Hukuk Fakültesi / Hukuk Programı
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı
BORÇLAR HUKUKU
Ders Tasarımı (Syllabus)
Dersin Tanımı
Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

BORÇLAR HUKUKU

HUK2023100

Senelik

8+0

8

12

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Prof.Dr. Cevdet YAVUZ

Dersi Verenler

Prof.Dr. Cevdet YAVUZ, Doç.Dr. Harun DEMİRBAŞ

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Özellikle Türk borçlar hukuku bakımından, borç ilişkisinin kaynaklarından olan sözleşme, haksız fiil (sorumluluk hukuku) ve sebepsiz
zenginleşmeye, borçların ifasına, ifa edilmemesinin sonuçlarına, borç ilişkilerinin üçüncü kişilere etkisine, sona ermesine, borç
ilişkilerinde özel durumlar ile taraf değişikliklerine ilişkin hukukî düzenlemeleri değerlendirmektir.

Dersin İçeriği

Bu ders; Borçlar hukukunun tanımı, konusu, sistem ve kaynakları, borçlar hukukuna hâkim olan ilkeler, borç ve borç ilişkisi,Alacak
hakkı ve hukukî niteliği, yenilik doğuran haklar, def’i hakları, alacak ve talep kavramları, borç ve sorumluluk, eksik borçlar,Edim
kavramı ve edim çeşitleri, parça ve cins borçları, seçimlik borç, hukukî işlemden doğan borçlar, irade açıklaması ve irade beyanlarının
yorumu,İrade beyanlarının yorumunda güven teorisinin önemi, savunduğu esaslar, gelişimi, hukukî işlemlerin diğer hukukî fiillerden
farkları, hukukî işlem çeşitleri, kazandırma ve sebep kavramları, soyut borç tanıması,Sözleşmeden doğan borçlar, sözleşme çeşitleri,
sözleşmenin kurulması, irade beyanlarının uygunluğu ve karşılıklı olması, sözleşmenin kurulmasını sağlayan iki irade beyanından biri
olan öneri (icap),Kabul beyanı, sözleşmenin kurulma ânı ve hüküm lerini doğurmaya başlama ânı, sözleşmelerde şekil, sözleşme
özgürlüğü,Genel işlem koşulları, önsözleşme, sözleşme özgürlüğünün yaptırımı: Kesin hükümsüzlük, tam hükümsüzlük – kısmî
hükümsüzlük, lâtife beyanı, zihnî kayıt, muvaza ve çeşitleri,Muvazaanın hüküm ve sonuçları, inançlı işlem, namı müstear ve kanuna
karşı hileden farkları, irade bozuklukları (yanılma, aldatma ve korkutma), İrade bozukluklarının hüküm ve sonuçları, aşırı yararlanma
(gabin), sözleşmelerde temsil, çeşitleri ve hükümleri,Tek taraflı hukukî işlemlerden doğan borçlar, ödül sözü verme, sözleşmenin
yorumlanması, tamamlanması ve uyarlanması, doğrudan doğruya kanundan doğan borçlar (sorumluluk hukuku),Sorumluluk
hukukunun tarihî gelişimi ve amaçları, kusur (haksız fiil) sorumluluğu, haksız fiilin unsurları (davranış, zarar, uygun nedensellik (illiyet)
bağı,Sebeplerin çokluğu (ortak illiyet, seçimlik illiyet, yarışan illiyet), illiyet bağının kesilmesi, kusur ve kusur çeşitleri, hukuka aykırılık
kavramı, hukuka aykırılık teorileri ve hukuka aykırılığın unsurları,Hukuka aykırılık oluşturan hâller, hukuka uygunluk sebepleri,
kusursuz sorumluluk, adam çalıştıranın sorumluluğu,Ev başkanının sorumluluğu, hakkaniyet sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu,
tehlike sorumluluğu, genel olarak motorlu araç işletenin sorumluluğu,Motorlu araç işletenin sorumluluğunun özel koşulları, maddî
zararın ve kişiye ilişkin zararların hesaplanması, denkleş-tirme (mahsup),Adam öldürülmesinden (destek kaybından) doğan zararların
hesaplanması, maddî tazminatın tayin ve hesaplanması, manevî tazminat (basının manevî tazminat sorumluluğu ile birlikte),Müteselsil
sorumluluk, ceza hukuku ile medenî hukuk arasındaki ilişki, haksız fiil zamanaşımı, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar,Sebepsiz
zenginleşmenin koşulları, sebepsiz zenginleşenin geri verme borcunun kapsamı, sebepsiz zenginleşme davası ve bu davanın
zamanaşımı süresi, borçların hükümleri, borcun ifası ve İfa gerekleri, para ve faiz borçlarının ifası,Karşılıklı (iki tarafa borç yükleyen)
sözleşmelerde ifa, ifanın ispatı, alacaklının temerrüdü, borç ilişkisinin ifa edilmemesinin sonuçları,Sözleşmeden doğan borç ilişkilerinin
ihlâli ve sonuçları, borçlunun yardımcı kişilerin fiilinden sorumluluğu,Sorumsuzluk anlaşması, borçlunun temerrüdü,sözleşme
görüşmelerinden doğan sorumluluk (culpa in contrahendo), borçların üçüncü kişilere etkisi (üçüncü kişi yararına sözleşme, üçüncü
kişinin fiilini üstlenme),Borç ilişkilerinde özel durumlar: Koşullar, bağlanma parası, cayma parası, ceza koşulu,,Borçlunun birden çok
olması (müteselsil borçluluk), alacaklının birden çok olması (müteselsil alacaklılık),,Borç ilişkisinde taraf değişiklikleri: Alacağın devri,
borcun üstlenilmesi,,Borca katılma, sözleşmeye katılma, sözleşmenin devri,Geniş anlamda borcu (borç ilişkisi) ve dar anlamda borcu
sona erdiren sebepler I (İkale, dönme, fesih, geri alma, iptal; yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ibra, takas,Borcu
sona erdiren sebepler II (Zamanaşımı, ifa imkânsızlığı); konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Borçlar hukuku genel hükümleri çerçevesinde, borçlar hukuku kurumlarını ve işlevlerini tartışabilecektir.

