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(B), İstanbul’da yapılacak olan “5-6 Haziran 2014 Avrupa Alışveriş Festivali” kapsamında festivale 

katılacak olan esnaf (Z) ile 01.04.2014 tarihinde yaptığı anlaşma gereği, 100 parça ürünü festivalin ilk 

günü (Z)’ye teslim edecek, bunun karşılığında 5.000 TL bedel aynı gün kendisine ödenecektir. (B), 

05.06.2014 tarihinde malları teslim etmiş ancak (Z), (B)’nin defalarca talep etmesine rağmen henüz 

ödemeyi gerçekleştirmemiştir. 

 

(Z)’nin ürün ihtiyacını karşılayacak olan (B), tekstil atölyesi sahibi (A) ile 01.04.2014 tarihinde bir 

sözleşme yapar. Bu sözleşmeye göre (A), (B)’nin vereceği (Z)’ye ait katalogda yer alan her bir ürün 

için belirlenen 3 farklı çeşitten birini katalogdan seçecek ve seçilen ürünü katalogda belirtilen şekilde 

hazırlayıp, bu şekilde oluşturulacak 100 parça ürünü festivalin ilk günü (B)’ye teslim edecek, karşılığı 

olan 3.000 TL’yi ise (B), 07.06.2014 tarihinde ödeyecektir. Taraflar arasındaki sözleşmede, borçların 

ifasında yaşanacak aksaklıklar için günlük 200 TL bedel ödeneceği kararlaştırılmıştır. 

 

SORULAR 

S-1) a)Festival komitesi, 30.03.2014 tarihinde, festivalin İstanbul yerine Berlin’de yapılması kararını 

almış olsaydı; Kararı 05.04.2014 tarihinde öğrenen (Z),  durumu bilmeyen (B)’ye karşı hangi 

imkân(lar)dan faydalanabilirdi? Kullanılan imkânın sonuçlarını da açıklayarak belirtiniz. 

 

CEVAP: (Z)’nin kararı öğrenmesi üzerine başvurabileceği imkan, hata sebebiyle 

sözleşmenin iptalini talep etmektir. Bu hak, hatanın öğrenilmesinden itibaren bir yıllık 

hak düşürücü süre içerisinde kullanılması gereken bir yenilik doğurucu haktır.  

 

Sözleşme, 01.04.2014 tarihinde kurulmuş olduğundan, sözleşmenin yapılmasından önce 

yani 30.03.2014 tarihinde alınan karar sebebiyle, (Z)’nin esaslı saik hatasına düştüğünü 

ileri sürmesi mümkündür. Zira sözleşmenin kurulması esnasında bu karar mevcuttur. 

Z’nin iradesinin oluşumuna etki eden husus ile gerçek durum arasında sözleşmenin 

kurulduğu sırada uygunsuzluk vardır.  

 

Saikte yanılma, kural olarak esaslı sayılmaz. Ancak, TBK m. 32 uyarınca, yanılanın, 

yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük 

kurallarına uygun olması hâlinde yanılma, esaslı sayılır. Ancak bu durumun karşı 

tarafça da bilinebilir olması gerekir. 

 

Bozucu yenilik doğuran bir hak olan iptal hakkı karşı tarafa yöneltilen tek taraflı bir 

beyanla kullanılır, dava açılması gerekmez. Bu imkanın kullanılması ile sözleşme 

geçmişe etkili olarak kesin hükümsüz olur ve karşı taraf da sözleşme ile bağlılıktan 

kurtulur.  
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b) Malların teslim tarihinin 4 Haziran olarak kararlaştırılmış olması ihtimalinde, (Z) bu kararı malların 

teslimi gerçekleştirildikten sonra öğrenmiş olsaydı; (B)’nin teslim ettiği malların akıbeti ne olurdu? 

Açıklayınız. 

