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-CEVAPLAR- 
 

 

I. Bay G, otelinde kullanmak için satın almış olduğu sanayi tipi çamaşır makinelerinin, kendisine vaat 

edildiği gibi sessiz çalışmaması ve sesin müşterilerini rahatsız edecek düzeyde olması üzerine satıcı Bay 

T’ye makineleri geri verip ödediği bedeli geri almak istediğini bildirir. Bay T satış sözleşmesinde yer 

alan “Alıcı makinelerin ayıplı çıkması halinde sadece bedel indirimi hakkını kullanabilir” hükmünü ileri 

sürerek makineleri geri alamayacağını söyler. Kim haklıdır? (15 p) 

Bay G’nin aldığı çamaşır makinesinin vaat edildiği gibi sessiz çalışmaması satılanda vaat edilen 

vasıfların bulunmadığını gösterir ve bu durum bir ayıp oluşturur. Olayda Bay G, bu ayıba bağlı 

olarak sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istemektedir. Bay T’nin ileri sürdüğü hüküm bir 

sorumsuzluk anlaşması niteliğindedir. Kural olarak ayıptan sorumluluğun kaldırılması mümkün 

olmakla birlikte satıcının ağır kusurlu olduğu hallerde bu anlaşma kesin hükümsüzdür. Olayda da 

satıcının özel olarak vaat ettiği özelliklerin satılanda bulunmamasından dolayı ağır kusurlu olduğu 

söylenebilir. Bu durumda Bay T sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmelidir. 

II. Isparta’ya tayini çıkan hakim Bayan A, Bay B’nin evini kiralar. Taraflar 17.05.2014 tarihinde iki 

yıllık kira sözleşmesi imzalarlar. Bay B’nin ısrarı üzerine, Bayan A, arkadaşı Bay K’yı kendisine kefil 

olması için ikna eder. Bay K, kira sözleşmesinin altına “Bayan A’nın Bay B’ye karşı doğacak borçlarına 

10.000 TL’ye kadar kefilim” yazarak imza atar. Bay K’nın tatilde olan eşi de döner dönmez Bay B ile 

buluşup eşinin kefil olmasını onayladığını belirterek kira sözleşmesinin altını imzalar. 

1. Bay K ile Bay B arasında kurulan kefalet sözleşmesinin geçerliliğini çeşitli açılardan 

değerlendiriniz. (15 p) 

Kefalet sözleşmesinin geçerli bir şekilde kurulabilmesi için sözleşme yazılı şekilde yapılmalı ve kefil 

sorumlu olacağı azami miktarı, kefalet tarihini el yazısı ile belirtmelidir. Olayda kefilin azami 

miktarı belirttiğini fakat kefalet tarihini el yazısı ile belirtmediğini görüyoruz. Ayrıca eşin rızasının 

en geç sözleşmenin kurulması anında verilmesi gerekirken, olayda Bay K’nın eşi sonradan onay 

vermiştir. Sözleşme bu nedenlerle kesin hükümsüzdür. 

Olayda belirlilik ilkesine aykırılık da söz konusudur. Bayan A ile Bay B arasında doğacak tüm 

borçlara kefil olunamaz, belirli bir borç ilişkisinden doğacak borçlara kefil olunabilir. Bununla 

beraber olayda kefalet şerhi kira sözleşmesinin altına düşüldüğü için Bay K’nın kira sözleşmesinden 

doğacak borçlara kefil olduğunu kabul etmek gerekir.  

 

2. Artık evinde kendisi oturmak isteyen Bay B, 01.05.2016 günü kiracı Bayan A’ya çektiği ihtarname 

ile kira süresinin 17.05.2016 tarihinde dolacağını ve Bayan A’nın kiralananı tahliye etmesi gerektiğini 

bildirir. Bayan A’nın itirazı üzerine size danışan Bay B’ye tavsiyeniz ne olurdu? (15 p) 

Olayda belirli süreli konut kirası söz konusudur. Konut kiralarında sözleşme süresinin bitiminde 

sözleşmeyi en az on beş gün önceden bildirim yaparak sona erdirme hakkı sadece kiracıya 

tanınmıştır. Kiraya veren Bay B’nin çektiği ihtarname sonuç doğurmayacaktır. Ancak Bay B, 

sözleşme süresinin sonundan itibaren bir ay içinde tahliye davası açarak konut gereksinimi olduğunu 

ispat ettiği takdirde kira sözleşmesini sona erdirebilir. 

 

III. 14.03.2015 tarihinde yapılan sözleşmede Bay D müteahhit Bay M’ye, arsası üzerinde altı katlı bir 

bina inşa ederek bir yıllık süre sonunda kendisine teslim etmesi karşılığında, beş adet bağımsız 



bölümün mülkiyetini geçirmeyi taahhüt etmiştir. Aşağıdaki ihtimalleri birbirinden bağımsız olarak 

değerlendiriniz: 

1. Bay D, 14.09.2015 tarihinde halen inşaata başlamayan Bay M’ye ihtar çekerek işi başka müteahhide 

verdiğini bildirmiş; Bay M henüz teslim tarihinin gelmediğini belirterek itiraz etmiştir. Kim haklıdır? 

