
           

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Özel Borç İlişkileri- Final Sınavı 

İkinci Öğretim Öğrencileri- 24 Haziran 2016 

 

-CEVAPLAR- 

 

 

    

I. Pastacı Bay D’nin, Bayan E’den satın almış olduğu sanayi tipi mutfak robotu gerektiği hızla 

çırpmamaktadır. Robotu geri verip bedelin iadesini isteyen Bay D’nin bu hakkını kullanmasını 

engellemek isteyen Bayan E’ye ne önerirsiniz? (15 p) 

Bu durumda satılanda lüzumlu vasıfların eksik olması nedeniyle bir ayıp bulunmaktadır. Satılanın 

ayıplı çıkması halinde alıcı seçimlik haklarını kullanabilir. Olayda da Bay D sözleşmeden dönme 

hakkını kullanmak istemektedir.  

Bayan E mutfak robotunun ayıpsız bir benzerini derhal vererek ve eğer zarara uğramışsa bunu tazmin 

ederek Bay D’nin sözleşmeden dönme hakkını kullanmasını engelleyebilir. 

 

II. Yeni bir iş kurmak isteyen Bayan T, D bankasının sunduğu “Esnaf Kredisi” desteğinden 

yararlanmak için bankaya başvurur ve taraflar arasında bir Genel Kredi Sözleşmesi kurulur. Bu 

sözleşmeye göre Bayan T, D bankasından bir yıllık süre zarfında 250.000 TL’ye kadar kredi 

çekebilecektir. Bayan T’ye eşi Bay K müteselsil kefil olur. Bayan T, 15.05.2014 tarihinde Bay F’nin 

Hadımköy’deki işyerini iki yıl süreyle kiralar.  

1. Bayan T, D bankasından 100.000 TL kredi kullanmış, fakat kurduğu iş sektördeki dalgalanmalara 

dayanamamış ve batmıştır. Bu durum üzerine eşiyle arası açılan Bay K bankaya ihtarname göndererek 

kefalet sözleşmesinden döndüğünü bildirmiştir. D bankası Bayan T’nin 100.000 TL’lik kredi borcunu 

vadesinde geri ödememesi üzerine Bay K’ya başvurur. Bay K ödeme yapmaktan kaçınabilir mi? Hangi 

gerekçe/gerekçelerle? (15 p) 

 

Gelecekte doğan borçlara kefalette kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra asıl borçlunun mali 

durumu önemli ölçüde bozulmuşsa kefil alacaklıya yazılı bildirimde bulunarak kefalet sözleşmesinden 

dönebilmektedir. Olayda da söz konusu olduğu gibi genel kredi sözleşmesine geçerli bir kefalet 

verildiği ihtimalde asıl borçlunun henüz kullanmadığı krediler bakımından gelecekte doğacak borca 

kefalet söz konusudur. Bu itibarla Bay K, Bayan T’nin A’nın hâlihazırda kullandığı (doğmuş olan) 

100.000 TL’lik kredi borcu bakımından kefaletten dönemez ve sözleşmeden döndüğünü ileri sürerek 

ödeme yapmaktan kaçınamaz.  

Bankanın Bay K’ya başvurabilmesi için Bayan T’nin vade gelmesine rağmen ifada gecikmesi ve D 

bankasının yaptığı ihtarın sonuçsuz kalması veya Bay A’nin açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması 

gerekir (TBK 583/1).  Olayda D bankasının ihtar yapmadığı görülmektedir. Bay K buna dayanarak 

ödeme yapmaktan kaçınabilir.  Bununla beraber eğer Bayan T açıkça ödeme güçsüzlüğü içindeyse ihtar 

gerekmeden de banka kefile başvurulabilir. İflas, konkordato, herhangi bir alacaklı tarafından alınan 

aciz belgesi ödeme güçsüzlüğünün göstergesidir. 

 

2. Kira sözleşmesinde yer alan “işyerinin iki yılsonunda boşaltılacağına” dair taahhüde rağmen işyerini 

boşaltmayan ve sözleşme süresi içinde kira bedellerini sık sık geciktirerek ödeyen Bayan T’yi evinden 

çıkarmak isteyen Bay F 24.06.2016 tarihinde size danışır. Ona ne tavsiye ederdiniz? (15 p) 

Olayda çatılı işyeri kirası söz konusudur. Kiralananın tesliminden önce kiracı tarafından yapılan tahliye 

taahhüdü geçersizdir. Bay F bu taahhüde dayanamaz.  

 

Bununla beraber kira bedellerini sık sık geciktirerek ödeyen Bayan T’ye Bay F, bir kira yılı içerisinde 

kira bedellerini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtar çekmişse sözleşme süresinin (kira yılının) 

bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açabilecektir. 

 



Kira bedellerinin sık sık gecikmeli ödenmesi kira ilişkisinin çekilmez hale geldiğini de akla getirebilir. 

Bu durumda Bay F, iki yazılı ihtarda bulunmamışsa da, yasal fesih bildirim sürelerine uyarak 

sözleşmeyi feshedebilir. 

