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 BİRİNCİ BÖLÜM 

(GENEL ESASLAR) 

 

I – MEDENİ USUL HUKUKUNUN VARLIK NEDENİ, İLKELERİ, UYGULANMASI, 
ÇEKİŞMESİZ YERGI VE YARGI KOLLARI İÇİNDKİ YERİ ; 

A)MEDENİ USUL HUKUKUNUN VARLIK NEDENİ 

Medeni usul hukuku, sadece maddi hukukun tanımış olduğu hakları, korumak ve gerçekleştirmek için 
vardır. Medeni usul hukuku bir hakkın kazanılmasına hizmet etmez. Ancak, bir hakkın varlığının  
ispatlanamaması halinde olduğu gibi bazen dolaylı olarak hak kazandırabilir. Fakat medeni usul 
hukukunun asıl amacı bu değildir. 

B) MEDENİ USUL HUKUKU KURALLARININ YER VE ZAMAN BAKIMINDAN 
UYGULANMASI  

1) YER BAKIMINDAN UYGULANMASI : 

Hakim Türkiye sınırları içerisinde bir uyuşmazlığı çözerken öncelikli olarak, o uyuşmazlığın çözümü 
için maddi hukuk, usul hukuku ve ispat hukuku bakımından hangi yer hukukunu uygulayacağını tespit 
etmelidir. Bu husus özellikle yabancı unsurlu uyuşmazlıklar bakımından önemlidir. Hakim, maddi 
hukuk ve ispat hukuku bakımından uyuşmazlığın doğduğu yer hukukunu  (lex causa, locus legit 
actum), Usul kuralları bakımından ise kendi hukukunu (lex fori)’yi uygular. Örneğin: Fransa’ da 
yapılmış bir sözleşmeye ilişkin olarak, sözleşmenin geçerli yapılıp yapılmadığı bakımından Fransız 
hukuku; yetkili mahkemenin belirlenmesi bakımından ise Türk medeni usul hukuku kuralları 
uygulanır. 

2) ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI : 

Medeni usul kurallarının zaman bakımından uygulanması medeni usul hukuku alanında yeni bir kural 
konulduğunda bu kuralın ne zaman uygulanacağı hususu bir problem olarak karşımıza çıkar. Burada 
medeni usul kuralında değişiklik yapan kanunda kanunun yürürlük tarihi gösterilmiş ise kanunda 
gösterilen tarihte kuralda yürürlüğe girer. Eğer kanunda yürürlük tarihi gösterilmemişse, derhal 
uygulanırlık ilkesi gereği, değişiklik hemen etkili olur. Burada ‘’acaba bu değişiklik görülmekte olan 
davayı da etkileyecek midir ‘’sorusuna verilecek cevap önemlidir. Usul kurallarının uygulanması 
bakımından dava içerisindeki her kesit ayrı bir usuli işlem olarak değerlendirilir. Ve her bir usuli 
işlemin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılır (yani dava tek başına bir usuli işlem değil, dava 
içerisinde, cevap süresi, delilleri ibraz süresi, eski hale getirme süresi , bilirkişi raporuna itiraz süresi, 
kanun yollarına başvurma süresi ayrı ayrı birer usuli işlemdir ve her biri ayrı ayrı değerlendirilir). 
Tamamlanmış usuli işlemlere yeni değişiklik etki etmez. Tamamlanmamış usuli işlemlere yeni 
değişiklik etki etmez. Tamamlanmamış usuli işlemlere ise derhal uygulanır. Mesela, bir kanun 
değişikliği ile asliye hukuk mahkemelerinde temyiz süresi 20 güne çıkarılsa; mevcut duruma göre 
daha 15 günlük temyiz süresi tamamlamayanlar bu yeni değişiklikten derhal istifade ederken, 15 
günlük süresi dolmuş olanlar ise istifade edemezler. Burada sürenin 20 güne çıkarılması yerine 10 
güne indirilmesi halinde nasıl bir uygulama olacağı da bir problem olarak karşımıza çıkar.  Burada da 
değişiklik müktesep haklara etki edemeyeceğinden eski 15 günlük süre uygulanırdı. 

 

 



C) MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGI  

ÇEKİŞMESİZ ve ÇEKİŞMELİ YARGI  

Yargı, yargılama mekanları içerisinde hakim sıfatına sahip kişilerce soyut bir hukuk kuralının somut 
bir olaya uygulanmasını ifade eder. Tanımdan da anlaşılacağı üzere yargı her zaman bir uyuşmazlığın 
çözümüne hizmet etmez. Medeni usul hukuku  aslında daha çok çekişmeli yargı ile ilgilenir. 

Çekişmesiz yargı işleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri kanunu ile ilk defa kanunumuzda 
düzenlenmiştir. Çekişmeli yargıyı çekişmesiz yargıdan ayırt edebilmek için de her iki yargı kolunu 
birbirinden ayırt edici kıstasları ortaya koymak gerekir. Bu kıstasları şu şekilde belirlemek 
mümkündür: (DİKKAT BU KONU ÇEKİŞMESİZ YARGININ ÖZELLİKLERİ NEDİR YADA ÇEKİŞMESİZ YARGIDA GÖRÜLEN 
İŞLER HANGİLERİDİR TARZINDA KARŞINIZA GELEBİLİCEK ÖNEMLİ BİR KONUDUR) 

1) Çekişmesiz yargıda karşı taraf yoktur. Taraflar yerine ilgililer var. Bir başkasıyla 
mahkemenin çözeceği bir menfaat kavgası yoktur. Hal böyle olunca mahkemenin çözeceği bir 
uyuşmazlık da yoktur. Dava da yoktur. Onun yerine talep vardır. Aslında salt bu yönü ile 
çekişmesiz yargı idari bir kurumdan dilekçe ile bir şey talep etmeye benzemektedir. İşte 
çekişmesiz yargının bu özelliği, ihtilaf yokluğu (husumet yokluğu ) kıstası olarak adlandırılır.  
 

2) Çekişmesiz yargıda bir menfaat kavgası olmadığına göre, bu yola başvuran tarafın bir 
başkası tarafından ihlal edilmiş, tehlikeye düşürülmüş bir sübjektif hakkı da yoktur. 
Kendisinden haksız bir talepte bulunulduğu içinde mahkemeye başvurmuş değildir. Bu 
hususta çekişmesiz yargıda , Sübjektif  hakkın ihlalinin yokluğu kıstası olarak adlandırılır. 
Mesala, veraset ilamı aldığında aslında mahkemeden var olan bir hakkını gösterir belge 
alıyorsun. 
 

3) Resen araştırma ilkesi: Çekişmesiz yargı alanında hakim tarafların getirdiği malzemelerle 
bağlı değildir. Kendisi de bunun dışına çıkarak gerekli araştırmaları yapabilir. 
 

4) Maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeme: Çekişmesiz yargı alanında mahkemenin 
verdiği kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Hakim her zaman kararından 
dönebilir. Oysa, çekişmeli yargıda hakim hükmün verilmesiyle birlikte dava dosyasından elini 
çeker ve bir daha o konuda inceleme yapamaz. Ne var ki, karar bir üst merci tarafından 
bozulmuş olmasın. 
 

5) Kural olarak yetki kuralları kamu düzenine ilişkindir: çekişmesiz yargı alanında yetki 
kuralları kamu düzenine ilişkindir. 
 

6) Çekişmesiz yargı işlerinde aksine bir düzenleme olmadıkça sulh hukuk mahkemesi 
görevlidir. 
 

7) Çekişmesiz yargı işlerinde basit yargılama usulü uygulanır. 
 

8) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan 
kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.  
 
Aşağıdaki işler çekişmesiz yargı işlerinden sayılır:  
 

a) Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri : 

1)Ergin kılınma 

2)Ad ve soyadın değiştirilmesi 



3)Ölüm karinesi sebebiyle (ilgili yerin mülki amirinin emriyle) nüfus kütüğüne ölü kaydı düşülen 
kişinin sağ olduğunun tespiti 

4)Gaiplik kararı. 

5)Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi. 

b) Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işleri : 

1) Henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin verme.  

2) Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi. 

3)Evlendirme memurunun, evlenme başvurusunu ret kararına karşı yapılan itiraz. 

4)Yeniden evlenmede bekleme süresinin hakim tarafından kaldırılması. 

5)Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi. 

6)Eşlerden birinin, evlilik birliğini tek başına temsil etmek konusunda yetkili kılınması. 

7) Aile konutu ile ilgili işlemler için diğer eşin rızasının sağlanamadığı hallerde hakimin 
müdahalesinin istenmesi. 

8)Mevcut mal rejiminin eşlerden birinin veya alacaklıların talebiyle mal ayrılığına dönüştürülmesi ve 
sebeplerin ortadan kalkması halinde mal ayrılığından eski rejime geri dönülmesi. 

9)Paylaşmalı mal ayrılığında boşanma veya evliliğin iptali halinde , aile konutu ve ev eşyasını hangi 
eşin kullanmaya devam edeceği hakkında karar verilmesi. 

10) Sağ kalan eşe aile konutu üzerinde ve ev eşyası üzerinde mülkiyet veya intifa hakkı tanınması. 

11)Mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin verilmesi. 

12)Ana babaya çocuğun mallarından bir kısmını çocuğun  bakım ve eğitimi için sarf etme izninin 
verilmesi. 

13)Velayetin kaldırılması, velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesi ve kaldırılan 
velayetin geri verilmesi. 

14)Hakimin çocuğun mallarının yönetimine müdahale etmesi ve çocuğun mallarının yönetiminin 
kayyıma devri. 

15)Evlilik sona erince velayet kendisinde kalan eşin, hakime çocuğun malları hakkında defter 
sunması. 

16)Aile yurdunun kurulmasına izin verilmesi, kuruluşun tebliğ ve ilanı, kapatılması halinde tapu 
sicilindeki şerhin silinmesine izin verilmesi, taşınmazın bizzat malik veya ailesi tarafından 
kullanılması şartına geçici olarak istisna tanınması. 

17)14/1/1998  tarihli ve 4320 sayılı Ailenin korunmasına dair kanuna göre aile mahkemesi hakimi 
tarafından karar verilecek tedbirler. 

18)Çocuk hakimi tarafından, çocuğun anası, babası, vasisi, bakım gözetiminden sorumlu kimse, sosyal 
hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu ve cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya resen çocuklar 
hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması. 

19) Vesayet işleri. 

 



c)Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 

1)Sulh hakimi tarafından resmi vasiyetname düzenlenmesi; el yazısı ile  vasiyetnamenin sulh hakimi 
tarafından saklanması; sözlü vasiyetname tutanağının sulh veya asliye mahkemesine tevdii. 

2)Vasiyeti yerine  getirme görevlisine görevinin bildirilmesi. 

3)Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke malları üzerinde tasarruf etmesine izin verilmesi. 

4)Gaibin mirasçılarına, gaibe düşen miras payının teslim edilmesi. 

5)Tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine ulaşmasını sağlamak için önlem alınması. 

6)Mirasçılık belgesi verilmesi. 

7)Terekenin yazımı işleminin sona erdiğinin mirasçılara bildirilmesi, mirasın reddi beyanının tespiti ve 
tescili; mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi; mirasın reddi 
süresinin uzatılması. 

8)Terekenin resmi defterinin tutulması. 

9)Sulh hakiminin özellikleri olan eşyanın mirasçılardan birine tahsis edilmesi veya satılmasına karar 
vermesi. 

ç)Eşya hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 

1)Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin 
yapılması. 

2)Taşınmaz rehninde alacaklı için kayyım tayini. 

d)Borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 

1) Yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesini mahkemeye teslimi. 

2)Borçluya ifa veya teminat göstermesi için süre verilmesi. 

3)Tevdi mahalli belirlenmesi veya tevdi edilemeyecek eşyanın satılması. 

4)Alacaklısı ihtilaflı olan borcun mahkemeye tevdii. 

5)Ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi. 

6)Mesafeli satımlarda ayıbın tespiti veya ayıplı malın satılmasına izin verilmesi. 

7)işçiye kardan hisse verilmesini öngören iş sözleşmesinde , mahkemenin işverenin hesaplarını 
inceleyecek bir kişi tayin etmesi. 

8)Eser sözleşmesinde eserin ayıplı olup olmadığının bilirkişiye tespit ettirilmesi. 

9)Satılmak için komisyoncuya gönderilen eşyanın hasarının tespiti. 

10)Komisyoncu elindeki malın açık arttırma ile satışına izin verilmesi. 

e)Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri 

1) Ticari defterlerin zıyaı halinde belge verilmesi. 

2)Acentenin müvekkili hesabına teslim aldığı malın borçlar kanununa göre satılması 

3)Kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini 



4)Komanditer ortağın talebiyle şirket hesaplarını incelemek için eksper tayini. 

5)Anonim şirkette ayni sermaye konulması, tescilden itibaren iki yıl içinde sermayenin onda birini 
aşan tutarda işletme devralınması ve sermaye azaltılmasında bilirkişi raporu alınması ve mahkemenin 
izni. 

6)Kıymetli evrakın iptali. 

7)Eşya taşımada eşyanın hasar ve eksiğinin tespit edilmesi; teslim edilememesi halinde Borçlar 
Kanunu hükümlerine göre satılmasına karar verilmesi; gönderilen eşyanın mahkeme marifetiyle 
muayenesi 

8)Gemi ipoteğinde, malikin bulunamadığı hallerde kayyım tayini. 

9)Deniz raporu tanzimi 

10)Kırkambar sözleşmesinde geminin hareket gününün mahkeme tarafından tayini. 

11)Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hal ve vaziyetinin, ölçü, sayı, ve tartısının 
ekspere tespit ettirilmesi. 

12)Müşterek avaryalarda dispeççi tayini ve dispecin mahkemece tasdiki  

13)Denizcilik rizikolarına karşı sigortalarda zararın ve kapsamın belirlenmesi için bilirkişi tayini. 

14)Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için bilirkişi tayini. 

f) İcra ve iflas hukundaki çekişmesiz yargı işleri: 

1)İpotekli alacakta alacaklının gaipliği veya alacağı almaktan kaçınması halinde, borç tutarının icra 
dairesine tevdi edilmesi üzerine icra mahkemesi tarafından ipoteğin fekkine karar verilmesi. 

2)Doğrudan doğruya iflas. 

3)iflasın kaldırılması. 

4)İflasın kapanmasına karar verilmesi. 

