HKUK 2001 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN
DİKKATİNE !!!

12.12.2018’de 1.şube ve 13.12.2018’de 2.şube ile aşağıda metni yer alan pratik çalışma
yapılacaktır:

OLAY I: Ahmet, bir benzin istasyonunu sahibidir. Benzin istasyonunun bahçesini, gelen
müşterilerin dikkatini çekip satışlarını artırmak için mini bir çiftlik köşesi ile süslemiştir. Bu
mini çiftlikte yer alan ineklerin sağdığı sütü de “organik süt” olarak müşterilerine satmaktadır.
Kızları Beril ile bir hafta sonu gezintisine çıkan Aykut ile Derin çifti benzin istasyonuna mola
vermek için gelmişlerdir. Ahmet, Aykut’un arabasına benzin doldurmaktadır. Beril, ineklere
daha yakından bakmak için yanlarına gittiği sırada annesi Derin yüksek topuklu ayakkabılarıyla
kızının peşinden koşmaktadır. Derin, yerde bulunan kablolara takılıp düşer ve bileğini incitir.
Annesinin yokluğundan faydalanan Beril, ineklerin bulunduğu yere girer; ancak pek de dost
canlısı olmayan inekler tarafından saldırıya uğrar ve kafatasında çatlaklar meydana gelir.
Ahmet, bir yandan arabaya benzin doldururken bir yandan da sigara içmektedir.
Çiftliğin bulunduğu yerden yükselen çığlıkları duyan Ahmet, elindeki sigarayı tam
söndürmeden yere atar. Yere dökülmüş bulunan bir miktar benzinin üzerine düşen sigara, alev
alır ve arabanın yanmasına sebep olur. O sırada yoldan çıkan bir yolcu otobüsü, kızına yardıma
gitmek için koşan Aykut’a çarpar ve ölümüne sebep olur.

Olaya göre;

(Soruların cevaplandırılmasında sadece Borçlar Hukuku Genel Hükümler I dersinin kapsamına
giren konular dikkate alınacaktır.)
SORU I: Derin, uğradığı zararı TBK m. 71’de düzenlenen “tehlike sorumluluğu” hükümlerine
göre Ahmet’ten talep edebilecek midir? Tartışınız.
SORU II: Beril’in uğradığı zararın tazminin hangi sorumluluk sebebine dayanarak
istenebileceğini açıklayınız.
SORU III: Arabanın yanması sonucu uğranılan zararın tazminini kim, hangi hukuki gerekçeye
göre talep edebilecektir? (Sadece TBK hükümlerini dikkate alınız.)
OLAY II: Ali, arkadaşı Yağmur ile buluşmaya gitmiştir. Buluşma yerine vardığında arabasıyla
Yağmur’un ayağının üzerinden hafifçe geçen Ali, onun basit şekilde yaralanmasına sebep
olmuştur. Sebep olduğu duruma çok üzülen Ali, arkadaşını hemen hastaneye götürerek yaranın
kapanması için pansuman yaptırtmıştır. Bu sırada yara mikrop kapmıştır. Yağmur’un ayağı
mikrop kapan yara sebebiyle kangren olmuş ve bacağı kesilmiştir.

SORU: Olayı haksız fiilin unsurları bakımından değerlendirerek Ali’nin, Yağmur’un bacağının
kesilmesinden sorumluluğunu tartışınız.
OLAY III: Ayça, uzun yıllar yurtdışında keman eğitimi almış ve yurda dönüş yapmış bir
keman virtüözüdür. Aldığı iyi eğitimi ve kemana olan tutkusunu kendi adını taşıyan bir konser
salonu ile taçlandırmak isteyen Ayça sıra dışı tarzı ve kişiye özel tasarımlarıyla adından söz
ettiren mimar Bensu ile anlaşır. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre, Bensu tamamı X
malzemesinden oluşan konser salonunu 50.000 $ bedel karşılığı inşasını gerçekleştirecektir.
Konser salonunun inşasının devamı esnasında X malzemesi üretimi piyasası çok değer
kazanmıştır. Bu sebeple yapılan inşa, öncesine kıyasla oldukça maliyetli hale gelmiştir.
Her türlü güçlüğe göğüs gererek konser salonunu inşasını tamamlattıran Ayça burada
konserlerini verip çalışmalarına devam etmektedir. Ayça’nın konser salonunun yanında küçük
bir dükkânı olan Ahmet bulunmaktadır. Ahmet, bu dükkânda müzik aletleri satmaktadır.
Konser salonunun ihtişamını kıskanan Ahmet, buranın itibarını sarsmak için kendi dükkânının
çöplerini konser salonunun bahçesine atmaktadır. Ayrıca dükkânındaki fazla malzemeyi konser
salonunun bahçesine istiflemektedir.
SORU I: Sözleşmeyi bu hali ile ifa edemeyecek hale gelen mimar Bensu’nun avukatı olsanız
önereceğiniz hukuki çareyi, ayrıntılı şekilde açıklayınız.
SORU II: Ahmet’in fiilleri sebebiyle sorumluluğuna hangi hukuki sebebe dayanılarak
başvurulabilecektir?
OLAY IV: Derin, son dönemlerin gözde moda tasarım atölyelerinden birisinin sahibidir.
Atölyenin vitrinini “Gökyüzüne Uzanan Merdivenler” konsepti ile dizayn etmiştir. Vitrinde
yer alan merdivenlerin sadece tasarımlarının sergilenmesi amacını taşıdığını düşünen Derin,
söz konusu merdivenlerin üzerine çıkılmasının tehlikeli olduğu ile ilgili herhangi bir uyarıyı
atölyesine asmamıştır. Derin’in tasarımlarını yakından takip eden Nermin, küçük kızı Yağmur
ile birlikte atölyeye gelmiştir. Annesi Nermin, Derin ile birlikte kumaşların büyüsüne dalıp
gitmişken küçük Yağmur vitrinde yer alan merdivenlerde oyun oynamaktadır. Tasarımların
teşhiri amacıyla orada olan ve yere yeterince sabitlenmemiş olan merdivenin üzerine düşmesi
sonucu Yağmur’un bacağında kırık meydana gelmiştir.
SORU: Atölye sahibi Derin’in sorumluluğuna hangi sorumluluk sebebine dayanılarak
başvurulabilecektir?

