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1.Yazlık evini piyasa değerinin altında satmasından pişmanlık duyan A’nın başvurabileceği hangi 

imkânlar vardır? Somut olayın şartları içinde açıklayınız. (10 Puan). 

 Olayda “aşırı yararlanma” gündeme gelecektir. Aşırı yararlanma taraflardan birinin diğer tarafın zor 

durumundan (müzayaka halinde olmasından), deneyimsizliğinden (tecrübesizliğinden) veya düşüncesizce 

hareket etmesinden yararlanarak sözleşmedeki karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlığın 

bulunmasını sağlamasıdır. Şu halde olayımız bakımından aşırı yararlanmadan bahsedebilmek için üç 

şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir.  

İlk olarak A’nın evini piyasa değerinin yarısı olan 100.000 TL’ye satması edimler arasındaki açık 

oransızlık şartının gerçekleştiğini göstermektedir  (objektif şart).  

İkinci olarak, olayda zor durumda (müzayaka halinde) olma şartının incelenmesi gerekir. Zor durumda 

bulunma, ekonomik durumlardan ileri gelebileceği gibi psikolojik sebeplerden de ileri gelebilir. Bu 

bakımdan A’nın yaşamının son döneminde uzun süren yalnızlığının etkisi ile B’nin yakın arkadaşlığına 

ihtiyaç duyması da onun psikolojik olarak zor durumda olduğunu (manevi müzayaka halinde 

olduğunu) gösterir. Dolayısıyla bu şart (sübjektif şart) da gerçekleşmiştir.  

Üçüncü olarak aşırı yararlananın karşı tarafın durumunu bilmesi ve bundan yararlanarak (yararlanma 

kastıyla) sözleşmeyi yapmış olması gerekir. Olayda B’nin A’nın bu durumunu bilmesi ve bundan 

yararlanmak istemesi halinde bu şartın da gerçekleştiğinden bahsedilecektir.  

Bu durumda A ya sözleşmeyi iptal ederek ediminin geri verilmesini isteme ya da sözleşme ile bağlı 

kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteme hakkını kullanabilecektir. İptal hakkını 

kullanması 1 ve 5 yıllık hak düşürücü sürelere tabidir. 

Ancak olayda B’nin 100.000 TL daha ödemeyi teklif etmesi edimler arasındaki oransızlığın giderilmesine 

yönelik bir tekliftir ve bu durumda A bu teklifini kabul etmek zorunda kalacak ve iptal hakkını 

kullanamayacaktır. 

2. a) B tarafından C’ye yapılan satışın geçerli olup olmadığını ve A’nın bu satışla ilgili hangi yollara 

başvurabileceğini tartışınız.  (20 Puan) 

B’nin A’yı temsilen C ile kurduğu satış sözleşmesi geçerlilik bakımından farklı yönlerden 

değerlendirilebilir. A’nın B’ye verdiği temsil yetkisi yeterince somutlaştırılmadığından taşınmazlar 

üzerindeki aynî haklara ilişkin olan özel yetki koşulunu sağlamaz ve bu nedenle hükümsüzdür. Geçerli 

temsil yetkisi eksikliği nedeniyle yetkisiz temsil ve askıda hükümsüzlük söz konusudur. 

Öte yandan B taşınmazı çok düşük bir bedel karşılığında sattığından temsil yetkisinin kötüye kullanılması 

söz konusudur. Eğer C, B’nin temsil yetkisini kötüye kullandığını bilebilecek durumda ise, temsil 

yetkisine dayanamaz ve yetkisiz temsil nedeniyle askıda hükümsüzlükle karşılaşılır. Buna karşılık, C 

B’nin temsil yetkisinin kötüye kullandığını biliyorsa, sözleşmeyle taraflar ortak ve ahlaka aykırı bir amaç 

güdüyorlardır ve sözleşme TBK m. 27 gereği kesin olarak hükümsüz olur. 

Diğer taraftan, resmi şekil şartına tabi bu sözleşmenin tarafları, satış sözleşmesinin gerçekte imzalanan 

sözleşmede kararlaştırılandan daha düşük olması hususunda anlaşarak bedelde muvazaa yapmışlardır. 

