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LÜTFEN 6 SORUDAN 4’NÜN BÜTÜNLÜKLÜ OLARAK 

AÇIKLAMALARIYLA BERABER CEVAPLANDIRILMASI 

GEREKTİĞİ HUSUSUNU DİKKATE ALIN. HERHANGİ BİR 

SORUDA SORU ALT KATEGORİSİ BULUNDUĞU TAKDİRDE, 

TÜM ALT SORU KATEGORİLERİ CEVAPLANDIRILMALI.  

 

1. SORU  

Bir sözleşmenin ihlali için tazminat davası açıldığı takdirde, Davacı’nın dolaylı 

hasar (remote damage) sayılan bir zarar hakkında tazminat almaya hakkı 

yoktur. Katılıyor musunuz? Lütfen yorumlayın ve ayrıntılı biçimde anlatınız. 

(25 puan) 

 

2. SORU 

a) Yiannis, süpermarkette alış veriş yaparken rafta fiyatı inanılmaz biçimde 

düşük olan bir tost makinesini görür. Bu tost makinesi, buna benzer 

makinelerin beyaz eşya mağazalarında satıldığı fiyatın üçte birinde satılırdı. 

Yiannis, hemen tost makinesini alıp parasını ödemek için kasaya gider. 

Kasadar, kendisine fiyatın yazılan fiyattan iki kat daha yüksek ve rafta yazılan 
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yanlış fiyatın daha önce orada bulunan bir eşyaya ait olduğunu bildirir. 

Yiannis, bunu kabul etmeyerek kasadarın parayı alıp tost makinesini 

kendisine vermeyi reddedemediğini iddia eder. Yiannis haklı mı? 

(10 puan) 

 

b) Trihex Ltd. isimli şirket, Pazar gününde çıkan bir dergide yayınladığı 

reklamda, ürettiği bir şampuanın üç ay için kullanıldığı takdirde başı kel olan 

erkeklerin saçlarının yeniden çıktığını veya saçları dökülen erkeklerin saçları 

ciddi biçimde güçlendiğini duyurdu. Ayrıca, bu ürünü üç ay için kullanıp bu 

sonucu alamayanlara €150 teklif etti.  

Saçları dökülen genç Dimitris, ürünü üç ay için satın alıp imalatçının 

talimatlarına uygun olarak kullandı. Buna rağmen, Dimitris, saçlarını hiç 

güçlendiremedi. Hiçbir fark göremeyen Dimitris, şirkete €150’yu almak için 

başvurdu.  

Şirket, €150’yu vermeye mecbur olup olmadığı konusunda sizin fikrinizi ister. 

Lütfen, şirkete tavsiye veriniz. 

(15 puan) 
 
3. SORU 
 

1994 yılı Malların Satışı ile ilgili Yasa’nın değişitirilmiş şekline göre:  

a) Bir mal satıcısı, ne zaman “ödenmemiş mal satıcısı” sayılır? 

(13 puan) 

 

b) Farklı bir anlaşma yoksa, malların riski ne zaman satıcıdan alıcıya 

devredilir? 

(6 puan) 

 

c) Farklı bir anlaşma yoksa, teslime hazır bir malın mülkiyeti ne zaman alıcıya 

devredilir? 

(6 puan) 
 
4. SORU 

Sözleşmeler Kanunu’nun 15. Maddesine göre, ne zaman bir eylem “zorlama” 

teşkil edebilir? Bir sözleşme, zorlama yoluyla yapıldıysa, bu sözleşme için 

hangi sonuçlar olur ve suçsuz tarafın seçenekleri hangileridir? 

(25 puan) 
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5. SORU 

Lokanta sahibi olan Andreas, büyük bir gıda buzdolabı almak için İlektra’nın 

elektrikli eşya dükkânını ziyaret etti. İlektra’ya söylediği gibi, gıda buzdolabına 

değeri yüksek dondurulmuş et, yani Yeni Zelanda’dan ithal ettiği filetoları 

koyacaktı. İlektra, kendisine belli bir buzdolabının, etleri bir ay kadar 

muhafaza edebildiğini söyledi.  

Andreas, bu buzdolabını seçerek denetledi. Hiç olmazsa görünüşte kendisine 

tamam olduğuna ve belirgin bir sorunu (sıyrık, eziklik gibi) olmadığına 

göründüğü için, buzdolabını satın aldı. Buzdolabı, Andreas’a teslim edildi. 

Andreas, Yeni Zelanda’dan satın aldığı etleri buzdolabına koydu. On gün 

sonra, Andreas, buzdolabının içeriğinin, yani etlerin hepsinin bozulduğunu 

fark etti. Yaptığı araştırmadan sonra, bunun, termostatın imalattan kusurlu 

olduğundan kaynaklandığını buldu.  

Malların Satışı ile ilgili Yasa’ya istinaden Andreas’a hakları hakkında tavsiye 

veriniz. 

(25 puan) 

 

6. SORU 

a) Sözleşmeler Kanunu’na göre, bir sözleşme, ne zaman Mahkeme tarafından 

özel icraya müsaittir? 

(13 puan) 

 

b)  “Non est factum” savunması ne demektir? 

(6 puan) 

 

c) Zaman ve bedel belirlemeyen mal satışı ilgili bir sözleşmede, makul zaman 

ve makul bedel nasıl belirlenir? 

(6 puan) 


