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Borçlar Hukuku Genel Hükümler Dersi Final Sınavı Cevap Anahtarı 

(Çift  Numaralı Öğrenciler) 

Her soru 10 puandır. 

1) İş adamı M’yi somut olaydaki kira sözleşmesini yapmaya yönelten temel saik, kira 

konusu dairenin metronun geçiş güzergahında bulunduğu düşüncesidir. Gerçekte 

böyle olmayan durum, A’nın iradesinin hatalı oluştuğunu gösterir. M’nin iradesinin 

sakat oluşmasına A, telkinleriyle neden olduğundan, burada aldatma söz konusudur. 

M, aldatmayı öğrenmesinden itibaren 1 yıl içinde iptal hakkını kullanarak, askıda 

hükümsüz olan sözleşmeyi kesin olarak geçersiz hale getirebilir; aksi takdirde 

sözleşmeyi onamış sayılır. M, ayrıca culpa in contrahendo sorumluluğu uyarınca 

olumsuz zararının tazmini talebinde de bulunabilir. Olayda M, aldatma hükümlerinin 

yanı sıra, isterse saik yanılmasına dayanarak da sözleşmeyi iptal etme hakkını 

kullanabilir. 

 

2) Bu ihtimalde, M’nin sözleşmeyi yaptığı sırada iradesinde bir sakatlık 

bulunmamaktadır. Ancak sözleşmenin kurulmasından sonra bu sözleşmenin 

yapılmasındaki temel sebepte önemli bir değişiklik meydana gelmiştir. Bu halde işlem 

temelinin çöktüğü söylenebilecektir. Borçlunun etki alanının dışında, belediyenin 

yapmış olduğu plan değişkliği neticesinde ortaya çıkan bu durum sözleşme yapılırken 

öngörülmüş ve öngörülmesi beklenen bir durum değildir. Dolayısıyla somut olayda M, 

aşırı ifa güçlüğü oluştuğunu (işlem temelinin çöktüğünü) ileri sürerek kira bedelinin 

uyarlanmasını isteyebilir veya (sürekli edimli bir sözleşme olması nedeniyle) 

sözleşmeyi feshedebilir. 

 

3) a) Temsil, temsilcinin temsil olunan adına ve hesabına bir hukuki işlem yapmasını ve 

bu işlemin hukuki sonuçlarının temsil olunan üzerinde doğmasını sağlamasıdır. Bu 

bağlamda doğrudan temsilin gerçekleşmesi için; temsilci temsil iradesiyle hareket 

etmeli, temsilci olduğunu hukuki işlemin karşı tarafına bildirmeli ve işlemi 

yapabilmek için temsil yetkisine sahip olmalıdır (TBK. m. 40). Temsilcinin temsilci 

olduğunu karşı tarafa bildirmemesine rağmen doğrudan temsilin sonuçlarının doğacağı 

iki istisnai hal mevcuttur. Bunlar: Karşı tarafın temsil ilişkisinin varlığını durumdan 

çıkarması veya çıkarması gerektiği haller ile hukuki işlemin tarafının temsilci veya 

temsil olunan olmasının farksız olduğu hallerdir. Bu istisnai şartların gerçekleşmediği 

hâllerde, temsilci kendi adına fakat temsil olunan hesabına (temsil iradesiyle ve temsil 

yetkisi çerçevesinde) hareket etmişse, dolaylı temsil söz konusu olur. Bu durumda, 

sözleşmenin tarafı dolaylı temsilci olur ve sözleşmeden elde ettiği hak ve borçları 

temsil olunana devretmesi gerekir. 

Somut olayda temsilci S’nin, temsil iradesiyle hareket ettiği ve temsil yetkisine sahip 

olduğu görülmektedir. Ancak S, M adına hareket ettiğini D’ye bildirmemiştir. 

Dolayısıyla doğrudan temsilden söz edilemez. Fakat olayda doğrudan temsil için 

yukarıda belirtilen istisnai hallerin varlığı tartışılmalıdır. Bu çerçevede olaya 

bakıldığında, D’nin temsil ilişkisinin varlığını durumdan anlaması beklenemez; keza 

hukuki işlemin karşı tarafının temsilci veya temsil olunan olması, D açısından farksız 

da değildir, zira malın bedeli peşin ödenmemiştir. Bedelin bir kısmının daha sonra 
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ödenecek olması nedeniyle doğrudan temsil gerçekleşmez. Bu durumda S’nin D’ye 

yönelttiği savunma isabetli olmayacaktır. Dolaylı temsil söz konusu olduğundan, 

sözleşmenin tarafı S olmuştur, D bakiye satış bedelinin ödenmesini S’den talep 

edebilir.  

b) TBK. m. 99/f. 2’ye göre; “Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme 

yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade 

bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parasıyla da ödenebilir”. 

