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3. Sınıf 2019-2020 Öğretim Yılı Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları-II  

11.12.2019-18.12.2019 Çarşamba (Ders saati içinde)  Dr. Öğr. Üyesi A. Haydar YAĞCIOĞLU 
 

OLAY - I 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2.2.1945 tarihli ve E. 811, K. 320 sayılı kararından: «Şehir plânı gereğince, satıştan önce, 

gayrimenkulün bir kısmının yol için ayrılmış olduğunun, satıcı tarafından alıcıdan gizlenmesi hâlinde, kısmî zapta ilişkin Borçlar 
Kanununun 193. maddesi (TBK.m.218) uyarınca, satıcı tazminatla sorumludur.» 

 SORU: Dava konusu olay hakkında, Yargıtay’ca verilen karar isabetli midir? Neden? 

 

 OLAY II  

Süthane ve pastane sahibi (S), maliki olduğu süthaneyi 01.10.2019 tarihinde, çiftlik sahibi (A)’ya satmıştır. Sözleşmeye göre, asıl 
değeri 4.000.000 lira olan süthanenin satış bedeli, taraflarca 2.000.000 lira olarak kararlaştırılmıştır. Buna karşılık (A), aynı sözleşme 

gereğince, beş yıl süreyle, her gün, bir ton sütü, piyasa fiyatının yarısı olan bir bedel karşılığında, pastanesinde kullanmak isteyen (S)’ye 
satıp teslim edecektir. Ancak (A), bir süre sonra, (S)’ye süt teslimatını aksattığı gibi, 01.11.2019 tarihinde, bir ton bozuk süt teslim etmiştir. 

SORU: Olayda (S) ile (A) arasında nasıl bir hukukî ilişki kurulmuştur? (S), (A)’nın kendisine süt teslim etmemesi nedeniyle, 
süthanesini geri alabilir mi? Cevabınız olumlu ise, neden ve hangi hükümlere göre? Cevabınız olumsuz ise, niçin?  

 

OLAY – III 

(A), (S)’den 5.5.2019 tarihinde, 5.000 TL.ye işyerinde kullanmak üzere bir bilgisayar satın ve teslim alır. Taraflar arasında yapılan 
yazılı anlaşmaya göre, 1.000 TL. peşin olarak verildikten sonra satış bedeli 4 eşit taksitte ödenecektir. İlk taksidin vadesi, 5.6.2019 olup 

diğer taksitler her ayın 5. günü ödenecektir. Sözleşmede, “(A)’nın tek bir taksit tutarını vadesinde ödememesi halinde, satış bedelinin 
tümünün muacceliyet kazanacağı” hükmü yer almaktadır. Birinci taksidi sözleşmede kararlaştırılan sürede ödeyen (A), 5.7.2019 vadeli 

ikinci taksidi ödeyemez.  

SORULAR 

1. (A) ile (S) arasında kurulan sözleşmenin türü nedir? (S) bilgisayarı 5.11.2019 tarihinde teslim etmeyi üstlenmiş olsaydı 
cevabınız değişir miydi? 

2. (A)’nın 1.000 TL.lik ikinci taksit tutarını zamanında ödememiş olması halinde (S), ne tür haklara sahiptir?  
3. (A)’nın ikinci taksiti vadesinde ödememesi üzerine (S), sözleşmede yer verilen muacceliyet hükmüne dayanarak, satış bedelinin 

tamamını isteyebilir mi? (S), (A)’nın ikinci taksit tutarını ödememesi üzerine sözleşmeden dönebilir mi? 

 

OLAY – IV 
(S) önceden matbaada basıp çoğalttırdığı (matbu) bir taksitle satış sözleşmesine, 05.07.2019 tarihinde,  mülkiyeti saklı tutma 

kaydı koymak suretiyle, (A)’ya 50.000 liraya, antika bir koltuk takımı satar ve teslim eder. (A), satın aldığı antika koltuk takımını, 
büyükbabasından kalma tarihî bir köşkün salonunda kullanacaktır. Sözleşmeye göre, toplam satış bedelinin 5.000 lirası peşin, geri kalanı 

ise, her ayın 5. günü 5.000’er liralık dokuz taksitte ödenecektir. Taraflar, bu sözleşmeyi birlikte imzalarlar. (A), ilk iki taksidi (S)’nin 
verdiği yedi günlük ek süre içinde de ödemediği için, (S) sözleşmeden döndüğünü bildirir. Bunun sonucu olarak (S), (A)’dan koltuk 

takımının kendisine geri verilmesiyle birlikte, 2.000 lira olumsuz (menfi) tazminat ve 10.000 lira olumlu (müspet) tazminat ister. 