 

3. Kira sözleşmesinde yer alan hükümde “işyerinin temizlik işlerinin Bay F’nin temizlik firması tarafından 

yapılacağı” düzenlenmiştir. Bu hükmü değerlendiriniz. (10 p) 

 

Olayda çatılı işyeri kirası olduğu için bağlantılı sözleşme yasağına aykırılık söz konusudur. Kira 

sözleşmesinin kurulması, sürdürülmesi; kiracının, yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan 

ilişkisi olmayan bir borç altına girmesine bağlanamaz. Bu hüküm, kanunda yer alan bu yasağa aykırılık 

nedeniyle kesin hükümsüzdür. 

 

III. Bay G, Marmaris’teki arsası üzerinde bir ev inşa etmesi için müteahhit Bay M ile anlaşır. Buna göre 

ev 22.12.2016’da teslim edilecektir. Aşağıdaki ihtimalleri birbirinden bağımsız olarak değerlendiriniz: 

1. Bay M’nin, evin ahşap işlerini yapması için marangoz Bay R ile anlaşması mümkün müdür? Evin 

tesliminde kapıların kararlaştırdıkları gibi masif ahşaptan değil de sunta levhalardan yapıldığını gören 

Bay G, zararını Bay R’den talep edebilir mi? (15 p) 

Olayda bir eser sözleşmesi bulunmaktadır. TBK 471 III’e göre yüklenici, eser meydana getirme borcunu 

kural olarak şahsen ifa etmekle veya yardımcılarının çalışmasını şahsen yönetmekle yükümlüdür. Ancak 

eserin meydana gelmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa işin başkasına yaptırılması 

mümkündür. İnşaat işleri bakımından yüklenicinin kişisel özelliklerinin önem taşımadığı kabul 

edilmektedir. Hatta Bay M’nin ahşap işlerini bu alanda uzman bir marangoza bırakması özen borcunun 

daha iyi yerine getirildiğini gösterir. 

 

Evin tesliminde kapıların vaat edildiği gibi yapılmaması bir ayıp oluşturur. Bay G’nin sadece Bay M ile 

arasında sözleşme ilişkisi bulunduğundan, ayıptan doğan haklarını sadece Bay M’ye karşı ileri 

sürebilecektir. Bay R özel olarak Bay G’ye karşı da bir taahhüt altına girmemişse Bay G’nin R’ye 

başvurması mümkün olmaz. 

 

 

2. 10.02.2016’da inşaat alanını ziyaret eden Bay G, bina iskeletinin kararlaştırdıkları gibi çelik 

konstrüksiyondan yapılmadığını görür. Sözleşmeye aykırılığın giderilmesini isteyen Bay G evin teslimini 

beklemek zorunda mıdır? (15 p) 

TBK 473 II hükmüne göre meydana getirilme esnasında eserin yüklenicinin kusuru yüzünden 

ayıplı/sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa iş sahibi ayıbın giderilmesi 

için yükleniciye uygun süre verecek/verdirecektir. İş sahibi çektiği ihtarda ayıbın giderilmesini aksi 

takdirde hasar ve masrafları yükleniciye ait olmak üzere işe devamın bir üçüncü kişiye verileceğini 

belirtir. Olayda bina iskeletinin kararlaştırıldığı şekilde yapılmaması ileride binanın ayıplı olarak teslim 

edileceğini açıkça göstermektedir. Bay G’nin sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için önce Bay M’ye 

süre vermesi gerekir. Bu süre sonunda ayıp giderilmediği takdirde işin, hasar ve masraflar yükleniciye 

ait olmak üzere üçüncü bir kişiye gördürülmesi mümkün olabilecektir. 

 

IV. Bay Y icra açık artırmasına katılarak kendisi hesabına araç satın alması için Bay V ile anlaşır. Bay Y 

50.000 TL üzerine çıkmamak kaydıyla X model aracı satın almasını, bu fiyatın üzerine çıktığı takdirde 

ise Q model aracı satın almasını tembihler. Q model aracın ihaleden çekildiğini öğrenen Bay V, X model 

aracı 55.000 TL’ye satın alır. Bay Y 5.000 TL zarara uğradığını iddia etmektedir. Bu zararı Bay V’den 

talep edebilir mi? (15 p) 

Taraflar arasında vekâlet sözleşmesi bulunmaktadır. Vekil Bay V’nin vekâlet veren Bay Y’nin 

talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. Bu borcu yerine getirmediği takdirde vekâlet verenin zararını 

karşılaması gerekir. İşi görmüş olsa bile zararı karşılamadıkça vekâlet borcunu ifa etmiş sayılmaz. 

Öte yandan olayda son anda bir durum değişikliği olmuştur. Eğer Bay V’nin bu durum değişikliğini 

Bay Y’ye bildirme imkanı yoksa, Bay Y durumu bilseydi ona izin vereceği açık ise, Bay V’nin 

talimattan ayrılmış olması caiz görülebilir. 


