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ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ FİNAL SINAVI

Çift Numaralı Öğrenciler

OLAY:

Çekmeköy’ de arsası olan (A) ile yüklenici (Y) arasında 11.06.2012 tarihinde yapılan sözleşmeye göre 
(Y), 1.000.000,00 TL karşılığında, arsa üzerinde 10 katlı, içinde 20 daire olan bir binayı, inşaat 
ruhsatının alınmasından itibaren 14 ay içinde inşa etmeyi ve kat mülkiyeti tapuları alınmış bir şekilde 
teslim etmeyi taahhüt etmiştir. 

(A)’nın sözleşmeye aykırılık sebebiyle uğrayacağı zarara karşılık, (Y)’nin yakın arkadaşı olan (S) 
şahsi teminat vermeyi kabul etmiştir. (S)  ile (A) arasında bilgisayar çıktısı olarak hazırlanan kefalet 
sözleşmesi ile (S), (A)’ya, 500.000 TL’ye kadar kefil olmayı taahhüt etmiştir. (S)’nin eşi (J)’nin bu 
sözleşmenin yapıldığından haberi dahi olmamıştır. 

(A), inşaat tamamlanıp kendisine teslim edildikten sonra, 3 numaralı daireyi (K)’ya 01.03.2015 
tarihinde kiralamıştır. Sözleşmeye göre (K) aylık 2000 TL kira bedelini her ayın en geç beşinci gününe 
kadar (A)’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yatıracaktır. (K), haziran ayı kira bedelini 
ödememiştir.  

SORULAR:

1) (A) ile (Y) arasındaki sözleşmenin hukuki niteliği nedir? Karşı edim olarak (A)’nın, (Y) tarafından 
inşa edilecek olan bağımsız bölümlerden 9 tanesinin mülkiyetini (Y)’ye devretmeyi taahhüt etmesi 
halinde, cevabınızda bir değişiklik olur muydu?  Açıklayınız.

(A) ile (Y) arasında bir eser sözleşmesi kurulmuştur. Eser sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir 
sözleşmedir. Bu sözleşmenin ani edimli mi yoksa sürekli edimli mi olduğu öğretide tartışmalıdır. 
Yüklenicinin borcunun eseri teslim etmekle ifa edileceğini dikkate alan görüş, ani edimli olduğunu 
savunurken; diğer görüş, eserin meydana getirilmesi sürecinin içerdiği iş görme ediminden hareketle 
eser sözleşmesini sürekli borç ilişkisi olarak niteler. Yargıtay’ın da benimsediği üçüncü bir görüş ise, 
eser sözleşmesini sürekli ve ani edimli borç ilişkilerinin bir karmaşığı olarak değerlendirir. Bu görüş 
uyarınca, sözleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar sözleşmenin bu yönü dikkate alınarak somut 
olay özelinde dürüstlük kuralı ışığında çözülmelidir.

(A)’nın, (Y) tarafından inşa edilecek olan bağımsız bölümlerden bir kısmının mülkiyetini (Y)’ye 
devretmeyi taahhüt etmesi halinde, bu sözleşme bir arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi niteliği 
kazanırdı. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hukuki niteliği itibariyle, eser sözleşmesi ve satış 
sözleşmesine ait unsurların kanunun öngörmediği bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşan, bir çifte 
tipli karma sözleşmedir. 

2) (Y)’nin sözleşmedeki süreye uygun olarak inşaatı tamamladığını ve (A)’ya teslim ettiğini 
varsayalım. Birkaç ay sonra yağan şiddetli yağmur neticesinde çatı su sızdırmış ve üst kattaki iki daire 
hasar görmüş olsaydı;  (A), hangi haklara sahip olurdu? Kısaca açıklayınız.

