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NOT: SINAV SÜRESİ 60 DAKİKADIR. CEVAPLAR OKUNAKLI, KISA VE 
GEREKÇELİ OLACAKTIR. EK CEVAP KAĞIDI VERİLMEYECEKTİR. TÜKENMEZ 
KALEM KULLANILACAKTIR. BAŞARILAR…(Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kayak) 

Olay 
Yakın zamanda vişne suyu imalatına başlayacak olan A, B’den, bu iş için B’ye ait ve çok verimli 
olduğunu düşündüğü bir vişne bahçesinin kullanımını 3 yıllığına ve 3000 sesters karşılığında 
kendisine bırakmasını ister. B’nin bu teklifi kabul etmesi üzerine hemen işe koyulan A, topladığı 
vişnelerden iki fıçı vişne suyu imal eder ve yakın dostu D’den, bu vişne sularını götürüp kendisi 
için pazarda satmasını ister. Vişne sularını satmak üzere at arabasına yükleyen ve pazara götüren 
D, yolda atın aniden ürkmesi sonucu, arabayla birlikte uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralanır ve 
vişne suları da telef olur. 

Sorular 

1- B’nin A’ya 3 yıllığına ve 3000 sesters karşılığında vişne bahçesinin kullanımını 
bırakması olayında, taraflar, aralarında hangi hukuki ilişki veya ilişkileri kurmuş 
olabilirler? Aralarındaki farklılıklara da değinerek açıklayınız. ( 20 P) 
 
Somut olayda taraflar arasında kira akdi mevcuttur. Kira sözleşmesi taraflardan birinin 

bir malın kullanımını diğer tarafa ücret karşılığı bıraktığı tam iki taraflı, rızai, borçlandırıcı bir 
sözleşmedir. Kira akdinin konusu tüketilmeyecek olması şartıyla herhangi bir mal olabilir. 
Kiraya veren, kiracının yararlanmasını sağlama ve bu amaçla gerekli masrafları görme, kiracı 
ise kira bedelini ödeme ve kiralanan malı anlaşmaya uygun olarak kullanma yükümlülüğü 
altındadır. (7 p) 

 
Taraflar arasında olabilecek diğer bir hukuki ilişki ise intifa hakkı tesisidir. Usus fructus 

denilen intifa hakkında, malın maliki mülkiyet hakkının kendisine bahşettiği, malı kullanma 
ve semerelerinden yararlanma yetkilerini başkasına devretmektedir. Bu ihtimalde malikin 
elinde yalnızca kuru mülkiyet kalır. Ayni bir hak olan intifa hakkı, eşya üzerindeki mülkiyet 
dışında kalan ayni haklardan biridir. İntifa hakkı kişi lehine bir irtifak hakkı olup kimin lehine 
tesis edilmişse onun tarafından kullanılabilir.  (7 P) 

Kiracının kira sözleşmesinden doğan hakkı nispi bir hak olduğu ve üçüncü kişilere karşı 
ileri sürülemediği halde, intifa hakkı ayni bir hak olup hakkı ihlal eden tüm üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülebilir. (6 P) 

 
 

2- A, çok verimli olduğunu düşündüğü bu vişne bahçesinden, bahçenin zemininde bulunan 
kireçli toprak nedeniyle istediği verimi elde edemeyecek olursa, B’ye hangi hukuki 
taleplerde bulunabilir? Gerekçelendirerek belirtiniz.(20 P) 
 



A’nın, verimli olduğunu düşündüğü vişne bahçesinden, bahçenin zemininde bulunan 
kireçli toprak nedeniyle istediği verimi alamaması halinde, B’nin maddi ayıplı bir mal teslim 
ettiği sonucuna varılabilir. Maddi ayıp, malın taşıması gereken nitelikleri taşımaması veya 
satıcının özellikle vaat ettiği hususları taşımamasıdır. Maddi ayıp açık ayıp veya gizli ayıp 
şeklinde ortaya çıkar. Açık ayıplardan dolayı sorumluluk doğmaz. Gizli ayıptan dolayı 
sorumluluk ise Roma’nın ilerleyen devirlerinde magistra faaliyetleri neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Maddi ayıp halinde ayıp oranında kira bedelinde indirim talep edebilir veya 
sözleşmeden dönebilir. 

 

3- A, vişne bahçesinin verimsiz olduğunu gerekçe göstererek B ile aralarındaki 
sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia edebilir mi? Neden? (20 P) 

A, verimli olduğunu düşündüğü vişne bahçesinin düşündüğü gibi çıkmaması nedeniyle 
hataya düşmüştür. Verimli toprağı almak isteyen A, kireçli toprağı almışsa saik hatasına 
düşmüştür. Çünkü A’nın iradesinin oluşumunda bir hata söz konusudur, iradesi yanılgı 
sonucu oluşan bir iradedir. Kural olarak saik hatası sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu 
sebeple aralarındaki sözleşmenin geçerli olmadığı savunması haksızdır. Ancak saik hatası 
esaslı hata olarak kabul edilebilirse, sözleşme geçersiz kılınabilir. Saik hatasının esaslı hata 
olabilmesi için hataya düşen taraf yönünden önemli bir hata olmasının yanı sıra objektif 
olarak da, yani dürüstlük kuralı uyarınca da sözleşmenin vazgeçilmez bir temeli olması 
gerekmektedir. 
 

