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BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI 

(Tek Numaralı Öğrenciler) 

 

Olay: 

X model bilgisayarlardan firmasına 50 adet almak isteyen (A), 21 Ekim 2015 tarihinde 

aynı şehirde bilgisayar alım- satımı ile uğraşan (S1), (S2) ve (S3)’e birer elektronik posta 

yazarak bu talebini iletir.  

Bu e- postayı alan (S1), 28 Ekim 2015’te telefonla (A)’ya teklifi kabul ettiğini, bilgisayar 

başına 1000 TL’nin kendisine derhal gönderilmesi durumunda, kendisinin de 

bilgisayarları göndereceğini belirtir. Bunun üzerine (A) düşünmek için zaman ister. 

(S2) ise 25 Ekim 2015’te bu bilgisayarları tanesi 900 TL’den satabileceğini açıklayan ve 

ayrıntılı ödeme koşullarını içeren bir teklifi, elindeki diğer bilgisayar ve teknik 

donanımlara ilişkin tanıtım kitabı ile birlikte kargoya verir. Kargo firması bu teklifi 

sisteminde yaşanan bir karışıklık nedeniyle iki gün gecikmeli olarak 28 Ekim 2015 

tarihinde (A)’nın firmasında çalışan güvenlik görevlisine teslim eder. (A) söz konusu 

teklifi 1 Kasım 2015’te okur ve 4 Kasım 2015’te (S2)’ye e-posta yazarak bilgisayarları 

hemen iş yerine göndermesini söyler. Ancak e-posta (S2)’ye, servis sağlayıcıdaki 

problem nedeniyle 5 Kasım tarihinde varır ve (S2) e- postayı 7 Kasım tarihinde okur. 

(S3), 24 Ekim 2015 tarihinde faks çekerek, kendisinin elinde bu marka bilgisayar 

bulunduğunu belirtir ve hangi fiyata kadar almayı düşündüğünü sorar. (A), ertesi gün 

950 TL’ye kadar bu bilgisayarı almayı düşündüğünü faks ile belirtir. (S3), 26 Ekim 

tarihinde (A)’ya teklifini kabul ettiğini belirten ve bilgisayarı nereye göndermesi 

gerektiğini soran bir mektubu acilen elden ulaştırması için “kurye” ile gönderir. Ancak 

mektup (A)’ya 10 Kasım tarihinde ulaşır. (A) bu mektuba bir cevap vermez. 

Sorular:  

S.1)  Olayda (A), (S1), (S2) ve (S3)’ün tüm beyanlarının hukuki niteliğini 

değerlendiriniz. 

S.2)  (S1), telefonda yapmış olduğu teklif ile ne zamana kadar bağlıdır? 

S.3)  (A) ile (S2) ve/ veya (S3) arasında bir sözleşme kurulmuş mudur? Cevabınız 

olumlu ise bu sözleşme ne zaman kurulmuştur ve hangi tarihten itibaren hüküm ifade 

eder?  

S.4)  Olayda (S2), “bilgisayarların tanesini 900 TL’den satabileceği” yolundaki 

teklifini (A)’ya gönderdikten sonra bu beyanından dönebilir mi? 

 


