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OLAY 

Müteahhit M, B’den, inşaatında kullanılmak için 10 adet lavabo satın almıştır. Sözleşmeye 

göre, lavaboların bedeli olan 10.000 TL sözleşme kurulduktan sonra B’ye ödenecek, inşaat 

malzemeleri ise sözleşmenin kurulduğu tarihten iki hafta sonra M’ye teslim edilecektir. M satış 

bedelini ödemiş ancak B, deposunda kalmadığı ve kısa sürede tedarik edemeyeceği 

gerekçesiyle lavaboları M'ye teslim edememiştir.  

M, inşaatında kullanmak üzere 20X60 ebadında, (X) marka 200 kutu seramiği 10.000 TL 

karşılığında A’dan satın almıştır. Malzemeler, sözleşme kurulduğu tarihten sonraki bir ay içinde 

alıcıya teslim edilecek; satış bedeli ise malzemelerin teslim edildiği tarihten on beş gün sonra 

ödenecektir. 

M, 01.12.2015 tarihinde, özel yapım duvar saatini 25.000 TL karşılığında K'dan satın almıştır. 

Sözleşmeye göre duvar saati, 11.12.2015 tarihinde K’nın işyerinde teslim edilecektir. M, saati 

teslim almaya gittiğinde saatin çalışmadığını ve çerçevesinde çizikler bulunduğunu görmüş, 

arkasına bile bakmadan oradan ayrılmıştır. 

M, kuyumcu E’den 10.000 TL değerinde bir saat satın almıştır. M, aynı iş kolundaki iş 

adamlarının bir araya geldiği bir toplantıda bu saati takmış ve N, ona saatin kendisine ait 

olduğunu, onu derhal iade etmesi gerektiğini söylemiştir. 

SORULAR 

1. 12.12.2015 tarihinde K’nın işyerinde çıkan yangında duvar saati yanmış olsaydı, 

K, M'den satış bedelinin ödenmesini isteyebilir miydi? Açıklayınız. (20 Puan) 

K ile M’nin arasındaki anlaşmaya göre teslim yangının çıkmış olduğu 12.11.2016 tarihinden 

bir gün önce, 11.12.2016 tarihidir. Bu tarihte teslim için K’nın teklif etmiş olduğu saatin 

çalışmaması ve etrafında çiziklerin bulunması, saatin ayıplı olduğu anlamına gelmektedir. 

Sözleşmenin konusu, özel yapım bir saat olduğu için bir parça borcudur. Parça borcunda bir 

ayıp olması halinde artık alıcı, ayıplı ifayı kabule zorlanamaz. Bu sebeple M’nin saati teslim 

almaktan kaçınması alacaklı temerrüdü teşkil etmez. Zira gereği gibi bir ifa teklif edilmemiştir. 

Bu durumda K, teslim borcunu yerine getiremediği için edim hasarı M’dedir ve karşı edim 

hasarı alıcıya geçmez. Dolayısıyla K, M’den satış bedelini ödemesini isteyemez. Borcun 

konusu parça borcu olduğundan borç düşer (m.136/2, 208).  

2.  M, lavaboları teslim edemeyen B’ye karşı hangi taleplerde bulunabilir? 

Koşullarını yazarak her ihtimale göre yazınız. (15 Puan) 

Olayda B’nin lavaboları teslim etmemesi temerrüde başvurulmasına yol açacaktır. TBK 212/1 

hükmü gereğince genel hükümlere göre borçlu temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Olayda 



iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme söz konusu olduğu için iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelere dair hükümlere gidilecektir. Bu durumda M, TBK m.125’te sayılan borçlu 

temerrüdünün sonuçlarını (aynen ifa vd.) talep edebilecektir. 