 

CEVAP: Mal tesliminin, 4 Haziran olarak kararlaştırılması ihtimalinde, yani teslim 

gerçekleştikten ancak henüz karşı edim ifa edilmeden kararın öğrenilmesi ihtimalinde, 

(Z)’nin hata sebebiyle sözleşmeyi iptal hakkını kullanması üzerine geçmişe etkili olarak 

sona eren sözleşme ilişkisi gereği ifa edilmiş olan malların iadesi gerekecektir.   

 

Şayet taşınır mülkiyetinin devri işleminin sebepten soyut olduğu görüşü kabul edilirse, 

iptal imkanı borçlandırıcı işlemi sona erdireceğinden tasarruf işlemi sebepten soyut 

olduğundan onun geçerliliğini etkilemeyeceğinden mülkiyet geçerli bir şekilde 

devredilmiş olacaktı. Mülkiyet hakkının devri görünümünde olan tasarruf işleminin 

geçerliliği iptal hakkının kullanılmasından etkilenmeyecek, Z malların mülkiyetini sona 

eren sebebe dayanarak elinde tuttuğundan ve mülkiyet hakkını elde ettiğinden 

zenginleşmiş olacak ve karşı taraf B ise fakirleşmiş olacaktır. Burada iptal sonrası teslim 

edilen malların iadesi talebi sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanır.  Burada 

sonradan ortadan kalkan sebebe dayanan zenginleşmenin iadesi talebi söz konusudur.  

 

Şayet taşınırın mülkiyetinin devri işlemi sebebe bağlı bir işlem ise bu ihtimalde iptal 

hakkının kullanılmasıyla tasarruf işlemi sebebe bağlı olduğundan ve borçlandırıcı işlem 

iptal hakkı ile geriye etkili olarak sona erdirildiğinden, borçlandırıcı işleme bağlı olan 

tasarruf işlemi de sona ermiş sayılacak ve Z malların mülkiyetini kazanmamış olacaktır. 

Bu ihtimalde mülkiyet hakkını nezdinde tutmaya devam eden B’nin iade istemi ise 

mülkiyet hakkına dayanacak ve B istihkak talebiyle malların iadesini sağlayabilecektir. 
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S-2) a) (Z)’nin 08.06.2015 tarihinde 5.000 TL bedeli ödeme teklifinde bulunması ihtimalinde, (B)   ne 

gibi taleplerde bulunabilirdi? Açıklayınız. 

 

CEVAP: Sözleşmede 5 Haziranda ödeneceği kararlaştırılan yani bu tarihte muaccel 

olan bedel ödeme borcunun 8 Haziran 2015’de ifasının teklif edilmesi durumunda, daha 

önce borcu vadesinde ifa etmeyen (Z) temerrüde düşmüş olacaktır. Zira taraflar 

arasında belirli vade bulunmaktadır ve artık TBK m. 117/II uyarınca temerrüt ihtarına 

da gerek bulunmamaktadır. Z,  1 yıldır temerrüt durumundadır ve B henüz 

temerrüdün genel sonuçlarından olan haklarını kullanmamıştır. 

 

Artık temerrüt sonrasında ifa teklifinde bulunan (Z)’den (B)’nin bu ifa teklifinin 

yanısıra para borcunda temerrüt gerçekleştiği için, borçlunun temerrüde düştüğü günü 

takip eden tarihten borcun ifası tarihine kadar işleyecek olan temerrüt faizini talep 

etmesi mümkündür. Şayet B, faiz hakkını saklı tutmadan Z’nin ödeme talebini kabul 

ederse 1 yıldır işlemiş olan yıllık %9 oranındaki temerrüt faizini talep etme imkanını 

TBK m.131 gereği kaybedecektir.Faiz hakkını saklı tutup aynen ifa talebini kabul eden 

borçlu daha sonra işlemiş olan temerrüt faizine ilişkin talep hakkını Z’ye 

yöneltebilecektir. 

 

Para borçlarında TBK m. 120 uyarınca, gecikme tazminatını karşılamak üzere temerrüt 

faizi ödeneceği kabul edilmiştir. Şayet zararı temerrüt faizinden fazla ise alacaklı, aşan 

kısmın tazminini istemek hakkına da sahiptir.  

