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2015-2016 AKADEMİK YILI BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 

BÜTÜNLEME SINAVI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) CEVAP ANAHTARI 

 

OLAY I 

Teknoloji mağazası sahibi S, X şirketi ile 100.000 TL karşılığında 100 adet bilgisayarın satışı 

hususunda anlaşır. Sözleşmeye göre S bilgisayarları 10.08.2016 tarihinde şirkete teslim 

edecek, X şirketi ise 16.08.2016 tarihinde 100.000 TL ödeyecektir. Bir süre sonra S yakın 

çevresinden X şirketinin ekonomik açıdan sıkıntı içinde olduğunu ve şirketin bazı 

alacaklılarının şirketten olan alacaklarını tahsil edemediklerini öğrenir. Ancak bu arada ifa 

zamanı gelmiş ve X şirketi S’den bilgisayarların teslimini talep etmiştir. S ise buna karşılık 

bilgisayarları teslim etmeyeceğini bildirerek ifadan kaçınmak ister.  

Somut olayın şartları içerisinde S’nin ifadan kaçınması mümkün müdür? Açıklayınız.  

CEVAP: TBK.m.98’e göre, “Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede, taraflardan birinin 

borcunu ifada güçsüzlüğe düşmesi ve özellikle iflas etmesi ya da hakkındaki haciz işleminin 

sonuçsuz kalması sebebiyle diğer tarafın hakkı tehlikeye düşerse bu taraf, karşı edimin ifası 

güvence altına alınıncaya kadar kendi ediminin ifasından kaçınabilir. 

...” 

Buna göre borçlunun ifada güçsüzlüğü yüzünden alacağı tehlikeye giren S, TBK.m.98’e 

dayanarak güvence gösterilinceye kadar kendi ediminin ifasından kaçınabilir. İflas kararı veya 

haczin sonuçsuz kalması gibi hallerde ödeme güçsüzlüğünün bulunduğu tereddütsüz kabul 

edilebilir. Ancak böyle bir halin bulunması zorunlu değildir. Ödeme güçsüzlüğünü ispat yükü 

TBK.m.98’e dayanan tarafa, yani S’ye aittir.  

 

OLAY II 

Müze sahibi A, müzesinde sergilemek istediği ressam B’nin tablolarını 01.08.2016 tarihinde 

yapılan bir sözleşmeyle 800.000 TL karşılığında satın alır ve bedelini de peşin olarak öder. 

Sözleşmeye göre B tabloları 09.08.2016 tarihinde A’nın müzesinde teslim edecektir. B 

tabloları teslim etmemiş ve 11.08.2016 tarihinde B’nin atölyesine giren hırsızın çıkardığı bir 

yangın sonucunda tablolar yanmıştır. Bunun üzerine biletlerini satmış olduğu sergiyi iptal 
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etmek zorunda kalan A, uğradığı zararların tazmini için B’ye başvurur. B yangının 

çıkmasında kusuru bulunmadığını belirterek zararı tazmin etmekten kaçınır. 

A talebinde haklı mıdır? B’nin savunmasını da göz önünde tutarak cevaplayınız.  

CEVAP: Vade belirli olduğundan ve taraflar vadeyi birlikte belirlediklerinden B, 09.08.2016 

tarihinin geçmesiyle ihtar gerekmeksizin temerrüde düşer. TBK.m.119 uyarınca, “Temerrüde 

düşen borçlu, beklenmedik hâl sebebiyle doğacak zarardan sorumludur. 

Borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını veya borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı bile 

beklenmedik hâlin ifa konusu şeye zarar vereceğini ispat ederek bu sorumluluktan 

kurtulabilir.” 

Maddeye göre kusuruyla temerrüde düşen borçlu ifanın kusuru bulunmadan 

imkânsızlaşmasından sorumludur. B’nin yangının çıkmasında kusursuz olması onu 

sorumluluktan kurtarmaz. B’nin ispat etmesi gereken mütemerrit sayılmak bakımından da 

kusursuz olduğu veya borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı bile yangının ifa konusu şeye 

zarar vereceğidir. 

 

OLAY III 

B’nin A’ya olan 100.000 TL’lik borcu için K kefil olmuş, Ü ise taşınmazı üzerinde ipotek 

tesis etmiştir. Bir süre sonra A ile Ü aralarında bu borcu Ü’nün devralması konusunda 

anlaşırlar. Borcun ifa zamanı gelmesine rağmen Ü’nün borcu ödememesi üzerine A, Ü’nün 

taşınmazını paraya çevirmek için harekete geçmiş ve K’dan da kefil olduğu miktarı ödemesini 

istemiştir. 