5)Reddolunmuş mirasın tasfiyesinin, mirasçılardan birinin mirası kabul talebi üzerine mahkeme 
tarafından durdurulması. 

6)Konkordato mühleti verilmesi ve komiserin atanması 

7)Konkordatonun tasdiki  

8)Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında projenin ilanı ve 
ara dönem denetçisinin atanması. 

9)Fevkalade hallerde, kusuru olmaksızın borçlarını yerine getiremeyen borçluya mühlet verilmesi. 

g) Çeşitli kanunlardaki çekişmesiz yargı işleri : 

1)Nüfus kütüklerinin sayfa birleşim yerlerinin asliye hukuk mahkemesince mühürlenmesi. 

2)Noterlerin göreve başlarken mahkemede yemin ettirilmeleri. 

3)Noter evrak ve defterlerinden alınarak başka yere gönderilecek örneklerin mahkeme tarafından 
tasdiki. 

4)Kamu görevlilerinin mahkeme huzurunda kanunen yemin etme zorunluluğunun öngörüldüğü diğer 
durumlar 



Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlara karşı hukuki yararı bulunan ilgililer, özel kanuni 
düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde, bu kanun 
hükümleri dairesinde istinaf yoluna başvurabilirler. 

D)Medeni usul hukukunun yargı kolları içindeki yeri 

Yargılama faaliyetinde bulunan sadece medeni usul hukuku alanı içerisinde irdelenen mahkemeler 
değildir. Medeni yargılama hukukunun ilgi alanın dışında kalan ve fakat yargılama faaliyeti ile 
uğraşan başkaca yargı kolları da vardır. Medeni usul hukukunun uğraş alanını belirleyebilmek için 
öncelikle bu yargı kollarının faaliyet alanını belirlemek ve medeni usul hukukunun inceleme alanına 
giren faaliyetlerden ayırt etmek gerekir. Yargı kollarını şu şekilde toparlamak mümkündür: 

I.Anayasa Yargısı: Bu yargı kolunun tek mahkemesi Anayasa Mahkemesidir. Anayasa mahkemesi, 
anayasa değişikliklerini şekil bakımından, kanun, KHK ve TBMM içtüzüğünü hem şekil hem de esas 
bakımından anayasaya uygunluklarını denetler. Bunun dışında siyasi partilerin kapatılması davalarına 
bakar ve yüce divan sıfatıyla yargılama yapar. Ayrıca, siyasi partileri mali yönden denetler. Anayasa 
mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı olmak üzere herkesi bağlayacağından, anayasa 
mahkemesi ile diğer mahkemeler arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması söz konusu olmaz. 
Anayasa mahkemesi kararları üstündür. 

II. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık yargısı da tek derecelidir ve mahkemesi Uyuşmazlık 
mahkemesidir. Uyuşmazlık mahkemesi farklı yargı kollarına tabi mahkemeler arasındaki görev(yargı 
kolu) ve hüküm uyuşmazlıklarını çözer ve bu mahkemenin de kararları bağlayıcı olduğundan diğer 
mahkemelerle arasında yargı yolu uyuşmazlığı çıkmaz. 

III. Askeri Yargı: AYİM ve Askeri Yargıtay olmak üzere askeri yargı ikili bir ayak üzerine 
oturtulmuştur. Burada uyuşmazlık daha çok AYİM le idare mahkemeleri; Askeri Yargıtay’la Adliye 
ceza mahkemeleri arasında çıkar. Bu mahkemeler askeri hizmet ve asker kişilere ilişkin olarak ortaya 
çıkan idare ve ceza davalarına bakar. Alt derce mahkemeleri yoktur.  

IV. İdari Yargı :  Adli yargıyla en yakın ilişki içerisinde olan ve aralarında en fazla uyuşmazlık çıkan 
yargı alanı idari yargıdır. İdari yargı, idari işlemlerin iptali, vergi hukukundan kaynaklanan 
uyuşmazlıklar, idari eylem ve işlemlerden doğan tam yargı  davaları ile meşgul olur. Ancak 
uygulamada bu iki yargı kolunun görev alanını ayırt etmek oldukça güçlük arz eder. Bu yüzden kanun 
koyucu, aslında idari dava sayılabilecek bazı davalarla bunlardan kaynaklanan rücu davalarıyla adli 
yargıyı görevlendirmiştir. Mesela, tapu sicilinin hukuka aykırı tutulması, şahsi hal sicillerinin hukuka 
aykırı tutulması, icra müdür ve yardımcılarının kusurlarıyla verdikleri zarardan kaynaklanan tazminat 
davaları bakımından davalar devlete karşı açılmasına rağmen görevli merci adliye mahkemeleridir. 
Bunun yanında kamulaştırma bedeline itiraz davaları, Bağ-Kur ve SGK dan kaynaklanan davalar 
bakımından da adli yargı görevli kılınarak, bu iki yargı kolu arasında çıkabilecek görev ve hüküm 
uyuşmazlıkları en aza indirilmiştir. Bu yargı kolunun üst mahkemesi Danıştay’dır. Danıştay’ın 
yanında, ilk derece mahkemesi kararlarına karşı itiraz yolu ile gidebilen birde Bölge İdare 
Mahkemeleri vardır. İlk derce mahkemelerini ise idare ve vergi mahkemeleri oluşturur. 

V. Adli Yargı : Diğer yargı kollarına girmeyen uyuşmazlıkları çözmekle adli yargı görevlidir. Adli 
yargı da hukuk ve ceza olmak üzere iki ayak üzerine oturtulmuştur. Ceza hukuku alanında yargılama 
yapan merciler, sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve Ağır ceza mahkemesidir. Bunların 
yanında çocuk mahkemeleri , fikri ve sınai haklar mahkemeleri ve İcra mahkemeleri de cezaya ilişkin 
hükümler vermektedir. Bu mahkemelerin üzerinde istinaf derecesi olarak, Bölge Adliye Mahkemeleri, 
onun üzerinde Yargıtay ceza daireleri ve onun üzerinde ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu vardır. Ceza 
mahkemeleri ile hukuk mahkemeleri arasında görev ilişkisi mevcuttur. 

 



II-ÇEŞİTLİ MAHKEMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE MAHKEMELERDE ÇALIŞAN 
KİŞİLER 

Mahkemeler arasındaki ilişkiler, yargı yolu, görev, yetki ve iş bölümü olarak karşımıza çıkar. 
Mahkemede çalışan kişilerden ise hakimler ve zabıt katipleri ile mahkemenin işleyişine yardımcı olan 
avukatlar burada inceleme konusu yapılacaktır. 

A)Mahkemeler arasındaki ilişkiler 

1)GÖREV 

- Görev ilişkisini anlayabilmek için öncelikli olarak adli yargı alanındaki mahkemelerden hukuk 
mahkemelerini ve bu mahkemelerin görevlerinin ne olduğunu bilmek gerekir. 

- Hukuk mahkemeleri üç dereceli bir yapı üzerine oturtulmuştur. İlk derece mahkemeleri, istinaf 
derecesi (Bölge Adliye Mahkemeleri) ve temyiz mahkemesi (Yargıtay). Bu derecelerin birbiri arasında 
görev ilişkisi olduğu tartışmasızdır. Fakat aynı derecedeki mahkemeler arasında , görev, yetki ve iş 
bölümü ilişkilerinin hepsine rastlamak mümkündür. Yukarıda sıraladığımız derecelere uygun olarak 
hukuk mahkemelerini inceleyecek olursak ; 

a- İLK DERECE MAHKEMELERİ 

- İlk derece mahkemeleri de kendi arasında ikili bir ayrıma tabi tutularak incelenir. Özel 
mahkemeler ve genel mahkemeler. 
 

- Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ve bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu dikkate 
alınarak belirlenen ilçelerde HSYK’nın olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur 
(5235 sayılı kanun md.5). 
 

- Bir dava bakımından görevli mahkeme belirlenirken ilk olarak, bu davanın özel 
mahkemelerden birisinin görev alanına girip girmediğine bakılır. Özel mahkemelerden hiç 
birisinin görev alanına girmiyorsa, o zaman da genel mahkemelerden sulh hukuk 
mahkemesinin görev alanına girip girmediğine bakmak gerekir. Sulh hukuk mahkemesinin 
görev alanına da girmiyorsa dava en genel mahkeme (Bir torba Mahkeme de denilebilir) asliye 
hukuk mahkemesinde açılır. 
 

- Görevli mahkeme mutlaka kanun tarafından belirlenmesi gerektiğinden görev bir dava şartıdır 
ve her aşamada taraflarca ileri sürülebildiği gibi (kanun yolları aşaması da dahil olmak üzere ) 
her aşamada hakim tarafından resen dikkate alınır ve gözetilir.  
 

- Görevsiz mahkemenin karar vermiş olması da mutlak bir bozma nedeni olarak karşımıza 
çıkar. 

Bu açıklamalardan sonra ilk olarak özel mahkemeleri tanımak gerekir:  

1)ÖZEL MAHKEMELER 

İcra Mahkemesi 

- Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde bir icra mahkemesi kurulur. 
- Tek hakimlidir. 
- İcra mahkemesinin kararlarına karşı istinaf süresi ( genel kural : 2 hafta ve tebliğden itibaren) 

10 gündür ve süre tefhimden (yüze karşı kararın okunmasından itibaren başlar. 
- Mahkemenin vereceği kararlar, kural olarak maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Ancak 

2 halde maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder:(DİKKAT:BU KONU SINAVLARIN POPÜLER SORUSUDUR 



1-İhalenin feshi 

2-istihkak davası  

Aile Mahkemesi 

- Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklara bakar. Ancak, daha sonra yapılan bir değişiklikle 
vesayet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar bu mahkemenin görev alanından çıkarılarak 
tekrar Sulh hukuk mahkemesinin görev alanına dahil edilmiştir. 

- Ayrıca yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan ve Türkiye’ de aile mahkemesinin görev 
alanına girecek olan yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi de bu mahkemenin 
görev alanına girer. 

- Bu mahkemelerin bütün illerle nüfusu 100 bini geçen ilçelerde kurulması zorunludur. 
- Aile mahkemeleri asliye hukuk mahkemesi derecesindedir. 
- Aile mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır.  Ama velayet ve nafaka basit usule 

tabi. 
- Adli tatilde çalışmaz. Ancak şu 3 istisnai durumda adli tatil uygulanmaz 

* Nafaka  
* Soybağı 
* Velayet 

      Tüketici Mahkemesi 

- Uyuşmazlığın bir tarafını tüketicilerin oluşturduğu davaları görüp sonuçlandırmak için 
kurulmuş olan mahkemelere tüketici mahkemeleri denir. 

- Bu mahkemelerde tüketiciler, Bakanlık ve Tüketici örgütleri tarafından açılacak davalar 
harçtan muaftır. 

- Bu mahkemelerde davacı olarak, tüketicilerin yanı sıra Sanayi ve Tic. Bakanlığı ve tüketici 
örgütleri davacı olabilirler. 

- Birde bu alanda görev yapan Tüketici Sorunları Hakem heyetleri vardır ki, belli bir meblağın 
altındaki uyuşmazlıklar bakımından bu heyete başvuru zorunludur. Bu meblağın altında kalan 
uyuşmazlıklar bakımından tüketici mahkemesinde dava açılamaz. İl Tüketici Hakem 
Heyetlerinin parasal sınırları 3.610 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıklara 
bakmaktadır (2017 yılı güncel sınır) 

- Hakem heyeti tarafından verilen kararlar tarafları bağlayacaktır. 
- Heyetin vermiş olduğu kararlar İİK md. 38 anlamında ilam niteliğinde belgedir. 
- Tüketici davaları tüketicinin yerleşim yerinde de açılabilir 

         Fikri ve Sınai haklar mahkemesi 

- Mahkemenin görev alanına, telif haklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların yanı sıra, marka ve 
patent hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, endüstriyel tasarımlardan kaynaklanan 
uyuşmazlıklarla fikir ve sanat eserleri kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bu 
kanunlara dayanarak açılan tazminat davaları girer. Mahkemenin görev alanına giren davaların 
aslında birer ticari dava olduğuna dikkat edilmelidir. 

- Bu mahkemeler tek hakimli mahkemelerdir. 
 

- İş mahkemesi 
- İşçi ile işveren arasındaki her türlü uyuşmazlıkları, SGK’ dan, sendikalar kanunundan, Toplu 

iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek üzere kurulmuş olan mahkemedir. 
- Mahkemenin görev alanına giren konulara, grev, lokavt, kıdem tazminatı, hizmet 

sözleşmesinin feshi, işçi ile işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
örnek olarak verilebilir. 



- İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. 
İş mahkemeleri kanununa göre temyiz süreleri 8 gündür. BU DÜZENLEME 25 EKİM 2017 
TARİHLİ İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE 2 HAFTA VE TEBLİĞDEN 
İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE OLMUŞTUR. (DİKKAT ESKİ YILLARIN POPÜLER YANITI OLAN 
TEFHİMLE BAŞLAYAN SÜRE ARTIK TARİHE KARIŞTI 

Kadastro mahkemesi 

- Kadastro geçmeyen veya geçen yerlerle ilgili olarak kadastro kanunundan kaynaklanan 
uyuşmazlıkları çözmek üzere kurulmuş olan mahkemedir. 

- Kadastro mahkemeleri tek hakimlidir. 
- Kadastro kanununda öngörülemeyen hallerde basit yargılama usulü uygulanır. 
- Kadastro mahkemeleri asliye hukuk mahkemesi derecesindedir. 
- *Veraset İlamı  
- *Kayyım tayini 
- *Adli yardım talebi 
- *İhtiyati tedbir kararı verebiliyor  
- Tebliğler re’sen yapılmakta, re’sen araştırma ilkesi hakim 
- Duruşmalar  tarafların yokluğunda görülmeye devam edilmekte 
- Bu mahkemede görülen davalarda, avukat olmasalar bile, menfaatleri zıt olmadığı sürece karı-

koca birbirini vekil tayin edebilir. Aralarında husumet varsa birbirlerine vekil olamazlar.   

            2) GENEL MAHKEMELER 

          Sulh Hukuk Mahkemesi: 

- Hukuk muhakemeleri kanuna göre asliye hukuk mahkemeleri gerek malvarlığını gerekse şahıs 
varlığını  ilgilendiren davalarda asıl görevli mahkeme olarak kabul edilmiştir. 

