
 Sayfa 1 - 10 

KIBRIS HUKUK KURULU 
(Avukatlar Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca yapılan sınav) 

 

-------------------------- 

 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - SÖZLEŞME HUKUKU 

Ve 

MAL SATIN ALMA VE SATMA 

 

----------------------- 

 

HAZİRAN 2020 SINAVI 
 

-------------------------- 

 

6 SORUDAN 4'ÜNÜN 4 TAM VE GEREKÇELI OLARAK 

CEVAPLANMASI GEREKTIĞINI LÜTFEN UNUTMAYIN. 

HERHANGI BIR SORU ALTINDA ALT KATEGORİ SORUSU 

VARSA, TÜM ALT SORULAR CEVAPLANMALIDIR. ÇOK 

SEÇMELI SORULARDA AYRI CEVAP SAYFASINA TEK BIR 

DOĞRU CEVAP VERILECEKTIR 
 

 

SORU 1 
(Çoktan seçmeli soru. Ayrı yanıt sayfasında yanıt verin. Tüm kısımlara cevap 

verin. Bölüm A 4 puan, B, C, D, E, F, G ve H parçalarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır.) 

 

1A. Α. Bedel (Consideration) hukukun gözünde değerli bir şeydir.  

Β. Bir temsilcilik kurulması için consideration gerek değildir.  

C. Consideration’un yeterli olması zaruri değildir. 

D. Consideration’un yetersizliği hiçbir koşulda Mahkeme tarafından dikkate 

alınamaz. 

Ε. Kuzenler arasında consideration olmadan yapılan anlaşma geçerlidir. 

 

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur? 

(a) A, B, C, D ve E 

(b) Yalnızca A, B, C ve E 

(c) Yalnızca A, B ve C 

(d) Yalnızca A, B, C ve D 

(e) Yalnızca A ve C 

 

 

1B. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

(a) Kıbrıs'taki Ceza Kanunu tarafından yasaklanan Kıbrıs'taki zorlama eylemi, 

sözleşme tarafını bir anlaşmaya girmeye zorlamaktır.  



 Sayfa 2 - 10 

(b) Zorlama, muhatabı bir anlaşmaya varmaya zorlamak için bir varlığın yasadışı 

olarak bulundurulmasıdır.  

(c) Zorlama, karşı tarafın anlaşmaya zorlanması için Kıbrıs'ta, Kıbrıs Ceza 

Kanunu tarafından yasaklanan bir eylemde bulunma tehdididir.  

(d) Muvafakat zorlamadan kaynaklanıyorsa, muvafakat serbest sayılamaz.  

(e) Kıbrıs Ceza Kanunu yurtdışında uygulanmazsa, yurtdışında bir eylem 

tehdidine bulunma zorunluluğu yoktur. 

 

1C. Mal satıcısı, Satıcının malları alı koyma (saklı tutma, ipotek) hakkını saklı tutsa 

bile, Alıcının malları elinde bulundurduğunu kabul eder. Alıcı malları Üçüncü 

Şahsa satar. Aşağıdakilerden hangisinde bu saklı tutma (ipotek) hakkının Üçüncü 

Tarafı etkilememesi daha olasıdır: 

 

(a) Alıcı, Üçüncü Tarafı alı koyma hakkı için bilgilendirmişse.  

(b) Satıcı Üçüncü Tarafı alı koyma hakkı için bilgilendirmişse.  

(c) hem Satıcı hem de Alıcı, Üçüncü Tarafı alı koyma hakkı için bilgilendirmişse.  

(d) Üçüncü Tarafın alı koyma hakkı konusunda herhangi bir bildirimi yoksa.  

       (e) Üçüncü Tarafın ücreti Alıcıya tam olarak ödemesi. 

 

1D. Aşağıdakilerden hangisi için yaygın olarak "Nemo dat quod non habet" prensibi 

kullanılır? 

(a) Satıcıdan Alıcıya mal tedariki için. 