İmzalanan sözleşme, muvazaa nedeniyle kesin hükümsüz (veya öğretideki bazı görüşlere göre yok 

hükmünde), tarafların asıl olarak anlaştığı sözleşme ise şekil şartlarına aykırılık nedeniyle kesin olarak 

hükümsüzdür. 

Bir sözleşme nezdinde birden fazla hükümsüzlük nedeni gerçekleşmiş ise, bunlardan en ağır olanın 

sonuçları doğar. Bu itibarla sözleşme kesin hükümsüzdür (Muvazaada yokluk sonucu benimsenirse, 

yoktur).  Bu itibarla A sözleşmenin kesin hükümsüz olduğunu ileri sürebilir. 

b) Satış sözleşmesinin geçerli olduğu varsayıldığında, D’nin fazladan ödediği bedel talep 

edilebilecek midir? Kim tarafından ve hangi koşullarda, açıklayınız. (10 Puan) 

 Olayda D, C’nin temsilcisi değildir, ödeme C adına yapılmamıştır D, üçüncü kişi olarak C’nin borcunu 

ifa etmiş, D’nin malvarlığında eksilme gerçekleşmiştir. Üçüncü kişinin ifası  borcun ifası olarak 
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geçerlidir. D’nin yaptığı ödeme, borç tutarını aştığından, ödeme ile A’nın malvarlığına giren alacağı aşan 

tutara ilişkin kazandırmanın hukuki sebebi bulunmamaktadır. D, borcu aşan ödemeyi, iradesiyle ve 

borcun var olduğuna inanarak ifa ettiği için TBK m. 78 uyarınca, ifayı hataen yaptığını kanıtlayarak 

sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde fazla ödemeyi A’dan geri alabilir. Öte yandan D, C’yi 

temsilen C adına ödemede bulunmuş ise, yukarıda belirtilen sebepsiz zenginleşme koşulları C bakımından 

gerçekleşmiş olur ve bu talep C tarafından A’ya karşı ileri sürülebilir.  

3. E’nin A’nın işini yapmayacağına ilişkin beyanının hukuki sonuçları nelerdir? A bu durumda 

hangi kurumlara başvurabilir? Talebi veya talepleri neler olur? Açıklayınız. (15 Puan) 

Somut olayda E, A’nın evindeki tadilat işlerini yapma borcu altına girmiş ve tadilat işlerine başlanması 

kararlaştırılan tarihten kısa bir süre önce A’nın işini yapmaktan vazgeçtiğini söylemiştir. Burada E’nin 

üstlendiği borç bir iş görme borcu, yani yapma borcudur. İş görme edimi borçlusunun işi göremeyecek 

duruma düşmemesine rağmen edimi ifa etmeyeceğini açıkça ortaya koyduğu durumlar bakımından 

doktrinde iki farklı görüş bulunmaktadır.  

Doktrine bir görüş yapma borcu bakımından borçlunun açıkça işi yapmayacağını beyan etmesi 

durumunda, hukukumuzda kişiye zorla iş yaptırmak mümkün olmadığından, ifa imkânsızlığının ortaya 

çıktığını kabul eder. Bu görüşe göre alacaklı, edimi imkânsızlaşmış sayarak derhal m. 112 uyarınca 

tazminat isteyebilecektir. Yani bu görüşe göre ifa imkânsızlığına ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Doktrinde baskın olan görüş ise, bu durumda borcu ifa etmeyeceğini beyan etmesine rağmen borçlu 

isterse hala borcunu ifa edebilir durumda olduğundan, ifa imkânsızlığının oluşmadığını, alacaklının 

vadenin gelmesini bekleyerek borçluyu temerrüde düşürebileceğini kabul etmektedir.  

Bu iki görüşten ilki kabul edilirse ifa imkânsızlığının sonuçları uygulanacaktır. Bu durumda m. 112 

uyarınca, E’nin beyanını imkânsızlık sayılarak E’nin tadilat yapma borcu sona erecek ve alacaklı A, 

müsbet (olumlu) zararının tazminini talep edebilecektir.  