- Sulh hukuk. Mah. Tek hakimlidir. 
- Basit yargılama usulü uygulanır. 
- Sulh hukuk mahkemesinin görevine giren işler HMK 4.maddede gösterilmiştir: 

 
1) Kira sözleşmesinden doğan davalar: 

- Bir kira ilişkisinden kaynaklanmak üzere hiçbir sınırlama olmak üzere tüm davalar sulh hukuk 
mahkemesinde görülür. 

- Yine kira ilişkisinden kaynaklanan alacak davaları değeri ne olursa olsun sulh hukuk 
mahkemesinde görülür. 

- Eski kanunun aksine kiradan doğan alacak davasının sulh hukuk mahkemesinin görevine 
girmesi için mutlaka tahliye, akdin feshi veya kira bedelinin tespiti davasıyla birlikte 
açılmasına gerek yoktur. Tek başına açılmış olsa bile sulh hukuk mah. Görevine girer. 
2) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine 

ilişkin davaları, 
3) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları, 
4) Çekişmesiz yargı işlerinde aksine bir düzenleme olmadıkça  sulh hukuk mahkemesi 

görevlidir. 
5) Kat mülkiyeti kanunundan doğan her türlü uyuşmazlık sulh hukuk mahkemesinde 

çözülür. 

       Asliye Hukuk Mahkemesi: 

- 5235 sayılı kanunla asliye hukuk mahkemeleri de tek hakimli mahkemeler haline getirilmiştir. 
- Asliye hukuk mahkemesi, özel mahkemelerle sulh hukuk mahkemesinin görev alanına 

girmeyen özel  hukuktan  kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevlidir.  



- 6100 sayılı yeni  HMK ya göre Asliye hukuk mahkemesinin görev alanı yeniden 
belirlenmiştir.   
 

1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla 
görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. 

- Ancak konusu para ile değerlendirilen davalarda davacı dava açarken dava konusunun 
değerini dilekçesinde göstermek zorundadır. Ancak bu zorunluluk görevli mahkemenin tespiti 
için değil, ne kadar harç alınacağına ilişkindir. 

- Ayrıca dava açıldıktan sonra dava konusunda meydana gelen değişiklikler mahkemenin 
görevini değiştirmeyecektir. 

2) Bu kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi 
diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. 

         Asliye Ticaret Mahkemesi : 

- Ticari davalara bakma üzere, asliye mahkemesinin bir dairesi olarak kurulmuştur. 
- 6110 sayılı kanunla ticaret mahkemeleri tek hakimli hale getirilmiştir. 
- Bu mahkemelerde yazılı yargılama usulü uygulanır. 
- Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasındaki ilişki görev ilişkisidir. 
- Bir yerde birden fazla ticaret mahkemesi varsa bunlar arasındaki ilişki iş bölümü değil iş 

dağılımıdır. 

b-İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ (Bölge Adliye Mahkemeleri): 

- 5235 sayılı kanunla kurulmuş olan mahkeme, istinaf kanun yoluna gidilmesi halinde,  ilk 
derece mahkemeleri  tarafından verilmiş olan nihai kararları hem vakıalara uygunluk 
bakımından hem de hukuka uygunluk bakımından denetlemekle görevlidir. 

- Bölge adliye mahkemeleri  bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde 
bulundurularak HSYK’nın olumlu görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığınca kurulur. Bu 
mahkemelerin kaldırılması, yargı çevrelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesine ise Adalet 
Bakanlığının önerisi üzerine HSYK tarafından karar verilir. 

- Mahkemeler, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet 
başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlerden oluşur. 

- Bölge adliye mahkemeleri, en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesinden  oluşur. 
- Her  daire bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Görüşmeler  gizli yapılır ve kararlar 

çoğunlukla verilir.  

 

        Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinin Görevleri: 

- Adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hüküm ve 
kararlara karşı yapılan başvuruları inceleyip karara bağlamak. 

- Kendi yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki 
uyuşmazlıklarını çözmek. 

- Kendi yargı  çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri  hakimlerinin hukuki  veya  fiili 
nedenlerden dolayı davayı görmesine engel çıkması halinde, o davanın bölge adliye 
mahkemesi yargı çevresi  içerisinde başka bir adli yargı hukuk mahkemesine veya iki 
mahkemenin yargı çevresinin sınırlarının belirlemesinde tereddüt edildiği takdirde yetkili 
mahkemenin tayinine karar vermek. 

- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak  

 



c-Üçüncü derece mahkemeleri (Yargıtay): 

- Bölge adliye mahkemeleri ve hakem heyetleri tarafından verilmiş olan nihai karaları hukuka 
uygunlukları bakımından denetlemek, gerektiğinde düzeltmek veya bozmakla 
görevlendirilmiş olan ve adli yargı alanında içtihatların birleştirilmesine karar veren en üst 
merciidir. 

- Yargıtay, daireler. HGK, CGK, BGK (İBK), Başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, 
yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. 

- Yargıtay da 23 hukuk, 23 ceza dairesi mevcuttur. 

 

d-Görev Kurallarının Belirlenmesi 

1- Bir davanın konusunun niteliğine bakılarak o davanın hangi mahkeme tarafından görüleceğini 
belirleyen kurallara görev kuralları denir. 

2- Görevli mahkeme belirlenirken öncelikle yapılacak iş bu uyuşmazlığın özel mahkemelerden 
birisinin görev alanına girip girmediğidir. Özel mahkemelerden birisinin görev alanına 
giriyorsa o görevli mahkemede dava açılır. Girmiyorsa genel mahkeme olan sulh hukuk 
mahkemesinin mi görevine giriyor, asliye hukuk mahkemesinin mi görevine giriyor ona 
bakma gerekiyor. 

3- Hukuk usulü muhakemeleri kanunu görevli mahkemeyi belirlerken dava konusunun değer 
miktarına göre görevli mahkemeyi belirlemekte idi. 

Ancak yeni 6100 sayılı HMK dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığına 
ilişkin davalarla şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme aksine düzenleme 
olmadıkça asliye hukuk mahkemesi olarak düzenlenmiştir. 

 

e-Görev kurallarının niteliği: 

1- Görev kuralları kanunla belirlenir. 
2- Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkeme görevli olup olmadığını resen araştırır. Kamu 

düzenine ilişkin olduğu için taraflar görevli mahkemeyi sözleşme ile değiştiremezler. 
3- Taraflar, her aşamada mahkemenin görevsiz olduğunu ileri sürebilir. 
4- Görev kurallarına aykırılık ilk derece mahkemesinde tespit edilmemiş olsa bile istinaf ve 

temyiz aşamasında kendiliğinden incelenir. 
5- Görev bir dava şartıdır. 

 

f-Görev Kurallarına aykırılık ve sonuçları 

1- Görev bir dava şartı olduğundan gerek ilk derece aşamasında (dava sırasında ), gerek ikinci 
derece aşamasında (istinaf aşamasında), gerekse üçüncü derece aşamasında (temyiz)ileri 
sürebilir ve her aşamada da resen gözetilir. 

2- Görev bir dava şartı olduğu için ön inceleme aşamasında ve tahkikata geçmeden önce 
incelenir. 

3- Hüküm kesinleştikten sonra görevsiz mahkemenin verdiği karara karşı hiçbir yola 
başvurulamaz. 

4- Görevsizlik itirazı üzerine veya resen mahkeme görevsizlik kararı verebilir. Mahkeme 
görevsizlik kararında görevli mahkemeyi de belirleyip davanın bu mahkemeye gönderilmesine 
karar verir. Mahkeme sadece gönderme kararı verir, yoksa dosyayı kendiliğinden görevli 
mahkemeye göndermez.(İYUK’tan farklı olarak). 



5- Görevsizlik kararı usule ilişkin nihai bir karardır ve bu karara karşı süresi içinde istinaf yoluna 
gidilebilir. Ancak bu karara karşı istinafa gidebilmek için dava konusunun miktar ve değerinin 
bin beşyüz liradan fazla olması gerekir.(m.341/3) 

6- İlk derece mahkemelerinin verdikleri göreve ilişkin kararlar hakkında bölge adliye 
mahkemesinin verdiği karara karşı temyiz yoluna başvurulamaz. 

7- Görevsizlik kararından sonra davaya görevli mahkemede devam edilebilir. Bunun için 
davacının görevsizlik  kararı verilmesi  halinde, taraflardan birinin, süresi içinde kanun yoluna 
başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu 
başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye 
başvurarak, dava dosyasının görevli yada yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi 
gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Yani 
davanın açılmasıyla meydana gelen bütün sonuçlar ortadan kalkar. Ancak davacı yeniden harç 
ödeyerek davasını açabilir. 

8- Süresi içinde görevli mahkemeye başvurulmuşsa görevsiz mahkemede tarafların yapmış 
olduğu işlemler görevli mahkemede de geçerlidir. Yine tarafların ikrarı ve görevsiz 
mahkemede ettikleri yemin feragat, sulh ve kabul görevli mahkemede de geçerlidir. Buna 
karşılık mahkeme tarafından yapılan işlemler görevli mahkemede kural olarak geçersizdir. Bu 
işlemler görevli mahkemede tekrar yapılması gerekir. 

9- Görevsizlik kararı üzerine kendisine başvurulan mahkeme bazen görevsizlik kararı ile bağlı 
iken bazen bağlı değildir. Şöyle ki: eğer görevsizlik kararı kanun yolu denetiminden geçerek 
kesinleşmişse başvurulan mahkeme görevsizlik kararı ile bağlı iken; görevsizlik kararı kanun 
yolu denetiminden geçmeden kesinleşmişse başvurulan mahkeme görevsizlik kararı ile bağlı 
değildir. Bu durumda olumsuz görev uyuşmazlığı çıkar ve merci tayini(yargı yolunun 
belirtilmesi )yoluna gidilir. 

2-YETKİ 

- Bir davaya coğrafi olarak hangi yer mahkemesinin bakacağını belirleyen kurallara yetki 
kuralları denir. 

- Görev ve yetki kuralları kanunla düzenlenir. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden 
(kanunen yetkili kılınan mahkemeden ) başka mahkeme önüne çıkarılamaz. 

A)Kesin Olmayan Yetki Kuralları  

1.Genel yetki kuralı   

a)Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri 
mahkemesidir. (m.6) Yerleşim yeri medeni kanuna göre belirlenir. Tüzel kişilere karşı açılacak davalar 
yerleşim yerinde yani merkezinin bulunduğu yerde açılır. 

Dava açılırken davalının yerleşim yeri esas alınır. Davalı daha sonra yerleşim yerini değiştirse bile, bu 
mahkemenin yetkisini değiştirmez. 

b)Türkiye de yerleşim yeri bulunmayanlar hakkında genel yetkili mahkeme olarak Türkiye’deki mutad 
meskenleri yetkili kabul edilmiştir. 

c)Davalı birden fazla ise; genel kural, dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. 
Örneğin: Babanın üç çocuğu var( biri Ankara’da, biri Eskişehir’de, biri Konya’da oturuyor). Yardım 
nafakası davasını Konya’da üç çocuğuna birden açabilir. 

Bu kuralın 2 tane istisnası vardır: 

1.istisna : Dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir 
mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır. Mesela, kanun haksız fiiller bakımından 



haksızın fiilin işlendiği yer mahkemesini ortak yetkili yer mahkemesi olarak belirlemiştir. Davalıların 
hepsine karşı dava haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesinde açılır. 

2.İstisna : Birden fazla davalının bulunduğu hallerde, davanın, davalılardan birini sırf kendi yerleşim 
yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı, deliller veya belirtilerle 
anlaşılırsa, mahkeme, ilgili davanın itirazı üzerine, onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı 
verir. Mesela, haksız fiiller bakımından açılacak tazminat davalarında davacı kendi sigorta şirketini 
davalı olarak gösteremez. 

Eğer kendi sigorta şirketini davalı olarak gösterir ve diğerlerine karşı da kendi sigorta şirketinin 
bulunduğu yer mahkemesinde dava açarsa, diğer davalılar bakımından davayı ayırıp yetkisizlik kararı 
verilir. Mesela, kendi sigorta şirketi Ankara’da, kaza Bursa’da olmuş. Aslında Bursa’da açması 
gerekiyor. Ama Ankara’da açıyor. Ankara mahkemesi, sadece kendi sigorta şirketine karşı açılan 
davaya bakar. Diğerleri bakımından yetkisizlik kararı verir. 

d)Boşanma davaları; eşlerden birisinin ikametgahı veya son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer 
mahkemesinde açılabilir. Yeni HMK da bu yetki kuralı MK’ da düzenlendiği için düzenlenmemiştir. 

e)Tüzel kişilere karşı açılacak davalar tüzel kişinin muamele merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinde açılır. Muamele merkezi ise, işlerini fiilen yürüttükleri yerdir. 

Ancak şubenin yapmış olduğu işlemler bakımından şubenin bulunduğu yer mahkemesi de 
yetkilidir. Genel merkezin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. (özel yetki). Ancak iflas davaları 
bakımından her halükarda genel merkezin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. (kesin yetki). 

- Dernek, vakıf gibi tüzel kişiler kendi işlerinden dolayı üyelerine karşı açacakları davalar ile, 
üyelerin birbirlerine karşı açacakları davalar genel merkezin bulunduğu yer mahkemesinde 
açılır(kesin yetki) 

2)Özel yetki kuralları:  Bazı durumlarda kural olarak genel yetkiyi kaldırmayan özel yetki kuralları 
da kabul edilmiştir. Bu hallerde dava hem genel yetkili mahkemede hem de özel yetkili mahkemede 
açılabilir. 

a)Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesin de açılabilir. Buna  karşılık 
daha önceden kabul edilen sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinin yetkisi yeni düzenlemede yer 
almamıştır. 

- Ayrıca buradaki sözleşmelerden kasıt borçlar hukuku sözleşmeleridir. 

b) Geçici yer mahkemesinin yetkisi :  Memur, işçi öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak 
oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre 
devam edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir.  Ancak burada dikkat edilmesi gereken 
husus sadece alacak ve taşınır davaları için geçici oturulan mahkemenin yetkisi kabul edilmiştir. 

c) İhtiyati hacizden sonra açılacak davalar : İhtiyati hacze karar veren mahkemede de açılabilir. 

d)Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme 
ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. m.(16) 

e)Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit 
bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit 
bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de 
açılabilir. Bu hükümler deniz sigortalarında uygulanmaz. 