(b) satıcıdan yurtdışındaki bir Alıcıya mal satışı ve teslimi için. 

(c) malların sahibi bir Satıcı tarafından malların satışı için. 

(d) malların sahibi olmayan bir Satıcı tarafından malların satışı için. 

(e) kusurlu mal satan bir Satıcı tarafından mal satışı için. 

 

 

1E. A. Sözleşmenin temel şartlarının açık olduğu veya bütünüyle tespit edilebildiği 

durumlarda, sözleşme bireysel maddi olmayan belirsizliklerden bağımsız olarak 

geçerli olacaktır. 

B. Mümkünse bir sözleşmeyi kurtarmak Mahkemeni’nin görevidir. 

C. Bir sözleşmenin tamamlanması için Dış Tanıklığa her zaman izin verilir. 

D. Açık unsurlar içeren yazılı bir sözleşmede hiçbir zımni unsur yer alamaz. 

 

Yukarıdakilerden hangisi doğru veya doğrudur? 

(a) A, B ve C 

(b) A, B, C ve D 

(c) A, B ve D 

(d) Yalnızca B 

(e) A ve B 

 

 

1F. Bir mal satışında, tarafların farklı bir niyeti söz konusu olmadığında ve sözleşme 

tanımı doğrulanmamış, teslim edilebilir bir durumda olan, alıcının rızası ile Satıcı 

tarafından veya Satıcının rızası ile Alıcı tarafından sözleşmeye eklenen malların 

satışı içinse malların mülkiyeti Alıcıya aktarılır: 

(a) Alıcıya malların teslimatı konusunda bilgi verildiğinde.  

(b) malların tesliminde. 

(c) sözleşmenin sonuçlandırılması sırasında. 

(d) söz konusu malların koşulsuz olarak sözleşmeye tabi olduğu durumlarda. 

(e) ücret Alıcı tarafından ödendiğinde. 
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1G. A. Satıcı, işini yaparken mal sattığında, malların kabul edilebilir kalitede 

olduğuna dair sadece zımni, örtülü bir garanti vardır. 

B. Satıcı, işini yaparken mal sattığında, malların kabul edilebilir kalitede olması 

zorunlu, örtülü bir şarttır. 

C. Malların açıklama ile satış sözleşmesinde, malların açıklamaya tekabül 

edeceğine dair zımni bir garanti vardır. 

D. Malların satış sözleşmesinde, aksi belirtilmedikçe, Alıcının kusursuz şekilde 

mallara sahip olması ve bu malların tadını çıkarması konusunda örtük bir şart 

vardır. 

E. Malların satış sözleşmesinde, aksi belirtilmedikçe, sözleşmeden önce veya 

sözleşmenin yapıldığı tarihte, Alıcıya beyan etmeyen veya Alıcı'yı tanımayan bir 

üçüncü taraf lehine malların herhangi bir yükümlülük içermemesi yönünde zımni 

temel bir koşul söz konusudur.  

 

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur? 

(a) A, B, C, D ve E 

(b) Yalnızca B, D ve E 

(c) Yalnızca B ve C 

(d) Yalnızca 

(e) Yalnızca B 

 

 

1Η.  Α.  Akli dengesi yerinde olan herkes, (sözleşmeye katılım) katkıda bulunma 

yeteneğinden yoksun kalmasına rağmen, katkıda bulunabilir.  

B. 18 yaş ve üzeri herhangi bir kişi katkıda bulunabilir. 

C. Akli dengesi yerinde olan ve katkıda bulunma yeteneğinden yoksan olmayan 

herkes herhangi bir yasa uyarınca, katkıda bulunabilir. 

D. İngiltere'de yürürlükte olan ve reşit olmayan bir kişi ile yapılan sözleşmeler 

ile ilgili yasa 18 yaşını doldurmamış bir kişi ile yapılan sözleşmeler için 

geçerlidir.  

 

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur? 

