tamamen veya ayıpla orantısız olarak büyük b r 
kısmının ödenmes ne bağlı tutan, aynı şek lde kullananın karşısındak  sözleşme tarafının 
g zl  ayıpları hbar süres n  ca z olandan daha kısa b r süre olarak bel rleyen, n hayet 
d ğer tarafın kullanana karşı ayıp sebeb yle sah p olduğu talep haklarının zamanaşımına 
uğramasını kolaylaştıran veya talepler n zamanaşımı süres n , kanunî zamanaşımı süres n n 
başlangıcından t baren b r yıldan daha kısa b r süre olarak bel rleyen ve genel şlem 
koşulları çer s nde yer alan kayıtlar, kanunî düzenlemeden sapmanın ca z olduğu hallerde 
b le hükümsüzdür.” Hükmün tercümes  ç n bkz. HAVUTÇU, s. 238-240.



El f AYAN

Gaz  Ün vers tes  Hukuk Fakültes  Derg s  C. XX, Y. 2016, Sa. 3 31

noktada öncel kle hlal ed len hükmün hukukî n tel ğ ne d kkat ed lmel d r. 
Kanaat m zce, emred c  hükümlere aykırı olan sorumsuzluk kayıtları hakkında 
ayrıca çer k denet m ne başvurmaya gerek yoktur. Söz konusu denet m, 
esasen yedek hukuk kurallarından ayrılan sorumsuzluk kayıtlarının akıbet n  
bel rlerken önem taşımaktadır102.

Örneğ n, genel şlem koşulları arasında borçlunun ağır kusurlu 
davranışından sorumlu olmadığı yönünde b r sorumsuzluk kaydı mevcut 
olsun. Bu halde TBK m. 25’e başvurmadan doğrudan sorumsuzluk kaydının 
hükümsüzlüğüne karar ver lmel d r. Z ra b reysel sözleşmelerle bu tür b r 
sorumsuzluk kaydı kararlaştırılamayacağına göre, genel şlem koşulları le 
h çb r şek lde kararlaştırılamaması gerek r. Evlev yet lkes  bu sonucu haklı 
kılar103. N tek m doktr nde de Türk Borçlar Kanununu yürürlüğe g rmeden 
önce b reysel sözleşmeler n kapsamında yer alsaydı geçerl  sayılab lecek b r 
sorumsuzluk kaydının, çer k denet m ne l şk n savunulan görüşlerden b r ne 
(kamu düzen ne aykırılık, ahlaka aykırılık, gab n, hakkın kötüye kullanılması 
yasağı g b ) başvurularak geçers z sayılab leceğ  haklı olarak savunulmakta 
d 104.

Buna karşılık sorumsuzluk kaydının haf f kusuru konu aldığı b r 
ht malde, öncel kle TBK m. 115 ve m. 116’dak  st sna  haller n söz konusu 

olup olmadığı araştırılmalıdır. Buna göre borçlu eğer banka ya da taşıma 
ş rket  g b  uzman b r k ş yse, TBK m. 115/f. 3’e göre söz konusu sorumsuzluk 
kaydı çer k denet m ne başvurmadan doğrudan kes n hükümsüz sayılmalıdır. 
Eğer borçlu uzman b r k ş  değ lse ve alacaklı le aralarında h zmet l şk s  
bulunmuyorsa, artık bu kaydın akıbet  TBK m. 25’e göre bel rlenmel d r. 
Benzer değerlend rmeler fa yardımcıları bakımından da yapılab l r.

Genel şlem koşulu olarak öngörülen sorumsuzluk kayıtları sadece kusur 
kapsamında değ l, müşter  leh ne seç ml k hakların sınırlandırılması, normalde 
mücb r sebep teşk l etmeyecek haller n mücb r sebep olarak bel rt lmes , 
müşter ye uğradığı zarar kalemler nden sadece bell  b r bölümünü talep yetk s  
ver lmes  (mesela borçlunun sadece f l  zarardan sorumlu tutulması, yoksun 
kalınan karın sorumluluk dışı bırakılması), zamanaşımı süres n n kısaltılması 
şekl nde de karşımıza çıkab lmekted r. Bu haller gen ş anlamda sorumsuzluk 
anlaşması olarak değerlend r ld ğ nde, TBK m. 115 ve m. 116’ya dayanarak 

102  Aynı yönde bkz. ÇINAR, s. 213 vd. 
103  AYAN, s. 163.
104  TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 887.
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hükümsüzlük yaptırımı uygulanab l r. Bu çözüm tarzı kabul ed lmese dah  en 
azından TBK m. 25’e dayanarak yedek hukuk kurallarını hlal eden durumlar 
ç n kural olarak kes n hükümsüzlük yaptırımı uygulanmalıdır. Ancak tarafl ar 

arasındak  denge bozukluğu başka şek lde telaf  ed lm şse, artık sorumluluğu 
sınırlandıran bu tür kayıtlar geçerl  kabul ed lmel d r105.

