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İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMA 

(İkinci Öğretim) 

 

OLAY: 

Müteahhit Bay (A), Beyoğlu Belediyesi’ne ait araziye ilköğretim inşaatına ilişkin ihaleyi kazanır ve 
taraflar arasında yapılan 10.04.2015 tarihli sözleşme ile (A)’nın onsekiz ayın sonunda inşaatı 
tamamlayarak teslim edeceği kararlaştırılır. Sözleşmenin kurulmasından sonra inşaat için 
Belediye’den alınması gereken ruhsat ve izinler hakkında başvuruda bulunan (A)’nın bu izni alması ve 
arazinin işgallerden arınmış şekilde inşaata elverişli olarak teslim edilmesi, Belediye’de işlerinin 
anlayamadığı bir şekilde yavaş ilerlemesi sonucunda on ayı bulur. Sonrasında (A) derhal inşaata başlar 
ise de, inşaatı kararlaştırılan tarihte teslim edemez. Teslim tarihinde inşaatın %83’ü tamamlanmış 
olup, Belediye gönderdiği ihtarname ile sözleşmenin feshedildiği ve sözleşmede kararlaştırılan bedelin 
talep edildiği bildiriminde bulunur.  

(A)’nın çocukluk arkadaşı (Ç), onun içinde bulunduğu maddi sıkıntıların farkında olduğu için, (A)’nın 
kendisine olan 5.000 TL borcunu ödemesine gerek bulunmadığını söylemiş ise de (A) ısrarla borcunu 
yerine getirmek istemektedir. 

SORULAR: 

1. Belediye tarafından yapılan fesih bildiriminin geçerli olup olmadığını ve sonuçlarını 
değerlendiriniz. Fesih beyanının, (A)’nın sözleşmede kararlaştırılan bedelin yarısından feragat etmesi 
bozucu şartına bağlı olarak yapılması ihtimalinde vereceğiniz cevap değişir mi? 

2. Belediye’nin talep etmekte olduğu bedele dayanak sözleşme maddesinin; “‘İdarece verilen süre 
uzatımı hariç, iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenici sözleşme 
bedelinin %0,05 (Onbinde beş) oranında gecikme cezası ödeyecektir” şeklinde olması halinde;  

a.Bu sözleşme hükmünün niteliği ve özellikleri nedir?  

b. Bu sözleşme hükmü gereği kararlaştırılan bedelin talep edilip edilmeyeceğini somut olayın 
özellikleri çerçevesinde değerlendiriniz.  

3. (A)’nın beton satın aldığı Bay (B), biran önce alacağına kavuşmak için (A)’yı ödeme yapması 
konusunda sıkıştırmaya başlayınca, (A)’nın kayınbiraderi (K)’nın, (B) ile anlaşarak bu borcu 
kendisinin yerine getireceğini söylemesi ihtimalinde;  

a. (B) ile (K) arasındaki hukuki ilişkinin niteliğini değerlendiriniz.  

b. (B)’nin, alacağına kefil olan (T)’ye başvurması mümkün müdür? 

4. a. (Ç)’nin beyanının hukuki sonuçlarını da değerlendirerek, (A)’nın borcunu yerine getirmek için 
başvurabileceği bir imkan olup olmadığını açıklayınız.   

b. (A)’nın ısrarlarına dayanamayarak ödemeyi kabul eden (Ç)’nin, (A)’nın bu borcunu bankadan kredi 
alarak ödediğini öğrenmesi üzerine sinirlenerek (A)’dan faiz talebinde bulunması mümkün müdür?  
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