(a) Yalnızca B, C, D 

(b) Yalnızca B, D ve E 

(c) Yalnızca B ve C 

(d) Yalnızca C ve D 

(e) Yalnızca C 

 

 

SORU 2 
(Çoktan seçmeli soru. Ayrı yanıt sayfasında yanıt verin. Tüm kısımlara cevap 

verin. Bölüm A 4 puan, B, C, D, E, F, G ve H parçalarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır.) 

 

2Α  Aşağıdakilerden hangisi bir mahkemenin özel bir icra sözleşmesini kabul etmesi 

için şart değildir? 

 

(a) Yazılı olmalıdır. 

(b) Herhangi bir yasa uyarınca geçersiz olmaması. 

(c) 1 tanık tarafından onaylanması (imzalanması). 
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(d) Mahkemenin, özel yaptırım uygulamasının mevcut şartlar altında mantıksız 

veya uygunsuz veya neredeyse uygulanamayacak durumda olmadığı 

kanaatinde olması. 

 (e) Sonuçta yükü taşıyan kişi tarafından imzalanmalıdır. 

 

2B. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

 

(a) Bedel (Consideration), bir fiil veya çekimser kalma durumu şeklinde olabilir.  

(b) Bir temsilciliğinin (Ana Temsilci / Principal-Agent) kurulması için herhangi 

bir bedel gerekli değildir. 

(c) Bedel ekonomik nitelikte olmak zorunda değildir.  

(d) Bedel, kanunda açıkça belirtilen özel durumlar dışında, bir sözleşmenin 

varlığı için bir ön koşuldur.  

        (e) Bedel yeterli olmalıdır. 

 

2C. Bir mal satışında ve tarafların farklı bir niyeti görünmediği durumlarda, teslim 

edilebilir durumda olan malların satışı için koşulsuz mal satış sözleşmesinden 

bahsediyorsak, malların mülkiyeti alıcıya devredilecektir: 

 

(a) Alıcı, malların tesliminden haberdar edildiğinde.  

(b) Ücretin ödenmesi sırasında.  

(c) Sözleşmenin sonuçlandırılması esnasında. 

(d) Malların tesliminden itibaren bir ay sonra.  

(e) Malların teslimi sırasında. 

 

 

2D.  A. Yalan beyan (Misrepresentation), bir görüşün değil, bir gerçek durumun 

ifadesi olmalıdır. 

Β. Bir İngiliz davasında içinde kiracı bulunan bir otelin satımı için, satıcının 

kiracıyı en iyi kiracı olarak sunumunun sadece bir görüş ifadesi değil, bir 

gerçeğin açık bir teyidi olduğu düşünülmüş olması üzere fikir veya görüş 

ifadesinin bir ifade veya bir olgu beyanı içermesi mümkündür 

C. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir yasasını nazara alınmadan yapılan sözleşme 

geçersiz değildir. 

D. Yabancı hukuka atıfta bulunulması bir olayın temsili değildir. 

E. Hayat sigortası sözleşmesi uber rimae fidei sözleşme olarak kabul edilir. 

 

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur? 

(a) Yalnızca B, D ve E 

(b) Yalnızca A, B, C ve E 

(c) Yalnızca A, B ve C 

(d) Yalnızca A, C ve D 

(e) Sadece 

 

 

2E. Bir emtia onay için Alıcıya gönderildiğinde, mülkiyeti Alıcıya aktarılır: 

(a) Alıcı kabulünü ifade ettiğinde. 

(b) Mallar teslim edildiğinde. 

(c) Bedeli ödenirken. 

(d) Malların tesliminden itibaren bir aylık sürenin bitiminde. 

(e) Sözleşmenin sonuçlandırılması sırasında. 
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2F.  A. Kamu sözleşmesi için ihale bildirimi. 

B. Hisse kaydı için kamu daveti (İzahname). 

C. Bir restoranda fiyat listesi. 

D. Süpermarkette raflarda ürünlerin sergilenmesi. 

 

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri tekliflerden ziyade müzakere davetidir? 