 

Temerrüt ödeme borcunun doğumu için borçlunun kusuru ya da zararın varlığı 

gerekmez. Borçlu temerrüde düşmede kusuru bulunmasa da para borcu için temerrüt 

faizi ödemekle yükümlüdür. Zararın da ispatı gerekmez zira bu faiz alacaklının 

kanunen farzedilen zararını tazmin için kanunen kabul edilen bir götürü tazminat 

niteliğindedir.  
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 b) Daha fazla beklemek istemeyen (B)’nin (Z)’den olan alacağını (X)’e devretmesi ve bu durumdan 

habersiz olan (Z)’nin de (B)’ye ödeme yapması ihtimalinde, borcun ödenmesi için kendisine başvuran 

(X)’e karşı (Z)’nin ileri sürebileceği bir savunma imkânının bulunup bulunmadığını değerlendiriniz.   

CEVAP: Alacaklı (B)’nin alacağını (X)’e devretmesi ancak bu durumdan haberi 

olmayan (Z)’nin (B)’ye ifada bulunması halinde, (Z)’nin TBK m. 186 uyarınca, bazı 

şartlarla borcundan kurtulması mümkündür. Buna göre, (Z), alacağın devredildiği, 

devreden veya devralan tarafından kendisine bildirilmemişse, önceki alacaklıya 

iyiniyetle ifada bulunduğunu ispat ederek borcundan kurtulabilir. Artık borç ifa ile 

sona ermiş olacağından alacağı devralan (X)’in de alacak hakkını kaybetmesi söz 

konusu olur ve (Z)’ye başvuramaz.  
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S-3) Somut olayın özelliklerini dikkate alarak, (A)’nın borcunun niteliğini belirtiniz. (B)’nin, (A)’nın 

hazırlamasını istediği ürünlerin her birini tek tek katalogda belirtmesine rağmen, sözleşmede, (A)’ya 

her bir ürün için diğer iki çeşitten birini seçerek ürünleri hazırlama imkânı tanındığı ihtimalde 

cevabınız değişir mi? Şayet değişirse nitelendirmeden doğacak fark(lar)ı belirtiniz. 

CEVAP: A’nın borcu seçimlik borç, nevi borcu, ürünleri hazırlama bakımından yapma ve teslim 

bakımından ise verme borcu niteliğindedir. Zira sözleşmenin kararlaştırılması sırasında 

borçluya ifanın hangi edimle yapılacağını seçme imkanı tanındığı borç seçimlik borçtur. A’ya 

üçünden birini değil, belirlenen dışında kalan diğer iki çeşitten biri ile ifayı gerçekleştirebilme 

imkanının ifa sırasında değil, sözleşmenin kurulması sırasında kararlaştırılması halinde ise 

burada seçimlik borçtan farklı olarak edimi değiştirme yetkisi( yedek edim yetkisi)nden 

bahsedilebilir. Bu her iki borç bakımından iki önemli farklılık şudur. Seçimlik borçta 

taraflardan birisi borcun konusunu seçme imkanı tanınmakla henüz borcun konusu belirli 

olmayıp belirlenebilir niteliktedir. Bu sebeple hangi imkanın seçildiği belirtilmeden borcun 

konusu belirli hale gelmez. Edimi değiştirme yetkisinde ise borcun konusu belirlidir. Ancak 

diğer tarafa bu edim dışında diğer iki edimden biri ile ifayı gerçekleştirme yetkisi tanınmakta 

olup, borcun konusunu değiştirebilme imkanı tanınmıştır. Bir diğer önemli fark brcun 

konusunun imkansızlığında görülür. Şayet seçimlik borçtan birisi henüz seçim hakkı 

kullanılmadan imkansızlaşır ise diğer edimlerden biri veya diğeri borcun konusu olabilir. Ancak 

edimi değiştirme yetkisinde borcun konusu belirli olduğundan edimin imkansızlaşması 

nedeniyle imkansızlığın genel sonuçları burada uygulanacak olup, kendisine değiştirme yetkisi 

tanınan borçlunun diğer edimlerden birini seçerek borcunu ifa etmesi imkanı sona erecektir. 

