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CEVAPLAR 

I. 

1.  İspat yükü TMK m. 6 ve HMK m. 190’da düzenlenmiştir. TMK m. 6'ya göre; “Kanunda aksine bir 

hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” 

HMK m. 190'a göre ise; “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya 

bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” 

Somut olayda, A ile S arasında bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılmıştır. Ancak daha sonra tapuda 

herhangi bir değişiklik yapılmaması nedeni ile A, S'nin mirasçılarına ve kefile karşı bir dava açarak terditli 

talepte bulunmuş, ya tapuda tescil ya da peşin ödenen 80.000 TL'nin iadesini istemiştir. Bu halde, HMK m. 

190 gereği iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraf ispat yükünü 

taşımaktadır. Yani, A sözleşmenin varlığını ve bu sözleşme nedeni ile S'ye yapmış olduğu 80.000TL'lik 

ödemeye ilişkin vakıaları ve K'nın S'ye kefil olduğunu ispat yükü altındadır. Zira davada bu hususların 

ispat edilmesi halinde A lehine ya bir ödeme yapılması ya da tescilin düzeltilmesine karar verilecektir. 

HMK'nın 200. maddesine göre, “Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, 

ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya 

değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin 

miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle ikibinbeşyüz Türk Lirasından aşağı 

düşse bile senetsiz ispat olunamaz.” 

Ancak kanunla bu hükme bazı istisnalar getirilmiştir. Delil başlangıcını düzenleyen 202. madde bunlardan 

birisidir. 

Taşınmaz satış vaadi borçlandırıcı bir hukuki işlemdir ve sözleşmenin yapıldığı sırada miktar ve değeri 

2.500 TL'yi geçmektedir. Bu nedenle A, iddia ettiği vakıaları ancak senet (kesin delil) ile ispatlayabilir.  

Somut olayda her ne kadar sözleşme gayrimenkul mülkiyetinin intikalini sağlama açısından geçersiz olsa 

da, 80.000TL'lik ödemenin yapıldığına ilişkin olarak, noterden onaylanmış bir belge durumundadır. Bir 

belgenin senet olarak değerlendirilmesi için, ait olduğu vakıaya ilişkin tam bir bilgiyi içeriyor olması 

gerekir. Oysa somut olayda noter huzurunda imzalanan belgede ödeme dışında herhangi bir bilgiye yer 

verilmemiştir. Bu nedenle noter huzurunda imzalanan belgenin senet olduğu düşünülemez. Ancak bu halde 

HMK 202. madde anlamında bir delil başlangıcının varlığından söz edilebilir. Delil başlangıcının varlığı 

halinde senetle ispatı gereken hususlar takdiri delillerle de ispatlanabilir.  A, iddia ettiği vakıaları takdiri 

delillerle ispatlayabilir. 

2.  İleriki bir tarihte bir taşınmazın satımını ve kendi adına tescili isteme hakkı veren sözleşmeler taşınmaz 

satış vaadi sözleşmeleri olarak adlandırılır. Bu sözleşmeler TBK m. 237'ye göre resmi şekilde 

düzenlenmedikçe geçerli olmayacaktır. Ayrıca Noterlik Kanunu'nun 60/3. maddesi gereği de bu 

sözleşmelerin noterlerce düzenleme şeklinde ya da tapu sicil memurlarınca düzenleme şeklinde yapılması 

gerekmektedir. Bu şekil bir geçerlilik şeklidir.  

Somut olayda V, sözleşmenin tapu memurları huzurunda yapılmadığı için geçersiz olduğunu ve 80.000 

TL'lik ödemenin aslında hiç gerçekleşmediğini iddia etmiştir.  

HMK m. 191'e göre;  “Diğer taraf, ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil 

sunabilir. Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış sayılmaz.” 

Yukarıda da açıklandığı gibi somut olayda ispat yükü A'ya düşmekle birlikte; davalı taraf vekili V, A'nın 

iddialarının aksini iddia ederek bunu ispatlarsa bu halde bir karşı ispat faaliyetinden söz edilir. 
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Bu halde de bir hukuki ilişkinin aslında var olmadığı ve paranın ödenmediğine ilişkin vakıalar söz konusu 

olup Yargıtay bu hallerde hukuki işlemin varlığından bahsetmekte ve kesin delille ispat zorunluluğunu 

kabul etmektedir. Bu nedenle, vekil V bu iddialarını HMK m. 200 gereğince ancak kesin delille ispat 

edebilir. 