A ile Ü arasındaki sözleşmenin hukukî niteliğini sadece belirtiniz. Buna göre A, 

taşınmazın paraya çevrilmesi ve K’nın kefil olduğu miktarı ödemesi taleplerinde haklı 

mıdır?   

CEVAP: A ile Ü arasındaki sözleşme borcun dış üstlenilmesi sözleşmesidir. 

TBK. m. 198/f. 2 uyarınca “...borcun güvencesi olarak rehin veren üçüncü kişinin ve kefilin 

sorumlulukları, ancak onların borcun üstlenilmesine yazılı olarak rıza göstermeleri hâlinde 

devam eder.” 

Buna göre üçüncü şahıs tarafından tesis edilmiş olan rehin ve kefaletin yeni borçlu zamanında 

da devam edebilmesi için bu güvenceleri veren kimselerin yazılı rızası aranır. Dolayısıyla 
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kefil borcun üstlenilmesine yazılı rıza göstermemişse, dış üstlenme sözleşmesinin hüküm 

doğurmasıyla borcu kendiliğinden sona erer ve A’nın talebi haksız olur. Kural olarak rehin 

veren Ü için de yazılı rıza aranmalıdır. Ancak doktrinde, borcun dış üstlenilmesi sırasında 

rehin konusu şey borcu üstlenene aitse veya borcun üstlenilmesi bilgisi dâhilinde gerçekleşen 

eski borçluya aitse, rehnin sona erdiğinin ileri sürülemeyeceği belirtilmektedir. Bu görüş 

çerçevesinde A’nın taşınmazın paraya çevrilmesi talebi haklıdır. 

 

OLAY IV 

10 dönümlük zeytin bahçesi bulunan Bay (S), bu bahçeyi, zeytinyağı üreticisi Bay (A)’ya 

devretmek istemektedir. 29 Mart 2016 tarihinde taraflar arasında tapu müdürlüğünde yapılan 

sözleşmeye göre, 2016 yılının Nisan ayında yağlık zeytin hasadının üç tonu aşması halinde, 

Bay (A) sözleşme konusu bahçeyi 5.000.000 TL bedelle devralacaktır. Sözleşme yapıldıktan 

iki gün sonra Bay (S), Bay (A)’ya bahçeyi teslim eder. Nisan ayının sonunda zeytin 

bahçesinden dört tonluk yağlık zeytin hasadı elde edilir.  

Bay (S), Nisan ayında elde edilen dört ton zeytinin kendisine teslimini Bay (A)’dan talep 

edebilir mi? Eğer somut olaydaki zeytin hasadı iki ton olsaydı cevabınızda bir değişiklik 

olur muydu? İade talebinin mümkün olduğunu düşündüğünüz olasılıklar açısından bu 

talebin hukuki dayanağını da tartışınız.  

CEVAP: TBK. m. 172 uyarınca; “Borcun konusunu oluşturan şey, koşulun 

gerçekleşmesinden önce kendisine verilen alacaklı, koşul gerçekleşirse, koşulun 

gerçekleşmesine kadar elde ettiği yararların sahibi olur. Koşul gerçekleşmezse alacaklı, elde 

ettiği yararları geri vermekle yükümlüdür.” 

Somut olayda borçlandırıcı işlemin sonuç doğurmasına bağlanmış geciktirici şartlı teslim söz 

konusudur. Koşul gerçekleşmeden önce bahçe teslim edilmiş ve geciktirici şart olarak 

kararlaştırılan “Nisan ayında 3 ton yağlık zeytin hasadı” gerçekleşmiştir. Yukarıdaki madde 

hükmüne göre, borçlanılan şey şartın gerçekleşmesinden önce alacaklıya teslim edilmişse, 

alacaklı şartın gerçekleşmesiyle o şeyden elde ettiği yararlara da sahip olur. Kanun burada 

geciktirici şartla taahhüt edilmiş olan şeyin alacaklıya şartın gerçekleşmesinden önce 

teslimini, taraflarca şartlı hukukî işlemin geriye etkili olarak sonuç doğurmasının istenmiş 

olduğu biçiminde kabul etmektedir. Dolayısıyla Bay (A) zilyetliğine geçirilen taşınmazın 

yararlarını toplama hakkını haizdir. Bay (S) Nisan ayında elde edilen dört kilo zeytinin 

kendisine teslimini Bay (A)’dan talep edemez. Eğer yağlık zeytin hasadı, sorunun ikinci 
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kısmındaki ihtimalde belirtildiği gibi, şartın gerçekleşmesine yetmeyecek miktarda olsaydı o 

takdirde Bay (S) iade talebinde bulunabilecekti. TBK. m. 172 / c. son açıkça bu durumu 

düzenlemektedir. Bu ihtimalde iade talebinin hangi hukuki sebebe dayandığı tartışmalı olup, 

doktrindeki hâkim görüş iadenin sebepsiz zenginleşmeye dayanması gerektiğini 

belirtmektedir. Bununla birlikte doktrinde iadenin temelinin sözleşmesel ilişki olduğunu 

savunanlar da bulunmaktadır.  