 

 



f)Mirastan doğan davalar  

- Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti 
zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.(11/2) 

- Ayrıca mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, 
mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.(11/3) 

 

B) KESİN YETKİ KURALLARI 

1) Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek 
davalar ile taşınmazın zilyetliğine  yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu 
yer mahkemesi kesin yetkilidir. Mesela şu davalar taşınmazın aynına ilişkin davalardır: 

- istihkak davaları, tescil davaları yolsuz tescilin silinmesi ve düzeltilmesi davaları, irtifak haklarına 
ilişkin davalar, taksim ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar, şufa davaları, taşınmaz üzerindeki 
ipoteğe ilişkin davalar, taşınmazın aynına ilişkin davalar olduğu için taşınmazın bulunduğu yerde 
açılır. 

- İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer 
mahkemesinde açılır. Ayrıca bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin 
bulunduğu yerde diğerleri hakkında da açılabilir. 

- Taşınmaz üzerindeki şahsi haklara ilişkin davalar kesin yetki kapsamında değildir. Mesela taşınmaz 
üzerindeki kira bedeline ilişkin davalar. 

2) Özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına 
veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, 
ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. 

3)Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların 
iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin 
yönetiminden kaynaklanan davalar ile terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak 
tüm davalarda ölenin son yerleşim yeri mahkemenin yetkisi kesin yetkidir. 

4) Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda 
onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir. 

-Kesin yetki kuralları, genel ve özel yetkiyi kaldırır. 

-Kesin yetki bir dava şartıdır. Dolayısıyla kesin yetki halleri varsa hakim yargılamanın her 
aşamasında bu hususu resen dikkate alabileceği gibi, talep üzerine de dikkate alabilir. 

C. Yetki Sözleşmesi: 

- Taraflar yazılı bir sözleşme ile aralarında çıkacak belli uyuşmazlıkların belirli bir yer mahkemesinde 
açılacağını kararlaştırabilirler. Bu tür sözleşmelere yetki sözleşmesi denir. 

-  Yetki sözleşmesi usul hukukuna ilişkin bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin özünde aslında yetkisiz bir 
mahkemeyi yetkili kılmak vardır. 

-HMK 17.maddeye göre; tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir 
uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Dolayısıyla 
HMK ya göre yetki sözleşmesini sadece tacirler veya kamu tüzel kişileri yapabilecektir. Kanunun bu 
sınırlaması tacir veya kamu tüzel kişisinin karşısındaki zayıf olanı korumak için kabul edilmiştir. 



 

-Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları  

1) Yetki sözleşmesi yapabilmek için yetkinin kesin yetki olmaması gerekir. 

2)Yazılı olarak yapılmış olması gerekir. Bu şekil geçerlilik şartıdır. 

3)Uyuşmazlığın belirli olması gerekir. 

4)Yetkili mahkemenin belirli olması gerekir. 

5)Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edeceği konular olması gerekir. Örneğin ayrılık boşanma gibi 
konularda yetki sözleşmesi yapılamaz. 

Zımni yetki sözleşmesi: yetkisiz bir mahkemede dava açılmış ve taraflar yetki ilk itirazında 
bulunmamışlarsa artık mahkeme yetkili hale gelir. Bir daha yetki itirazında bulunamaz. Yetki, ilk 
itiraz olduğu için, ileri sürülmezse zımni olarak o mahkemenin yetkisi kabul edilmiş sayılır. 

Olumsuz yetki sözleşmesi (münhasır yetki sözleşmesi): Yetki sözleşmesi yapan taraflar aksine bir 
düzenleme yapmamışlarsa dava sadece yetki sözleşmesi ile kararlaştırılan mahkemede açılabilir. 
Böylelikle taraflar genel ve özel yetkili mahkemede dava açamayacaktır. Ancak taraflar dilerse yetki 
sözleşmesi ile kararlaştırılan mahkemenin yetkisinin diğer özel ve genel mahkemenin yetkisini 
kaldırmadığını kararlaştırabilirler. 

D. Yetki kurallarına aykırılık ve sonuçları : 

1) Yetki eğer kesin yetki değilse yetki itirazı cevap dilekçesi ile birlikte ilk itiraz olarak ileri 
sürülmelidir. Zira yetkisiz mahkemede dava açılmış olması halinde yetki itirazı ileri sürülmezse, artık 
taraflar arasında zımni bir yetki sözleşmesi yapılmış demektir ve dava yetkisiz mahkemede görülmeye 
devam eder. Yetki itirazı ön inceleme aşamasında incelenir. Ayrıca mahkeme dosya üzerinden tarafları 
duruşmaya davet etmeden de karar verilebilir. 

2)Ancak yetkinin kesin olduğu hallerde yetki bir dava şartıdır ve her aşamada ileri sürülür, hakim 
tarafından da resen gözetilir. 

3) Davalı yetki itirazında kendi kanısına göre yetkili mahkemeyi de göstermek zorundadır. Aksi halde 
yetki itirazı reddedilir. 

4)Davalının yetki itirazı davacıya tebliğ edilir ve davacıdan bu konudaki beyanı beklenir. 

5)Mahkemede davalının yetki itirazını ya kabul eder ya da reddeder. Eğer yetki itirazını reddederse bu 
bir ara karardır ve tek başına istinafa götürülemez. Eğer mahkeme yetki itirazını kabul ederse 
yetkisizlik kararı verir. Bu karar usule ilişkin nihai bir karardır ve tek başına istinafa götürülebilir. 
Ancak istinaf sınırının  altındaki nihai kararlara karşı bu yola başvurulamaz. 

6)Mahkeme yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi göstermek zorundadır. 

7)Yetkisizlik kararından sonra, davaya yetkili mahkemede devam edebilir. Bunun için davacının 
yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, 
süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten ; kanun 
yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı 
veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi 
gerekir. Aksi taktirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Yani davanın 
açılmasıyla meydana gelen bütün sonuçlar ortadan kalkar. Ancak davacı yeniden harç ödeyerek 
davasını açabilir. 



- Ancak görevden farklı olarak, kesin yetki dışında mahkemenin yetkisizlik kararı kanun yoluna 
başvurmaksızın kesinleşmiş olsa bile yetkili olarak dosya kedisine gönderilen mahkeme bu yetkisizlik 
kararı ile bağlıdır ve kendisi yetkisiz olduğunu düşünse bile yetkisizlik kararı veremez.  

3)İstinabe ve naip tayini: 

-   İstinabe HMK da genel çerçevede düzenlenmemiş olup bazı maddelerde yer almıştır. 

- Mahkemelerden birisi kendi yargı çevresi dışında davaya ilişkin bir hususu çözmesi veya tespit 
etmesi gerektiği hallerde, yetkisi kendi yargı çevresi ile sınırlı olduğundan o yer mahkemesinden 
hukuki yardım ister. 

- İşte bu hukuki yardım isteme olayına istinabe, hukuki yardım isteyen mahkemeye istinabe eden, 
hukuki yardım istenilen mahkemeye ise istinabe oluna mahkeme denir. 

- Hukuki yardım isteyen mahkeme hangi konuda hukuki yardım istediğini yazılı olarak ve açıkça 
bildirdikten sonra yapılacak iş belirli bir masrafı gerektiriyorsa onu da yatırmak zorundadır. Bu 
şartlarla yapılmış bir hukuki yardım talebini istinabe olunan mahkeme yerine getirmek zorundadır. 
Aksi halde hakimin disiplin cezası gerekebilir. Bu şartlar yoksa yerine getirmek zorunda değildir. 
Mesela, başka bir mahkemenin yargı çevresi içinde bulunan bir keşif yerine gidilecekse veya orada 
bulunan bir tanık dinlenilecekse istinabe yoluna başvurulur. 

- Uluslararası alanda da istinabe mümkündür. 

-BAM da  da  istinabe mümkündür. Ancak, BAM, başka bir BAM ın yargı çevresi içerisindeki 
mahkemeyi istinabe edebileceği gibi, kendi yargı çevresi içindeki bir ilk derece mahkemesini de 
istinabe edebilir 

-Naip tayini ise, heyet halinde yargılama yapılan mahkemelerde, yargılama yapılan mahkeme dışında 
fakat onun yargı çevresi içerisinde bulunan uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bir hususun üyelerden 
birisi vasıtası ile gördürülmesidir. Mesela, kendi yargı çevresi içinde, mahkemeye gelemeyecek kadar 
hasta olan bir tanığın bir üye tarafından hastanede beyanının alınmasında olduğu gibi. 

5) Merci tayini (yargı yeri tayini) 

- Görev ve yetki kuralları, kanunda belirtilmiş olmasına rağmen bazı hallerde davaya hangi 
mahkemenin bakacağı konusunda tereddütler ortaya çıkabilir. Bunun için görevli ve yetkil mahkemeyi 
belirlemek için merci tayini yoluna gidilir. 

-Aşağıdaki hallerde, davaya bakacak mahkemenin tayini için yargı yeri belirlenmesi yoluna 
başvurulur.  Buradaki mahkeme teriminden hem ilk derece mahkemeleri hem de bölge adliye 
mahkemeleri anlaşılır. 

a) Davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin davaya bakmasına herhangi bir engel çıkarsa yargı 
yerinin belirtilmesi gerekir. Burada eskiden olduğu gibi fiilen veya hukuken ayrım yoluna gidilmemiş 
her türlü engel çıkarsa merci tayinine gidilebilecektir. Ör: Savaş, olağanüstü halin bulunması veya 
yangın, hakimin ölmesi veya hastalanması gibi fiili nedenlerle hakimin çekinmesi  veya reddedilmesi 
gibi hukuki engellerin bulunması hallerinde merci tayini yoluna gidilir. 

b)İki mahkeme arasında yargı çevrelerinin sınırlarının belirlenmesi konusunda bir tereddüt ortaya 
çıkarsa yargı yerinin belirtilmesi gerekir. 

c)İki mahkeme de görevsizlik kararı verir ve bu kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşirse 
yargı yerinin belirtilmesi gerekir. Bu durumda olumsuz görev uyuşmazlığı çıktığına dikkat edilmelidir.  

ç)Kesin yetki hallerinde, iki mahkemede yetkisizlik kararı verir ve bu kararlar kanun yoluna 
başvurulmaksızın kesinleşirse yargı yerinin belirtilmesi gerekir. 



-Yargı yeri belirtilmesi usulü 

- Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına herhangi bir engel bulunduğu yahut iki mahkeme 
arasında yargı çevrelerinin sınırlarının belirlenmesinde tereddüt ortaya çıktığı takdirde, yetkili 
mahkemenin tayininde, ilk derece mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye 
mahkemeleri için de Yargıtaya başvurulur. 

-Ancak iki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar 
kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme, ilgisine göre 
bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir. Ör: iki bölge adliye mahkemesi aynı davada 
kendisini yetkisiz saymış ve bu yetkisizlik  kararı kanun yoluna başvurmadan kesinleşmişse davaya 
bakacak mahkeme  Yargıtay tarafından belirlenir. 

-Yargı yerinin belirlenmesine ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılabilir. 

-Bölge adliye mahkemesince veya Yargıtay tarafından verilen yargı yeri belirlenmesi ile kanun yolu 
incelenmesi sonucunda kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin kararlar, davaya ondan sonra bakacak 
mahkemeyi bağlar. 

- Bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen yargı yerinin belirtilmesine ilişkin kararlara karşı 
temyiz yoluna başvurulmaz, bu kararlar kesin olup hakimi bağlar. 

YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER 

-Yargılamaya hakim olan ilkeler 6100 sayılı HMK da açık olarak düzenlenmiştir. 

1) TASARRUF İLKESİ 

-Davanın tarafları davanın açılmasından hükmün kesinleşmesi anına kadar her aşamada dava üzerinde 
tasarruf yetkisine sahiptir. Zira davanın sahibi taraflardır. HMK ya göre ; Hakim, iki taraftan birinin 
talebi olmaksızın, kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz. 

- Aslında bu ilke, maddi hukukun tanımış olduğu haklar üzerindeki tasarruf yetkisinin davaya taşınmış 
halidir. Bu ilkenin bir sonucu olarak, taraflar dava açıp açmamakta serbest özgür oldukları gibi, 
açılmış olan bir davayı sonuna kadar sürdürüp sürdürmemekte de özgürdürler. HMK ya göre Kanunda 
açıkça belirtilmedikçe,  hiç kimse kendi lehine olan davayı açmaya veya hakkını talep etmeye 
zorlanamaz.   

-Bu ilkenin bir sonucu olarak taraflar açtıkları davadan  feragat edebilirler yada dava konusu üzerinde 
sulh olabilirler. Bu ilkenin istisnasını resen harekete geçme ilkesi oluşturur. HMK ya göre, tarafların 
üzerinde serbetçe tasarruf edebilecekleri dava konusu hakkında, dava açıldıktan sonra da tasarruf 
yetkisi devam eder. 

2) TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ  

- Dava malzemesinin bizzat davanın taraflarınca getirilmesidir. Hakim, tarafların getirdiği vakıalarla, 
delillere bağlıdır. Dava dosyasının kapsamının dışına çıkarak kendisi vakıaları getiremediği gibi 
delilleri de getiremez. 

-HMK ya göre: Kanunda öngörülen istisnalar dışında, hakim, iki taraftan birinin söylemediği şeyi 
veya vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz 
istisnaları olmakla beraber, taraflarca talep edilmeyen hususlarda karar veremez. Bu ilkenin istisnasını 
kendiliğinden araştırma ilkesi oluşturur. 

-Kanunla belirtilen durumlar dışında, hakim, kendiliğinden delil toplayamaz. 

 



3) TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ  

-Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. 
Ancak duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. 

-Hakimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır. 

4)HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI  

-Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak 
hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. 

-Bu hak; 

a)Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, 

b)Açıklama ve ispat hakkını, 

c)Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak 
gerekçelendirilmesini içerir. 

5)ALENİYET İLKESİ  

-Duruşma ve kararların bildirilmesi alenidir. 

- Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu 
güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut resen 
mahkemece karar verilebilir. 

-Tarafların gizlilik talebi ön sorular hakkındaki hükümler çerçevesinde gizli duruşmada incelenir ve 
karara bağlanır. Hakim, bu kararın gerekçelerini, esas hakkındaki kararı ile birlikte açıklar. 

-Hakim , gizli yargılama işlemleri sırasında hazır bulunanları o yargılamayla ilgili edindikleri bilgileri 
açıklamamaları hususunda uyarır ve 26/9/2004 tarihli ve  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun gizliliğin 
ihlaline ilişkin hükmünün uygulanacağını ihtar ederek bu hususu tutanağa geçirir. 