Senetle ispat kuralı külli ve cüzi halefleri de etkileyecektir. Bu nedenle her ne kadar sözleşmenin tarafı S 

olsa da, S'nin ölümü üzerine mirasçıların da iddialarını senetle ispat etmesi gerekir. 

İşlemin geçerlilik şekline aykırı yapıldığı iddiası, maddi hukuka ilişkin bir itiraz teşkil eder ve dava 

dosyasından anlaşılmak kaydıyla hâkim tarafından re’sen gözetilir. Bu sebeple, hâkimin şekle aykırılığı 

re’sen dikkate alıp, kararını o çerçevede vermesi icap eder. 

3. K, A'nın iddialarına ilişkin olarak yaptığı savunmalar ile bir karşı ispat faaliyetinde bulunmaktadır. 

Öncelikle, kefalet ilişkisi borçluya değil borca bağlı olduğu için, ölüm üzerine mirasçıların mirası 

reddetmemesi halinde borç onlara intikal edeceğinden kefalet de devam edecektir. K'nın bu savunması 

itiraz niteliğinde olup yerinde değildir. Ayrıca, somut olayda da bir hukuki ilişkinin varlığı söz konusu 

olduğundan iddianın kesin delillerle ispatlanması gerekmektedir (HMK m. 200). Ancak HMK m. 203 

senetle ispat kuralının istisnalarını düzenlemektedir. Bu hükmün b bendine göre, işin niteliği ve tarafların 

durumuna göre, senede bağlanmaması teamül olarak yerleşmiş bulunan hukuki işlemler açısından senetle 

ispat zorunlu olmayıp takdiri deliller ile ispat da mümkündür. A, bu hükme dayanmaktadır. Ancak, bu 

hüküm usul hukukuna ilişkin olup ispata yönelik bir düzenlemedir. Oysa kefalet sözleşmesinin şekline 

ilişkin düzenleme TBK ile düzenlenmiş olup bir geçerlilik şekli teşkil etmektedir. Bu nedenle, sözleşme 

şekle uygun olarak yapılmamıştır ve HMK m. 203 hükmüne dayanılarak varlığının ispatı söz konusu 

değildir. Hâkimin itiraz teşkil eden şekle aykırılığı re’sen dikkate alması icap eder. 

4. HMK m. 150/2, tarafların duruşmaya gelmemesi ya da duruşmaya gelip davayı takip etmek istemedikleri 

halde ne şekilde hareket edileceğini düzenlemektedir. Bu hükmün 2. fıkrası, taraflardan biri usulüne uygun 

olarak davet edilmesine rağmen mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemiş ve diğer taraf duruşmaya gelip 

davayı takip etmeyeceği açıklamış ise dosyanın işlemden kaldırılması kararı verileceğini düzenlemektedir. 

Somut olayda mahkemenin dosyanın işlemden kaldırılması kararı verildiği sırada A'nın haklı nedeni 

bilinmemektedir. Bu halde dosyanın işlemden kaldırılması kararının iptal edilip edilemeyeceği hususunda 

kanunda açık bir hüküm bulunmamakta; uygulama ise haklı mazeret bulunsa dahi bu halde ancak yenileme 

dilekçesi vermenin mümkün olduğunu kabul etmektedir. (Ancak bu, hem taraflara yenileme hakkını zorla 

kullandırmak anlamını taşımakta hem de yenileme süresi geçtikten sonra mazeretin ortadan kalkması 

hallerinde ne yapılacağına cevap vermeyen bir uygulamadır).  

Dolayısıyla, her ne kadar mahkeme, kararını verirken mazeretten haberdar olmasa da mazeretin ortadan 

kalkmasından sonra bunun bildirilmesi halinde işlemden kaldırılma kararının iptal edilerek davaya devam 

olunması gerekir. 

5. HMK m. 150/4 hükmüne göre,  “Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten 

başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, 

duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten 

başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, yeniden harç alınır, bu harç yenileyen 

tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı 

sayılır.” 