SORULAR 
1. Olayda, sözleşmeye konulan mülkiyeti saklı tutma kaydı geçerli midir? Neden? 

2. Olayda (S), (A)’ya karşı ileri sürdüğü istemlerinde haklı mıdır? Neden? 
 

OLAY – V 
Aşağıdaki Yargıtay kararında, yerel mahkemece verilen kararın özetlendiği kısım şöyledir: «Davacı, icra memurluğunda yapılan 

ihalede satın aldığı Ford marka otonun şasi numaralarının sonradan vurulmuş olduğunun anlaşılması nedeniyle, satış bedeli olarak 
ödediği 5.000 liranın davalılardan (borçlulardan) alınmasına ve otonun kendilerine (davalılara) teslimine karar verilmesini istemiştir. 

Davalılardan, icra dosyasında borçlu olan Mehmet’in gıyabında yapılan yargılama sonunda, mahkemece, otonun ayıplı olması 
dolayısıyla sahibi olarak Mehmet’e teslimine ve 5.000 liranın, her iki davalıdan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.» (Bkz. ve karş. 

13. HD., 18.2.1986 tarihli ve 1985/6068 E., 1986/ 874 K. sayılı karar (YKD. 1987/I, s. 85). 
 SORU: Sizce, yerel mahkemece verilen karar isabetli midir? Yargıtay’ca yapılan temyiz incelemesi sonucunda, bu karar 

onanmalı mı, yoksa bozulmalı mıdır? Neden? 

 

OLAY - VI  
Zengin iş adamı (A), İzmir Buca’da başlatmış olduğu toplu konut projesi için yüzme havuzu, basketbol sahası ve çocuk parkı 

yaptırmak istemektedir. Bunun için (U) Yapı Organizasyon Ltd. Şti. ile anlaşmıştır. Tarafların 19.07.2019 tarihinde yapmış oldukları 
sözleşmeye göre, (U), işe en geç 26.07.2019 tarihinde başlayacak ve 19.01.2020 tarihinde teslim edecektir. Bunun karşılığı olarak ise (A), 

projenin başında 250.000 TL ve sonunda 250.000 TL olmak üzere toplam 500.000 TL ücret ödeyecektir. 

SORULAR 

1. 26.07.2019 tarihinde işleri denetime gelen (A), (U)’nun işlerine henüz başlamadığını görür ancak ne de olsa kalan sürede işi 
tamamlar ümidiyle oradan ayrılır. 01.01.2020 tarihinde yaptığı denetimlerde ise henüz hiçbir işin tamamlanmamış olduğunu fark edince, 

avukatı olarak size başvurur. (A)’ya önerebileceğiniz bir yol var mıdır?  
2. Taraflar arasındaki bedelin götürü olarak kararlaştırıldığı varsayıldığında, (U)’nun artan harcamaları için herhangi bir talebi 

olabilir mi?  
3. (U)’nun başladığı proje ile ilgili olarak; 

a. (A) denetimleri sırasında yüzme havuzunun kararlaştırılanın aksine süs havuzu olarak yapıldığını, basketbol sahasının çok daha 
küçük olduğunu ve çocuk parkındaki oyuncakların bozuk olduğunu tespit etmiştir. Buna göre (A)’nın başvurabileceği herhangi bir yol var 

mıdır? 
b. Projede (A)’nın yüzme havuzu yapılmasını istediği arazinin elverişli olmadığını tespit eden (U) yetkilileri buna rağmen (A)’ya 