Ancak özellik arz etmeyen borçlarda uygulanan temerrüt hükümlerinin ticari satışlarda 

uygulanması farklılık göstermektedir. Bu noktada olayımızda bir ticari satışın olup olmadığının 

tespit edilmesi gerekmektedir. Doktrinde ticari satışın tespiti hususunda farklı görüşler olmakla 

birlikte hâkim görüşe göre bir kimsenin mesleği icabı tekrar satıp, kazanç elde etmek veya 

işletmesinde üretim yapmak amacıyla satın aldığı malları içeren satıştır. Olayımızda da hem 

M’nin hem de B’nin aralarındaki satımın meslekleri icabı olduğu ve işletmelerinin mesleki 

faaliyetlerini yürütmek amacıyla yaptıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla M ve B arasındaki bu 

ilişkiyi ticari satış olarak nitelendirebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise 

borcun ifası için belirli vadenin olmasıdır. Olayda teslim için, sözleşmenin kurulmasından sonra 

iki hafta içinde ifa edileceğinin yazılmasıyla, ifa belirli bir vadeye bağlanmıştır. Belirli vadeye 

bağlı ticari satış söz konusu olduğu için TBK m. 212 ve 213 uygulama alanı bulacaktır. M. 

212/2’deki karine burada uygulama alanı bulacaktır: alıcının ifadan vazgeçerek olumlu zararını 

istediği karinesi uygulanır. Ayrıca kesin vade karinesine dayanarak mehile gerek olmaksızın 

temerrüdün gerçekleştiği kabul edilir. Zarar, m.213’te belirtilen metotlara göre hesaplanır. 

Alıcı, eğer aynen ifada ısrar ediyorsa, bunu derhal bildirmelidir, aksi halde ifadan vazgeçtiği 

karinesi uygulanacaktır. Tüm bu imkânların yanında, tartışmalı olmakla beraber doktrinde 

savunulan ve dayanağını m.212/1 hükmünün açık ifadesinden alan görüşlerinden hareketle, 

alıcı genel hükümlere dayanarak dönme hakkını da kullanabilir.  

             3.  M tarafından seramikler teslim alınmış ve inşaat alanında seramik kutuları   

açıldığında; 

a. 50 kutu seramiğin kırık olduğu (20 Puan) 

b. 50 kutu seramiğin sözleşmede kararlaştırılmış olan koleksiyondan farklı bir 

koleksiyondan gönderilmiş olduğu tespit edilmiştir.  (10 Puan) 

Her bir ihtimali dikkate alarak M’nin, hangi koşullarla ve hangi hukuki sebebe 

dayanarak, A’dan hangi taleplerde bulunabileceğini açıklayınız. 

a. Olayda 200 kutu seramiğin 50 kutusunun kırık olması durumunda, ifanın beklenen 

nitelikleri karşılamaması dolayısıyla ayıplı olduğu nitelemesi yapılacaktır. Olaydaki ayıp 

seramiklerin fiziksel varlığını olumsuz etkileyen bir durum olması dolayısıyla maddi bir ayıptan 

bahsedilecektir. Ayıptan bahsedebilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.  

Öncelikle satın şey, ayıplı olmalıdır, alıcı ayıptan habersiz olmalıdır, alıcı ayıplı ifayı kabul 

etmemiş olmalıdır, ayıp hasarın alıcıya geçmesinden önce mevcut olmalıdır. Bu maddi şartlar 

gerçekleştikten sonra ayıp hükümlerine dayanabilmek için alıcının Kanun’da belirtilen 

zamanaşımı sürelerine uyarak malı gözden geçirmesi ve ayıp ihbarında bulunması gerekir.  

TBK m. 224’te düzenlenen gözden geçirme ve satıcıya bildirme hükümlerine göre, alıcı imkân 

bulur bulmaz gözden geçirmek ve ayıp tespit ederse bunu uygun sürede bildirmek zorundadır. 

Bu konuda tüketici satışı olması halinde farklı süreler mevcut olmakla birlikte ticari satışların 

ayıp ihbarı ise TTK m.23’te ayrıca düzenlenmiştir. Bu hükme göre, ticari satışlarda açıkça tespit 

edilen ayıplar iki günlük süre içinde satıcıya ihbar edilmelidir; açıkça tespit edilemeyen bir 

durum varsa sekiz günlük muayene süresi içinde uzman kişilere gereli kontrolleri yaptırmaları 



gerekmektedir. Olayımızda da seramiklerin kırık olması devralan alıcı tarafından özel bir 

muayeneye gerek kalmaksızın tespit edilebileceği için ayıp hükümlerine dayanabilmek için iki 

gün içinde ayıp ihbarında bulunmak gerekmektedir.  