Buna göre, aynen ödeme kaydı bulunmadıkça, borçlu yabancı para  borcunu dilerse 

yabancı para ile dilerse de Türk parası ile ödeyebilir. Bu borçluya tanınmış bir 

seçimlik yetkidir. Aynı maddenin 3. fıkrasında ise şu hüküm yer almaktadır: “Ülke 

parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da 

bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi 

üzerine alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç 

üzerinden Ülke parası ile ödenmesini isteyebilir”. Buna göre, borcun ödenmesinde 

gecikme olursa, seçim hakkı alacaklıya geçmektedir; sözleşmede aynen ödeme kaydı 

olmasa dahi borcun ödeme gününde ödenmemesi halinde alacaklı borcun aynen 

ödenmesini talep edebilecektir. Bundan başka alacaklı alacağının vade ya da fiili 

ödeme günündeki rayiç üzerinden Türk parası üzerinden ödenmesini de talep edebilir. 

 

4) TBK. m. 117 borçlu temerrüdünün şartlarını düzenlemektedir. Bu hükümden yola 

çıkılarak temerrüdün şartları; borcun muaccel olması, alacaklının borçluya ihtarda 

bulunması, borcun ifasının mümkün olması ve alacaklının ifayı kabule hazır olması 

olarak ifade edilebilir. Ancak borcun ifa edileceği gün tarafların anlaşması ile 

belirlenmişse (belirli vade) ihtara gerek yoktur. Olayda ise şamdanların düğün 

tarihinden en geç 2 gün önce mutlaka teslim edileceği taraflarca belirlenmiştir. Buna 

göre bir kesin vade söz konusudur, zira borcun ifasının belirtilen tarihte 

gerçekleşmemesi üzerine ifanın artık kabul edilmeyeceği hususunda taraflar 

anlaşmıştır. Dolayısıyla borcun ifa edileceği tarih taraflarca belirlenmiş hatta kesin 

vade olarak kabul edilmiş olduğundan temerrüt için ihtar aranmaz. Belirlenen tarihte 

borcun ifa edilmemesi ile D temerrüde düşecektir. Satış sözleşmesi tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşme olduğu için temerrüdün genel sonuçları olan ifa ve gecikme 

tazminatı talep edebilmenin yanında alacaklının iki seçimlik hakkı mevcuttur. Bunlar; 

ifadan vazgeçip olumlu zararın tazmini veya sözleşmeden dönüp olumsuz zararın 

tazmininin talep edilmesidir. Kural olarak bu iki ek seçimlik haktan yararlanabilmek 

için alacaklının borçluya borcun ifası için uygun bir süre vermesi gerekse de olayda 

kesin vade söz konusu olduğundan borçluya süre verilmesi gerekmez (TBK. m.124/f. 

3).  Olayda M’nin uğradığı olumsuz zararın miktarı olumlu zarardan daha fazla olduğu 

için sözleşmeden dönüp olumsuz zararın tazminini talep etmesi M açısından daha 

avantajlıdır. 

 

5) M, şamdanların bedelini F’ye göndermek isterken yanlışlıkla Z’nin hesabına havale 

etmiştir. Bu durumda ifa dışı gerçekleşen sebepsiz zenginleşme meydana gelmiştir. 

Sebepsiz zenginleşmenin şartları; zenginleşme, zenginleşmenin geçerli bir sebebe 

dayanmaması, diğer taraf açısından fakirleşmenin gerçekleşmesi (tartışmalı) ve 

zenginleşme ile fakirleşme arasında nedensellik bağının bulunmasıdır. Sebepsiz 

zenginleşmede iade borcunun kapsamı, iade yükümlüsünün iyiniyetli olup olmamasına 

göre farklılık gösterir. TBK. m. 79/f. 1’e göre: “Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin 
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geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri 

vermekle yükümlüdür ».  Buna göre iyiniyetli sebepsiz zenginleşen talep anında elinde 

kalanı iade etmekle yükümlüdür. Olayda da Z’nin, hesabındaki artışın faiz getirisinden 

kaynaklandığını düşündüğü belirtilmiştir, yani Z hesabındaki tutarı iade etmekle 

yükümlü olduğunu bilmediği ve bilmesi de gerekmediği için iyi niyetlidir ve iade 

anında elinde kalan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Z’nin bu miktar ile arkadaşlarına 

iftar yemeği vermesi bağışlama niteliğindedir. Zenginleşme konusunun bağışlanması 

durumunda iade yükümlülüğünün var olup olmadığı tartışmalı olmakla beraber 

çoğunlukla iade borcunun mevcut olmadığı kabul edilmektedir. Bu nedenle Z, 

zenginleşme konusunu tamamen elinden çıkarmış olduğundan herhangi bir iade 

yükümlülüğü kalmamıştır. 