6)DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

-Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. 

-Taraflar, davanın dayanağı olan vakıalara ilişkin açıklamalarını gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla 
yükümlüdürler. 

7)USUL EKONOMİSİ İLKESİ 

-Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider 
yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. 

8)HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 

-Hakim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan 
belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil 
gösterilmesini isteyebilir. 

9)YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ 

- Yargılamayı, hakim sevk ve idare eder; yargılama düzeninin bozulmaması için gerekli her türlü 
tedbiri alır. 



- Okunamayan veya uygunsuz yahut ilgisiz olan dilekçenin yeniden düzenlenmesi için uygun bir süre 
verilir ve bu dilekçe dosyada kalır. Verilen süre içinde yeni bir dilekçe düzenlenmezse, tekrar süre 
verilemez. 

10)HUKUKUN UYGULANMASI 

- Hakim, Türk hukukunu resen uygular.  

TEKZİP İLKESİ diye bir ilke uygulamada var ama bu ilke 6100 sayılı HMK’da yer almıyor 

MAHKEMELERDE ÇALIŞAN KİŞİLER 

Mahkemede çalışan kişilerin bazıları mahkeme faaliyetleri bakımından doğrudan doğruya etkili iken 
bazıları dolaylı olarak etkilidir(Noterler, Hukuk mahkemeleri bakımından Cumhuriyet savcıları gibi). 

1)HAKİMLER 

Hakimler bakımından ilk üzerinde durulması gereken husus hakimlerin tarafsızlığı bakımından 
oldukça önemli düzenlemeler olan hakimlerin davadan çekilmesi ve hakimlerin reddi nedenleridir. 
Daha sonra da hakimlerin sorumluluğu üzerinde durulacaktır. 

A)Hakimin davadan çekinmesi (Davaya bakmasının yasak olduğu haller): 

- Hakimin kesinlikle görmekte olduğu bir davada tarafsız kalamayacağının düzenlendiği hallere 
hakimin yasaklılık halleri denir. 

- Kanunda yasaklılık halleri tahdidi  olarak düzenlenmiştir. 

- Bu hallerden birisi ortaya çıktığında hakimin kendisi resen çekinmek zorunda olduğu gibi, taraflarda 
yargılamanın her aşamasında bu nedenlerden birisinin ortaya çıkması halinde hakimin çekinmesi 
gerektiğini ileri sürebilir. 

- Ayrıca yeni HMK ya göre iki tarafın açıkça ve yazılı olarak muvafakat etmesi halinde dahi, 
hakim bu davaya bakamaz. 

- Hakimin yasaklılık halleri oldukça önemli olduğundan hem mutlak olarak  böyle bir karar istinaf 
mahkemesi tarafından kaldırılır. Hem de davaya bakması yasak olan hakimin davaya bakmış olması 
bir yargılamanın iadesi nedenidir. 

HMK’da yasaklılık halleri olarak şunlar düzenlenmiştir. Bu düzenleme tahdididir ve 
genişletilemez: 

a) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada.  
b) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında  
c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında. 
d) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında. 
e) Üçüncü derece de  dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi 

kayın hısımlığı bulunanların davasında. 
f) Nişanlısının davasında.(6100 sayılı HMK İle getirilmiştir.) 
g) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada. 

Hakimin çekinme usulü 

- Hakimin davaya bakmasının yasak olduğu hallerde hakim davaya bakamaz, taraflar talep 
etmeseler bile çekinmek zorundadır. 

- Tek hakimli mahkemelerde hakim çekinme kararını kendisi verir. Çok hakimli mahkemelerde 
ise çekilmesi istenen hakimin oya katılmamasıyla verilir. 



- Davaya bakması yasak olan hakimin yasak halinin doğumundan sonra yaptığı işlemler üst 
mahkemenin kararı ile iptal olunabilir. Kanuna göre yapıla işlemlerin mutlak olarak iptal 
edileceğini öngörmemiştir. 

- Çekinme kararının ilk derece mahkemesi hakimince verildiği hallerde, başvuru üzerine bölge 
adliye mahkemesinin vereceği karar kesindir. 

- Davaya bakması yasak olan hakimin verdiği karar ve hükümler her halde iptal olunur. 
- Tarafların yapmış olduğu işlemler ise geçerliliğini korur. 
- Yaptığı işlemler ve verdiği kararlar iptal edilen hakim yargılama giderlerine mahkum edilir. 
- Burada şunu da belirmek gerekir ki, hakimin çekinme nedenleri olmaksızın hakimin 

çekinmesini istemek , hakimin reddi hükmündedir. 

B)Hakimin reddi nedenleri: 

- Hakimin çekinmesi nedenlerinin aksine reddi nedenlerinde, hakimin tarafsızlığına kesin gözüyle 
bakılmaz. Ancak tarafsızlığını kaybedebileceği şüpheli bir hal vardır. 

- O yüzden hakimin reddi nedenleri kanunda (sınırlı olarak sayılmamıştır.) 

- Red istemi vekil tarafından yapılacaksa vekilin özel olarak yetkilendirilmiş olması gerekir. 

- Hakimin reddi nedenleri kişiseldir. Yani bir heyet halinde yargılama yapan mahkeme tamamen 
reddedilemez. 

-Hakimin reddi nedenleri kanunumuzda şu şekilde düzenlenmiştir : 

a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması. 

b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği halde görüşünü açıklamış 
olması. 

c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hakim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş 
olması.  

ç) Davanın, dördüncü derece de dahil yansoy hısımlarına ait olması. 

d)Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması. 

B)HAKİMİN REDDİ USULÜ 

- Hakimi taraflar reddedebileceği gibi hakimde tarafsız kalamayacağını düşündüğü hallerde kendi 
kendini reddedebilir. 

- Hakim, reddini gerektiren sebeplerden biri varken bizzat çekilmezse, iki taraftan biri ret talebinde 
bulununcaya kadar davaya bakabilir. 

Hakimin kendisini reddetmesi herhangi bir süreye tabi değildir. 

-Eğer taraflar hakimi reddedecekse isteğini en geç ilk oturuma kadar bildirmeleri gerekir. Ancak 
taraflar red sebebini daha sonra öğrenmişlerse sonraki oturumda bir işlem yapılmadan ileri sürülmesi 
gerekir. 

- Hakimin reddi, dilekçeyle talep edilir. Bu dilekçede, ret talebinin dayandığı sebepler ile delil veya 
emarelerin açıkça gösterilmesi ve varsa belgelerin eklenmesi gerekir. Hakimin reddi dilekçesi, reddi 
istenen hakimin mensup olduğu mahkemeye verilir. 

-Hakimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf bir hafta içinde cevap 
verebilir. Bu süre geçtikten sonra yazı işleri müdürü tarafından ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı 
ve ekleri, dosya ile birlikte reddi istenen hakime verilir. Hakim bir hafta içinde dosyayı inceler ve ret 



sebeplerinin kanuna uygun olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek , dosyayı hemen 
merciine gönderilmek üzere yazı işleri müdürüne verir. 

- Ret sebebi sabit olmasa bile, merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul edebilir. 

- Ret talebi geri alınmaz. 

Reddedilen hakim 3 halde ret isteğini geri çevirebilir: 

a) Ret talebi süresinde yapılmamışsa 
b) Ret sebebi ve nu sebebe ilişkin inandırıcı delil veya emare gösterilmemişse 
c) Ret talebinin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa. 
- Ret sebepleri hakkında yemin teklif olunamaz. 
- Hakimin reddi talebi, reddi istenen hakim katılmaksızın mensup olduğu mahkemece incelenir. 

Reddedilen hakimin katılmamasından dolayı mahkeme toplanamıyor ya da mahkeme tak 
hakimden oluşuyor ise ret talebi, o yerde asliye hukuk hakimliği görevini yapan diğer 
mahkeme veya hakim tarafından incelenir. O yerde, asliye hukuk hakimliği görevi tek hakim 
tarafından yerine getiriliyorsa, o hakim hakkındaki ret talebi, asliye ceza hakimi varsa onun 
tarafından , yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesince incelenir. Sulh hukuk hakimi 
reddedildiği takdirde, ret talebi o yerdeki diğer sulh hukuk hakimi tarafından incelenir. O 
yerde sulh hukuk hakimliği görevi tek hakim tarafından yerine getiriliyorsa, o hakim 
hakkındaki ret talebi, bulunma sıralarına göre; o yerdeki  sulh ceza hakimi, asliye hukuk 
hakimi, asliye ceza hakimi, bunların da bulunmaması halinde, en yakın yerdeki sulh hukuk 
hakimi tarafından incelenir. 

- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi talebi, reddedilen 
başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece karara bağlanır. Hukuk dairelerinin 
toplanmasını engelleyecek şekildeki toplu ret talepleri dinlenmez. 

- Hakimin reddi talebine ilişkin karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilir. 
- Ret talebinin, kötü niyetle yapıldığının  anlaşılması ve esas yönünden kabul edilmemesi 

halinde, talepte bulunanların her biri hakkında disiplin para cezasına hükmedilir. 

Hakimin reddedilmesinin sonuçları  

1) Reddi istenen hakim, ret hakkında merci tarafından karar verilinceye kadar o davaya bakamaz. 
Şu kadar ki, gecikmesinde sakınca bulunan iş ve davalar bunun dışındadır. Daha önce 
hakkındaki ret talebi mercice reddolunan hakimin, aynı durum ve olaylara dayanarak yeniden 
reddedilmesi hali, akimin davaya bakmasına engel oluşturmaz. 

2) Ret talebinin merci tarafından kabul edilmemesi halinde, reddi istenen hakim davaya bakmaya 
devam eder. 

3) Esas hüküm bakımından istinaf yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, hakimin reddi talebiye 
ilgili merci kararları kesindir. Esas hüküm bakımından istinaf yolu açık bulunan dava ve 
işlerde ise ret talebi hakkındaki merci kararlarına karşı tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 
bir hafta içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin bu husustaki 
kararları kesindir.  

C) HAKİMLERİN SORUMLULUĞU  

-Aslında hakimlerin sorumluluğu üç başlık altında incelenebilir. Cezai sorumluluğu, disiplin 
sorumluluğu ve hukuki sorumluluğu. Biz burada kısaca cezai ve disiplin sorumluğuna işaret ettikten 
sonra, asıl konumuzu oluşturan hukuki sorumluluğu üzerinde duracağız. 

a)Cezai sorumluluk olarak, hakimler ve savcılar kanunu hakim ve savcıların sorumluluğunu özel 
olarak düzenlemiştir. Fakat bunun yanında ceza kanunu, rüşvet, irtikap, görevi ihmal ve görevi 
suistimal gibi halleri de hakim ve savcılar bakımından bir ağırlaştırıcı neden olarak kabul etmiştir. 



b)Disiplin sorumlulukları bakımından ise, hakimlerin disiplin sorumluğu da 657 sayılı kanundan 
farklı olarak Hakimler ve Savcılar kanunda düzenlenmiştir. Hakimlerin disiplin sorumluluğu, Adalet 
bakanlığından izin almak kaydıyla Adalet müfettişlerince yapılır. Disiplin cezası ise HSYK tarafından 
verilir. Disiplin cezasının sıralaması da 657 den farklıdır. 

Hakimlere disiplin cezası olarak; 

- Uyarma  
- Aylıktan kesme 
- Kınama 
- Kademe ilerlemesini durdurma  
- Derece ilerlemesini durdurma  
- Yer değiştirme  
- Meslekten çıkarma  cezalardan birisi verilir. 

c)Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu   

- Hakimler HUMK’ a göre yargı görevini ifa ederken bir zarara sebep olmuşlarsa diğer devlet 
memurlarından farklı olarak verdikleri zarardan bizzat sorumlu tutulmuşlardı. Ancak 6100 sayılı 
HMK hakimin birinci derece sorumluluğu yerine Devletin birinci derece sorumluluğu kabul 
edilmiştir. Fakat devlet ödediği tazminat nedeniyle,  sorumlu hakime ödeme tarihinden itibaren 1 yıl 
içinde rücu eder. 

- Hükümde belirtilen hakim kavramından sadece ilk derece hakimleri değil; bölge adliye mah. 
Hakimleri, Yargıtay, danıştay ve ceza hakimleri de anlaşılır. 

- Ayıca hakimin vermiş olduğu kararlardan ötürü devletin sorumlu tutulabilmesi için hakimin ağır 
ihmali veya kastının olması gerekir. Hafif ihmalden dolayı devletin sorumluluğu kabul edilmemiştir. 

Sorumluluk halleri 

- Sorumluluk sebebleri kanunda tahdidi olarak sayılmıştır : 
a) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle hukuka 

aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. 
b) Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat sebebiyle kanuna aykırı bir hüküm veya karar verilmiş 

olması. 
c) Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya 

hüküm verilmiş olması. 
d) Duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm verilmiş olması. 
e) Duruşma tutanakları ile hüküm veya kararların değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş veya 

söylenmeyen bir sözün hüküm ya da karara etkili olacak şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş ve 
buna dayanılarak hüküm verilmiş olması. 

f) Hakkın yerine getirilmesinden kaçınılmış olması. 

    Davaların açılacağı mahkeme ve Yargılama usulü 

- Devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hakimlerinin fiil 
ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde; 

      Davaların  açılacağı mahkeme 

Madde 47- (1) (değişik:1/4/2015-6644/3 md) Devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece ve 
bölge adliye mahkemesi hakimlerinin fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde; 
Yargıtay başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla aynı konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı 
Yargıtay dördüncü hukuk dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görürülür. Dava, bu dairenin 
başkan ve üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise yargılama Yargıtay üçüncü hukuk dairesinde 



yapılır. Verilen kararların temyiz incelemesi hukuk genel kurulunca yapılır. Temyiz incelemesine, 
kararı veren başkan ile üyeler katılamaz. Devletin sorumlu hakime karşı açacağı rücu davası, tazminat 
davasını karara bağlamış olan mahkemede görülür. 

- Devletin sorumlu hakime karşı açacağı rücu davası, tazminat davasını karara bağlamış olan 
mahkemede görülür. 

- Dava bir dilekçe ile açılır ve dava dilekçesinde hangi sorumluluk sebebine dayanıldığı ve 
deliller açıkça belirtilir; varsa belgeler eklenir. 