herhangi bir bildirimde bulunmadan havuzu söz konusu yere yaparsa ortaya çıkacak zarardan sorumluluk kime ait olur? 
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OLAY - VII 
Oğlunun sünnet düğününde düğüne katılacaklara işlemeli havlu dağıtmak isteyen (İ), 1 koli havlu almıştır. Havluya “maşallah” 

yazısı işletmek isteyen (İ), bu iş için (Y) ile anlaşır. Tarafların yaptıkları sözleşmeye göre, (İ) 01.01.2020 tarihinde havluları (Y)’ye teslim 
edecek, (Y) de işleme işini 01.02.2020 tarihinde bitirecektir. Ayrıca sözleşmeye göre (Y)’nin ücreti yaklaşık olarak 1.000 TL olarak 

belirlenmiş olup işin bitmesinden sonra ortaya çıkacak harcamalara göre kesin olarak belirlenecektir.  
(Y) işlemelere başlar. Ancak 25.01.2020 tarihinde imalathanesinde meydana gelen yangın nedeniyle bütün havlular yanar.  

SORULAR 
1. Havluların yanmasının ardından (Y), (İ)’den ücreti talep edebilir mi? (İ), (Y)’den havluların bedelini talep edebilir mi? Taraflar 

ücretin yarısını işin başında yarısını işin sonunda verilmesini kararlaştırmış olsaydı, yangının peşin verilen ücrete etkisi ne olurdu? 

2. 15.01.2020 tarihinde (İ), havluları görmeye gittiğinde işlemelerin istediği gibi olmadığını gördüğünde ne yapabilirdi?  

3. 01.02.2020 tarihinde (Y)’nin havluları teslim ettiği düşünüldüğünde, (İ) havlulardaki işlemelerin sağlam olmadığını, sökülmeye 
başladığını görür. Bu halde (İ)’nin sahip olduğu hakları açıklayınız. 

4. (Y)’nin havluları istendiği gibi işlemesini yapıp bitirdiği düşünüldüğünde, işin sonunda (Y) 1.500 TL ücret istediğinde, (İ) 
sözleşmeden dönebilir mi? 

 

OLAY - VIII  

 “Kral’’ adlı rock grubunun bass gitaristi Barış, artık pahalı gitarların da işini görmediğini düşünerek 30.06.2019 ünlü gitar yapım 
ustası Metincan’dan kendisine has bir bass gitar yapmasını ister. Anlaşmaya göre gitarın gövdesi ve sapı Malaya adalarında yetişen Od 

ağacından yapılacaktır. Gitar 01.01.2020 tarihinde teslim edilecek, teslim tarihinde Metincan’a 80.000 TL ödenecektir. Ancak 2019 
Temmuz ayının başında od ağaçlarının yetiştiği adada büyük çaplı bir orman yangını çıkmış ve ağaçların büyük bir bölümü yanmıştır. 

Gitarın yapılacağı miktarda sadece od ağacı kerestesinin maliyeti 120.000 TL’ye yükselmiştir. 
SORU: Gitar yapımına ilişkin anlaşmanın mevcut koşullarıyla ifa edilemeyeceğini düşünen Metincan’ın başvurabileceği 

herhangi bir hukuki imkân var mıdır? Varsa şartları nelerdir? Değerlendiriniz.  
 

OLAY - IX  
Çekmeköy’de arazisi olan (A), kendi malî durumunun inşaat yapmaya uygun olmaması nedeniyle, yüklenici (Y) ile, kendi 

arazisinin üzerine 40 adet villa yapılması, karşılığında ise 20 adet villanın mülkiyetini inşaatın çeşitli aşamalarına bağlı olarak (Y)’ye 
geçirilmesi konularında anlaşır. Sözleşmeye göre inşaatlar 2019 yılının Ağustos ayında tamamlanmış olacaktır. 

SORULAR 

1. (A) ile (Y) arasında yapılan sözleşmenin hukukî niteliği nedir? Tarafların borçlarını tespit ederek, sözleşmeye uygulanacak 
hükümleri belirleyiniz. 