Bu hükme göre, dosyanın işlemden kaldırılması halinde kaldırılma kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay 

içinde dosyanın yenilenmesi talebinde bulunulabilir. Bu talep dilekçe ile mahkemeye başvuru şeklinde 

gerçekleşir ve bu işlem için harcın yatırılmış olması gerekir. 

Somut olayda 11.5.15 tarihinde işlemden kaldırılma kararı verilmiş ve A 10.8.15 tarihinde yenileme 

başvurusunda bulunmuştur. Ancak harcı yatırmamış olması nedeni ile davaya devam olunmamıştır. Daha 

sonra A, 14.8.15 günü yeni bir dava açmıştır.  

Dosyanın işlemden kaldırılması halinde dava halen derdesttir ve ancak herhangi bir işlem yapılmaması 

halinde kararın verildiği tarihten itibaren 3 ayın dolduğu gün dava açılmamış sayılır. Somut olayda A, 3 

aylık süre dolmadan yenileme dilekçesi vermiş fakat harcı yatırmamıştır. Bu durumda mahkeme ilgilisine 

uygun bir süre vermelidir. Bu süre içinde ilgilinin yenileme harcını yatırması halinde davaya kaldığı yerden 
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devam edilmeli; harcın yatırılmaması halinde ise 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 30. maddesi ve HMK’nın 

150’nci maddesi uyarınca mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir.   

Somut olayda ikinci davanın açıldığı tarihte ilk dava halen derdesttir. Bu nedenle ikinci davada karşı tarafın 

vekili derdestlik itirazında bulunabilir. Derdestlik HMK m. 114'e göre bir dava şartı olup davanın her 

aşamasında ileri sürülebileceği gibi talep olmadan dahi mahkemece dikkate alınmalıdır. 

Kaldı ki, HMK’nın 150’nci maddesinde öngörülen 3 aylık süre 11.8.2015 tarihinde, yani adli tatil 

içerisinde sona ermektedir. HMK’nın 104’üncü maddesi gereğince bu Kanunun tayin ettiği sürelerin sona 

ermesi adli tatil zamanına denk gelmekteyse, süre adli tatilin bittiği günden itibaren 1 hafta uzatılmış 

sayılır. Şu halde somut olayda adli tatilin bitiminden (31 Ağustos) itibaren bir hafta içerisinde de yenileme 

dilekçesi verilebilir. Başka bir anlatımla bu tarihe kadar dava derdest olmaya devam eder. 

6. Medeni yargıda maddi hukuka ilişkin savunma vasıtaları itiraz ve defiler olarak sınıflandırılabilir. Bir 

hakkın doğumunu engelleyen ya da hakkı sona erdiren sebeplerin varlığı halinde itirazlardan bahsedilir ve 

dava dosyasından anlaşıldığı kadarıyla bu itirazların hâkim tarafında resen göz önünde bulundurulması 

gerekir.  

TBK m. 583'e göre kefalet sözleşmeleri, yazılı olarak yapılıp sorumlu olunan azami miktar ve kefalet tarihi 

açıkça belirtilmedikçe geçerli şekilde yapılmış kabul edilmemektedir. Somut olayda da bir kefalet 

sözleşmesinden bahsedilmesine rağmen sözleşmede geçerlilik şartlarına uyulmamıştır. Sözleşmenin 

geçersizliği ise hakkın doğumunu engelleyen bir neden olarak itiraz teşkil etmektedir. Dava dosyasında da 

bu sözleşmeden bahsedildiği için hâkim bu sözleşmenin geçerli şekilde yapılıp yapılmadığını kendiliğinden 

gözetebilir.  

Ancak davalı tarafın açık ve şarta bağlı olmayan kabul beyanı ile birlikte yargılama sona erer. Mahkemenin 

artık dava dosyasını incelemesi yahut olayın esası hakkında karar verebilmesi mümkün değildir (HMK m. 

311). Davalının kabul beyanı, hukuk düzeninin kabul etmeyeceği ağır sonuçlar dışında, maddi hukuk 

bakımından mevcut geçersizlikleri giderir. Davanın tam olarak kabul edilmesi halinde mahkemece 

yapılması gereken, kabul sebebiyle karar verilmesine yer olmadığı kararı vermekten ibaret olacaktır. 

