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OLAY I 

1) (A)’nın, sözleşmeden kurtulmak için kullandığı hukuki imkan, hata sebebiyle 

sözleşmenin iptali talebi olacaktır. Zira, (A), konutların, orman arazisi tesisleri 

kullanımını kapsayacağı inancı ile satım sözleşmesine taraf olmuş, ancak tesis 

kullanımını temin eden sözleşme Belediye tarafından sona erdirilmiştir. Esaslı saik 

hatasına düşen kişi, iptal hakkını kullanarak, sözleşmeyi geçmişe etkili olarak 

hükümsüz kılabilir. İptal hakkı, hataya düşüldüğünün öğrenilmesinden başlayarak bir 

yıllık hakdüşürücü süre içerisinde kullanılması gereken yenilik doğurucu bir haktır.   

Somut olayda, (A)’nın talebinin kabul edilip edilmeyeceği sorulmaktadır. Taraflar 

arasındaki sözleşme, 01 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuştur. Saik hatasına temel teşkil 

eden olgu ise, sözleşmenin kurulmasından sonra gerçekleşmiştir. Sözleşmenin 

kurulmasına ve iradenin oluşumuna etki eden hususun gerçek durumla örtüşmemesi 

halinde ve diğer şartların varlığı halinde saikte hatadan bahsedilir. Ancak somut 

olayda sözleşmenin kuruluşuna etki eden husus ile gerçek durum arasında sözleşmenin 

kurulduğu sırada uygunsuzluk bulunmamakta, uygunsuzluk sözleşmenin 

kurulmasından sonra ortaya çıkmaktadır. Sözleşmenin kurulması aşamasında taraf 

iradelerinin sağlıklı olması gerekli ve yeterlidir. Sözleşme koşullarında sonradan 

meydana gelen olgulara dayanarak irade sakatlığı hükümleri uyarınca sözleşmenin 

iptali talebi yerinde değildir. (A)’nın talebinin reddi gerekir. 

 

2) Tarlanın satış vaadini içeren bir senedin imzalanarak (D)’ye verilmesi halinde, bu 

sözleşmenin, bir gayrimenkulün ileride satılacağı taahhüdünü içerdiği anlaşıldığından, 

gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi olarak değerlendirilmesi gerekir. Gayrimenkul 

satış vaadi, resmi şekle tabi bir sözleşme olup, bu sözleşmenin noterde yapılması 

gerekir. Bu geçerlilik şartına uyulmadan yapılan sözleşmeler kesin hükümsüz olur. 

Hükümsüzlük zamanın geçmesi ile veya icazet ile ortadan kalkmaz, herkes tarafından 

ileri sürülebilir, ve hakim tarafından re’sen göz önüne alınır. (A), şekle aykırılığı ileri 

sürerek satıştan kaçınabilir. İstisnaen, şekle aykırılık sebebiyle hükümsüzlüğü ileri 

sürme hakkının kötüye kullanıldığının kabul edilebileceği hallerde, sözleşmenin 

geçerli olarak sonuç doğurması söz konusu olabilir.  Somut uyuşmazlıkta böyle bir 

durumun varlığı kabul edilebilir.  Zira 10.000 TL bedel ödenmiş olup, tarlanın 

satışının karşılığı olan borç ifa edildikten sonra hakkın kötüye kullanılması teşkil 

edecek şekilde şekle aykırılık iddiası ileri sürülemeyecektir. 

Sözleşmenin şekle aykırılık içerdiği ve hakkın kötüye kullanılması savunmasının 

isabetli olmadığı ve bu sebeple sözleşmenin kesin hükümsüzlüğü tespiti yapıldığı 

ihtimalde, ifa edilen 10.000 TL’nin, sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde 

iadesi talep edilebilir. Sözleşme hükümsüz olduğundan ödenen para TBK m. 78 gereği 

iade edilecektir. 