1, 2

A

1.1. Borç ilişkisinin kaynaklarından sözleşmenin kurulması, sözleşme çeşitleri, hukukî işlemin (dar anlamda sözleşme) şekli,
haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görme hükümlerini açıklar.

1, 12, 2

A

1.2. Kusura dayanan sorumluluğun unsurlarını, hüküm ve sonuçlarını özetler.

1, 12, 2

A

1.3. Kusursuz sorumluluk hâllerini ve bunlara bağlanan hukukî sonuçları tanımlar.

1, 12, 2

A

2. Borçlar hukuku genel hükümlerini, hukuka uygun biçimde yorumlayabilecektir.

1, 12, 2

A

2.1. Borç ilişkisinin kaynaklarına ilişkin hükümleri, öğreti ve uygulamada ileri sürülen görüşler ışığında yorumlar.

1, 12, 2

A

2.2. Borç ilişkisinin kaynaklarına ilişkin 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunundaki düzenlemenin, 1 Temmuz 2012 tarihinde
yürürlükten kaldırılmış bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunundaki düzenlemeden farklı yönlerini saptar.

1, 12, 2

A

2.3. Borç ilişkisinin kaynaklarına ilişkin hükümleri, kural ve istisnalarını, emredici ve tamamlayıcı nitelikte olup olmadıklarını
göz önünde tutarak yorumlar.

1, 12, 2

A

3. Borç ilişkisinin kaynaklarına ilişkin hükümleri, somut hukukî problemlerin çözüme bağlanması bakımından
değerlendirebilecektir.

1, 12, 2

A

3.1. Borç ilişkisinin kaynaklarına ilişkin hükümleri, özellikle günlük hayatta sıkça karşılaşılan somut hukukî problemlerin
çözümünde yararlanılabilecek biçimde değerlendirir.

1, 12, 2

A

3.2. Borç ilişkisinin kaynaklarına ilişkin hükümleri, somut hukukî problemlerin çözümünde, öğreti ve uygulamada varılan
sonuçları göz önünde tutarak, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

1, 12, 2

A

3.3. Borç ilişkisinin kaynaklarına ilişkin hükümleri, somut hukukî problemlerin “olan hukuk” (de lege lata) bakımından, olması
gereken hukuka (de lege ferenda) katkı sağlayabilecek biçimde değerlendirir.

1, 12, 2

A

Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap

Ölçme Yöntemleri

A: Yazılı sınav

Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Borçlar hukukunun tanımı, konusu, sistem ve kaynakları, borçlar hukukuna
hâkim olan ilkeler, borç ve borç ilişkisi

2

Alacak hakkı ve hukukî niteliği, yenilik doğuran haklar, def’i hakları, alacak ve
talep kavramları, borç ve sorumluluk, eksik borçlar

3

Edim kavramı ve edim çeşitleri, parça ve cins borçları, seçimlik borç, hukukî
işlemden doğan borçlar, irade açıklaması ve irade beyanlarının yorumu

Ön Hazırlık
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4

İrade beyanlarının yorumunda güven teorisinin önemi, savunduğu esaslar,
gelişimi, hukukî işlemlerin diğer hukukî fiillerden farkları, hukukî işlem çeşitleri,
kazandırma ve sebep kavramları, soyut borç tanıması

5

Sözleşmeden doğan borçlar, sözleşme çeşitleri, sözleşmenin kurulması, irade
beyanlarının uygunluğu ve karşılıklı olması, sözleşmenin kurulmasını sağlayan iki
irade beyanından biri olan öneri (icap)