Mahkemenin kararı bu sebeple isabetsizdir. 

7. K, A'nın açmış olduğu davayı kabul edip borcu ödedikten sonra S'nin mirasçılarından O'ya karşı bir dava 

açmıştır. Bu halde kefalet ilişkisinden kaynaklı rücu hakkının kullanılması akla gelebilir. Ancak somut 

olayda kefalet sözleşmesinin şekil şartı gerçekleşmediğinden, bir rücu ilişkisinden bahsetmek de mümkün 

görünmemektedir. Ayrıca bir rücu ilişkisi bulunsa dahi terekenin borçlarından mirasçılar müteselsilen 

sorumludur ve bu nedenle davanın her iki mirasçıya karşı açılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani 

taraflar arasında mecburi dava arkadaşlığından bahsedilemez. Burada olsa olsa ihtiyari dava arkadaşlığı 

gündeme gelebilirdi. Bu açıdan, mahkemenin vermiş olduğu karar yerinde değildir.  

K aynı zamanda dava açarken 80.000 TL’lik para alacağını koruma altına alabilmek için ihtiyati tedbir 

talebinde bulunmuştur. İhtiyati tedbirler geçici hukuki korumalardan olup HMK m. 389 vd. hükümlerinde 

düzenlenmiştir. 389. maddeye göre, “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın 

elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme 

sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık 

konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.” 

Somut olayda bir para alacağı söz konusudur ve bu nedenle davalının işyerinin bulunduğu taşınmaza tedbir 

konulması istenmiştir. Fakat para alacaklarının teminat altına alınması için hukukumuzca öngörülen bir 

başka koruma tedbiri mevcuttur. İhtiyati haciz talep edilebilmesinin mümkün olduğu durumlarda ihtiyati 

tedbir talebinde hukuki yarar bulunmamaktadır. Bu halde hâkimin diğer şartları hiç incelemeksizin 

doğrudan talebin reddine karar vermesi gerekir. Bu nedenle mahkemenin ihtiyati tedbirin kararına ilişkin 

vermiş olduğu karar da yerinde değildir. K, söz konusu para alacağına ilişkin olarak ancak ihtiyati haciz 

talep edebilir. 

8. HMK m. 266'ya göre, çözümü hukuk dışında özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde talep üzerine ya 

da resen bilirkişiye başvurulabilir. 

Yine HMK m. 193/1’e göre, “Taraflar yazılı olarak veya mahkeme önünde tutanağa geçirilecek imzalı 

beyanlarıyla kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya delillerle ispatını 
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kararlaştırabilecekleri gibi; belirli delillerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da sadece belirli delil veya 

delillerle ispatını kabul edebilirler.” 

Somut olayda, taraflar ortaklık sözleşmesinde projeye uygunluk açısından herhangi bir tereddüt halinde 

İstanbul Mühendis Odasına başvurulacağını kararlaştırmışlardır. Uygulamada hakem-bilirkişi sözleşmesi 

olarak ifade edilen bu sözleşme esasen münhasır delil sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşme ile taraflar 

anlaştıkları kişinin ya da kurumun vereceği raporun kesin delil teşkil edeceğini de kabul ederler. 

Dolayısıyla taraflar arasında projeye uygunluk açısından imzalanmış bir hakem-bilirkişi sözleşmesinin 

varlığına rağmen mahkemece bilirkişiye başvurulmuş olması yerinde değildir ve HMK m. 193'e aykırıdır. 

Kişinin kooperatif üyesi olup olmadığı hususu ise taraflar arasında ihtilaflı değildir. Mahkemenin bu 

konuda re’sen araştırma yapabilmesi mümkün değildir. Keza gecikme olup olmadığı hususu çözümü özel 

veya teknik bir bilgi gerektirmediği için bilirkişi incelemesine konu olamaz. Ancak gecikme sebebiyle 

uğranılan zarar açısından bilirkişiye başvurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. 