 

3) D ile U arasında kurulan sözleşme, üçüncü şahıs yararına sözleşme niteliğindedir. Bu 

ilişkide ifanın, üçüncü kişi olan A’ya yapılacağı kararlaştırılmıştır. Ancak A’ya ifayı 

talep etme yetkisi tanınıp tanınmadığı belirli olmadığından, TBK m.129’II’nin 

aksinden burada eksik üçüncü kişi yararına sözleşmenin var olduğu kabul edilmelidir. 



Bu halde üçüncü kişi A’nın yapılan ifayı kabul etmek dışında ifayı talep yetkisi 

yoktur. Bedelin A tarafından ödeneceğine ilişkin kayıt ise üçüncü kişi aleyhine 

sözleşme yasağı gereği geçersiz olacaktır. Üçüncü şahıs yararına sözleşmede, 

sözleşmeye taraf olmayan yararına sözleşme yapılan sözleşme dışı üçüncü kişinin 

iradesi dışında borç altına sokulması mümkün değildir. 

 

4) a. Öncelikle burada U ile D arasındaki sözleşmenin ifasının gerçekleştirilmesi 

sırasında zarar doğduğu söylenebilirse de, doğan zararın kime ait olduğunun tespitinin 

yapılması gerekir. Burada zarar gören apartman kapıcısı olup, bu şahıs, U ile D 

arasında yapılan sözleşmenin tarafı değildir. Bu tespitten sonra U ile çırağı Ç arasında 

bir alt-üst ilişkisi var olduğundan, çırak işin yapılması sırasında sözleşme tarafı 

olmayan bir üçüncü kişiye zarar verdiğinden TBK m.66 kapsamında adam çalıştıranın 

sorumluluğunun uygulanacağı söylenebilir.  

Zarar gören kapıcı olmakla birlikte zarar doğurucu fiili gerçekleştiren çırağa TBK 

m.49’a göre haksız fiil hükmüne dayanarak, adam çalıştıranın sorumluluğu 

kapsamında da çalıştıran U’ya karşı TBK m.66’a ya dayanarak tazminat davası 

açabilir. Zarar doğurucu fiili Ç1 gerçekleştirmesine rağmen aynı zarardan birden fazla 

kişinin sorumluluğu sözkonusu olduğundan TBK m.61 gereği U ve Ç1 zararın tazmini 

bakımından kapıcıya karşı müteselsilen sorumludur. TBK m.49 ‘de öngörülen 

sorumluluk bir kusur sorumluluğu olduğundan Ç1’in işin yapılması sırasında 

telefonuyla ilgilenmesi ve bu yüzden dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi nedeniyle kusurlu olduğu söylenebilecektir. TBK m.66 kapsamında 

U’nun sorumluluğu ise bir kusursuz sorumluluktur. Burada ifa yardımcısının 

sorumluluğu sözkonusu olmaz. Zira öncelikle U ve D arasındaki sözleşmenin ifası 

sırasında bir zarar doğmuş olsa dahi zarar gören sözleşmenin diğer tarafı olan D değil, 

bir üçüncü kişi olan kapıcıdır. Bu sebeple ifa yardımcısının sözleşmeden doğan borca 

aykırı davranışı nedeniyle sözleşmenin diğer tarafının zarar görmesi şartı burada 

gerçekleşmemiştir. 

 

b. Kapıcı, maruz kaldığı haksız fiil sebebiyle bedensel zarara uğradığından, talep 

 edebileceği tazminatın kapsamında öncelikle TBK m. 54 çerçevesinde; tedavi 

 giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden 

 doğan kayıplar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar bulunur. 

 Kapıcının bunun haricinde, bedensel bütünlüğünün zedelenmesi sonucunda şahıs 

 varlığının da zedelendiği kabul edilebiliyor ise şartları dahilinde TBK m. 56 

 uyarınca manevi tazminat talebinde bulunması da mümkündür. Ek olarak, ağır 

 bedensel zarar söz konusu ise, TBK m. 56/II çerçevesinde kapıcının yakınlarının 

 da manevi tazminat talebinde bulunmaları mümkündür.  