(a) A, B, C ve D 

(b) Yalnızca B, C ve D 

(c) Yalnızca A, B ve C 

(d) Yalnızca C ve D 

(e) Yalnızca A, B ve C 

 

2G. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

(a) İlgili Mal Satışı Hakkındaki Kanunda, taraflar arasında açıkça kabul 

edilmeyen şartlar vardır / sağlanmıştır. 

(b) Mal satışına ilişkin bir sözleşmedeki tüm yasal zımni şartlar taraflarca yazılı 

olarak hariç tutulabilir. 

(c) Malların satışına ilişkin bir sözleşmede yer alan yasal zımni şartlar, bazı 

durumlarda taraflarca devre dışı bırakılabilir.  

(d) Tüketici dışı satış sözleşmesinde yer alan yasal zımni şartlar, bazı durumlarda, 

taraflarca yazılı olarak devre dışı bırakılabilir.  

(e) İlgili Mal Satış Kanunu'nda zımni şartların ne zaman hariç (devre dışı) 

bırakıldığına ilişkin ilgili bir hüküm bulunmaktadır. 

 

2Η. Aşağıdakilerden Promissory Estoppel uygulanırken geçerli değildir? 

(a) Bu bir savunmadır, dava hakkı sunmaz. 

(b) Borçlu temsillere (representations) dayanmamıştır. 

(c) Tam yasal hakların kullanılmayacağına dair açık beyanlar (representations) 

varsayar. 

(d). Prensip hakları askıya alır, hakları ortadan kaldırmaz. 

(e) Alacaklının sözünü yerine getirmemesine izin vermek haksızlık olur. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
(Çoktan seçmeli soru. Ayrı yanıt sayfasında yanıt verin. Tüm kısımlara cevap 

verin. Bölüm A 4 puan, B, C, D, E, F, G ve H parçalarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır.) 

 

3Α. Taşınmaz Malların Kiralanmasına İlişkin Sözleşme Kanunu: 

 

(a) Sözleşme süresine bakılmaksızın yazılı sözleşme olması gerekmektedir. 

(b) Sözleşme yazılı olmalıdır ve herhangi bir süre kiralanma işlemi için 2 tanıkla 

yazılmalıdır. 

(c) Sözleşmenin yazılı olması, taraflarca ve sözleşmeyi imzalayan 2 şahitle 

birlikte bir yıldan fazla bir süre için kiralama yapılması gerekmektedir. 

(d) Sözleşmenin yazılı olması, taraflarca imzalanması ve sözleşmeyi imzalayan 2 

tanık ile 6 aydan uzun bir süre için kiralama yapılması gerekmektedir.  

       (e) Sözleşmenin yazılı olarak, taraflarca imzalanmış ve sözleşmeyi imzalayan 2 

şahitle birlikte iki yıldan fazla bir süre için kiralama işlemi yapılmasını talep 

eder. 
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3Β. Mal satışında, tarafların farklı bir niyet sergilemedikleri, sözleşmenin belirli 

malların satışı için bir sözleşme olduğu, satıcının malları teslim için hazır hale 

getirmek için mal hakkında bir şeyler yapmak zorunda olduğu durumlarda, 

malların mülkiyeti alıcıya aktarılır: 

 

(a) Alıcı, malların tesliminden haberdar edildiğinde.  

(b) Yapılması gereken işlem yerine getirildiğinde. 

(c) Sözleşmenin sonuçlandırılması sırasında. 

(d) Yapılması gerekli olan şey yapıldığında ve alıcının bildirildiğinde. 

(e) Malların teslimi sırasında. 

 

3C. Soru, Satıcı tarafından Almanya'dan Limasol limanına gönderilecek bir 

otomobilin satışıyla ilgili. 15/1/2020 tarihinde gerçekleşen bu satış 

sözleşmesinde, aracın devrinin riski konusunda herhangi bir mutabakata 

varılmadı. Ayrıca, şaşırtıcı bir şekilde araç sigortasının var olmadığını da dikkate 

alın.  