- Mahkeme, açılan tazminat davasını, ilgili hakime resen ihbar eder. Böylece hakim açılacak 
olan tazminat davasına feri müdahil olarak katılır. 

- Dava esastan reddedilirse davacı, beşyüz Türk lirasından beşbin Türk lirasına kadar disiplin 
para cezasına mahküm edilir. 

2) AVUKATLAR 

-  Avukatlar, bizzat mahkemelerde çalışmamakla beraber yapılan yargılamanın gidişine önemli 
derecede etki eden kimselerdir. Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil 
aracılığıyla açabilir ve takip edebilir. 

- Kural olarak avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak hakim, taraflardan birisinin, davasını bizzat takip 
edecek yeterlikte olmadığını görürse, ona uygun bir süre tanıyarak, davasını vekil aracılığıyla takip 
etmesine karar verebilir. Verilen karara uymayan taraf hakkında, yokluğu halindeki hükümlere göre 
işlem yapılır. 

- Avukat olabilmek için Türk vatandaşı olmak, hukuk fakültesi mezunu olmak, avukatlık staj ve 
sınavını başarı ile tamamlamış olmak en önemli şartlardandır. Mahkemelerde dava, icra dairelerinde 
ise icra takip işlemlerini yapmak avukatlara tekel olarak verilmiş bir yetkidir. Bu yetki başkalarınca 
kullanılırsa cezalandırılır. Bu kural olmakla beraber kanuni temsilin olduğu hallerde avukat 
olmayanlarda kanuni temsil çerçevesinde bu işlemleri yapabilirler. 

- Avukat ile müvekkil arasındaki ilişki vekalet ilişkisi olarak adlandırılır. Geçerli bir vekaletnamenin 
bulunması ve böyle bir vekaletnamenin mahkemeye verilmesi dava şartıdır. Vekaletname ; 

. Tek taraflı irade beyanıyla verilir. (sözleşme değil) 

. Geçerliliği herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. 

. Yazılı yapılması bir ispat şartıdır. 

. Ya genel vekaletname ya da özel vekaletname (sadece belli bir iş yani konuya dair verilen 
vekaletname) şeklinde verilir. 

. Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen 
vekaletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip 
dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır. 

. Ancak bazı işlemler için genel vekaletname veya özel vekaletnamenin verilmesi yeterli değildir. 
Vekile mutlaka özel yetki verilmelidir. 

Avukata özel yetki verilmesini gerektiren haller şunlardır : 

- Sulh olamaz, 
- Hakimi reddedemez, 
- Davanın tamamını ıslah edemez, 
- Yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, 
- Başkasını tevkil edemez, 
- Haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, 



- Tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, 
- Konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden 

yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, 
- Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, 
- Davadan veya kanun yollarından feragat edemez , 
- Karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez, 
- Yargılamanın iadesi yoluna gidemez, 
- Hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açamaz, 
- Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez. 

 
- Dava için birden fazla vekil görevlendirilmiş ise vekillerden her biri, vekaletten kaynaklanan 

yetkileri, diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi yöndeki sınırlamalar, karşı taraf 
bakımından geçersizdir. 
 

- vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, 
bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde 
ilgilisine yapılacak tebligat giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur. 
 

- İstifa eden vekilin görevi, istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam 
eder. 
 

- Vekil ile takip edilen davada, vekilin azli halinde vekalet veren, davayı takip etmez ve iki 
hafta içinde bir başka vekil de görevlendirmez ise tarafın yokluğu halinde uygulanacak 
hükümlere göre işlem yapılır. 
 
3)ZABIT KATİPLERİ 
 

- Yargılama işleminin tek resmi tanığı olan ve yapılan yargılamayı tutanaklara geçirmekle 
görevli olan kişi zabıt katibidir. Yargılamanın tek resmi tanığı olması bakımından önemlidir. 
Mahkeme tarafından verilen kararlarda onun da imzası bulunmalıdır. Aksi halde karar bozulur 
veya ortadan kaldırılır. Hakimlerin reddine ilişkin hükümlere dayanarak zabıt katibi de 
reddedilebilir. Ret kararı bağlı bulunduğu mahkemece incelenir. Mahkemenin bu kararı 
kesindir. Herhangi bir kanun yoluna gidilemez. 

SÜRELER 

- Süreler kanun tarafından veya hakim tarafından belirlenmiş olmak üzere 2’ye  ayrılır. 
Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, hakim kanundaki süreleri artıramaz veya 
eksiltemez. 

- Kanuni süreler: Bu sürelerin bir kısmı taraflar için bir kısmı mahkeme için öngörülmüştür. 
Taraflar için öngörülmüş olan kanuni süreler kesindir, yani uzatılamaz. Mahkeme için 
öngörülen süreler hak düşürücü nitelikte değildir. 

- Hakim tarafından verilen süreler: Kural olarak kesin değildir. Fakat hakim süreyi verirken 
kesin olduğunu beyan etmişse veya kesin olduğunu söylememiş ama ikinci kez süre vermişse, 
bu durumda kanundan dolayı 2. Sürede kesindir. Bir daha yeni süre verilmez. 

- Süreler, taraflara tebliğ tarihinden veya kanunda öngörülen hallerde, tefhim tarihinden itibaren 
işlemeye başlar.  

- Süre ; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki 
karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir 
gün yoksa, süre bu ayın son günün tatil saatinde biter. Remi tatil günleri, süreye dahildir. 



Sürenin son gününün remi tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü 
çalışma saati sonunda biter. 

ESKİ HALE GETİRME – (2 HAFTA/EN GEÇ NİHAİ KARAR VERİLENE KADAR) 

- Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya Hakimin kesin olarak belirlediği süre içinde 
bir işlemi yapamayan kimse, eski hale getirme talebinde bulunabilir. Davanın taraflarından 
birisinin veya vekilinin kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle hukuk muhakemeleri kanunda 
öngörülen süreleri kaçırmasına eski hale getirme denir. 

- Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski hale getirme dışında, başka 
bir hukuki yoldan ulaşabiliyorsa, eski hale getirme talebinde bulunulamaz. 

Şartları şunlardır: 

1- Süre elde olmayan nedenlerle kaçırılmış olmalıdır. 
2- Başka kanuni yola başvurma imkanı kalmamış olmalıdır. 
3- Eski hale getirme, işlemin süresinde yapılamamasına sebep olan engelin ortadan 

kalkmasından itibaren iki hafta içinde talep edilmelidir. İlk derece ve istinaf 
yargılamalarında, en geç nihai karar verilinceye  kadar eski hale getirme talebinde 
bulunmak mümkündür.     

           Eski hale getirme usulü 

- Eski hale getirme, dilekçeyle talep edilir. Dilekçede, talebin dayandığı sebepler ile bunların 
delil veya emareleri gösterilir. Süresinde yapılamayan işlemin de eski hale getirme talebinde 
bulunmak için öngörülen süre içinde yapılması zorunludur. 

- Talep üzerine mahkeme bu konuda ileri sürülen vakıa ve delilleri inceler. Ancak bu konuda 
tam ispat aranmaz, yaklaşık ispat yeterlidir. 

- Islahla geçersiz sayılamayan işlemler, eski hale getirme talebinden etkilenemez. 
- Yapılamayan işlem için eski hale getirme, bu işlem hakkında hangi mahkemede inceleme 

yapılacak idiyse, o mahkemeden talep edilir. 
- Eski hale getirme, istinaf yoluna başvuru hakkının düşmesi halinde, bölge adliye 

mahkemesinden; temyiz yoluna başvuru hakkının düşmesi halinde ise yargıtaydan talep edilir. 
- Eski hale getirme talebine birden fazla kez başvurulabilir. 
- Eski hale getirme talebi, yargılamanın ertelenmesini gerektirmez ve hükmün icrasına engel 

olmaz. 
- Eski hale getirme talebi sebebiyle ortaya çıkan giderler, talepte bulunan tarafa yükletilir. 

          Adli Tatil (= ARA VERME) 

- Her yılın 20 Temmuz - 31Ağustos arası adli tatildir yeni adli yıla 1 Eylülde başlanır. Adli 
tatile tabi olan dava ve işlerde, bu kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına 
rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir 
hafta uzatılmış sayılır. 

- Ancak bu uzatma sadece HMK tarafından öngörülen süreler diğer kanunlarda belirtilen 
sürelerin adli tatilde sona ererse süre uzamaz. Ör: zamanaşımı süresi adli tatilde biterse 
süre 1 hafta uzamış sayılmaz. 

- Adli tatilde görülen dava ve işlerin son günü adli tatile rastalarsa süre bir hafta uzamış 
sayılmaz. 

        Adli tatilde görülecek dava ve işler 

- Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür: 



a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz 
raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve 
diğer başvurular hakkında karar verilmesi. 

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler. 
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları. 
d) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar. 
e) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile  kıymetli evrakın 

kaybından doğan iptal işleri. 
f) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. 
g) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. 
h) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. 
i) Çekişmesiz yargı işleri. 
j) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece 

ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler. 
- Ayrıca adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak 

verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap 
dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam 
verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın bir başka mahkemeye , bölge adliye mahkemesine veya 
yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. 

  Tebligat  

- Tebligat, Kazai merciler, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, 
belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından çıkartılır. 

- Tebligat muhataba bilinen en son adresinde yapılır. Muhatap en son adresinde bulunamazsa, 
aynı konutta oturan diğer kimselere (ev arkadaşı, hizmetçisi eşi, ana babası ve çocuğu gibi). 
Ama tebligatı alan görünüş itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmalıdır. 

- Muhatabın kendisi veya muhatap adına tebligatı kabul edecek kimse bilinin son adreste 
bulunamaz veya bulunmakla beraber tebligatı almaktan imtina ederlerse tebligat 21. Maddeye 
göre yapılır. Buna göre, tebligatın bir örneği muhtar, zabıta amiri veya memuru, ihtiyar heyeti 
üyelerinden birine bırakılır. Bu kimselerin tebligatı almaları zorunludur. Bu halde tebligatın 
bir nüshası da kapıya yapıştırılır. Tebligat, bu nüshanın kapıya yapıştırıldığı tarihte  yapılmış 
sayılır. Yani muhatap adreste bulunamamış veya onun adına tebligatı kabule yetkili olanlar 
tebligatı almaktan imtina etmişse, tebligat kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır. 

- Eğer muhatabın adresi tespit edilemiyorsa, (önceden verilmiş bir adres var ama o da 
değiştirilmiş), tebligat, eski evinin kapısına yapıştırılır ve tebligat bu tarihte yapılmış sayılır. 
Bundan sonra yapılacak bütün tebligatlarda bu adrese yapılır. (Eskiden hem evin kapısına  
hem de adliyedeki divanhane denilen yere yapıştırılıyordu ve ondan sonraki bütün tebligatlar 
oraya yapıştırılıyordu) 

- İlanen tebligat: Muhataba ilişkin ne yeni ne de eski hiçbir adres yoksa, bulunamamışsa, 
ilanen tebligat yapılır. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra, tebligat yapılmış sayılır kural 
olarak ilanen tebligat, adresin meçhul olması halinde yapılır ve tebligatta son çaredir. 

- Usulsüz tebligat: Buraya kadar anlatmış olduğumuz kurallara aykırı olarak yapılan tebligat 
usulsüz tebligattır. (Mesela yan komşuya, kapıcıya yapılan tebligat gibi). Böyle bir tebligatta 
geçerlidir. Ancak muhatap usulsüz tebligatı ne zaman öğrendiğini beyan ederse tebligat o 
tarihte yapılmış sayılır ve süre o tarihten itibaren işlemeye başlar. 

 

 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

DAVA 

A ) DAVA TANIMI 

- Dava, sübjektif bir hakkı ihlal edilen veya tehlikeye düşürülen ya da kendisinden haksız bir 
talepte bulunulan kişinin mahkemeden hukuki koruma istemesidir. 

- Mahkemeden hukuki koruma isteyen tarafa davacı, kendisine karşı hukuki loruma istenilen 
tarafa ise davalı denir. Davacı, davanın aktif davalı ise pasif tarafıdır. 

- Dava da iki taraf sitemine göre kurulmuştur. Bir tarafta davacı, diğer tarafta davalı. Davacı 
veya davalı tarafta birden fazla kimsenin olması davanın çok taraflı olduğu anlamına gelmez. 
Duruma göre davacı tarafta duruma göre ise davalı tarafta mecburi veya ihtiyari dava 
arkadaşlığı olabilir. Fakat dava hep iki taraf sistemi üzerine kurulmuştur ve davada iki tarafın 
olması bir dava şartıdır. 

B) TARAF EHLİYETİ (Medeni haklardan yararlanma ehliyeti) 

- Taraf ehliyeti medeni hukuktaki, medeni haklardan yararlanma ehliyetinin (hak ehliyetinin) medeni 
usul hukukuna yansımış halidir. 

- Taraf ehliyeti sahibi olabilmek bakımından tam ve sağ doğmuş olmak yeterlidir (istisnai olarak ilerde 
sağ doğmuş olmak kaydıyla ceninin de taraf ehliyeti vardır. Ancak ölü doğarsa taraf ehliyeti 
yokluğundan dava reddedilir). Tüzel kişiler bakımından ise, kanunda aranılan şartlarla kurulmuş 
olması yeterlidir. 

- Hem gerçek kişilerde hem de tüzel kişilerde taraf ehliyetinin olması bir dava şartıdır. Taraf ehliyeti 
yoksa dava usulden reddedilir. 

- Tüzel kişiliği olmayan adi şirket ve miras şirketinin taraf ehliyeti yoktur. 

- Eğer taraf davadan önce ölmüşse bu durumda dava taraf ehliyetinin olmayışı nedeniyle dava 
reddedilmelidir. 

- Ancak taraf ehliyeti başta mevcutken  daha sonra ortadan kalkmışsa dava hemen reddedilmez. 
Hakimin diğer tarafa mirasçılara karşı davaya devam edebilmesi için süre vermesi gerekir. 

B) DAVA EHLİYETİ (Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti ) 

- Medeni hukuktaki fiil ehliyetinin karşılığı medeni usul hukukunda dava ehliyetidir. Kişinin bizzat 
kendisinin mahkemelerde davacı veya davalı olarak usul işlemlerini yapabilme ehliyetidir. 