Baskın görüşün kabul edilmesi halinde ise, A’nın vadeye kadar bekleyerek E’yi temerrüde düşürmesi 

gerekecektir. Temerrüt için aranan şartlar; borcun muaccel olması ve ihtardır. Olaydaki karşılıklı borç 

yükleyen sözleşme bakımından temerrüdün sonuçları şöyle olacaktır: Kanun koyucu iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde alacaklıya, borçluya vereceği ek süre sonunda 

kullanabileceği ek imkânlar tanımıştır. Ayrıca m. 124’te, ek süre verilmesine gerek bulunmayan 

durumları düzenlemiş olup, bunlardan ilki, borçlunun içinde bulunduğu durumdan veya tutumundan süre 

verilmesinin etkisiz olacağının anlaşılmasıdır. Somut olayımızda E’nin borcunu ifa etmeyeceğine ilişkin 

beyanı bu kapsamda değerlendirileceğinden, ek süre verilmesine gerek kalmayacaktır.  

Bu durumda A, ek süre vermeye gerek kalmadan m. 125’te kendisine tanınan imkânları kullanabilir. 

Bunlar: 1. Borcun ifasını ve gecikme tazminatını talep etmek 2. Borcun ifasından vazgeçerek müsbet 

zararının tazminini talep etmek 3. Sözleşmeden dönüp menfi zararının talep etmek.  

4.a) F, E ile arasındaki temlik sözleşmesine dayanarak bu alacağı A’dan talep edebilir mi? F’nin 

alacağını tahsil edemediğini varsaydığımızda E’den talep etme imkânı olur mu? (15 Puan)  

 Alacağın devri işlemi tasarruf işlemi niteliğinde olduğu için öncelikle üzerinde tasarruf edilebilir bir 

alacağın söz konusu olması gerekir. Olayda A’nın E ile anlaşarak kararlaştırılan bedeli ödeyeceğine 

ilişkin düzenlediği senetten bir alacak hakkı doğmuştur ve mevcut olan bu alacağın devredilmesi 

mümkündür. Öte yandan alacağın devrinin geçerli olması için E ile F arasında akdedilen alacağın devri 

sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması gerekir.  Bu halde F alacağın devri sözleşmesine dayanarak 

alacağı A’dan talep edebilecektir.  Bu talebe karşı borçlu olan A ‘nın  E ye karşı sahip olduğu defileri 

(borcun yerine getirilmediği için alacağın ödenmeyeceği – ödemezlik def’i)  ileri sürme hakkı olacaktır.  

F’nin alacağı tahsil edememesi varsayımında, “alacağı devredenin garanti sorumluluğu” gündeme 

gelecektir. Buna göre devir bir ivaz karşılığı yapılmışsa devreden (E), alacağı devralana (F’ye)  karşı 

“alacağın varlığını” ve “borçlunun ödeme gücünü” garanti etmiştir. Alacağın varlığına ilişkin garanti, 

alacağın doğmuş olduğunu veya ileride doğma imkânı bulunduğunu ve alacağın sona ermiş olmadığını 

kapsar. 
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Bu kapsamda F alacağı tahsil edemez ise, E’den,  

İfa ettiği karşı edimin faizi ile birlikte geri verilmesini,  

Devrin sebep olduğu giderleri. 

Borçluya karşı devraldığı alacağı elde etmek için yaptığı ve sonuçsuz kalan girişimlerin yol açtığı 

giderleri,  

Devreden (E) kusursuzluğunu ispat etmedikçe uğradığı diğer zararlarını isteyebilecektir. 

Devrin ivazsız yapılmış olması olasılığında ise devreden E’nin bir garanti sorumluluğu söz konusu 

değildir.  

4.b) A’nın aldığı makbuzun bu paranın ödenip ödenmeyeceği konusunda rolü ne olacaktır. 

