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A, evinin bahçesine elma fidanı dikmek istemektedir. Bu amaçla kuzeni B’nin C’den elma 

fidanı almasını istemiştir. B, C’den fidanı almış, ancak fidanın elma değil incir fidanı 

olduğunu fark etmişlerdir. 

Bahçesine küçük bir süs havuzu da yaptırmak isteyen A, bu amaçla K ile anlaşmış ve taraflar 

havuz yapımı için gerekli malzemelerin A tarafından temin edileceği ve havuzun yapımının 

bir ayda bitirileceği üzerine anlaşmışlardır. Ancak henüz iki hafta geçmişken büyük bir 

deprem olmuş ve havuz telef olmuştur.  

 

SORULAR 

1- A’nın kuzeni B’den kendisine bir fidan almasını istemesi neticesinde aralarında 

kurulan hukuki ilişkiyi nitelendiriniz. (15 puan) 

 

A’nın kuzeni B’den kendisine bir fidan almasını istemesi ile aralarında bir vekalet 

ilişkisi kurulmuştur. Vekalet, bir işin görülmesi anlamına gelmekte olup buradaki iş 

kavramı bir maddi fiilin yapılması veya bir hukuki işlemin yapılması olarak geniş 

şekilde anlaşılır. Vekalet sözleşmesi ile vekil sıfatını kazanan kişi, vekalet verenin 

menfaatine olarak hareket etmek durumundadır, zira vekalet yalnızca vekalet verenin 

lehine olabilir. Aksi takdirde sözleşme kurulmuş olmaz. Vekalet sözleşmesi, 

malvarlığına etki bakımından borçlandırıcı, kuruluşu bakımından rızai, taraflara 

yüklenen borç bakımından tek taraflı (veya eksik iki taraflı) sözleşme, edim tipi 

bakımından sürekli edimli bir hukuki ilişkidir. 

 

2- B’nin aldığı fidanın elma yerine incir fidanı olduğunun fark edilmesi olayında ne gibi 

bir hukuki sonuç veya sonuçlar doğar? Bu durumda B’nin başvurabileceği herhangi 

bir hukuki olanak mevcut mudur, açıklayınız. (20 puan) 

 

B, C’den aldığı fidanın elma değil de incir fidanı olduğunu fark etmesi çeşitli 

olasılıklara göre cevaplandırılmalıdır. Buna göre ilk olasılık, B’nin elma fidanı 

diyeceği yerde incir fidanı demiş olması veya C’nin dalgınlıkla elma fidanı yerine 

incir fidanı vermiş olmasıdır. Bu durumda irade ile beyan uyuşmazlığı söz konusu 

olup klasik dönemde beyan teorisi söz konusu olduğundan işlem geçerli sayılır. Ancak 

şeklin yerini iradenin almaya başladığı dönemlerden itibaren iradelerin uyuşmamış 

olması nedeniyle hata halinde sözleşme kesin hükümsüz sayılmıştır. Burada bir 

konuda esaslı hata söz konusu olup irade teorisi uyarınca sözleşme geçersiz olacaktır. 

İkinci olasılık, C’nin elma fidanı yerine incir fidanı göndermiş olmasıdır ki bu 

durumda aliud ifa söz konusu olur. Aliud, alacaklıya ifa konusu olan şeyden başka bir 

şeyin gönderilmiş olmasıdır. Bu durumda ifa yapılmamış sayılarak sözleşmeye 

aykırılık hükümleri uygulama alanı bulur. Üçüncü olasılık, C’nin incir fidanını elma 



fidanı olarak tanıtıp sözleşmeyi kurdurması olasılığıdır ki bu durumda da hile vardır. 

Hile halinde irade beyan uyuşmazlığı söz konusu olmadığından, sözleşme geçerli 

olarak kabul edilir; fakat eski hale iade ya da actio doli olanakları ile sözleşme 

geçmişe etkili olarak sona erdirilebilir.  

 

3- K’nın A için süs havuzu yapmasını hukuken nitelendiriniz, malzemeleri K temin 

etseydi cevabınız değişir miydi, kısaca belirtiniz. (20 puan) 

 

K’nın, A için süs havuzu yapması eser sözleşmesi olarak ifade edilebilecek olan 

locatio conductio operis’tir. Bu sözleşme ile bir kimse bir başkası için mesleki bilgi ve 

deneyimini kullanarak bir sonuç meydana getirmeyi taahhüt eder. Locatio conductio 

operis, borçlandırıcı, rızai, tam iki taraflı, ani edimli bir hukuki ilişkidir. Bu sözleşme 

locatio condutio grubu içinde yer aldığı için hukuki nitelik bakımından tartışmalıdır. 

Hakim fikir bunun bir iş görme borcu doğuran sözleşme olduğu yönündedir. Mesleki 

bilgi ve deneyimin söz verilmesi nedeniyle bağımsız çalışma unsuru ile diğerlerinden 

ayrılır. 

Malzemeyi K temin etseydi, bunun bir eser sözleşmesi olarak değil, alım satım 

sözleşmesi olarak kabul edilmesi fikri hakimdir. Fakat burada iki ayrı sözleşmenin 

bulunduğu, işlemeye ilişkin olarak eser sözleşmesi, malzemenin teminine ilişkin 

olarak da alım satım sözleşmesinin varlığı kabul edilir. Çünkü malzeme, eserin 

bünyesinde iş sahibine teslim edilecektir.  

 

4- Havuz yapımının bir ayda tamamlanacağına ilişkin kaydı hukuken nitelendiriniz. (10 

puan) 

 

Bu kayıt, vade olarak nitelendirilecektir. Fakat bu aynı zamanda ifanın hazırlık 

süresini de içine almaktadır. Zira taraflar, bir ay sonra teslimi kararlaştırmakla bu süre 

içinde ifanın tamamlanmış olmasını da ifanın hazırlığının bitmiş olmasını da kabul 

etmiş olmaktadırlar. 

 

5- Meydana gelen deprem neticesinde havuzun telef olması olayında hangi mesele ortaya 

çıkar, zarara kim katlanır? Açıklayınız. (20 puan) 

 

Meydana gelen depremde havuzun telef olması ifa imkânsızlığını ortaya çıkarır. Eser 

sözleşmesinde eserin teslime hazır hale getirilmesinden sonra telef olması ile teslime 

hazır hale gelmeden önce ifanın imkansızlaşması konusu ayrı ayrı 

değerlendirilmelidir. Olayda henüz eser tamamlanmadan, teslime hazır hale gelmeden 

önce telef olmuş, bu nedenle ifa imkansızlaşması vardır. Eserin teslimden önce 

imkansızlaşması halinde bu imkansızlık, iş görenin kusurundan kaynaklanmıyorsa 

borcu sona erer. Bu durumda da hasar problemi ortaya çıkar. Eser henüz 

tamamlanmadan önce imkansızlık olduğundan ortaya çıkacak olan hasar malzeme 

hasarıdır, malzemenin hasarına bu malzemeyi sağlayan katlanmalıdır. Buna göre 

olayda deprem dolayısıyla imkansızlaşma söz konusu olup K’nın borcu ortadan 

kalkar. Fakat bunun karşılığında ücret talep edemez,  bu durumda edim hasarına 

katlanır. Malzeme hasarına ise A katlanacaktır, malzeme karşılığı ücret talep 

edemeyecektir. 

 



Metin Sorusu 

Iustinianus’un Institutiones sistemini açıklayınız. (15 puan) 


