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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ FİNAL SINAVI

Tek Numaralı Öğrenciler

OLAY:

(B), İstanbul’da bulunan apartman dairesini, 01.05.2017 tarihinde 500.000 TL karşılığında  (A)’ya 
satmış ve taraflar tapuda tescil işlemini de gerçekleştirmiştir. (A) yeni satın almış olduğu bu dairesini 
01.06.2017 tarihinde (C)’ye kiralamıştır. Kira sözleşmesinde, (C)’nin kira borcuna (K1)’in kefil 
olduğu gerekli şekil şartlarını da içerek şekilde belirtilmiş ve (K2)’nin de en yakın zamanda kira 
borcuna kefil olmasının sağlanacağı ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca sözleşmede (C)’nin, kiralananı 
bir yıl sonra tahliye edeceğine yönelik beyanı da yer almıştır. Ancak (K2) sonradan kefil olmaktan 
kaçınmıştır. 

 (A), İzmir’de bulunan eski evinin tamamen yenilenmesi için (M) ile 100.000 TL bedel karşılığında 
anlaşmıştır. Sözleşmede, evin su ve elektrik tesisatının yenilenmesi hususu özel olarak 
düzenlenmemiştir. Ancak tamirat sırasında sürekli meydana gelen elektrik arızaları ve su baskınları 
sonucunda bu tesisatların da tamamen yenilenmesi ihtiyacı doğmuş ve (M) bu masraflarının da 
karşılanmasını talep etmiştir. 

Diğer yandan (A), apartman görevlisi (G)’den aracını yetkili servise götürüp tamir ettirmesini rica 
eder. (G) ise arabayı oğlu (O)’ya vererek tamir ettirmesini söyler. Ancak (O) arabayı yan sanayide 
tanıdığı bir tamircide tamir ettirir. 

SORULAR:

1) a. Taşınmazın, (A) ile (B) arasında yazılı olarak düzenlenmiş olan satış sözleşmesinde belirtilen 
yüzölçümünden 40 metrekare eksik olduğunu fark eden (A)’nın başvurabileceği hukuki bir imkan var 
mıdır? 

b. (A)’nın bu talebini, yedi yıl sonra daireyi satmak istediği sırada yöneltmesi ihtimalinde vereceğiniz 
cevap değişir miydi? 

2) Bir yılın sonunda (C)’nin evi boşaltmaması üzerine, (A)’nın (C)’yi kiralanandan tahliye etmesi 
mümkün müdür? Açıklayınız.

3) (C)’nin bir yılın sonunda evi boşaltmaması ve sonraki ayın kira bedelini de ödememesi üzerine 
(A)’nın kira alacağı için (K1)’e başvurması mümkün müdür? 

4) (A) ile (G) arasındaki sözleşmenin hukuki niteliğini belirterek, aracın yetkili servis dışında tamir 
ettirilmesi sonucunda garanti kapsamının dışına çıkması üzerine (A)’nın zararının tazmini talebini 
kime yöneltebileceğini gerekçeli olarak belirtiniz.

5) a. (A) ile (M) arasındaki sözleşmenin türünü ve özelliklerini belirterek, (M)’nin ücret hakkındaki 
talebinin kabul edilip edilmeyeceğini gerekçeli olarak değerlendiriniz.

b. Zaman içerisinde mali sıkıntı içerisine giren (A)’nın henüz evdeki çalışmalar devam ederken (M)’yi 
arayarak, artık kendileri ile çalışamayacağını bildirmesi ihtimalinde, (A)’nın beyanının sonuçlarını ve 
(M)’nin, (A)’ya karşı herhangi bir itirazda bulunup bulunamayacağını değerlendiriniz. 

Sınav süresi doksan dakikadır. Ek kağıt verilmez. Başarılar dileriz.



CEVAPLAR :

1) a. Taşınmazın, (A) ile (B) arasında yazılı olarak düzenlenmiş olan satış sözleşmesinde belirtilen 
yüzölçümünden 40 metrekare eksik olduğunu fark eden (A)’nın başvurabileceği hukuki bir imkan var 
mıdır? → 10 PUAN

 TBK M. 244 II çerçevesinde, taşınmaz resmi bir ölçüme dayanılarak tapu siciline yazılmış olan 
yüzölçümü tutarını içermediğinden satıcı ayrıca üstlenmiş olmadıkça tazminat ile yükümlü değildir. 

b. (A)’nın bu talebini, yedi yıl sonra daireyi satmak istediği sırada yöneltmesi ihtimalinde vereceğiniz 
cevap değişir miydi? → 10 PUAN

Yapının ayıplı olmasından doğan davalar, m. 244/3 çerçevesinde 5 yıllık sürenin geçmesiyle 
zamanaşımına uğrar. Mümkündür ancak zamanaşımı defi ileri sürülürse dava reddedilir.