Açıklayınız. (5 puan) 

Makbuz, alacaklı tarafından imzalanan ve borcun ödendiğini ifade eden bir belgedir ve ödemenin delilini 

teşkil eder. Dolayısıyla A para borcunun ödendiğini ve borcun ifa yoluyla sona erdiği şeklindeki devreden 

E’ye karşı olan savunmasını, devralan F’ye karşı da ileri sürebilecek (TBK m. 188/I) ve bu savunmasını 

E’den aldığı makbuza dayandırabilecektir.  Eğer alacaklı, makbuzu henüz ödeme yapılmadan vermiş ve 

ödeme yapılmamışsa, alacaklı ödeme yapılmadan ileride ödeme yapılacağı düşüncesiyle makbuz 

verdiğini, fakat ödemenin yapılmadığını ispat ederek makbuzu hükümsüz kılabilir. Yoksa sadece ödeme 

yapılmadan makbuz verdiğini ispat etmekle makbuz hükümsüz hale gelmez.  

5.a) A, fayansın kırılmasından doğan zararı kim/kimlerden hangi hukuki sebeplerle tazmin eder? 

(10 Puan) 

 E, A’nın evindeki tadilat işlerini almıştır, yani aralarında bir sözleşme ilişki bulunmaktadır. E, yardımcısı 

G’yi, iş aletlerini alması için A’nın evine gönderdiğinde A bu aletleri mutfaktaki cam dolabın (fayansın) 

üzerine düşürerek kırılmasına sebep olmuştur.  

Bu olay bakımından iki ihtimal söz konusu olabilecektir. A’nın fayansının zarar görmesine sebep olan 

kişi G, E’nin çalışanıdır ve E ile A arasında sözleşme ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla hem adam 

çalıştıranın sorumluluğunu hem de ifa yardımcısının fiillerinden sorumluluk kurumunu incelemek 

gerekecektir. Zira bu olayda m. 66 ve m. 116’ya dayanan sorumlulukların yarışması durumu ortaya 

çıkacaktır.  

Bu iki sorumluluğu aralarındaki benzerlik ve farklılıklara göre şu şekilde karşılaştırabilir: 

1. m. 66’ya göre sorumluluk için çalıştırılanın, kendisini çalıştırana bağımlı olması, onun emri altına 

çalışıyor olması gerekmektedir. Fakat m. 116’ya dayanan sorumlulukta, bir kişinin yardımcı kişi 

sayılması için borçlunun emri altında olması veya borçluya bir sözleşme ile bağlı bulunması şart değildir.   

2. Mağdur davasını m. 66’ya dayandırırsa, adam çalıştıran sıfatıyla davalı durumunda olan E, özen 

yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispat ederek veya özen yükümlülüğünü yerine getirse idi bile zararın 

meydana gelmesini önleyemeyeceğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir. Davanın m. 116’ya 

dayanması halinde ise, adamını borcun ifasında yardımcı olarak çalıştıran E, aynı imkâna sahip değildir. 

O, ancak borcu kendisi ifa etse idi dahi aynı zararın ortaya çıkacağını ve kendisinin de bundan sorumlu 

tutulmayacağını ispat ederek sorumluluktan kurtulabilecektir.  

3.m. 116 uyarınca ifa yardımcısı kullanan kişinin sorumlu olması için, yardımcının fiilinden borçlunun 

sorumluluğunu kaldıran veya daraltan bir anlaşma bulunmamalıdır. Sorumluluğun sözleşme ile 

daraltılmasının m. 66’da etkili olup olmayacağı ise tartışmalıdır.  

4. M. 66 haksız fiil sorumluluğu, m. 116 ise borca aykırılıktan kaynaklanan sorumluluktur. Bu sebeple m. 

66 uyarınca tazminat talebi m. 72 uyarınca, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrenmesinden 

itibaren 2 yıl ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. M. 116 

uyarınca tazminat talebi ise, m. 146 uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu bağlamda m. 

116’ya dayanmak A’nın lehinedir. 
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Ayrıca son olarak belirtelim olayımızda çalışan G’nin haksız fiil sorumluluğu bulunmaktadır. Haksız fiil 

sorumluluğu için gerekli şartlar: 1. Kusur 2. Zarar 3. Hukuka aykırı fiil 4. Nedensellik bağı. 

5.b) Evli ve üç çocuklu olan G, hangi zararlarını kim veya kimlerden talep edebilir? (15 puan) 

Somut olayda E’nin çalışanı G, iş aletlerini almak için A’nın evine gitmiş, ancak bunu yaparken aletleri 

mutfaktaki cam dolabın (üzerine düşürerek kırılmasına sebep olmuştur. Duruma sinirlenen A’nın 

yardımcısı H, G’yi iter ve başını duvara vuran G kalıcı şekilde felç olur.  

