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Çözülmemiş olaylar bölümünde 133 numaralı olay ile aşağıda yer alan olaylar çözülecektir. 

 

Bilgilerinize. 

 

 

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? 

SORU IV: Aykut’un ölümü nedeniyle doğan tazmin sorumluğunun hangi neden dayanarak 
talep edilebileceğini ve bu sorumluluğun şartlarını belirtiniz. 

OLAY II: “Minik Kuşlar Anaokulu” İzmir’de faaliyet gösteren bir işletmedir. Öğrencilerin 
anaokuluna gidiş ve gelişlerinin sağlanması ile anaokulundayken beslenmelerinden doğan her 
tür sorumluluk anaokulu yönetimine ait olacaktır. Anaokulunun avizeleri, oldukça eskidir ve 
bu hususun gizlenmesi amacıyla büyük oyuncaklarla süslenmiştir. Söz konusu avizelerden biri 
minik Berke’nin üzerine düşmüş ve yaralanmasına sebep olmuştur 

Bu olayın duyulmasından endişelenen anaokulu yönetimi öğrencilere daha fazla ilgi 
göstermeye başlamıştır. Bu amaçla vitamin ve mineral içeriği yüksek takviye gıdalarını 
öğrencilere verdikleri yemeklere eklemeye başlamışlardır. Yemek ile sorumlu personel, bir gün 
bu takviye gıdaları doğru miktarda eklemediklerinden öğrencilerden bazıları zehirlenmiştir. 

Yaşanan talihsiz olaylar sebebiyle anaokulu, ekonomik açıdan zor günler geçirmektedir. 
Bu sebeple yeni kayıtlar peşinde olan anaokulu yönetimi, yaşıtlarından farklı davranışlar 
sergileyen Ahmet’in bu durumu hakkında ailesinden bilgi almadan ve ailesinin de bu konuda 
herhangi bir açıklama yapmamasına güvenerek Ahmet’i anaokuluna kaydetmişlerdir. 

İlerleyen günlerde Ahmet, yaşıtlarından oldukça farklı davranışlar sergilemiştir. Bu 
davranışları şiddet boyutuna varan Ahmet, sınıf arkadaşı Burcu’ya şiddet uygulamıştır. Bu olay 
sonucu Burcu, geçici olarak duyma kaybı yaşamıştır.  Ahmet’in ileri derecede psikolojik 
rahatsızlıklar yaşadığı ve bu rahatsızlıklarıyla ilgili kapsamlı bir tedavi görmeden yaşıtlarıyla 
bir arada bulunmaması gerektiği anlaşılmıştır. 

SORU I: Berke’nin üzerine düşen avize sonucu yaralanması sebebiyle anaokulu yönetimi 
hangi sorumluluk sebebine dayalı olarak zararları tazmin ile yükümlü olacaktır? 

SORU II: Yemeklerden zehirlenen öğrencilerin zararlarını tazmini hangi hukuki sebebe dayalı 
olarak talep edilebilecektir? 

SORU III: Ahmet’in Burcu’ya verdiği zarar sebebiyle kimlerin hangi hukuki sebebe dayalı 
olarak sorumlu olabileceğini tartışınız. 

 


