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24.06.2016 

2015- 2016 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ  

TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER FİNAL SINAVI 

Sınav süreniz 70 dakikadır. Cevaplarınız kısa ve gerekçeli olmalıdır. Sadece size ayrılan 

yerlere cevaplarınızı yazınız. Notlu olmamak kaydıyla kanun metni kullanılabilir. 

OLAY I 

A, deniz kenarında bulunan arsası üzerinde 10.000.000 TL bedelle otel yaptırmak için 

05.07.2013 tarihinde B ile anlaşır. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre otel 05.08.2014 

tarihinde teslim edilecektir. B, oteli 05.08.2014 tarihinde teslim edemez ancak inşaat teslim 

tarihinde %90 oranında tamamlanmıştır.  

A, sözleşmeden dönebilir mi? Açıklayınız. (25 puan) 

 

Olaydaki sözleşmenin hukuki niteliği tespit edilerek, otel %90 oranında tamamlanmışsa bu 

sözleşmeden dönmenin mümkün olup olmadığı, sözleşmenin ani ya da sürekli edimli bir 

sözleşme olup olmadığı, özellikle Yargıtay uygulamasındaki esaslar dikkate alınarak 

açıklanacaktır. Bu çerçevede sözleşmeden dönülmesi veya sözleşmenin ileriye etkili 

feshedilmesi ile ortaya çıkacak farklı sonuçlar açıklanacaktır. 

OLAY II 

A, B’ye ait dükkânı 01.06.2021 tarihinde 2 yıllığına kiralar. Sözleşme hükümlerine göre 

“kiralanana yapılacak her türlü masraftan A sorumludur”. Aradan birkaç ay geçtikten sonra 

sokakta bulunan doğalgaz hattındaki patlama neticesinde dükkânın tüm camları kırılır. A 

camları tamir ettirir. A bu tamirat masrafının kendisine ödenmesini B’den talep eder. B ise, 

sözleşme hükümlerine göre bu masraflara A’nın katlanması gerektiğini ileri sürer. 

B’nin savunması yerinde midir? Açıklayınız. (25 puan) 

 

Bu masrafların TBK. m. 317 ve m. 341 anlamında kiracının sorumlu olduğu giderler arasında 

yer alıp almadığı açıklanacaktır. Kiralananda sonradan meydana gelen cam kırılmasının bir 

ayıp teşkil edip etmediği, bu durumun kiraya verenin kiralananı sözleşmedeki kullanım 

amacına elverişli durumda bulundurmakla yükümlülüğüne aykırılık teşkil edip etmediği 

tartışılacaktır. Konut ve çatılı işyerlerinde kiralayanın sorumluluğu sözleşme ile kiracı 

aleyhine genişletilip genişletilemeyeceği açıklanacaktır. 

 

OLAY III 

B’nın A’ya vade tarihi 01.10.2014 olan 90.000TL borcu bulunmaktadır. C, B’nin A’ya olan 

borcu için, D’nin de aynı borç için kefil olacağını düşünerek, müteselsil kefil sıfatıyla en fazla 

80.000 TL için kefil olur. Daha sonra D, C’nin kefil olduğunu bilerek, müteselsil kefil 

sıfatıyla B ile üst sınırı 40.000 TL olan bir kefalet sözleşmesi yapar ve aynı zamanda antika 

vazosu üzerinde bir rehin hakkı tesis eder. B borcunu 01.10.2014 tarihinde ödemez. A, bunun 

üzerine B’ye ve D’ye herhangi bir başvuruda bulunmaksızın, C aleyhine icra takibinde 

bulunur. C, A’nın öncelikle B’ye başvurması gerektiğini, antika vazo paraya çevrilmeden 
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kendisinden herhangi bir ödeme talep edilemeyeceğini ve her halükarda 60.000 TL’den fazla 

sorumluluğu olmadığını ileri sürer.  

C’nin savunması yerinde midir? Açıklayınız. (25 puan) 

 

Olayda birlikte müteselsil kefalet söz konusudur. Bu tür bir kefalet sözleşmesinde, borçlunun 

kefile başvurması için gerekli şartlar ile kefilin tartışma def’i, taşınır rehninin paraya 

çevrilmesi def’i ve bölme def’ini ileri sürüp süremeyeceği açıklanacaktır. 

 

OLAY IV 

Fabrikatör M, fabrikada üretim yapmak üzere iki adet yeni makine satın almış ve bedelini 

peşin ödemiştir. Teslimi gerçekleştirilen bu makineler kullanılmaya başlandıktan kısa bir süre 

sonra arızalanmış ve yapılan incelemede makine motorlarının aslında kullanılmış olduğu 

anlaşılmıştır. M, bu durumu, incelemenin sonucunu öğrendikten bir hafta sonra F’ye 

bildirerek sözleşmeden dönmüştür. Taraflar arasındaki sözleşmede ayrıca, M’nin maldaki 

ayıp nedeniyle F’ye karşı herhangi bir talepte bulunamayacağına dair bir hüküm 

bulunmaktadır. F ayıbın kendisine zamanında bildirilmediğini ve her halükarda kendisine 

karşı bir talepte bulunulamayacağını ileri sürmektedir.  

F’nin savunması yerinde midir? Açıklayınız. (25 puan) 

Olayda tacirler arası satış sözleşmesi bulunduğundan, özellikle TTK m. 23 hükmü dikkate 

alınmalıdır. Ayıbın ne tür bir ayıp niteliğinde olduğu tespit edilerek, uygulanacak gözden 

geçirme ve bildirim sürelerinin belirlenmesi gereklidir. Ayrıca satıcının kusur derecesi tespit 

edilerek, bu durumun gözden geçirme ve bildirim süreleri ile sorumsuzluk anlaşmasına etkisi 

açıklanmalıdır.   

 

 