Bu olay sonucunda G, vücut bütünlüğü ihlal edilmiş olup isteyebileceği maddi zarar kalemleri şunlardır: 

TBK’nın ilgili maddesine göre (TBK m. 54) bedensel bütünlüğün ihlali halinde istenebilecek ilk zarar 

kalemi tedavi giderleridir. Bu masraflar bedensel bütünlüğü eski hale getirmeye, iyileştirmeye ya da 

hastalık veya sakatlığın artmasını önlemeye yönelik masraflardır. Ayrıca hastaneye geliş- gidiş masrafları 

ile devamlı bir bakıma muhtaç kalınmış ise bu masraflar da tedavi giderleri içerisinde değerlendirilir. 

Bir diğer tazminat kalemi bedensel bütünlüğün ihlali nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamama 

durumuna düşmüş ise bundan doğan kazanç kaybı zararının tazminidir. Bu kaleme G’nin hüküm 

verilene kadar geçecek süre için uğramış olduğu kazanç kayıpları girer. 

Burada G, çalışma gücünün tamamen kaybı veya azalması durumunun gelecekte yol açacağı kazanç 

kayıplarını da tazminat olarak isteyebilecektir. Somut olayda G, kalıcı şekilde felç olmuştur. Bu nedenle 

çalışma gücünün muhtemel süresi dikkate alınarak ilerideki kazanç kaybı hesaplanacaktır. 

Vücut bütünlüğünün ihlali halinde istenebilecek zarar kalemi ekonomik geleceğin sarsılması ise de 

somut olayda istenebilecek bir tazminat türü olup olmadığı tartışılabilir.  

Somut olayda G’nin felç kalması nedeniyle SGK tarafından engelli maaşı bağlandığı bilgisi verilmiştir. 

Bilindiği üzere haksız fiil mağduru, bu nedenle zarara uğrarken bazı durumlarda bundan yararlar da elde 

edebilir. Bu durumda yapılması gereken zarar miktarı belirlenirken yararların zarar miktarından 

indirilmesidir. Çünkü hukukumuzda haksız fiil bir zenginleşme aracı değildir. Konu ile ilgili olarak TBK 

m. 55’e göre kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan 

ödemeler zarar veya tazminattan indirilmez. Bu durumda SGK tarafından yapılan bu ödeme ile SGK, 

kendi mevzuatına göre faile rücu edemeyecek ise bu durumda söz konusu miktar tazminattan indirilmez. 

Bay G, bu maddi zarar kalemlerinin yanında vücut bütünlüğünün ihlali nedeniyle uğramış olduğu elem, 

acı ve ıstırabın giderilmesi bakımından özellikle de felç kalması durumu da dikkate alındığında manevi 

tazminat talep edebilecektir. Ayrıca G’nin ailesi de burada G ağır bir bedensel zarar gördüğünden 

manevi zararın tazminini talep edebilir (TBK m. 56). 

Son olarak soruda Bay G’nin bu zararlarını kimden ya da kimlerden talep edebileceği sorulmuştur. 

Olayda Bay G’yi iterek onun felç kalmasına sebep olan H, A’nın yardımcısıdır. Bu durumda A da söz 

konusu zararlardan dolayı sorumluluğu gündeme gelir. A’nın sorumluluğu duruma göre istihdam edenin 

sorumluluğu (TBK m. 66) veya ifa yardımcısının hareketlerinden sorumluluk (TBK m. 116) hükümlerine 

tabi olabilir. Ancak burada H, A’nın yardımcısı olarak G’yi itmesi sözleşmenin ifası amacıyla yapılmış 

bir hareket olmayıp borca aykırı hareket teşkil etmez. Bu hareket haksız fiil teşkil edeceğinden A’nın 

istihdam edenin sorumluluğu gündeme gelebilir. Ancak her iki durumda da mevcut zararlardan H ve A, 

müteselsilen sorumlu olacaktır.  