Diğer sonucu seçim hakkı borçluya verildiği ihtimalde seçim henüz yapılmamış ise, alacaklının 

hangi edimin ifasını talep edebileceği henüz belirli değildir. Ancak edimi değiştirme yetkisinin 

tanındığı ve borçlunun değiştirme yetkisini kullanmadığı ihtimalde, alacaklı belirli olan asıl 

edimi talep edebilecektir.   



25.06.2015 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

 

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI  

Tek Numaralı Öğrenciler 

 
S-4) (A)’nın henüz teslimi gerçekleştirmeden, atölyesinde kendi kusuru olmaksızın 06.06.2014 

tarihinde çıkan yangında tüm malların telef olması ihtimalinde; (B)’nin zararının tazmini talebine 

karşı, (A)’nın, yangında kusuru olmadığı savunmasında bulunmasını da dikkate alarak taraflar 

arasındaki borç ilişkisinin akıbetini değerlendiriniz. 

 

CEVAP: Festivalin ilk günü yani 5 Haziran tarihinde teslimi gerçekleştirilmesi gereken 

malların, 6 Haziran tarihinde telef olması durumunda, sözleşmenin kurulmasından 

sonra gerçekleşen bu olgunun ifa imkansızlığı, yani sonraki imkansızlık teşkil edip 

etmediğinin değerlendirilmesi gerekir. 

 

Her ne kadar hazırlanan malların telef olması sözkonusu ise de, öncelikle imkansızlıktan 

bahsedilebilmesi için, ifanın elde edilemez hale gelmiş olması gerekir. Ancak nevinin 

telef olmayacağı kuralı (genus non perit) çerçevesinde bu malları teslim borcunun 

ifasının imkansızlığından bahsetmek mümkün değildir. 

 

Dolayısıyla, (B)’nin tazminat talebinin, malların, vadeden sonraki bir tarihte telef 

olduğu bilgisi dahilinde değerlendirilmesi gerekir. Bu aşamada ise artık sonraki ifa 

imkansızlığına dayanamayacak olan mütemerrit (A)’nın vadeden sonra gerçekleşen ve 

ifayı gereği gibi yerine getirmesine engel olan bu durumun sonuçlarına katlanması ve 

zarar talebini karşılaması gerekir. Zira TBK m. 119 uyarınca, temerrüde düşen borçlu, 

beklenmedik hal sebebiyle doğacak zarardan sorumludur.  

 

(A)’nın bu yangında kusuru bulunmadığı iddiası da tazminat sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. (A), ancak, TBK m. 119/II uyarınca, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını 

veya borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı bile beklenmedik halin ifa konusu şeye zarar 

vereceğini ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir. 
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 S-5) a) (A)’nın ürünleri zamanında teslim etmediği için (B)’nin de, (Z)’ye teslimi gerçekleştiremediği 

ihtimalinde; (B)’nin 05.04.2014 tarihinde (C)’nin 100 parça ürün için verdiği 2.000 TL lik teklifi 

sözleşme ile bağlı olduğu inancıyla reddettiğini ve ayrıca (B)’nin, (Z)’ye karşı 5.000 TL tazminat 

ödediğini dikkate alırsanız, (B)’nin (A)’ya karşı kullanabileceği menfaatine en uygun imkân 

hangisidir, bu imkân nasıl kullanılır? Açıklayınız. 

CEVAP: 

 

A ürünleri festivalin ilk günü olarak kararlaştırılan vadede teslim etmediği durumda öncelikle 

temerrüdünün şartlarının oluşup oluşmadığı ve şayet oluşmuş ise karşılıklı tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmelerde alacaklıya tanınan seçimlik haklardan kendisi için en uygunun hangisi 

olduğu ve bunu kullanıp kullanamayacağı hususu değerlendirilmelidir. 