Araç 1/3/2020 tarihinde Limasol’a geldi, 10/3/2020 tarihinde Lefkoşa’da Alıcıya 

teslim edilmek üzere taşıyıcıya teslim edildi ve 17/3/2020 tarihinde alıcıya teslim 

edildi. Aracın mülkiyeti 20/3/2020 tarihinde Alıcı'ya devredilmiştir. 

Araç için risk Satıcıdan Alıcıya … tarihinde aktarıldı: 

(a) 10/3/2020 

(b) 20/3/2020 

(c) 17/3/2020 

(d) 15/1/2020 

(e) 1/3/2020 tarihinde 

 

3D. Mal Satışı Hakkında Kanuna göre, aşağıdaki cevapta "mal/mallar" nelerdir? 

A. Bir tüccarın taşınır malları. 

B. Davacının Mahkeme davası yoluyla talepte bulunması 

C. 100 Euro nakit. 

D. Hisseler. 

E. Satıcının arsa üzerine kurulan ve satış sözleşmesiyle birlikte evin alıcıya 

aktarılmasıyla beraber teslim edilecek olan karavan araç. 

 

(a) A, D ve E 

(b) B, C, D ve E 

(c) C, D ve E 

(d) B ve C 

(e) A, B, C, D ve E 

 

 

3E. Sözlü bir sözleşmenin garantisinin ihlali, şu hakkı sağlar: 

 

(a) Sadece tazminat. 

(b) Sadece sözleşmenin feshi. 

(c) Sözleşmenin özel olarak yerine getirilmesi. 

(d) Sözleşmenin ve tazminatların özel olarak yerine getirilmesi. 

(e) Sözleşmenin feshi ve tazminat. 

 

3F. Contra Proferentum kuralına göre, bir dışlama veya yükümlülüğün 

sınırlandırılması koşulunun yorumlanmasına ilişkin olarak 

(Exemption/Limitation Clause, Muafiyet / Sınırlama Şartları):  
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Α. Kurala atıfta bulunan taraf içeriği, terimin neyi kapsadığını şüphe 

bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturmakla yükümlüdür. 

B. Kontra Proferentum Kuralı Kıbrıs Mahkemeleri tarafından kabul edilmiştir. 

C. Terim ile ilgili herhangi bir belirsizlik, terimin kendisine karşı kullanılan 

tarafın aleyhine yorumlanacaktır. 

D. Terim ile ilgili herhangi bir belirsizlik, terime atıfta bulunan tarafın aleyhine 

yorumlanacaktır. 

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

(a) Yalnızca B ve C 

(b) A, B, C ve D 

(c) Yalnızca A, B ve D 

(d) Yalnızca C  

(e) Yalnızca A ve B 

 

 

3G. Aşağıdakilerden hangisi izin verilen sözleşme feshi senaryosu (frustration) olarak 

kabul edilmemesi en olası senaryodur? 

 

(a) Sözleşme nesnesinin imhası.  

(b) Uluslararası ambargo nedeniyle bir sözleşmenin yasa dışı hale geldiği 

durumlarda. 

(c) Sözleşmede koşul olarak öngörülen belirli bir olayın gerçekleşmemesi. 

(d) Deprem nedeniyle sözleşmenin yerine getirilmemesi. 

       (e) Alternatif bir yerine getirme yolu söz konusu olduğunda. 

 

3Η. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

(a) Reşit olmayanlarla yapılan sözleşmelerin, bir reşit olmayanın seçilmesiyle 

geçersiz (voidable) kılınması genel bir ilkedir. 

(b) Reşit olmayan bir çocuk tarafından iptal işlemi, reşit olmayan bir çocuk iken 

veya yetişkinlikten itibaren makul bir süre içinde yapılabilir. 