 

OLAY II 

 

1) a) Somut olayda bir belirli vade söz konusu olduğundan, 30.06.2014 tarihi geçmesine 

rağmen ifası mümkün borcunu ifa etmeyen T, ihtar gerekmeksizin borçlu temerrüdüne 

düşmüştür. Ü, aynen ifa ile birlikte gecikme tazminatını isteme hakkının yanında 

olayda tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme olduğundan ayrıca iki seçimlik hakka 

sahiptir. Bu seçimlik haklarını, kural olarak, ancak T’ye uygun bir mehil vererek 



kullanabilir. Bunlardan ilki ifadan vazgeçerek olumlu zararının, ikincisi ise 

sözleşmeden dönerek olumsuz zararının tazminini istemektir.  

 

b) Sözleşmede taraflar ifada gecikilen her hafta için ödenmesi gereken bir tutar 

belirleyerek ceza koşulu kararlaştırmışlardır. Ceza koşulu bedeli borçlunun kusurlu 

olması halinde istenebilir, ancak zararın meydana gelmesi aranmaz. Borçlu kusuru 

olmadığını ispatlamadıkça, sözleşmede kararlaştırılan ceza koşulunu ödemekle 

yükümlüdür. Olayda geç ifa nedeniyle istenebilecek bir ceza kararlaştırıldığından 

ifaya eklenen ceza koşulu söz konusudur. Somut olayda ceza koşulunu aşan bir zarar 

söz konusu olup, bu durumda ispat yükü ters çevrildiğinden, Ü’nün T’nin kusurunu 

ispatlaması halinde ceza koşulunu aşan bu tutar (ceza koşulu + aşan zarar miktarı) da 

istenebilecektir. 

 

2) Ödemezlik def’i karşılıklı iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde karşı edimi elde 

edemeyen tarafa kendi edimini de ifa etmekten kaçınma hakkı sağlar. Ancak bunun 

için taraflardan birinin borcunu daha önce ifa etmesi gerekmemeli, her iki tarafın da 

alacağı muaccel olmalı ve boçların birbiriyle karşılıklılık ilişkisi içerisinde olması 

gerekir. Somut olayda Ü’nün gübrenin satış bedeli borcu ve T’nin tarım makinesini 

teslim borcu farklı sözleşmelerden kaynaklanmakta ve birbirinin karşılığını 

oluşturmamaktadır. Bu nedenle T’nin ödemezlik def’ine başvurması mümkün değildir. 

 

3) Bu halde bir hukuki imkansızlıktan bahsedilir. Ayrıca T’ye edimi değiştirme yetkisi 

tanınmıştır. Edimi değiştirme yetkisi verildiği hallerde, seçimlik borçlardakinin aksine, 

borcun konusu tek ve bellidir. Bu nedenle, somut olay bakımından sözleşme 

kurulduktan sonra ortaya çıkan kusursuz imkansızlık hali gereği olarak borç sona 

ermiş; T, borcunu ifadan kurtulmuştur.  

 

4) Bu halde borçlu Ü yerine, üçüncü kişi olan H ifayı gerçekleştirmiştir. Kural olarak, 

üçüncü kişinin ifasıyla borç sona erse de bazı hallerde borç sona ermeyecek, ifayı 

gerçekleştiren üçüncü kişi alacaklının haklarına halef olacaktır. Somut olayda da 

başkasının borcu için rehnedilen ve üzerinde ayni hakkı bulunan bir şeyi rehinden 

kurtararak ifada bulunan üçüncü kişi için gerçekleşen kanuni halefiyet hali söz 

konusudur. Kanuni halefiyet gereği borç sona ermemiş olduğundan, borçlu Ü, alacağı 

iktisap eden yeni alacaklı H’ye karşı sorumlu olmuştur.  