6

Kabul beyanı, sözleşmenin kurulma ânı ve hüküm lerini doğurmaya başlama ânı,
sözleşmelerde şekil, sözleşme özgürlüğü

7

Genel işlem koşulları, önsözleşme, sözleşme özgürlüğünün yaptırımı: Kesin
hükümsüzlük, tam hükümsüzlük – kısmî hükümsüzlük, lâtife beyanı, zihnî kayıt,
muvaza ve çeşitleri

8

Muvazaanın hüküm ve sonuçları, inançlı işlem, namı müstear ve kanuna karşı
hileden farkları, irade bozuklukları (yanılma, aldatma ve korkutma)

9

İrade bozukluklarının hüküm ve sonuçları, aşırı yararlanma (gabin),
sözleşmelerde temsil, çeşitleri ve hükümleri

10

Tek taraflı hukukî işlemlerden doğan borçlar, ödül sözü verme, sözleşmenin
yorumlanması, tamamlanması ve uyarlanması, doğrudan doğruya kanundan
doğan borçlar (sorumluluk hukuku)

11

Sorumluluk hukukunun tarihî gelişimi ve amaçları, kusur (haksız fiil)
sorumluluğu, haksız fiilin unsurları (davranış, zarar, uygun nedensellik (illiyet)
bağı

12

Sebeplerin çokluğu (ortak illiyet, seçimlik illiyet, yarışan illiyet), illiyet bağının
kesilmesi, kusur ve kusur çeşitleri, hukuka aykırılık kavramı, hukuka aykırılık
teorileri ve hukuka aykırılığın unsurları

13

Hukuka aykırılık oluşturan hâller, hukuka uygunluk sebepleri, kusursuz
sorumluluk, adam çalıştıranın sorumluluğu

14

Ev başkanının sorumluluğu, hakkaniyet sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu,
tehlike sorumluluğu, genel olarak motorlu araç işletenin sorumluluğu

15

Motorlu araç işletenin sorumluluğunun özel koşulları, maddî zararın ve kişiye
ilişkin zararların hesaplanması, denkleş-tirme (mahsup)

16

Adam öldürülmesinden (destek kaybından) doğan zararların hesaplanması,
maddî tazminatın tayin ve hesaplanması, manevî tazminat (basının manevî
tazminat sorumluluğu ile birlikte)

17

Müteselsil sorumluluk, ceza hukuku ile medenî hukuk arasındaki ilişki, haksız fiil
zamanaşımı, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar

18

Sebepsiz zenginleşmenin koşulları, sebepsiz zenginleşenin geri verme borcunun
kapsamı, sebepsiz zenginleşme davası ve bu davanın zamanaşımı süresi,
borçların hükümleri, borcun ifası ve İfa gerekleri, para ve faiz borçlarının ifası

19

Karşılıklı (iki tarafa borç yükleyen) sözleşmelerde ifa, ifanın ispatı, alacaklının
temerrüdü, borç ilişkisinin ifa edilmemesinin sonuçları

20

Sözleşmeden doğan borç ilişkilerinin ihlâli ve sonuçları, borçlunun yardımcı
kişilerin fiilinden sorumluluğu

21

Sorumsuzluk anlaşması, borçlunun temerrüdü

22

sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk (culpa in contrahendo), borçların
üçüncü kişilere etkisi (üçüncü kişi yararına sözleşme, üçüncü kişinin fiilini
üstlenme)

23

Borç ilişkilerinde özel durumlar: Koşullar, bağlanma parası, cayma parası, ceza
koşulu,

24

Borçlunun birden çok olması (müteselsil borçluluk), alacaklının birden çok olması
(müteselsil alacaklılık),

25

Borç ilişkisinde taraf değişiklikleri: Alacağın devri, borcun üstlenilmesi,

26

Borca katılma, sözleşmeye katılma, sözleşmenin devri

27

Geniş anlamda borcu (borç ilişkisi) ve dar anlamda borcu sona erdiren sebepler I
(İkale, dönme, fesih, geri alma, iptal; yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının
birleşmesi, ibra, takas

28

Borcu sona erdiren sebepler II (Zamanaşımı, ifa imkânsızlığı)

Ön Hazırlık

Kaynaklar
Lisans öğrencileri için yeterli kitap önerildiği ve önerilen kitapların bibliyografya listesinden, borçlar hukukunun genel hükümlerinin ele alındığı çok sayıda Türkçe esere
ulaşılabileceği için, ayrıca ders notu verilmeyecektir.
1. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 20. Baskı, Ankara 2016.
2. OĞUZMAN, Kemal / ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I - II, 14.-12. Bası, İstanbul 2016.
3. KILIÇOĞLU, Ahmet: Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 20. Bası, Ankara 2016.
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