 

Taraflar arasında malın hazırlanıp teslim edilmesi gereken tarih festivalin ilk günü olan 

5.06.2014 tarihidir. Taraflarca vade kararlaştırılmış olup, ifa mümkün, alacaklı kabule hazır ve 

borç muaccel olmuştur. Bu ihtimalde borçlunun temerrüdü gerçekleşir. Ancak sözleşmenin tam 

iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğu durumlarda B’nin kendisine tanınan seçimlik 

haklardan en uygunu seçebilmesi için mehil verilmesinin gerekli olup olmadığı durumu 

incelenmeli şayet gerekli ise süre verilmelidir. Ancak olayda kararlaştırılan vadede teslimin 

gerçekleşmediği ihtimalde alacaklının ifada menfaatinin kalmayacağı olaydaki veriler ışığı 

altında söylenebilir. Zira festival için ürün hazırlanmakta ve festivalin ilk günü teslim 

edilmesiyle ifada alacaklı için elde edilmek istenen amacı gerçekleştirecektir. Festivalin ilk günü 

teslimin yapılmaması durumunda alacaklının ifa menfaatinden bahsedilmez(TBK m.124). Bu 

durumda B, aynen ifa ve gecikme tazminatı hakkını kullanmakla da bu menfaati 

sağlayamayacağından, TBK m.125 hükmü gereği ya ifadan vazgeçerek olumlu zararını ya da 

sözleşmeden dönerek olumsuz zararının tazmini talep edebilir. Soruda hangi imkanın en uygun 

olduğu sorulduğundan alacaklının olumlu ve olumsuz zararından hangisinin daha fazla 

olduğuna bakmak gerekecektir. Bu ihtimalde olumsuz zararı (sözleşmede kararlaştırılan bedel- 

kaybettiği daha uygun sözleşme yapma imkanı) 3000-2000= 1000 TL fiili zarardır. Olumlu 

zararı ise fiili zarar kalemi olan 5.000 TL ile  5.000-3000 TL= 2000 TL mahrum kalınan kardan 

ibarettir. B’nin olumlu zararı bu ihtimalde 7.000 TL olmakla ve ayrıca B’nin cezai şart 

isteyebileceği de göz önüne alındığında B aynen ifadan vazgeçerek olumlu zararının tazminini 

istediği durumda menfaatine en uygun imkanı seçmiş olur. Bu hakkını ise vadeden sonra 

borçluya derhal bildirerek kullanacaktır.  
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b) Yukarıdaki soruda verdiğiniz cevaba göre, hangi ihtimalde (B), günlük 200 TL tutarındaki bedeli 

talep edebilir? Söz konusu talebin hukuki niteliğini ve kapsamını belirterek açıklayınız. 

CEVAP: Olaydaki verilere göre, B, sözleşmeden dönme hakkını kullandığında sözleşme ilişkisi 

geçmişe etkili olarak ortadan kalkacağından kararlaştırılan cezai şartı talep edemeyecektir. 

Buna karşılık, B, aynen ifadan vazgeçerek olumlu zararının tazminini talep ettiği durumda, 

aynen ifanın yerini tazminat talebi alacağından ve borç ilişkisi devam edeceğinden, cezai şart ise 

olaydaki veriler ışığı altında aynen ifa ile birlikte talep edilebilecek cezai şart niteliğinde 

olduğundan (TBK m. 179/f.2), B, aynen ifadan vazgeçerek olumlu zararının tazmini hakkını 

kullandığı ana kadar işleyecek cezai şartı talep edilebilmesi mümkündür.  
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S-6) (B) ile (A) arasında yapılan sözleşmede ürünlerin (A) tarafından (Z) ‘ye teslim edileceğinin 

kararlaştırıldığı ihtimalinde;  

a) Festivalin ilk günü (A)’nın ürünleri (Z)’ye teslim ederken 20 parçanın kullanılmaz hale 

gelmesi nedeniyle (Z)’nin uğradığı zararları, (B) tazmin etmekle yükümlü müdür? Hukuki 

sebebini ve sorumluluğun niteliğini belirterek açıklayınız. 