Bu halde, yüklenicinin kötü ifasından ve onun ayıptan doğan sorumluluğundan bahsedilirdi. Ayıptan 
doğan sorumluluğun doğması için bazı şartlar gerekmektedir. Öncelikle, eser ayıplı olarak teslim 
edilmiş olmalıdır. Eser, iş sahibince bilinmemeli ve kabul edilmemiş olmalıdır. Ayıptan doğan 
sorumluluk için yüklenicinin kusurlu olması gerekmez. Bu maddi şartların yanında, iş sahibinin bazı 
şekli şartları da yerine getirmiş olması gerekir. Bunlar, gözden geçirme ve bildirim külfetleridir. İş 



sahibi, eseri teslim aldıktan sonra hayatın olağan akışı içerisinde imkan bulur bulmaz eseri gözden 
geçirmeli ve eğer bir ayıp tespit ederse uygun sürede bu ayıpları yükleniciye bildirmelidir. 

Bu şartlar sağlandığı takdirde iş sahibinin, eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme, aşırı 
bir masraf gerektirmiyorsa bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere eserin ücretsiz onarılmasını 
isteme, genel hükümlere göre tazminat isteme ve sözleşmeden dönme seçimlik hakları mevcuttur. 
Sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesi için, eserin iş sahibinin kullanamayacağı veya 
hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı olması ve eser iş sahibinin taşınmazı üzerinde 
yapılmışsa, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğurmuyor olması gerekir. Bu nedenle, somut olay 
bakımından (A)’nın sözleşmeden dönme hakkı dışındaki haklarını kullanması yerinde olacaktır.

3) (Y), inşaat maliyetlerinin döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle beklenilenden çok arttığını ileri 
sürerek bedelde değişiklik yapılmasını isteyebilir mi? Açıklayınız.

Esasen olayda bir götürü bedel kararlaştırılmış olup, kural olarak götürü bedelde sonradan bir 
değişiklik yapılmaz. Ancak TBK m.138 aşırı ifa güçlüğünün eser sözleşmesindeki özel bir görünümü 
olan TBK m.480/II uyarınca, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülse bile tarafların göz önüne 
almasının beklenemediği durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur 
veya son derece güçleştirirse yüklenici, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, 
bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği halde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Döviz kurundaki dalgalanmaların taraflarca öngörülemeyen bir durum olduğu ileri sürülebilecekse de, 
Yargıtay’ın yerleşik görüşüne göre Türkiye gibi ekonomik krizlerin beklenebilir olduğu ülkelerde 
döviz kurundaki dalgalanmaları tarafların dikkate almış olması gerekirdi. Dolayısıyla, (Y)’nin bu 
sebeple bedelde değişiklik yapılmasını istemesi mümkün değildir.

4) Somut olaydaki verileri dikkate alarak, (S) ile (A) arasında yapılan sözleşmenin, bu sözleşmeye 
özgü geçerlilik koşullarına göre düzenlenmiş olup olmadığını açıklayınız. 

Somut olayda taraflar arasında bir kefalet sözleşmesi kurulmuştur. Kefalet sözleşmesi, kanun koyucu 
tarafından özel şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Öncelikle, kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi 
için nitelikli yazılı şekil şartı öngörülmüştür. Buna göre, kefalet tarihinin, kefilin sorumlu olduğu 
azami miktarın ve müteselsil kefil olunması durumunda bu durumu açıklayan ifadenin kefilin el yazısı 
ile yazılmış olması gerekir. Olaydaki sözleşme bir bilgisayar çıktısı olarak hazırlandığından, bu 
şartların yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, kefil evli ise eşler hakkında verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama 
hakkı doğmadıkça, gerçek kişinin kefil olabilmesi için eşinin kefalete yazılı rızası olmalıdır. Bu rıza, 
kefalet kurulmadan önce veya en geç kefalet sırasında verilmiş olmalıdır. Olayda (J)’nin sözleşmeden 
haberinin bile olmaması bu şartın da yerine getirilmediğini gösterir. Tüm bu nedenlerle, olaydaki 
kefalet sözleşmesi geçerli olarak kurulmamıştır.