9. HMK m. 125 dava konusunun davanın devamı sırasında devredilmesi hususunu düzenlemektedir. 2. 

fıkraya göre, davanın açılmasından sonra dava konusunun davacı tarafından üçüncü bir kişiye devredilmesi 

halinde, devralan, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden devam eder. Bu 

halde ancak üçüncü kişi davayı takip etmezse HMK m. 150'ye göre dosyanın işlemden kaldırılmasına karar 

verilebilir.  

Dava konusunun devrinin, mutlak manada bir devir olarak da anlaşılmaması icap eder. Diğer tarafın dava 

sonunda arzuladığı sonucu tam olarak elde edebilmesini engelleyen her türlü tasarruf işlemi, o nispette 

dava konusunun devri olarak nitelendirilir. Kooperatif üyeliğinin devredilmesi durumunda, bunun sağladığı 

haklar açısından da devir söz konusu olur. Bu sebeple binanın projeye aykırılığının tespiti talebi, ancak bir 

kooperatif üyesinin ileri sürebileceği bir taleptir ve bu durumda devralan Ü davacının yerine geçer ve 

davayı takip etmezse HMK m. 150'ye göre dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilebilir.  

Gecikme sebebiyle uğranılan zararın istenilmesi talebi açısından ise bir devir söz konusu değildir. E, ayrıca 

sözleşmeye aykırılık sebebiyle o güne kadar uğradığı zararına karşılık olan bir alacak hakkına sahiptir ve 

bunu devretmiş değildir. Bu sebeple, zarar sebebiyle istenilen 20.000 liralık tazminat için E de bu davada 

kalmaya devam edecektir. Esasen burada dava konusunun kısmen devri sebebiyle, dava açıldıktan sonra 

ortaya çıkan bir dava arkadaşlığı söz konusudur.  

Her halükarda davanın konusuz kaldığına ilişkin verilen karar yerinde değildir. 

II. HMK m. 307 vd. davaya son veren taraf işlemlerini düzenlenmiştir. Bunlardan biri olan feragat, 

davacının talep sonucundan kısmen ya da tamamen vazgeçmesi anlamına gelirken; kabul ise davalının 

talep sonucunun tamamı ya da bir kısmı hakkında muvafakat etmesi anlamını taşır. HMK m. 308/2’ye göre 

ancak tarafların serbestçe tasarruf edebileceği davalarda kabul mümkündür. Feragat için ise bu şekilde bir 

sınırlama yoktur ve kural olarak her türlü davada feragat mümkündür. Ancak, Yargıtay bazı hallerde 

feragatin mümkün olmadığını zira bu hallerde kamu menfaatlerinin ağır bastığını kabul etmektedir. Sosyal 

güvenlik hakları da bu istisnai hallerden birini oluşturmaktadır. Yüksek Mahkeme şu gerekçelerle feragate 

imkân tanımamaktadır: Her ne kadar Kanunlarda feragat edilemeyeceğine ilişkin açık bir düzenleme 

bulunmasa da, sosyal güvenlik ve sigortalılık hakkı 5510 sayılı Kanun ile bir zorunluluk olarak 

düzenlenmiştir. Zira Anayasa'nın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Aynı 

zamanda AY m. 12'ye göre de, herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel 

hak ve özgürlükleri mevcuttur. Bu hükümler emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkindir. Ayrıca bu 

hususa ilişkin verilecek kararlar yalnızca tarafları değil Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da etkileyecek 

niteliktedir. Mahkemenin gerekçesi ikna edicilikten uzaktır. AY m. 12 ve m. 60’ın davadan feragat 

edilebilmesi ile ilgisi bulunmamaktadır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesi şartını davanın 

kabulü ve sulh için arayan kanun koyucu, aynı kısımda feragat için herhangi bir sınırlama getirmemiştir. 

Sosyal güvenlik hakkının vazgeçilmez oluşu da feragat açısından bu sonucu doğuramaz. Kişinin vücut 

bütünlüğünden vazgeçebilmesi düşünülemez. Ancak vücut bütünlüğünün ihlali sebebiyle açtığı maddi ve 

manevi tazminat davasından feragat edilebilmektedir. Dolayısıyla Yargıtay'ın vermiş olduğu karar yukarıda 

ifade edilen nedenler ile isabetli değildir. 