 

6) a) Haksız fiil sorumluluğu için aranan şartlar: Fiil, hukuka aykırılık kusur, zarar ve 

uygun nedensellik bağıdır. Bu şartların tamamı gerçekleşirse, haksız fiil sorumluluğu 

söz konusu olur. Ancak bazı hallerde, kusur olmasa bile kusursuz sorumluluk söz 

konusu olabilir. Buna göre G1, hukuka aykırı fiili işlediği sırada ayırt etme gücüne 

sahip olmadığından, kusura dayalı haksız fiil sorumluluğu söz konusu olmaz; şartları 

varsa ayırt etme gücü olmayanların hakkaniyete dayalı sorumluluğuna tabi olabilir. X 

şirketi ise, adam çalıştıranın sorumluluğu gereği, çalışanı G1’in işi gördüğü sırada 

hukuka aykırı fiiliyle verdiği zarardan kusur aranmaksızın sorumlu tutulur. X şirketi, 

sorumluluk karinesini veya nedensellik karinesini çürüterek bu sorumluluktan 

kurtulabilir. Ayrıca G1 ifa yardımcısı sayıldığından X, ifa yardımcılarının fiilinden 

borçlunun kusursuz sorumluluğu nedeniyle de sorumlu tutulabilir. M, her iki 

sorumluluk sebebine dayanabilecekse de, zamanaşımı ve kusuru ispat yükü açısından 

ifa yardımcısının fiilinden sorumluluğa dayanması daha avantajlıdır. 

 

b) M, bedensel zarara uğradığından; tedavi giderlerini, çalışamadığı süredeki kazanç 

kaybını ve varsa çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan 

kayıplarını isteyebilir. M, ayrıca kayıpları nedeniyle manevi zarara uğramışsa bu 

zararının tazmin edilmesini de talep edebilir. 

 

7) Bu halde G2’nin zarara sebep olan fiilinin gördüğü işle fonksiyonel bir bağlantısı 

olmadığından adam çalıştıran konumundaki X’in sorumluluğu gündeme gelmez. 

Ancak G2’nin fiili, X’in dürüstlük kuralından doğan ve borç ilişkisinin esaslarına tabi 

olan koruma (davranış) yükümlülüğünün ihlali teşkil ettiğinden X, geline karşı 

sözleşmenin tarafı olmasa bile, ifa yardımcısının fiili nedeniyle kusursuz olarak 

sorumluluk altına girer. X’in kusursuz sorumluluğun yanı sıra, G2 de kendi haksız 

fiilinden sorumlu tutulacaktır. 

 

8) Gelin ile damadın evlenmekten vazgeçmesi üzerine oteldeki düğünün 

gerçekleşmemesi, ifanın alacaklı yüzünden imkansızlaşmasına neden olur. Türk 

Borçlar Kanunu’nda Alman Medeni Kanunu’nun aksine alacaklı yüzünden ifa 

imkansızlığı kurumu düzenlenmemiştir. Alman Medeni Kanunu’nun ilgili maddesinde 

ifanın alacaklı yüzünden imkansızlaşması halinde borçlunun borcundan kurtulacağı ve 

karşı edimi talep edebileceği düzenlenmiştir. Ancak borçlu borçtan kurtulmakla 

ekonomik bir değer ya da emeğini başka şekilde kullanmak suretiyle bir kazanç elde 

etmiş veya elde etmeyi kötüniyetle ihmal etmiş ise bu kazanç karşı edimden 
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indirilecektir. Bu esasın bizim hukukumuzda da uygulanarak kanunumuzdaki ilgili 

boşluğun doldurulması gerektiği kabul edilmektedir. Buna göre borcundan kurtulan X 

şirketi karşı edimi olan sözleşme bedelini M’den talep edebilecek ancak ifanın 

imkansızlaşması nedeniyle elde ettiği veya elde etmeyi kötü niyetle ihmal ettiği bir 

kazanç varsa bu kazanç bedelden indirilecektir. 

 

 

. 

 

 


