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Alaaddin ile müteahhit Burhanettin Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde arsa karşılığı kat yapım sözleşmesi
yapmışlardır. Müteahhit Burhanettin dolar kurunda yaşanan dalgalanmadan etkilendiğini ileri sürerek
sözleşme hükümlerine aykırı olarak inşaatı durdurmuştur. Bu duruma sinirlenen Alaaddin, müteahhit
Burhanettin hakkında tazminat davası açmıştır. Burhanettin’in ekonomik sıkıntıya girmesi, evini ve
eşini ihmal etmesi eşi Cevriye’yi çileden çıkarmıştır. Yalnızlıktan bunalan Cevriye, eşinin de yakın
arkadaşı olan iş adamı Dursun ile gizli aşk yaşamaktadır. Burhanettin yatak odasında bulunan gizli
kasayı açarken tesadüfen bir günlük bulur ve eşinin kendisini aldattığını öğrenir. Bunun üzerine eşine
doğum günü hediyesi olarak aldığı cep telefonuna casus yazılım yükleyerek hediye eder. Casus
yazılım sayesinde elde etmiş olduğu mesaj yazışmalarını ve konuşmaları delil olarak kullanarak eşi
Cevriye aleyhine boşanma davası açar.
SORULAR
1-)

Davacı Alaaddin’in dava konusu üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması talebini
yerinde bulan mahkeme (hâkim), mahkeme yazı işleri müdürünü bilirkişi olarak
görevlendirebilir mi? Neden?

2-)

Bilirkişi inşaat mühendisi olsaydı, bilirkişinin dava konusu hakkındaki görüşleri
hâkimi bağlar mıydı? Neden?

3-)

Bu davada uygulanacak sözleşme hükümleri ile Kanun
yorumlanacağı konusunda bilirkişiye başvurulabilir mi? Neden?

4-)

a.)
Dava konusu üzerinde keşif yapılması talebinde bulunan Burhanettin’in talebi
mahkemece yerinde görülmüş ve Burhanettin’in gerekli delil avansını yatırmasına karar
verilmiştir. Davalı Burhanettin, bu karar rağmen, verilen süre içinde, delil avansını
yatırmazsa bu konuda mahkeme nasıl karar verecektir?

hükümlerinin

nasıl

b.)
Hâkim duruşmada keşfe karar vermiş ve keşif yeri, günü ve saatini taraflara
bildirmiştir. Keşif günü belirlenen saatte Alaaddin gelmemiş, hâkim keşfi Alaaddin’nin
yokluğunda yapmıştır. Bu mümkün müdür?
5-)

Alaaddin tarafından Burhanettin’e karşı açılan tazminat davasının konusu,
Burhanettin’in Alaaddin’e bozuk peynir satması olsa idi hâkim hangi delile
başvurabilirdi? Neden?

6-)

a.)
Burhanettin’in eşi Cevriye’ye ait günlüğü bulması ve eşinin kendisini yakın
arkadaşı iş adamı Dursun ile aldattığını öğrenmesi üzerine açtığı boşanma davasında bu
günlüğü delil olarak ileri sürebilir mi? İleri sürebilirse/süremezse neden?
b.)
Burhanettin’in eşine aldığı cep telefonundaki casus yazılım sayesinde elde ettiği
delilleri mahkeme kullanabilir mi? Kullanabilirse/Kullanamazsa neden?