Ayıp hükümlerine dayanan kişinin Kanun tarafından sağlanan seçimlik hakları bulunmaktadır 

(m.227). Bu kapsamda alıcı satılanı geri vererek sözleşmeden dönebilir, satılanı iade etmeksizin 

ayıp oranında satış bedelinden indirim isteyebilir, aşırı masraf gerektirmiyorsa onarım 

isteyebilir, imkân varsa ayıpsız benzeriyle değiştirmek isteyebilir. Aynı zamanda hâkim de 

dönmeyi hakkaniyete uygun bulmazsa onarım veya bedel indirimine karar verebilir. M’nin 

dönmeyi tercih etmesi halinde A 50 kutu ayıpsız seramik vermeyi hemen teklif ederek 

sözleşmeden dönmeyi engelleyebilir.  

        b. Olaydaki seramiklerin kararlaştırılan koleksiyondan farklı gönderilmiş olması, 

kararlaştırılan ifa konusu değildir. Başka bir şeyle ifa yapılmıştır. Doktrinde bu tip ifalar için 

aliud ifa olarak isimlendirilmektedir. Bu durumda nasıl hareket edileceği hususu tartışmalıdır. 

Aliud ifada ayıp hükümlerinin uygulanması gerektiği ileri sürüldüğü gibi, sözleşmede 

kararlaştırılan ifanın konusu yerine getirilmediği için TBK m.112’de düzenlenen borcun ifa 

edilmemesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği de ileri sürülmektedir. Alman hukukunda 

son dönemlerdeki eğilim ise bütün bu ifa etmeme hallerini tek bir hükme bağlamak yönünde 

olmuştur. Bu isimlendirmenin pratik sonuçlarına baktığınız zaman ise bazı farklılıklar 

karşımıza çıkmaktadır. TBK m.112 hali için Kanun sadece tazminat istenebileceğine 

hükmetmiştir. Ayıp halinde ise borçlunun seçimlik hakları mevcuttur, yalnızca tazminatla 

kifayet etmez. Bu durumda doktrindeki görüşlerden biri benimsenerek tazminat ya da diğer 

ayıba bağlı seçimlik haklar kullanılabilir. 

             c. Sorumluluk koşullarının gerçekleştiği kabul edilirse, M’nin taleplerini ileri 

sürmesine A engel olabilir mi? Açıklayınız. (10 Puan) 

Kural olarak, M’nin sorumluluk koşullarını yerine getirdikten sonra TBK m.227’de anlatılan 

seçimlik haklardan herhangi birini kullanabilir. Ancak üçüncü fıkrada satıcıya bu haklara karşı 

ileri sürebileceği bir imkân getirilmiştir. Bu hükme göre, satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir 

benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını 

kullanmasını önleyebilir. Dolayısıyla A’nın M’nin diğer haklarından birini engelleyebilmek 

için hemen ayıpsız seramik vermeyi ve zararını tazmin etmeyi teklif etmesi gerekmektedir.  

       d. Sorumluluk koşullarının gerçekleştiği kabul edilirse, M, teslim aldığı tüm 

seramikleri iade ederek satış bedelini ödemekten kaçınabilir miydi? Açıklayınız. (10 

puan) 

Sözleşmeden dönme bakımından, edimin niteliğine göre TBK m.230/1 farklı bir düzenleme 

getirmiştir. Bu hükme göre, birden çok mal veya birden çok parçadan oluşan bir mal, birlikte 

satılmış olup da bunlardan bazıları ayıplı çıkarsa, dönme hakkı bunlardan ancak ayıplı çıkanlar 

için kullanılabilir. Olayımızda da 200 kutu mal alınmıştır, 230. maddede belirtildiği şekilde 

birden çok ve ayrı ayrı ifa edilen mallar mevcuttur fakat ayıplı çıkan kısmı 50 kutudur. 