2) Bir yılın sonunda (C)’nin evi boşaltmaması üzerine, (A)’nın (C)’yi kiralanandan tahliye etmesi 
mümkün müdür? Açıklayınız.→ 10 PUAN

TBK m. 352/1 uyarınca, tahliye taahhüdü, ancak olayda kiralananın tesliminden önce verilmiş o 
yüzden taahhüt geçersiz. Tahliye edemez. 

3) (C)’nin bir yılın sonunda evi boşaltmaması ve sonraki ayın kira bedelini de ödememesi üzerine 
(A)’nın kira alacağı için (K1)’e başvurması mümkün müdür? → 15 PUAN

TBK m. 587/3 çerçevesinde, birlikte kefalet varsayımının boşa çıkması sözkonusu, alacaklının da 
kefilin bu birlikte kefalet varsayımını bildiği kabul edilir. Zira sözleşmede bu yönde açık ibare 
var, bu sebeple K2’nin kefil olmayacağının anlaşılması üzerine K1’in de kefaleti yasa gereği 
sona ermiştir. Kendisine başvurulamaz.

4) (A) ile (G) arasındaki sözleşmenin hukuki niteliğini belirterek, aracın yetkili servis dışında tamir 
ettirilmesi sonucunda garanti kapsamının dışına çıkması üzerine (A)’nın zararının tazmini talebini 
kime yöneltebileceğini gerekçeli olarak belirtiniz. → 20 PUAN

Vekalet sözleşmesi mevcut TBK m. 506 çerçevesinde şahsen ifa borcu var. TBK m. 507/I 
uyarınca yetki dışı bir alt vekil tayini sözkonusu olduğu için kendi yapmış gibi sorumlu. Ayrıca 
TBK m. 507/III (A), (O)’ya da talebini yöneltebilir.

5) a. (A) ile (M) arasındaki sözleşmenin türünü ve özelliklerini belirterek, (M)’nin ücret hakkındaki 
talebinin kabul edilip edilmeyeceğini gerekçeli olarak değerlendiriniz.→ 15 PUAN



Götürü ücret sözkonusu. Kural olarak kararlaştırılan meblağı aşan bir talepte bulunamaz. 
Ancak şartları varsa, TBK m. 480/2 çerçevesinde hakimden uyarlama talep etme ya da 
sözleşmeyi feshetme imkanı istisnaen mevcut. 

Somut olayda, tesisata ilişkin masrafların taraflarca öngörülmediği anlaşılıyor. Ancak TBK m. 
480/2 çerçevesinde uyarlamayı talep edebilecek bir mahiyette ise bu götürü ücreti aşan 
masrafları talep edilmesi mümkün olabilir. 

b. Zaman içerisinde mali sıkıntı içerisine giren (A)’nın henüz evdeki çalışmalar devam ederken (M)’yi 
arayarak, artık kendileri ile çalışamayacağını bildirmesi ihtimalinde, (A)’nın beyanının sonuçlarını ve 
(M)’nin, (A)’ya karşı herhangi bir itirazda bulunup bulunamayacağını değerlendiriniz. → 20 PUAN

TBK m. 484 uyarınca tam tazminat karşılığında fesih imkanı mevcuttur. (M) itirazda 
bulunamaz ancak yaptığı işin ve zararlarının tazminini talep etmesi mümkündür. 
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ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ FİNAL SINAVI

İkinci Öğretim

OLAY:

 (A), Ankara’da bulunan apartman dairesini 01.04.2017 tarihinde, Ankara’ya tayini çıkan 
işarkadaşı (İ)’ye satmış ve tapuda tescili gerçekleştirmiştir. Tarafların aralarında 
düzenledikleri sözleşmede (İ)’nin taşınmazı Ankara’ya gideceği tarih olan 01.05.2017 
tarihinde teslim alacağı da kararlaştırılmıştır. (İ), evin satış bedelini tamamlamak için (T)’den 
beş aylık taksitler halinde geri ödenmek üzere 50.000 TL borç almış ve ayrıca (T)’ye tüm 
şekil şartlarını ihtiva edecek şekilde (K)’nın (İ)’nin borcuna müteselsil kefil olduğunu belirten 
bir senet de vermiştir. (İ) ayrıca, (T)’ye borcuna karşılık olmak üzere oldukça değerli bir 
elmas kolyeyi de rehin olarak teslim etmiştir. (İ), İstanbul’da oturmakta olduğu evini, 
başlangıç süresi 01.05.2017 olmak üzere (B)’ye kiralamıştır. (B), (İ)’nin de bilgisi dahilinde, 
kiraladığı evin parkelerinin yenilenmesi için usta (U) ile anlaşır. Anlaşmaya göre (U), (B)’nin 
seçeceği birinci sınıf yerli parkeyi satın alıp kullanarak on gün içerisinde işi bitirecek ve (B) 
de yaklaşık 10.000 TL ödeyecektir. (B) ayrıca evdeki tamirat işlerine nezaret etmek üzere 
içmimar (G1) ile anlaşır. Ancak (G1) işlerinin yoğunluğu sebebiyle mimar arkadaşı (G2)’den 
işe nezaret etmesini rica eder. 