(c) Reşit olmayan birinin gerekli (necessaries) temini için bir sözleşme normalde 

reşit olmayan tarafından geçersiz kılınabilecek sözleşmenin genel kuralına bir 

istisnadır. 

(d) 1908'de bir İngiliz davasında, reşit olmayan zengin bir öğrencinin 11 pahalı 

takım elbise siparişinin gerekli ihtiyaçlar kapsamında olduğu düşünüldü. 

(e) Genel olarak, reşit olmayanların eğitim ile ilgili olarak, reşit olmayanların 

yararına olan sözleşmeler, reşit olmayanlar için olumsuz koşullar içermemek 

kaydıyla geçerli ve uygulanabilirdir. 

 

 

SORU 4 
(Çoktan seçmeli soru. Ayrı yanıt sayfasında yanıt verin. Tüm kısımlara cevap 

verin. Bölüm A 4 puan, B, C, D, E, F, G ve H parçalarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır.) 

 

 

4Α. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

(a) Anlamı açık olmayan anlaşmalar her halükârda geçerlidir. 

(b) Anlamı net olmayan veya açıkça belirtilebilecek durumda olmayan 

anlaşmalar, iki taraftan birinin takdiri ile geçersiz sayılır. 

(c) Anlamı açıklanamayan anlaşmalar geçersizdir. 
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(d) Anlamı net olmayan veya açıkça belirtilebilecek durumda olmayan 

anlaşmalar, karşı tarafın teklifini (offer) kabul eden (accepted) tarafının seçimi 

temelinde geçersizdir.  

(e) Anlamı net olmayan veya açıkça belirtilebilecek durumda olmayan 

anlaşmalar, karşı tarafa teklif veren (offer) yüklenicinin seçimi doğrultusunda 

geçersizdir.  

 

4Β. Sözleşmeler Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi 2 tanığın imzasını 

gerektirir? 

A. Özel Yaptırmanın (Eylemin) kabulüne ilişkin sözleşme. 

B. 6 aydan daha uzun bir süre için gayrimenkul kiralama sözleşmesi. 

C. Bir yıldan fazla bir süre için kira kontratı sözleşmesi. 

D. Standart Tip Senet. 

 

(a) Yalnızca A ve D 

(b) A, B, C ve D 

(c) Yalnızca C ve D 

(d) Yalnızca C  

(e) Yalnızca D 

 

 

4C. Mal satışında ve tarafların farklı bir niyeti olmadığı durumlarda, sözleşme teslim 

edilebilir bir durumda olan belirli malların satışı için bir sözleşme ise ve Satıcı 

fiyatı belirlemek için malları saymak zorunda ise, malların mülkiyeti Alıcıya 

aktarılır:  

 

(a) Alıcı, malların tesliminden haberdar edildiğinde. 

(b) Malların tesliminde. 

(c) Sözleşme bitiminde. 

(d) Ölçüm yapıldığında. 

(e) Ölçüm yapıldığında ve alıcı bilgilendirildiğinde.  

 

4D. Satıcının bir sonraki üretimi sırasında üreteceği yaklaşık 500 kutudan 100 kutu 

patates satışı. Patateslerin toplanması ve 100 kutuya doldurulması, Satıcının 

bilgilendirilmesi sonrasında Alıcının kendisi tarafından yapılacaktır. Bu satış … 

ile ilgilidir: 

 

(a) Gelecekteki doğrulanmış mallar. 

(b) Tespit edilmiş mallar. 

(c) Doğrulanmamış mallar. 

(d) Belirli mallar. 

(e) Doğrulanmış mallar. 

 

4Ε. A. Fiyat sözleşmenin tarafları tarafından belirlenebilir. 

 B. Fiyat, sözleşmede kararlaştırılan şekilde tespit edilebilir. 

  C. Fiyat taraflar arasındaki işlem esnasında belirlenebilir. 

 

 Yukarıdakilerden hangisi, Mal Satış Yasası uyarınca bir satış sözleşmesinde Bir 

Malın Fiyatı ile ilgili olarak doğrudur? 

