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İFAYA EKLENEN CEZAİ ŞART 

 

Ticari sözleşmeler başta olmak üzere özel hukuk sözleşmelerinin tamamında oldukça 

önemli bir yere sahip olan cezai şart kavramı özetle, borçlunun sözleşme hükümlerine 

aykırı davranması halinde alacaklıya ödemeyi taahhüt ettiği tazminat olarak 

nitelendirilebilir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (“TBK”) 179. maddesinde; 

seçimlik ceza koşulu, ifa ile birlikte istenebilecek cezai şart ve dönme cezası olmak 

üzere üç çeşit cezai şart düzenlenmektedir. İfa ile birlikte istenebilen cezai şart öğretide 

“ifaya eklenen cezai şart’’ olarak adlandırılmakta olup 179. maddenin ikinci 

fıkrasında düzenlenmektedir. İfaya eklenen cezai şart, gecikme cezası olarak da ifade 

edilmekte ve esasen borcun belirlenen zamanda veya yerde ifa edilmediği takdirde 

alacaklıya hem borcun ifasını hem de bu sebeple uğramış olduğu zararlarının 

tazminini talep etme hakkı tanımaktadır. 

 

Sözleşmeye eklenen, gecikilen her gün, hafta veya ay için para ödeneceğine dair hükümler 

de ifaya eklenen cezai şart olarak nitelendirilmektedirler. Nitekim Yargıtay 15. Hukuk 

Dairesi de 1992/5923 E. 1993/4091 K. Numaralı kararında taraflar arasında akdedilmiş 

olan eser sözleşmesinde hüküm altına alınan aylık cezai şart tutarını ifaya eklenen cezai 

şart olarak kabul etmiş, ifaya eklenen cezai şartın niteliğinin de gecikme cezası olduğunu 

belirtmiştir. Belirtmek gerekir ki ifaya eklenen cezai şart türünün borcun zamanında veya 

yerinde ifa edilmemesi halinde talep edilmesi emredici hüküm olmayıp taraflar bunların 

dışında kalan ihlal halleri için de ifaya eklenen cezai şarta aralarında karar 

verebileceklerdir. 

 

Yine TBK madde 179’a göre, taraflar arasındaki sözleşmede yer alan ceza koşulu 

bedelinin talep edilebilmesi için alacaklının feragatinin bulunmaması, ayrıca borcun 

ifası sırasında alacaklı tarafından ihtirazi kayıt ileri sürülmesi gerekmektedir. Bu 

husus da Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 2018/3338 E. 2019/1771 K. Sayılı kararında 

“Taraflar arasında düzenlenen üç ayrı sözleşmede kararlaştırılan cezai şart ifaya ekli 

cezai şart niteliğinde olup, bozma ilamında da belirtildiği üzere bu cezanın istenilmesi 

için teslim anında talep hakkının saklı tutulması veya sözleşmede ihtirazi kayda gerek 

olmaksızın cezai şart talep edilebileceğine ilişkin bir hüküm bulunması gerekir.” 

hükmü ile açıklanmıştır. 
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Bu ihtirazi kayıt bildiriminin ne zaman borçluya bildirilmesi gerektiği ve şeklinin ne 

olacağı konusunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bildirim zamanına 

ilişkin olarak doktrin ve Yargıtay uygulamasında ifayı kabulden önce, kabul 

sırasında veya en geç kabulden hemen sonra yapılması gerektiği kabul edilmektedir. 

Bildirimin şekline ilişkin olarak ise herhangi bir şekil şartı bulunmasa da bildirimin 

yapıldığının ispat yükümlülüğü alacaklıda olduğundan yazılı bir bildirimin mevcut 

olması önem arz etmektedir. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi bildirimin ispatına yönelik 

olarak 2016/943 E. 2018/5487 K. sayılı kararında "Taraflar arasında imzalanan 

09.10.2009 tarihli Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde teslim, iskân şartına 

bağlanmakla, bu itibarla ifaya ekli cezai şart mahiyetindedir. Talep edilebilmesi için 

teslimde ihtirazı kayıt ileri sürülmesi gerekmektedir. Bu yönde iddia ve ispat da 

bulunmadığından bu talebin reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı 

gerekçe ile talebin kabulünde isabet görülmemiştir." şeklinde hüküm kurmuştur. Sözleşme 

taraflarının tacir olduğu durumlarda ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 

18/3 hükmü göz önüne alınarak bildirimin noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, 

telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta 

sisteminden birisi vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik 

sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  