SORULAR:

1) Ankara’daki dairenin, apartmanda 10.04.2017 tarihinde meydana gelen yangın sonucunda 
zarar görmesi ihtimalinde, ortaya çıkan zarara kimin katlanması gerekeceğini açıklayınız.

2) (İ)’nin (T)’ye olan borcunun ikinci taksidini ödememesi üzerine, (T)’nin doğrudan (K)’ya 
başvurması ihtimalinde, (K)’nın (T)’ye karşı ileri sürebileceği bir savunma imkanı var mıdır? 

3) (B)’nin, evde gerçekleşen tamirat sebebiyle ilk ay evde yaşamaya başlamadığı için bu aya 
ait kira bedelini ödemekten imtina etmesi ihtimalinde, (İ)’nin (B)’den ilk ayın kira bedelini 
talep etmesi mümkün müdür? Değerlendiriniz. 

4)  a. (B)’nin seçtiği birinci sınıf ithal parkelerin metrekare fiyatının yerli ürünlerin iki katı 
olması üzerine (U)’nun fiyat farkını talep etmesi mümkün müdür? 
b. (U)’nun sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihine çok kısa bir zaman kalmış olmasına 
rağmen işe henüz başlamamış olduğunu gören (B)’nin başvurabileceği bir hukuki imkan var 
mıdır? 

5) a.  (B)’nin, tamirat esnasında evde meydana gelen bir kısım zararın tazminini (G1)’den 
talep etmesi mümkün müdür? Bu durumda (G1)’in ileri sürebileceği bir savunma imkanı var 
mıdır?

b. (B), zararın tazminini (G2)’den talep edebilir mi?

Sınav süresi doksan dakikadır. Ek kağıt verilmez. Başarılar dileriz.



İkinci Öğretim

SORULAR:

10 PUAN 1) Ankara’daki dairenin, apartmanda 10.04.2017 tarihinde meydana gelen yangın 
sonucunda zarar görmesi ihtimalinde, ortaya çıkan zarara kimin katlanması gerekeceğini 
açıklayınız.

TBK m. 245 gereği hasar teslimle geçiyor, henüz teslim olmadığından hasara satıcı 
katlanacak.

20 PUAN 2) (İ)’nin (T)’ye olan borcunun ikinci taksidini ödememesi üzerine, (T)’nin 
doğrudan (K)’ya başvurması ihtimalinde, (K)’nın (T)’ye karşı ileri sürebileceği bir savunma 
imkanı var mıdır? 

TBK m. 586/1/c. 2 gereği, borçlunun ifada gecikmesi ya da ihtarın sonuçsuz kalması 
gerekir, müteselsil kefile doğrudan başvurabilmek için. Ek olarak, TBK m. 586/2 
uyarınca, taşınır rehinlerinin de paraya çevrilmiş olması gerekiyor (somut olayda taşınır 
rehni var).

10 PUAN 3) (B)’nin, evde gerçekleşen tamirat sebebiyle ilk ay evde yaşamaya başlamadığı 
için bu aya ait kira bedelini ödemekten imtina etmesi ihtimalinde, (İ)’nin (B)’den ilk ayın kira 
bedelini talep etmesi mümkün müdür? Değerlendiriniz. 

TBK m. 324 gereği kullanılmasa da kira borcunun ödenmesi gerekir.

10 PUAN 4)  a. (B)’nin seçtiği birinci sınıf ithal parkelerin metrekare fiyatının yerli ürünlerin 
iki katı olması üzerine (U)’nun fiyat farkını talep etmesi mümkün müdür? 

Yaklaşık bedel kararlaştırılmış. TBK m. 481 çerçevesinde fiyat farkını talep edebilir. 

20 PUAN b. (U)’nun sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihine çok kısa bir zaman kalmış 
olmasına rağmen işe henüz başlamamış olduğunu gören (B)’nin başvurabileceği bir hukuki 
imkan var mıdır? 

TBK m. 473/I’in şartları varsa,- ki zamanında eseri meydana getiremeyeceği 
söylenebilir- (B) sözleşmeyi sona erdirebilir. 

15 PUAN 5) a.  (B)’nin, tamirat esnasında evde meydana gelen bir kısım zararın tazminini 
(G1)’den talep etmesi mümkün müdür? Bu durumda (G1)’in ileri sürebileceği bir savunma 
imkanı var mıdır?

 TBK m. 506 gereği vekil, vekalet borcunu şahsen ifa etmekle yükümlüdür. Ancak 
somut olayda teamülen alt vekaletin varlığı kabul edilirse ve m. 507/2 uyarınca seçmede 
ve talimat vermede gerekli özeni gösterdiği konusunda gereken ispat şartını yerine 
getirirse, TBK m. 507 II gereği G1’in sorumluluktan kurtulması mümkün olabilir.



15 PUAN b. (B), zararın tazminini (G2)’den talep edebilir mi?

TBK m. 507/3 gereği, vekalet veren, altvekile de doğrudan doğruya başvurabilir. 