- Dava ehliyeti de bir dava şartıdır. Dava ehliyetini gerçek ve tüzel kişiler bakımından ayrı ayrı 
değerlendirmek gerekir. 

- Gerçek kişiler bakımından tam ehliyetlerle sınırlı ehliyetlilerin dava ehliyetleri de tamdır. 

- Sınırlı ehliyetsizlerin ise, kural olarak dava ehliyeti yoktur. Onlar adına mahkemelerde usul işlemleri 
kanuni temsilcileri olan veli, vasi ve kayyım tarafından yapılır. 

- Sınırlı ehliyetsiz bir davayı bizzat kendisi açmışsa, hakim davayı hemen reddetmeyip, kanuni 
temsilcinin icazet verirse davaya devam edilir. İcazet vermezse, dava şartı yokluğundan dava 
reddedilir. 

- Tam ehliyetsizleri ise davada her zaman kanuni temsilcileri temsil ederler. Onların tek başlarına dava 
ehliyeti yoktur. 



- Tüzel kişiler bakımından ise, zorunlu organlarının kurulmasıyla fiil ehliyeti kazanıldığından, 
dolayısıyla dava ehliyeti de kazanılmış olur. Bunlar davada yetkili organları vasıtasıyla temsil edilir. 

C) DAVA TAKİP YETKİSİ 

- Davanın geçerli bir şekilde açılıp incelenebilmesi için davayı açanın dava takip yetkisini sahip 
olması gerekir. 

- Dava takip yetkisi, davayı kimin yürütebileceğine ilişkin hüküm alabilme yetkisidir. Davacı kendi 
adına bir dava açtığında her zaman davayı takip yetkisine sahiptir. Ancak davacı hakkın başkasına ait 
olduğunu iddia edip onun adına hüküm kurulmasını isterse, dava takip yetkisi doğmamıştır; bu 
durumda dava usulden reddedilmelidir. 

- Dava takip yetkisi maddi hukuktaki tasarruf yetkisinin karşılığıdır. 

- Dava takip yetkisi dava şartıdır, mahkeme kendiliğinden gözetir. 

D)HUSUMET (TARAF SIFATI ) 

- Dava konusu hak ile davanın tarafları arasında maddi hukukun tanımış olduğu şekilde bir ilişkinin 
olup olmadığı tespiti işine husumet (veya taraf sıfatı) denir. 

- Bu ilişkinin olup olmadığını tespit edebilmek bakımından hakimin davanın esasına girerek bir 
inceleme yapması ve tarafların getirdiği vakıa ve delilleri incelemesi gerekir. O halde davanın esasına 
girildiğine göre husumet bir dava şartı değildir. Olsa olsa maddi hukuk bakımından bir itiraz olabilir. 

- Sıfat bir maddi hukuk sorunudur. 

-Sıfat yokluğu halinde dava usulden değil esastan reddedilir. 

E) TARAFLARIN DEĞİŞMESİ 

- Davanın açılmasından sonra davanın taraflarında değişiklikler olabilir.  

- Bu değişiklikler, ya davacı veya davalı taraftaki tarafın yerine birinin geçmesi ile olur; ya tarafın 
davada taraflardan birisinin yanında davacı veya davalı tarafta yer alması ile olur. 

- Taraf değişikliği ya iradi olur; ya da kanunen olabilir.      

-Kanun gereği taraf değişikliği dava açıldıktan sonra taraflardan birisinin ölmesi ile olabilir. Eğer 
dava açılmadan önce taraflardan birisi ölmüşse, bu durumda taraf değişikliği olmaz. Ancak tarafın 
dava sırasında ölümü üzerine ölenin mal ve hakları mirasçılarına intikal eder. Mirasçılar mirası 
reddetmezse, davaya mirasçılar devam edebilir veya davaya onlara karşı devam edilir. 

- Davanın tarafı tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi ile onun yerine halefi olan hazine taraf olur 
ve taraf değişmiş olur. 

-İradi taraf değişikliğinin örneği ise dava konusunun devri olabilir. Davanın açılmasından sonra, 
davalı taraf , dava konusunu üçüncü kişiye devrederse ; davacı isterse, devreden tarafla olan 
davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder, ya da davacı 
isterse davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür. 

- Müddeabihin  temliki dışında iradi taraf değişikliği HMK ile mümkün hale getirilmiştir. Bu maddeye 
göre taraf değişikliği ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkün hale getirilmiştir. Davacı davayı 
açtıktan sonra davalıyı yanlış gösterdiğini fark ederse, davalının açık iznini almak koşuluyla doğru 
olan davalıya karşı davaya devam edebilir. Ancak dava dilekçesinde tarafın yanlış gösterilmesi kabul 
edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği 
talebini kabul edebilir. 



- Ayrıca maddi hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, 
karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edilebilir. Bu durum muhatabı belli 
olmayan uyuşmazlıklarda ortaya çıkabilir. Bu sebeple aslında muhatap da hata edildiği için karşı 
tarafın rızasını  aramak yargılamayı uzatabilir. 

F ) DAVA ARKADAŞLIĞI 

Davayı anlatırken de işaret ettiğimiz gibi hukukumuzda dava iki taraf sistemine göre kurulmuştur.  Bir 
tarafta davacı bir tarafta davalı. Ancak duruma göre davacı veya davalı tarafta birden fazla kişi 
bulunabilir. O zamanda mecburi ve ihtiyari dava  arkadaşlığı söz konusu olur. 

1- Mecburi dava arkadaşlığı : 

a)Tek bir dava olduğu için dava arkadaşlarının birlikte hareket etmesi durumudur. 

b) Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikten kullanılması veya birden 
fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken 
hallerde, mecburi dava arkadaşlığı vardır. 

c) Mecburi dava arkadaşlığı maddi veya şekli sebeplerden kaynaklanabilir. Şekli mecburi dava 
arkadaşlığında bu kişiler tarafından veya bu kişilere karşı açılacak davalar bazen ayrı ayrı 
açılabilir. Ancak maddi mecburi dava arkadaşlığında açılacak davalar mutlaka birlikte açılmalı 
aksi takdirde davanın usulden reddi gerekir. 

Şu hallerde mecburi dava arkadaşlığı doğar: 

I. Elbirliğiyle mülkiyet(iştirak) mirasta, adi şirkette var sadece. 
II. Dava konusu hak, bölünemeyen bir haksa maddi mecburi dava arkadaşlığından bahsedilir. 

Mesela, tahliye davasında iki kişi birlikte kiralamışsa tahliye borcu bölünemeyen bir borç 
olduğu için maddi mecburi dava arkadaşlığı vardır. 

III. Asli müdahale: A, B’ ye yolsuz tescilin düzeltilmesi davası açmıştı ama hazine gelip 
ikisine birden dava açtı. 

IV. Nesebin reddi davası; eğer davayı baba açarsa, anne ve çocuğa;çocuk açarsa anne ve 
babaya karşı birlikte açmalıdır. 

V. Nüfus kayıt düzeltme davaları; ilgililer ve nüfus kayıt memuruna karşı açılması zorunlu. 
VI. Hacizde iptal davaları; borçlu ve borçludan mali devralan üçüncü kişiye karşı birlikte 

açılır. 
VII. Mecburi dava arkadaşları, ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava 

açabilir. 
VIII. Bu tür dava arkadaşlığında, dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorundadır. 
IX. Mecburi dava arkadaşlığında, davalar birbirine bağımlıdır. Dava arkadaşlarından her biri, 

diğerine bağımlı olarak hareket eder. Kişi sayısı kadar dava yoktur. Tek bir dava vardır ve 
sonuçta tek bir hüküm vardır. 

X. Her bir davacı veya davalı, kendi davası üzerinde istediği şekilde tasarruf edemez. Mesela, 
kendine ilişkin kısım için sulh olamaz, feragat edemez. 
 
2) İhtiyari dava arkadaşlığı: 
a) kanunda öngörülen şartların varlığı halinde davacının birden fazla davalıyı davalı 
göstererek veya birden fazla davacının hep birlikte bir veya birden fazla kişiyi davalı 
göstermesine ihtiyari dava arkadaşlığı denir. 
b)burada birden fazla kimsenin birlikte dava açması zorunlu olmadığı gibi birden fazla 
kişiye karşı  dava açmak da zorunlu değil. Herkese ayrı ayrı da dava açabilir. Ama hep 
birlikte hareket edilmesi usul ekonomisine daha uygundur. 
 



Aşağıdaki hallerde ihtiyari dava arkadaşlığı doğar: 
1) Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, elbirliği ile 

mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması. Örneğin ; borçlular arasında müşterek 
mülkiyet (paylı mülkiyet) ilişkisi varsa veya müteselsil borçluluk ilişkisi varsa. 

2) Ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu 
şekilde yükümlülük altına girmeleri. Örneğin ; bir sözleşme ile birden fazla kimse 
borç altına girmiş veya hak sahibi olmuşsa. 

3) Davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukuki sebeplerin aynı veya birbirine 
benzer olması. Örneğin birden fazla kimse haksız fiille borç altına girmişse. 

4) İhtiyari dava arkadaşlığında, davalar birbirinden bağımsızdır. Dava arkadaşlarından 
her biri, diğerinden bağımsız olarak hareket eder. Kişi sayısı kadar dava vardır. 

5) Her bir davacı veya davalı, kendi davası üzerinde istediği şekilde tasarruf edebilir. 
Mesela, kendine ilişkin kısın için sulh olabilir, feragat edebilir. 

6) Dolayısıyla hakim, her birisi için ayrı ayrı karar verir. Hüküm her davada bir arkadaşı 
bakımından ayrı ayrı verilmektedir. 

      G) DAVAYA MÜDAHALE 

Davaya müdahale medeni usul hukuku anlamında iki şekilde gerçekleşmektedir. Birisi feri müdahale 
bir diğeri de asli müdahaledir. Bizim eski kanunumuzda düzenlenmiş olan müdahale türü feri 
müdahale idi. Ancak 6100 sayılı HMK ile Asli müdahalede düzenlenmiştir. 

1)ASLİ MÜDAHALE ( EN GEÇ HÜKÜM VERİLİNCEYE KADAR) 

- Bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia eden üçüncü 
kişi, hüküm verilinceye kadar bu durumu ileri sürerek, yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede 
dava açmasına denir. 

- Asli müdahalede iki dava vardır ve bu davalar birbirinden bağımsızdır. 

- Asli müdahilin ayrı bir dava açması gerekir. 

- Her dava bakımından ayrı ayrı hüküm verilir. 

- Harca tabidir. 

- İlk davanın açıldığı mahkeme, asli müdahale davasında da yetkili ve görevlidir. 

- Asli müdahale davası ile asıl yargılama birlikte yürütülür ve karara bağlanır. 

- Hem çekişmeli, hem de çekişmesiz yargıda mümkündür. 

2) FERİ MÜDAHALE (EN GEÇ TAHKİKAT SONA ERİNCEYE KADAR) 

- Üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak 
amacıyla , tahkikat sona erinceye kadar, davada yer almasına feri müdahale denir. Yani bazı 
durumlarda 3.kişiler verilen hükümden etkilenebilir. Ör: araç sahibi tazminat davasını kaybederse, 
şoföre karşı rücu edebilir. 

- Sadece çekişmeli yargıda mümkündür; çekişmesiz yargıda söz konusu olamaz. 

- Feri müdahil taraf değildir; TARAF YARDIMCISIDIR. Bunun için feri müdahil hakkında karar 
verilmez. 

- Feri müdahale talebi tahkikat sona erinceye kadar mümkündür. Tahkikat aşamasında sonra hüküm 
aşamasında feri müdahale mümkün değildir. 



- İstinaf ve temyiz aşamasında feri müdahale mümkün değildir. Ancak istinaf aşamasında yeniden 
yargılama yapılıyorsa tahkikat aşamasının sonuna kadar feri müdahale mümkündür. 

- Feri müdahil davanın tarafları dışında 3. Kişidir. Dolayısıyla mecburi dava arkadaşları diğerinin 
yanında feri müdahil olamaz. 

- Feri müdahilin de davanın tarafı gibi taraf ve dava ehliyetinin bulunması gerekir. 

- Feri müdahalede bulunmak için hukuki yararın bulunması şarttır. 

- Müdahale talebinde bulunan üçüncü kişi, yanında katılmak istediği tarafı, müdahale sebebini ve 
bunun dayanaklarını belirten bir dilekçeyle mahkemeye başvurur. 

- Müdahale talebinin kabulü halinde müdahil, davayı ancak bulunduğu noktadan itibaren takip 
edebilir. Müdahil, yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir; 
onun işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usul işlemlerini yapabilir. Mahkeme katıldığı 
noktadan itibaren , taraflara bildirilen işlemleri müdahile de tebliğ eder. 

- Müdahilin yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir. Feri müdahilin hakkında ayrıca 
karar verilmez. 

- Feri müdahale talebinin kabul veya reddi kararlarına karşı tek başına istinaf yoluna götürülemez.  

- Mahkeme tarafından verilen karar sadece davanın tarafları bakımından kesin hüküm teşkil eder. Feri 
müdahil için kesin hüküm teşkil etmez, çünkü taraf değil. 

-Feri müdahilin yanında davaya katıldığı taraf davayı kazanırsa müdahale masraflarından sorumlu 
tutulamaz; ama davayı kaybederse sadece feri müdahil müdahale masraflarından sorumlu tutulur. 

3) DAVANIN İHBARI (EN GEÇ TAHKİKAT SONA ERİNCEYE KADAR) 

- Davanın taraflarından birisi, dava neticesinde hakkı etkilenecek üçüncü kişiye mahkeme veya 
mahkeme dışı bir vasıta ile, feri müdahil olarak davaya katılmasını istemesidir. İhbar mahkeme 
dışında bir vasıtayla da yapabilir. Ör: noter veya iadeli mektupla da yapabilir. 

- Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu 
edeceğini düşünüyorsa , tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir. 

- İhbarda bulunulacak kimse davanın tarafı olmayan 3.kişidir. dolayısıyla davanın tarafları, mecburi 
dava arkadaşları, birbirlerine ihbarda bulunamaz. Ancak ihbarın yapılabilmesi için 3.kişinin, tarafın 
davayı kaybetmesi halinde rücu edilecek veya onun rücu edeceği kimse olmalıdır. Ör: kendisine karşı 
dava açılan müteselsil kefil, davayı kaybettiği taktirde borçluya rücu edebilecektir. 

-  Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür 
buna ihbarın tevalisi denir. 