 

(a) A, B ve C 

(b) Yalnızca A ve C 
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(c) Yalnızca A ve B 

(d) Yalnızca B ve C 

   (e) Hiçbiri 

 

4F.    Α. Gerçek dışı bir temsil (karine) ile verilen rıza temelinde bir sözleşme. 

Β. Hile sonucu rızası verilen bir sözleşme. 

Γ. Kıbrıs Cumhuriyeti dışında yürürlükte olan bir yasa ile ilgili olarak bir tarafın 

hilesi sonucu yapılan sözleşme. 

D. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan bir yasa ile ilgili bir hile nedeniyle 

yapılan sözleşme. 

E. Taraflardan birinin gerçekle ilgili olarak hileli tutum içerisinde olduğu 

gerekçesiyle yapılan bir sözleşme 

 

Yukarıdaki sözleşmelerden hangisi geçersizdir? 

(a) C, D ve E 

(b) A, B, C ve D 

(c) A, B, D ve E 

(d) A, B ve C 

(e) Yalnızca A, B 

 

 

4G. Α. Teklif (Offer) ya da Müzakereye Davet (Invitation to Treat). 

Β. Tek Taraflı Sözleşme (Unilateral Contract). 

C. Yasal Kapasite (Legal Capacity). 

D. Zihinsel Strese Bağlı Rıza (Undue Influence). 

E. Yanlış beyan nedeniyle rıza (misrepresentation). 

F. Kabul (Acceptance) ve bildirim. 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri için İngilizce Carlill v. Karbolik Duman 

Topu Co (1893) davası emsal teşkil eder? 

(a) Yalnızca A 

(b) Yalnızca B 

(c) Yalnızca C ve D 

(d) Yalnızca A, B ve C 

(e) Yalnızca A, B ve F 

 

 

4Η. Bir sözleşme, tarafların ilişkilerini düzenleyen ve tarafların hak ve 

yükümlülüklerini belirleyen şartlardan (terms) oluşur. 

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

 

(a) Zımni ya da örtük (sessiz) şartlar açıkça kabul edilmemiş ancak sözleşmede 

ima edilmiş şartlardır. 

(b) Taraflar arasında kararlaştırılan şartlar yazılı veya sözlü olarak anlaşılır. 

(c) Mevzuat uyarınca zımni şartlar bulunabilir. 

(d) Açık şartlar sözlü veya yazılı olabilir.  

(e) Zımni veya örtük şartlar gelenek (custom) temelinde yer alabilir. 

 

 

SORU 5 
 

Promissory Estoppel İlkesi hakkında ne biliyorsunuz?  
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(25 puan) 

 

SORU 6 
 

 

Andreas işvereninin talimatlarına göre iş her gün 8 saat bir süpermarkette 

çalışmaktadır. 

Korona krizi nedeniyle, 2020 Nisan’ında ve Paskalya Bayramından hemen önce, 

Andreas'ın menajeri kendisinden tatil boyunca çalışmaya devam etmesini ve 8 saatlik 

çalışma şemasını güncelleştirmesi talebinde bulundu. Andreas bu teklifi zevkle yerine 

getirdi.  

Andreas hassas dönemde özel bir şevkle çalıştı. 

8 saatlik çalışma için şirket, Andreas'ın menajeri aracılığıyla Andreas'a maaşına ek 

olarak 1000 Euro bahşiş sözü verdi. Ancak şirket bu ödemede bulunmadı ve bulunma 

niyetinde değil.  

Andreas, bu 1.000 Euro'luk miktarın tahsilatı için şirkete dava açıp açmamak 

konusunda tavsiyenizi talep ediyor. 

Lütfen Andreas'a tavsiyede bulunun ve tavsiyenizi gerekçelendirin. 

 

(25 puan) 