2. Tarafların sözleşmeyi adî yazılı şekilde yapmış olmaları halinde, sözleşmenin geçerliliğini tartışınız. Vardığınız sonuç, 
tarafların kendi edimlerini tam olarak yerine getirmiş olmaları durumunda değişecek midir? Gerekçesiyle açıklayınız. 

3. İnşaat ruhsatını almak için işlemlere başlayıp projeleri çizdiren, ekibini hazırlayan (Y)’ye (A), Belediye’de işlemleri 
yürütebilmesi için vermesi gereken vekâletnameyi vermez. Bu durumda (Y)’nin sahip olduğu hakları açıklayınız. 

4. 10.02.2019’da temel aşamasını bitiren (Y)’ye, temelden sonra iki adet villanın devredilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak Haziran 
ayında size gelen (Y) villaların henüz devredilmediğini söyler. Bu durumda sahip olduğu hakları açıklayınız. 

5. Temmuz ayında inşaat alanına gelen (A), inşaatların çoğunun daha temel aşamasında olduğunu görür. Bu durumda size gelmesi 
halinde sahip olduğu hakları açıklayınız. 

6. (A), Temmuz ayında inşaat alanına gittiğinde villalardaki çatıların projeye uygun olmadığını fark eder. Bu durumda sahip 
olduğu hakları açıklayınız. 

7. Ağustos ayı geldiğinde inşaatlar henüz tamamlanmamış olduğu takdirde, (A)’nın sahip olduğu hukukî imkânlar nelerdir? 
Sonuçlarıyla birlikte açıklayınız. 

8. İnşaatlar tamamlanmamış olmasına rağmen (A) Ağustos ayına kadar villalardan 6’sının mülkiyetini (Y)’ye devretmiştir. Bu 
durumunda yukarıdaki soruya bağlı olarak haklarında bir değişiklik olur mu? Çeşitli ihtimalleri de dikkate alarak gerekçesiyle açıklayınız. 

9. (Y)’nin temerrüdüne dayalı olarak sözleşmeden dönen (A)’nın, (Y)’ye daha önceden devretmiş olduğu 6 adet villayı geri alması 
mümkün müdür? Villalardan iki adedi üçüncü kişilere devredilmiş olsa yanıtınızda değişiklik olur mu? Açıklayınız. 

10. İnşaatların gecikmesinin sebebi, arazide temel kazarken çok fazla miktarda su çıkması ve arazinin ıslahı ile öngörülenden 
fazla süre uğraşılması olsaydı, yanıtınızda değişiklik olur muydu? 

11. (Y), inşaatların elektrik işinin yapılması için (E) adlı elektrik mühendisi ile anlaşmıştır. (M)’nin (E) ile yaptığı sözleşmenin 
hukukî niteliği nedir? Bu sözleşmenin (A)’ya karşı ileri sürülebilmesi mümkün müdür? Gerekçesiyle açıklayınız. 

12. İnşaatların gecikmesinin sebebi, (E)’nin süresinde elektrik işini bitirememesi olsaydı, yukarıdaki soruya verdiğiniz yanıtta 
değişiklik olur muydu? 

13. İnşaatların devamı sırasında birkaç villada bağlantıların yanlış yapıldığını ve topraklamanın düzgün olmadığını gören (A)’nın 
sahip olduğu haklar nelerdir? 

14. İnşaatların tesliminden sonra bir villadaki elektrik bağlantısının yanlış yapılmasına bağlı olarak yangın çıkar ve (A)’ya ait 
birden fazla villa içindeki eşyalarla birlikte yanar. Bu durumda (A)’nın sahip olduğu haklar nelerdir? Bu hakların kime / kimlere karşı ileri 

sürebileceğini belirterek açıklayınız. 

15. Ocak ayında (Ü) adlı bir kişi (A)’ya başvurarak, (Y) ile yaptığı satış sözleşmesine dayalı olarak 4 nolu villanın mülkiyetinin 
tapuda kendisine geçirilmesi gerektiğini belirttiğinde, Yargıtay uygulamasına göre nasıl bir sonuca ulaşmak gerekecektir? 

16. Mart ayında (Y) vefat eder. Bu durumda yarım kalan inşaatın akıbetini irdeleyin. 