Dolayısıyla 230. maddeden hareketle sözleşmenin tümünden dönme mümkün olmayacak, 

sadece ayıplı 50 kutuyu kapsayacak şekilde dönme hakkı kullanılacaktır. Ayıplı 50 kutu için de 

TBK m. 228/1 hükmü gereğincede yine alıcı M, kendisine yüklenen bir kusur olmaksızın, 

dönme hakkını kullanacaktır.  



Dönmenin sonuçları bakımından değerlendirme yaptığımızda ise, m.229’a başvurmamız 

gerekmektedir. Bu hükümlere göre alıcı, M, satılandan elinde ne kalmışsa elde ettiği yararlarla 

birlikte, geri vermekle yükümlüdür ki 50 kutu seramiği iade edecektir. Buna karşılık satıcı 

A’nın ise 50 kutu seramiğin bedelini faiziyle geri vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda A, 

yargılama masraflarını, satılan için yapılan masrafları, doğrudan zararları da tazmin etmek 

borcu altındadır.  

Bu noktada dönmeye bağlı olarak iade borçları için, hem alıcı hem de satıcı açısından 

ödemezlik def’i ileri sürme hakkı bulunmaktadır. TBK m.97’ye göre, uygulanacak ödemezlik 

def’i dolayısıyla, alıcının satıcıdan bedelin geri verilmesini isteyebilmesi için öncelikle satılanı 

geri vermesi veya geri vermeyi önermesi gerekmektedir. Satıcı yönünden de durum aynıdır.  

4. Saati iade etmek zorunda kalan M, E’ye başvurup ödediği satış bedelinin iade 

edilmesini isteyebilir mi? İhtimallere göre açıklayınız. (15 Puan)  

Olayda N’nin M’den kendisine ait olduğu iddiası ile saati istemesi, TBK m.214 vd. düzenlenen 

zapt hükümlerinin değerlendirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Zapt, satış sözleşmesinde 

özel, kanundan doğan bir borca aykırılık türüdür.  

Zaptın varlığından söz edebilmek için, satılanın alıcıya zapt tehlikesi oluşturan olayın 

gerçekleşmesinden önce teslim edilmiş olması gerekir. Buna karşılık üçüncü kişinin de 

satılanda zaptı sağlayacak bir hakkının bulunması gerekmektedir. Bu hakkın bulunmasıyla 

birlikte bu üçüncü kişinin zapta da girişmiş olması gerekir. Zapt hükümlerine dayanarak, 

satıcıyı dâhil edebilmek için, alıcının üçüncü kişinin davasını satıcıya ihbar etmesi gerekir.  

Olayımızda da N, maliklik iddiasıyla M’den saati kendisine vermesini talep etmiştir. 

Dolayısıyla M’nin E’ye karşı zapt hükümlerine dayanarak talepte bulunabilmesi için E’ye zaptı 

ihbar etmesi gerekir. N, zapta dava yoluyla girişebileceği gibi dava olmaksızın doğrudan M’den 

talep etmek yoluyla da girişebilir. Şayet N, bir dava açarak saatin iadesini istemişse, M, N’ye 

zaptı ihbar ederek onu davaya katılmaya çağırması gerekmektedir. Ancak m.216 çerçevesinde, 

bir mahkeme kararı olmaksızın alıcı M, dürüstlük kuralı gereğince üzerinde mülkiyet iddia 

edilen saati N’ye verilse E yine zapttan sorumludur. Aynı şekilde m.216/2. bentte belirtilen 

şartlarla alıcı tahkim yoluna başvurmuşsa yine satıcı E zapttan sorumlu olacaktır.  

Olayda E’nin iddiası mülkiyet olduğu ve M saati iade ettiği için tam zapt söz konusudur ve bu 

halde sözleşme, m.217 uyarınca kendiliğinden sona erer. Bunun sonucu olarak satıcının 

kusuruna bakılmaksızın M, satıcıya ödediği bedelin ve faizinin iadesini ister. Satılanı elinden 

alan kişiden isteyemeyeceği giderleri ister. Yargılama masrafları ile yargılama dışındaki 

masraflarını da ister. Bunun haricinde doğrudan zararlarını da talep edebilir. Bunlar dışında 

satıcı N’nin zaptın doğmasında kusuru varsa dolaylı zararların da tazmin edilmesi 

gerekmektedir.  

 