(15 p) 

Kural olarak vadede teslimin gerçekleşmemesi üzerine temerrüt gerçekleşir ve alacaklı ancak bu 

tarihten sonra temerrüde bağlı haklarını kullanabilir. Eser sözleşmesi bakımından TBK 473 I’e göre 

ise yüklenicinin işe zamanında başlamaması yüzünden bütün tahminlere göre işi kararlaştırılan 

zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa iş sahibi teslim için belirlenen günü beklemeksizin 

sözleşmeden dönebilir.  

 

Olayda bir yıllık inşaat süresinin altı ayı geçmiştir. Bu durumda, somut olayın koşullarına bağlı 

olmakla birlikte (müteahhidin çalışma hızı, binanın büyüklüğü vs.), inşaatın kararlaştırılan zamanda 

bitirilemeyeceğinin açıkça anlaşıldığı söylenebilir. Sözleşmeden dönme hakkı olan Bay D’nin işi 

başkasına verebileceğini kabul etmek gerekir. 

 
2. İskan belgesi almak için başvuru yapan Bay D’nin bu başvurusu, binanın başta sunulan mimari 

plana uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Binanın mimari plana uygun hale getirilmesini 

isteyen Bay D hangi süreler içinde, ne şekilde hareket etmelidir? Bay M, bu durumun Bay D’nin 

talimatlarından kaynaklandığını ifade ederek bunu yapmaktan kaçınabilir mi? (15 p) 

Binanın mimari plana uygun olmaması bir ayıp teşkil eder. İş sahibi Bay D, başvurusunun 

reddedilmesi üzerine uygun süre içinde bunu Bay M’ye bildirmelidir. Bu şekilde seçimlik haklarını 

kullanabilir. Olayda Bay M ücretsiz onarım hakkını kullanmıştır. Taşınmaz yapılarda ayıp sebebiyle 

açılacak davalar teslim tarihinden itibaren beş yıl ve yüklenicinin ağır kusuru varsa yirmi yıllık 

zamanaşımı süresine tabidir.  

Eserin ayıplı olması iş sahibinin verdiği talimattan kaynaklanıyorsa iş sahibi ayıptan doğan haklarını 

kullanamaz. Bununla birlikte yüklenici, talimatlarının sonuçları konusunda iş sahibini açıkça ihtar 

etmiş olmalıdır. Olayda Bay M, Bay D’nin talimatlarının mimari plandan ayrılma sonucunu 

doğuracağı konusunda kendisini uyardığını ispat edebilirse onarım yapmaktan kaçınabilir. 

 

IV. Av. E, muhasebe işlerini yürütmesi için mali müşavir Bay MM ile anlaşır.  

1. Bay MM bu işlerin yürütülmesini bir başka muhasebeci arkadaşı Bay S’ye bırakabilir mi? Av. E 

talimatlarını Bay S’ye yöneltebilir mi? (15 p) 

Vekâlet ilişkisinde söz konusu olan güven unsuru nedeniyle vekilin vekâlet borcunu bizzat ifa etmesi 

gereklidir. Ancak BK 506 I’e göre vekâlet verenin açık veya örtülü olarak yetki verdiği haller, 

durumun zorunlu kıldığı haller ya da teamülün mümkün kıldığı hallerde vekil vekâlet konusu iş 

görmeyi başkasına yaptırabilir. Olayda teamül veya zorunluluk hali olması mümkün 

gözükmemektedir. Eğer Av. E alt vekil tayini konusunda Bay MM’ye açık/örtülü olarak yetki 

vermişse Bay MM işi Bay S’ye bırakabilir. 

Alt vekil tayin etmek caiz olsa da olmasa da vekâlet veren vekile karşı sahip olduğu hakları 

doğrudan doğruya alt vekile karşı ileri sürebilecektir. Burada sözleşmenin nisbiliği prensibine kanun 

gereği bir istisna getirilmiştir. Bu durumda Av. E haklarını Bay S’ye yöneltebilir.  

2.  Bay S’nin yaptığı hata sonucu vergi cezası ödemek zorunda kalan Av. E’nin bu zararından Bay 

MM sorumlu olur mu? Nasıl? (10 p) 

Olayda Bay MM alt vekil tayin etmeye yetkin kılınmış ise BK 507 II’ye göre vekilin alt vekili 

seçerken ve talimat verirken özen gösterme yükümlülüğü bulunmaktadır. Eğer gerekli özeni 

gösterdiğini ispat ederse Bay S’nin yol açtığı zarardan sorumlu olmaz. İspat edemezse zararı karşılar. 

Eğer alt vekil tayin etme yetkisi yoksa bu durumda 507 I’e göre onun fiilinden bizzat yapmış gibi 

sorumlu olur.  