5) Kefalet sözleşmesinin geçerli olduğu ve (A)’nın, (Y) ile yaptığı sözleşmeden (Y)’nin temerrüdü 
sebebiyle döndüğü ihtimalinde; (A), sözleşmeden dönme sebebiyle uğradığı olumsuz zararın tazmini 
için (S)’ye başvurabilir mi? Açıklayınız. 

Kefilin kefalet sözleşmesiyle üstlendiği borcu, borçluyla alacaklı arasındaki asıl borcun yanında fer’i 
nitelik arz eder. Bir diğer ifadeyle, kefilin borcu asıl borcun varlığına bağlıdır. Herhangi bir sebeple 
asıl borcun sona ermesi halinde kefilin borcu da sona erer. Nitekim, TBK m.589/4 ile kefilin, asıl borç 
ilişkisinin hükümsüz hale gelmesinin sebep olduğu zarardan veya ceza koşulundan sorumlu olacağına 
ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüz sayılmıştır. Buna göre, (A)’nın (Y) ile arasındaki 
sözleşmeden dönmesi durumunda sözleşme baştan itibaren geçersiz hale geleceğinden,  kefilin borcu 
da sona erecek, yani olumsuz zararın tazmini için (S)’ye başvurulması imkansız hale gelecektir.



6) Arsası üzerindeki binanın inşası süresince yoğun sıkıntıya maruz kalan (A) hafif bir kalp krizi 
geçirmiştir. Tetkik ve muayene için özel muayenehanesi olan hekim (H)’ye başvurmuş ve (H) 
tarafından (H)’nin anlaşmalı olduğu bir hastanede ameliyat edilmiştir.  Ameliyat sonrasında yapılan 
tetkiklerde ameliyat sırasında (A)’nın kalbinde tedavi amacına uygun olmayacak şekilde sargı bezinin 
unutulduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yeniden ameliyat olmak zorunda kalan (A), uğradığı 
zararların tazmini için hangi gerekçeye dayanarak (H)’ye başvurabilir? 

Olayda (A) ile (H) arasında bir vekalet sözleşmesi kurulmuştur. Vekalet sözleşmesi, eser 
sözleşmesinden farklı olarak bir sonuç taahhüdünü içermez. Burada vekilin borcu, vekalet verenin 
talimatlarına uygun olarak özenle hareket etmekten ibarettir. Vekilin özen borcundan doğan 
sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin 
göstermesi gereken davranış esas alınır. Somut olay bakımından, (H)’nin bu özen borcuna aykırı 
hareket ettiği açıktır. Bu nedenle (A), özen borcunu ihlal ettiği gerekçesiyle (H)’den zararlarının 
tazminini isteyebilir.

7) (A)’nın (K)’yı temerrüt hükümleri çerçevesinde tahliye etmesinin mümkün olup olmadığını 
gerekçeli olarak değerlendiriniz.

Kiracının temerrüdü kira sözleşmesine ilişkin genel hükümler arasında ayrıca düzenlenmiştir (TBK 
m.315). Buna göre, kiracının kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini ödememesi 
halinde, kiracıya yazılı olarak süre verilerek, bu sürede ifa etmemesi durumunda sözleşmenin 
feshedileceği bildirilebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı iş yeri kiralarında ise 
en az otuz gündür. Buna göre, somut olay bakımından (A)’nın (K)’ya yapacağı bildirim neticesinde, 
(K)’nın otuz gün içerisinde borcunu ödememesi halinde tahliye edilmesi mümkündür. 

Ayrıca, konut ve çatılı işyeri kiralarında TBK m.352/II uyarınca, kira borcunu ödememe nedeniyle 
yapılacak iki haklı ihtar nedeniyle de kiralananın tahliyesi söz konusu olabilir. Ancak somut olayda, 
yalnızca haziran kirası ödenmediğinden bu yola başvurmak henüz mümkün değildir.

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