CEVAP: 

B, Z ile olan sözleşmeden doğan borcunun ifasında B A’nın Z’ye ifasına rıza gösterdiğinden bir 

ifa yardımcısı olan A’yı kullanmaktadır. A ile B arasında alt üst ilişkisi olmasına gerek olmayıp, 

borcun ifası sırasında ifa yardımcısının sözleşmenin karşı tarafına borca aykırılıktan doğan bir 

zarar vermiş olması TBK m.116’nın uygulanması için yeterlidir. TBK m.116’nın uygulanmasını 

önleyen herhangi bir sorumsuzluk anlaşmasının da kararlaştırılmamış olması gerekir ki olayda 

bu hususta bilgi verilmemiştir. Bu durumda ifa yardımcı A teslim sırasında(B’nin borcunu ifa 

sırasında) borca aykırı davranmak suretiyle borcun gereği gibi ifa edilmemesine neden 

olduğundan ifa yardımcısı kullanan B bu durumda TBK m.116 gereği kusursuz sorumludur ve 

Z uğradığı zararların tazminini B’den talep edebilir. Bu sorumlulukta özel bir kurtuluş kanıtı 

getirme imkanı olmayıp, genel haksız fiil kusursuz sorumluluğundan kurtulmayı sağlayan borca 

aykırı fiil B tarafından yerine getirilseydi dahi zararın yine doğacağını ileri sürme imkanı 

tanınmıştır. Ancak olaydaki verilerden B’nin bu iddiası da geçerli kabul edilmeyecek ve 

sorumluluktan kurtulmasını sağlayan bir imkan olarak nitelendirilemeyecektir. 
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b) (A)’nın teslimi gerçekleştirirken (Z)’nin deposundaki diğer mallara zarar vermesi halinde, 

(Z)’nin uğradığı zararları (B) tazmin etmekle yükümlü müdür? Hukuki sebebini ve 

sorumluluğun niteliğini belirterek açıklayınız. 

CEVAP: Yukarıdaki soruya verdiğimiz cevapta belirttiğimiz üzere, A ile B arasında bir alt üst 

ilişkisi yoktur. A B’nin ifa yardımcısı konumundaır.  Bu sebeple doğan zarardan kural olarak 

TBK m.66’da öngörülen sorumluluğun önemli bir şartı eksik olduğundan B’nin TBK m.66 

gereği sorumlu olduğu söylenemez. Şayet alt üst ilişkisi olsaydı TBK m.66’nın uygulanıp 

uygulanamayacağı tartışılabilirdi. Her ne kadar zarar gören sözleşme tarafı olsa da, doğan 

zararın borcun konusu olan mallara değil diğer zararlara ilişkin bulunması nedeniyle ve ona 

karşı işin görülmesi sırasında verilen zarardan dolayı TBK m.116 ve TBK m.66 hükmünün 

yarışabileceği ihtimali akla gelirse de burada alt üst ilişkisi olmadığından TBK m.66 ‘nın 

uygulanma imkanı kapanmıştır.  

 

Bu ihtimalde TBK m.116 hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmalıdır. A’nın borca 

aykırılık niteliğinde olmayan diğer mallarına zarar vermesi, sözleşme tarafları arasında var olan 

davranış yükümlülüğüne aykırılık olarak değerlendirilip TBK m.116 hükmünün uygulama 

alanına sokulabilir. Ancak herhalde Z’nin, TBK m.49 gereği A’nın haksız fiil sorumluluğuna da 

başvurabileceği unutulmamalıdır. Ancak olayda sadece B’nin zararı tazmin yükümlülüğü 

sorulduğundan bu ihtimalde Z, TBK m.116 gereği A’nın sözleşmenin karşı tarafına karşı 

koruma yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle uğradığı zararın tazmini için kusursuz sorumlu 

B’ye başvurabilecektir.  

 

 

 


