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OLAY I 

A, arkadaşı B’den resim galerisi sahibi S’nin satışa çıkardığı meşhur ressam X’in tablosunu 

en fazla 5.000 TL fiyatla kendisi için satın almasını ister. B, resim galerisine gittiğinde ressam 

X’in tablosunu çok beğenir 4.000 TL fiyatla A için değil kendisi için satın alır ve satım 

bedelini peşin olarak öder. 

Sorular 

1) A ile B arasındaki hukuki ilişkiyi nitelendiriniz ve bu hukuki ilişkiye rağmen B’nin 

tabloyu  A için değil, kendisi için satın almasının hukuki sonuçlarını açıklayınız. 

2) B, tabloyu kendisi için değil A için satın almakla beraber, S’ye tabloyu A için satın 

aldığını söylemeseydi;  

a- Satım sözleşmesinin kimler arasında kurulduğunu açıklayınız. 

b- B, tablonun satım bedelinin 3.000 TL tutarındaki kısmını peşin ödemekle 

beraber, kalan 1.000 TL tutarını bir ay sonra ödeneceği hususunda S ile anlaşsa 

idi, (a) şıkkına verdiğiniz cevap değişir miydi? Açıklayınız. 

c- B, tabloyu 6.000 TL fiyatla satın alsaydı, (a) şıkkına verdiğiniz cevapta ne gibi 

değişiklik olurdu? 

3) B tarafından satın alınan tablonun ressam X’e ait olmayıp, kopya olduğu anlaşılırsa, 

bu durumun satım sözleşmesine ne gibi etki yapacağını açıklayınız. 

 

OLAY II 

X şirketi A’nın tatil köyünün ek bina inşaat işlerini üstlenmiştir. Ancak inşaatın devamı 

esnasında işler yolunda gitmez. X şirketinin işçilerinden İ1, park etmiş durumda olan A’nın 

otomobilinin üzerine tuğla düşürdüğü gibi, bina onarımı yapan işçilerden İ2 ise binanın 

camını kırar. Keza, X şirketinin çalışanı Ş’nin kullandığı malzeme taşıyan aracı, A’nın tatil 

köyüne turistleri getiren otobüse çarpar. Otobüste bulunanlardan T1 ölür, bilgisayar operatörü 

T2’nin kolu kopar, sinema sanatçısı T3’ün ise yüzünde yara izi kalır. Otobüste bulunan diğer 

kişiler de, bir hafta boyunca kalacakları tatil köyüne gitmekten vazgeçerler. 
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Sorular 

1) Bay A’nın ek bina inşaatı hususundaki izin, imar mevzuatına aykırı olduğu için 

alınamasaydı, bu durumun taraflar arasındaki sözleşmeye etkisi ne olurdu? 

2) X şirketinin işçilerinin A’nın otomobiline verdiği zarar ile A’ya ait binanın camlarını 

kırılması sebebiyle oluşan zarardan kim veya kimler hangi hukuki sebeplerle sorumlu 

tutulabilir? Her bir sorumluluğun dayandığı esasları da belirterek açıklayınız. 

3)   T1, T2 ve T3’e karşı kim veya kimler hangi hukuki sebeplerle sorumludur? 

4) T1, T2 ve T3’ün talep edebilecekleri tazminatın kapsamı nedir? Ayrı ayrı açıklayınız.. 

5) Otobüste bulunan diğer yolcular, tatil yapamadıkları için tazminat talep edebilirler 

mi? 

 

 

 