İçer k denet m  sonucunda sorumsuzluk kaydı le dürüstlük kuralının 
ölçüsüz şek lde hlal ed ld ğ  sonucuna varılırsa, bu kayıt hakkında TBK m. 
27/f. 2, b. 1 gereğ nce kısm  hükümsüzlük yaptırımı uygulanmalıdır. Buna 
karşın g r ş mc  “söz konusu kayıt olmasaydı sözleşmey  h ç yapmayacaktım” 
yönünde b r beyanda bulunursa, onun bu beyanına hukukî geçerl l k tanınıp 
tanınmayacağı, yan  TBK m. 27/f.2, b. 2 anlamında kısm  hükümsüzlüğün 
tam hükümsüzlüğe dönüşüp dönüşmeyeceğ  konusunda doktr nde görüş 
b rl ğ ne varılamamıştır. B r görüşe göre106, TBK m. 27/f. 2 hükmü, BGB 
§ 306 çerçeves nde değerlend r lmel d r. Buna göre kural olarak kısm  
hükümsüzlük yaptırımı kabul ed lm ş olsa dah  sorumsuzluk kaydı dışındak  
d ğer hükümlerle sözleşme l şk s ne devam etmek g r ş mc  açısından aşırı 
güçlük oluşturacaksa, sözleşme tamamen hükümsüz sayılmalıdır.  Buna 
karşılık kanaat m zce üstün tutulması gereken d ğer görüşe göre107, burada 
kısm  hükümsüzlüğün tam hükümsüzlüğe dönüşmes ne mkân veren TBK m. 
27/f. 2, b. 2 hükmü uygulanmamalıdır. Aks  halde g r ş mc  b r bütün olarak 
sorumluluktan kurtulur, müşter  se normalde sah p olduğu hakların b r kısmını 
kaybeder. Gerçekten lk görüşün kabulü hal nde, zayıfı korumak şekl ndek  
temel amaç da gerçekleşmem ş olur. Bu noktada yürürlük denet m  ç n TBK 
m. 22’de öngörülen “…düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı 
d ğer hükümlerle sözleşmey  yapmayacak olduğunu ler  süremez” yönündek  
hüküm, kıyasen çer k denet m nde de uygulanmalıdır.

 SONUÇ

Türk Borçlar Kanununda borçlunun sorumluluğunun oldukça ağır b r 
şek lde öngörülmes  karşısında borçlu, ya b reysel sözleşmelerle ya da genel 
şlem koşulları arasında yer alan sorumsuzluk kayıtları le kend  durumunu 
y leşt rmeye çalışmaktadır. Kanun koyucu, tarafl ar arasındak  menfaat 

denges n  koruyab lmek ç n sınırlı da olsa bu sorumsuzluk kayıtlarına hukukî 
geçerl l k tanımıştır (TBK m. 115, m. 116). Karşılıklı müzakereler sonucunda 
105  ATAMER, GİŞ, s. 249.
106  HAVUTÇU, s. 146; KAPLAN, İbrah m; “Banka Standart Sözleşmeler  ve Banka Genel 

İşlem Şartları”, BATİDER, C. 16, S.2, Aralık 1991, s. 67; KOCAMAN, s. 1113, 1114.
107  ATAMER, Sempozyum, s. 62; ATAMER, Armağan, s. 319; ALTOP, s. 41; ARIKAN, s. 73.
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kabul ed len sorumsuzluk kayıtları bell  hallerde geçers z sayılırken, “tazm nat 
alacağını kaybeden alacaklının borçluya nazaran sosyal ve ekonom k açıdan 
daha elver şs z b r durumda bulunab leceğ ” gerçeğ nden hareket ed lm şt r. 
Bu tür durumlar, genel şlem koşullarındak  sorumsuzluk kayıtlarında daha 
yoğun b r şek lde karşımıza çıkmaktadır. Z ra b reysel sözleşmeler n aks ne, 
genel şlem koşullarında alacaklı sorumsuzluk kaydı üzer nde değ ş kl k 
yapma şansına sah p değ ld r. Bu nedenle genel şlem koşulu olarak öngörülen 
sorumsuzluk kayıtlarının geçerl l ğ ne b raz daha mesafel  yaklaşılmalıdır. 
Öyle k , b reysel sözleşme olarak düzenlenseyd  geçerl  sayılab lecek b r 
sorumsuzluk kaydı genel şlem koşulu şekl nde hazırlandığı ç n geçers z 
sayılab lmel d r. Ancak bunun ç n sorumsuzluk kaydı le müşter n n 
menfaatler n n ölçüsüz b r şek lde hlal ed lm ş olması gerek r (TBK m. 25). 
Yoksa yedek hukuk kurallarından sapılmış olması, tek başına ölçüsüz hlal n 
mevcut olduğu anlamına gelmez. Z ra genel şlem koşullarındak  sorumsuzluk 
kaydına karşılık müşter n n menfaat n  koruyan başka hükümler de bulunab l r. 
Bu g b  hallerde sorumsuzluk kaydına hukukî geçerl l k tanımak gerek r.
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