 

4- A ile D arasında hangi hukuki ilişki kurulmuştur? Kurucu unsurları ve özellikleri ile 
birlikte açıklayınız. (10 P) 
 
A ile D arasında D’nin, vişne sularını götürüp kendisi için pazarda satması hususunda 

bir vekalet sözleşmesi kurulmuştur. Vekalet sözleşmesinin kurucu unsurları, tarafların 
görülecek iş karşılığında anlaşmalarıdır. Vekalet sözleşmesi, rızai, borçlandırıcı, tek taraflı bir 
akittir. Tarafların iradelerini uyuşmasıyla kurulur. İşi gören kimse olan vekil, müvekkilin 
kendisine verdiği işi ücretsiz olarak ifa etme yükümlülüğü altına girer. Bu akitle bir kimse 
kendisine ait bir işin yapılmasını başkasına bırakmaktadır. 

 
 

5- D’nin pazara satmak üzere götürdüğü vişne sularının yüklü olduğu at arabasının 
devrilmesi olayında, meydana gelen zararlardan kim, hangi gerekçe ile sorumlu 
tutulabilir? Açıklayınız. (20P) 
 
Olayda at arabasının devrilmesi ile birlikte borca aykırılık, zarar ve hukuka aykırı fiil ile 

zarar arasında uygun illiyet bağı meydana gelmiştir. Bununla birlikte özellikle Iustinianus 
devrinde kusur şartı da ilave edilmiştir. Kusur omnis culpa  (tüm kusur) sorumluluğu olup, 
vekil, kastından, ağır ihmalinden ve hafif ihmalinden sorumludur. Olayda at arabasının 
devrilmesi, atın aniden ürkmesi sonucu meydana geldiğinden beklenmedik bir olaydır ve 
vekilin kusuru söz konusu değildir. Beklenmedik hallerden sorumluluk bakımından fayda-
menfaat prensibi dikkate alınır. Sözleşmeden az menfaati olanın sorumluluğu da azdır. Vekil, 



sözleşmeden hiçbir menfaat sağlamadığına göre sorumluluğu da az olacak ve beklenmedik hal 
sorumluluğundan kurtulacaktır. 

 
 

Metin Sorusu 

Roma hukukunun yaratıcı bir kaynağı olan respondere (cevap verme) faaliyetini eski hukuk 
devri ve imparatorluk devri bakımından karşılaştırarak açıklayınız. (10 P) 

Hukukçuların en önemli karakteristik faaliyet tarzı, kendilerine sorulan hukuki 
meselelere cevap vermektir (respondere). Eski hukuk devrinde rahipler Roma’nın ilk 
hukukçuları olarak bu faaliyeti gerçekleştirmekteydiler. Rahip hukukçular kendilerine sorulan 
hukuki meselelere cevap vermekteydiler. Bu cevaplar “responsa” olarak isimlendirilmekteydi. 
Hem magistra’lar hem de bireyler kendilerini ilgilendiren hukuki sorunlar hakkında rahiplerin 
görüşünü alırlardı. Bu dönemde respondere faaliyetinin başlamasında, hukuka meraklı gençler 
tarafından özellikle kurgu–olaylar yaratılarak sorulan sorular etkili olmuştur. Verilen cevaplar 
hukukun yaratılmasına etkili olduğundan, yaratıcı bir hukuk kaynağı vazifesindedir. 

İmparatorluk devrinde ise hukukçuların, kendilerine danışılan meseleleri açık bir şekilde 
cevaplamaları usulü yerleşmiştir. Bu usulle, dava açmak isteyen taraflar bazı zamanlar 
hukukçuların cevaplarını hakimlere yazılı olarak sunabilme imkanına kavuşmuşlardır. Ancak 
cevap verme faaliyeti imparator tarafından da gerçekleştirilen bir faaliyet olmuştur. İktidarını 
mutlak hale getirmek isteyen imparator, bu dönemdeki tüm hukuki faaliyetleri üzerinde 
toplamak istemiştir, vatandaşların sorduğu hukuki meselelere cevap verme faaliyeti de 
imparator tarafından yapılır olmuştur, zamanla bu yetki tamamen imparatora geçmiştir. Diğer 
taraftan imparator, respondere faaliyetini tek başına icra etmekte yetersiz kalmaya başlamış ve 
kendi adına cevap vermesi için kendisine yakın gördüğü bazı hukukçuları cevap verme 
faaliyeti ile görevlendirmiştir. Böylece bu hukukçuların imparator adına cevap verme imtiyazı 
doğmuştur. İmparatorun ve onun adına cevap veren hukukçuların cevapları kanun gücünde 
olup bağlayıcıdır. 

 