 

OLAY V 

Bay (S), Uludağ’da telesiyej hizmeti sunulan bir kayak pistinin de bulunduğu bir otelin 

sahibidir. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçiren Bay (S), otelin daha profesyonel hizmet 

vermesini sağlamak amacıyla oteli Bay (K)’ya kiraya verir.  

Bir gün otel müşterilerinden Bay (M) kayak pistine çıkabilmek için telesiyeje biner. Bindiği 

telesiyej kısa bir süre sonra makaradan çıkar ve önünde giden telesiyeje çarpar. Çarpma 

sonucunda savrulan Bay (M) dağa düşerek felç olur.  

Bay (M)’nin felç olmasından kim veya kimler hangi sebeplerle sorumlu tutulabilir? Bu 

yaralanmadan sorumlu tutulabilecek kişi ya da kişiler hangi şartlar altında 

sorumluluktan kurtulabilirler? Bay (M)’nin a-) evlatlığının b-) nişanlısının sorumlu ya 

da sorumlulardan manevi tazminat talebinde bulunabilmesi mümkün müdür? 

Açıklayınız.  

CEVAP: Bay (S) bakımından: Somut olaydaki sorumluluğu bina ve yapı malikinin 

sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilecektir, çünkü olayda yapı eseri niteliği taşıyan 

telesiyejin makaradan çıkması sonucunda ortaya çıkan bir haksız fiil söz konusudur. Yapı 

eseri; “Sabit, toprakla doğrudan veya dolaylı olarak bağlılığı olan ve insan eliyle 

yapılan/değiştirilen maddeler yapı eserleridir”. Tanımda belirtilen sabitlikten sadece mutlak 

anlamda bir sabitlik anlaşılamayacağı kabul edilmekte olup; telesiyej örneğinde olduğu gibi 

tahsis amacına uygun geçici sabitliğe sahip mekanizmalar da yapı eseri kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

Bu noktada TBK. m. 69 uygulama alanı bulacaktır. TBK. m. 69 şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya 

bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 
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İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, 

malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı 

saklıdır.“ 

Bay (S) telesiyejin yapılışında veya bakımında bir eksiklik bulunmadığını veya yapılış 

bozukluğu veya bakım eksikliği bulunsa bile zararın bundan kaynaklanmadığını ispat ile 

sorumluluktan kurtulabilir.  

Bay (K) bakımından: Bay (K) intifa ve oturma hakkı sahibi olmadığından Bay (S) ile nispi 

nitelikte bir kira ilişkisi içinde olan Bay (K)’nın Bay (M)’nin uğradığı haksız fiilden hak 

sahiplerine karşı TBK m. 69 kapsamında bir kusursuz sorumluluğu mevcut değildir. Bununla 

birlikte Bay (K) ile Bay (M) arasında bir sözleşme ilişkisi bulunduğundan Bay (M) Bay 

(K)’nın TBK m. 112 çerçevesinde sözleşmeden doğan sorumluluğuna başvurabilir. Bu 

durumda Bay (K) Bay (M)’ye karşı sorumlu olmamak için kusursuzluğunu ispat etmek 

zorundadır. Bunu da örneğin borcun ifa edilmemesinin mücbir sebepten kaynaklandığını ya 

da gerekli bütün özeni gösterdiğini ispat ederek sağlayabilir. Ayrıca Bay (M) Bay (K)’nın 

somut olayda kusura dayanan haksız fiil sorumluluğuna da müracaat edilebilir. Bu durumda 

Bay (K)’nın sorumluluktan kurtulması haksız fiil hükümleri çerçevesinde gerçekleşecektir.  

Bay (M) somut olayda ağır biçimde yaralandığından TBK m. 56 uyarınca yakınlarının diğer 

bir deyişle hem nişanlısının hem de evlatlığının manevi tazminat talebinde bulunma hakkı 

bulunmaktadır.  