- İhbar yazılı olarak yapılır ve tek taraflı usuli bir işlemdir. 

- Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya 
katılabilir. Yani ihbar olunan kimse iki şekilde davranır. Ya hareketsiz kalır; ya da feri müdahil olarak 
davaya katılır. Yani 1086 sayılı HUMK döneminde olduğu gibi ihbarda bulunulan kimse temsilci 
sıfatıyla hareket edemeyecektir. Bu hüküm avukatı tekel hakkını zedelediği için kaldırılmıştır. 

- İhbar olunan kimse davada taraf sıfatını kazanamaz. 

- Davanın ihbarı sebebiyle yargılama bir başka güne bırakılamaz. Böylelikle davayı geciktirmek 
amacıyla ve kötü niyetli ihbarda bulunan kişiye süre verilmesi önlenmek istenmiştir. 



- Davanın ihbarı da sadece ilk derece aşamasında mümkündür. İstinaf ve temyiz aşamasında davanın 
ihbarı mümkün değildir. 

- Davanın ihbarıyla zamanaşımı kesilmiş olmaz; ancak kambiyo senetlerinde davanın ihbarı ile 
zamanaşımı kesilmiş olur. 

- Davanın ihbarı daha çok kaybedenin üçüncü kişiye rücu imkanının bulunduğu, zapta karşı tekeffül, 
sigorta şirketini ilgilendiren davalar , kefile karşı veya bir başkasının borcu için rehin gösterilmişse, 
rehin gösterene karşı açılan davalar da söz konusu olur. 

H) DAVA ŞARTLARI  

- Dava şartları ile ilgili ilk düzenleme 6100 sayılı HMK ile getirilmiştir. 

- Dava şartı, davanın esasına girip inceleme yapabilmek için mutlaka varlığı veya yokluğu  gereken 
şartlardır. 

- Hakim dava şartlarının eksikliğini resen dikkate alır. Eksikliği  tespit edilirse dava usulden reddedilir. 
Ancak dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise hakim bunun tamamlanması için kesin süre 
verir. Bu süre içerisinde eksiklik giderilmezse davayı dava şartlarının yokluğu sebebiyle dava usulden 
reddedilir. 

- Taraflarda dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilir. 

- Hakim kural olarak dava şartlarının mevcut olup olmadığını ön inceleme aşamasında inceler; ancak 
davanın her aşamasında hakim dava şartları bakımından resen inceleme yapmalıdır. 

1) Dava şartlarının çeşitleri  

a) Genel dava şartları  

Genel dava şartları üç şekilde karşımıza çıkar: mahkemeye ilişkin dava şartları, taraflara ilişkin dava 
şartları ve davanın konusuna ilişkin dava şartları. 

1)Mahkemeye ilişkin dava şartları  

. Yargı hakkı; bir davaya Türk mahkemeleri bakacak mı bakmayacak mı? (yetkideki ile karıştırma) 

. Yargı yolu 

. Görev 

. Kesin yetki 

2)Taraflara ilişkin dava şartları  

. Davada iki tarafın bulunması  

. Taraf ehliyeti 

. Dava ehliyeti 

. Davaya vekalet ehliyeti  ve geçerli vekaletnamenin bulunması 

. Davayı takip yetkisi 

3)Davanın konusuna ilişkin dava şartları  

- Davacı tarafından gider avansı yatırılması (yeni HMK ile gelmiştir.) Gerekli masrafların 
zamanında yatırılmasından dolayı davaların gecikmemesi için her türlü tebligat ücreti, keşif 



giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri karşılayacak tutar davacı tarafından dava 
açarken yatırılması zorunluluğu dava şartları arasında sayılmıştır. 

- Teminat gösterilmesine ilişkin kararın yerine getirilmesi: Türkiye’de mutad meskeni 
olmayan Türk vatandaşının dava açması, davacı yanında davaya müdahil olarak katılması 
veya takip yapması ;davacının daha önceden iflasına karar verilmiş, hakkında konkordato 
veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılmış bulunması ; borç 
ödemeden aciz belgesinin varlığı gibi sebeplerle, ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun 
belgelenmesi hallerinde davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılamak üzere, 
davacının mahkeme tarafından belirlenecek olan teminatı göstermesi gerekir. Hakim 
tarafından belirlenen kesin süre içinde teminat gösterilmezse, dava usulden reddedilir. 1086 
sayılı HUMK döneminde teminat gösterilmesine ilişkin karar bir ilk itiraz hali iken, yeni 
düzenlemeyle dava şartları arasında sayılmıştır. 

. Kesin hükmün olmaması: Olumsuz dava şartıdır. Dava konusu hakkında bir kesin hüküm 
bulunuyorsa, aynı konuda, aynı taraflar arasında aynı dava sebebine dayalı olarak yeni bir davanın 
açılması mümkün değildir. Aksi takdirde dava kesin hüküm bulunması nedeniyle usulden 
reddedilecektir. İleride kesin hüküm faslında anlatılacaktır. 

.Davanın derdest olmaması : Tarafları, dava sebebi ve dava konusu aynı olan bir dava iki kez açılırsa 
ikinci dava dava şartı yokluğundan usulden reddedilir. Derdestlik HUMK döneminde bir ilk itiraz 
iken, 6100 sayılı HMK için dava şartıdır. Olumsuz dava şartıdır. 

.Hukuki yarar; kişinin o hakka ulaşabilmesi için dava açmaktan başka meşru bir yolunun kalmaması, 
yani mutlaka mahkeme himayesine ihtiyacının olmasını ifade eder. Davacının dava açmakta hukuki 
korunma ihtiyacı olmadan sadece ideal ve ekonomik yararı, hukuki yarar sayılmaz. Veya sırf merak 
için dava açmakta hukuki yarar yoktur. Mesela ödeme emri kesinleşmişse dava açmakta hukuki yarar 
yoktur. 

b)Özel dava şartları  

.Bunların dışında bazı davalar bakımından özel dava şartları da vardır. Bunlara örnek olarak şunları 
verebiliriz. 

1) İİK’ ya göre tasarrufun iptali davası açmak için davacının elinde borç ödemeden aciz vesikası 
bulunmalıdır. 

2) Borçtan kurtulma davası açmak için yüzde 15 teminat yatırılması bir özel dava şartıdır. 
3) Terk nedeniyle boşanma davası açabilmek için ihtar çekilmiş olması bir özel dava şartıdır. 

 

DAVA ÇEŞİTLERİ 

1)EDA DAVASI 

- Davacının mahkemeden, davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahküm 
edilmesi istediği dava türüne eda davası denir. Örneğin: bir taşınırın teslimi, bir taşınmazın tahliyesi 
vs. 

- Davacının eda davası açmada hukuki yararının olması gerekir. 

- Eda davasının sonucunda mahkeme talebin kabulüne veya reddine karar verir. Eğer eda talebinin 
reddine karar verirse bu tespit hükmüdür ve ilamlı icra yoluyla hükmün icrası mümkün değildir. 

- Eğer eda davasının kabulüne karar verirse ilamlı icra yoluyla hükmün icrası mümkündür. 

 



2)TESPİT DAVASI 

- Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun 
yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. 

- Tespit davasının konusu hukuki işlemlerdir. 

- Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken 
korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır, ayrıca bu hukuki yararını ispat etmelidir. 

- Eda davasının açabileceği hallerde tespit davası açılamaz. 

- Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz. Maddi vakıaların tek başına 
tespiti isteniyorsa delil tespitine  başvurulmalıdır. Dolayısıyla delil tespiti ile tespit davasını 
karıştırmamak gerekir. 

- Eda davalarından farklı olarak tespit davalarının kabulü veya reddi hakkında verilen kararlar tespit 
hükmü niteliğindedir. Dolayısıyla edaya ilişkin hüküm içermediğinden ilamlı icra takibine konu 
olmaz. 

3) BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASI  

- Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin 
kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı hukuki ilişkiyi ve asgari 
bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. 

- Açılacak davanın miktarı biliniyor yahut tespit edilebiliyorsa böyle bir dava açılamaz; çünkü bu 
durumda bu davayı açmak için hukuki yarar yoktur. 

- Bu dava mahkemeden istenen korunmaya göre bir tür eda davasıdır. Eda davasından farkı ise talep 
sonucunda istenen alacağın tam olarak belirlenememesidir. 

- Özellikle zararın baştan belirlenemediği, ancak bir incelemeden sonra tam olarak tespiti mümkün 
olan hallerde bu durumla karşılaşabilir. 

- Bazı hallerde davacının para alacağını dava açarken tama olarak belirlenmesi mümkün değildir. Ör: 
maddi ve manevi tazminat davalarında para alacağı tam olarak belli değildir. Dolayısıyla bu gibi 
hallerde bu dava söz konusu olur. 

- Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak 
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın 
davanın başında belirtmiş olduğu talebini arttırabilir. Kural olarak bir davada belirtilen miktar veya 
değerin arttırılması, iddianın genişletilmesi yasağına tabidir. Oysa baştan miktar veya değeri tam tespit 
edilemeyen bir alacak için bu dava açıldıktan sonra yargılamanın ilerleyen aşamalarında belirsiz olan 
alacak belirli hale gelmiş olabilir. İşte bu durumda davacı sınırlama ve yasağa tabi olmadan sadece 
talepte bulunarak yeni değer üzerinden yargılamaya devam edebilmesini isteyecektir. 

- Ayrıca, kısmi eda davasının açılabileceği hallerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki 
yararın var olduğu kabul edilir. 

4)İNŞAİ DAVA 

- İnşai dava yoluyla, mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya mevcut bir hukuki 
durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edilir. İnşai dava yenilik 
doğuran bir davadır. Ör: Boşanma davası, 

- İnşai dava mutlaka bir inşai hakka dayanır. İnşai haklar kural olarak hak sahibinin tek taraflı bir irade 
beyanıyla sonuç doğurur. Ancak bazı hallerde inşai dava açmak gerekir.  



- Kanunlarda aksi belirtilmedikçe, inşai hükümler, geçmişe etkili değildir. Dolayısıyla ileriye yönelik 
sonuç doğurur. 

-İnşai davalarda verilen hükmün tek başına icrasına gerek yoktur, etkisi kendiliğinden doğar. Buna 
inşai tesir denir. 

- İnşai dava reddedilirse, bu karar inşai hakkın olmadığı yönünde bir tespit hükmüdür. 

5)KISMİ DAVA 

- Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava 
yoluyla ileri sürülebilir. Alacağın tamamı aynı hukuki ilişkiden doğup şimdilik sadece bir 
kesimi talep ediliyorsa kısmi davadan söz edilir. 

- Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, 
kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez. 
Yani yeni düzenlemeyle fazlaya ilişkin hakları saklı tutmadan dahi kısmi dava açılmışsa saklı 
tutulmayan kısımdan feragat edildiği anlamına gelmez. Ancak dava açılırken talep 
konusundan açıkça feraget edilmişse, bu durumda feragat nedeniyle alacak da zaten sona 
ermiş olacağından ek dava yoluyla ileri sürülmesi mümkün bir alacaktan söz edilemeyecektir. 
 

6)DAVALARIN YIĞILMASI(Objektif dava birleşmesi) 

- Davacı, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini, aynı dava 
dilekçesinde ileri sürmesine davaların yığılması adı verilir. 

- Bunun için, birlikte dava edilen taleplerin tamamının aynı yargı çeşidi içinde yer alması ve 
taleplerin tümü bakımından ortak yetkili bir mahkemenin bulunması şarttır. 

- Bu davada tek bir dilekçe vardır; ama birbirinden bağımsız birden fazla talep vardır. 
- Talepler arasında astlık üstlük ilişkisi yoktur. 
- Mahkemede her bir talep hakkında ayrı ayrı hüküm verir. 

 

7)TERDİTLİ DAVA  

- Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferilik ilişkisi kurmak suretiyle, 
aynı dava dilekçisinde ileri sürmesine terditli dava denir. 

- Bunun için, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır. 

- Bu dava türünde talepler arasında ast üst ilişkisi vardır. Yani dava dilekçesinde önce asıl talep daha 
sonra yardımcı talep belirtilmiştir. 

- Mahkeme, davacının önce asli talebini inceleyecek, eğer esastan reddine karar verirse, sonra fer’i 
talebini inceleyecek ve hükme bağlayacaktır. Asıl talebini kabul ederse yardımcı talebini incelemeye 
gerek yoktur. Ör: bir malın teslimini, eğer kabul edilmezse bedelin ödenmesi. 

8)SEÇİMLİK DAVA  

- Seçimlik borçlarda, seçim hakkı kendisine ait olan borçlu veya üçüncü kişinin bu hakkı 
kullanmaktan kaçınması halinde, alacaklı seçimli dava açabilir. Yani bu davanın açılabilmesi seçim 
hakkının borçluya ait olması gerekir. 

- Seçimlik davada mahkeme,  talebin hukuka uygun olduğu sonucuna varırsa, seçimlik mahkümiyet 
hükmü verir. Seçimlik davada hüküm altına alınmak isteyen iki talep vardır. 



- Seçimlik mahkümiyet hükmünü cebri icraya koyan alacaklı, takibinin konusunu, mahkümiyet 
hükmünde yer alan edimlerden birine hasretmek zorundadır. Ancak, bu durum, borçlunun, diğer edimi 
ifa etmek suretiyle borcundan kurtulma hakkını ortadan kaldırmaz. 

9) TOPLULUK DAVASI 

- Bu dava bir grubun, sınıfın veya topluluğun menfaatini korumak amacıyla, o topluluğu temsil 
edenler tarafından açılan bir dava türüdür. 

- Dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil 
ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka 
aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi 
için açtıkları davaya topluluk davası denir. Bu dava yeni HMK ile gelmiştir. 

- Bu davanın açılması halinde, davanın sonucundan sadece dava açan dernek ya da topluluğu temsil 
eden tüzel kişi değil, o menfaate ya da hakka sahip olan herkes yararlanmaktadır. Ör: tüketicilere zarar 
eren bir ürünün üretilmesinin, satılmasının engellenmesi, toplatılması için bir tüketici örgütünün açtığı 
dava buna örnektir. 

- Topluluk davasında elde edilen hükmün, daha sonra münferiden açılacak davalarda kullanılması 
mümkündür. 

10) MÜTELAHİK DAVALAR: 

Davacının tek bir talebinin birden fazla hukuki sebebe dayandırdığı davalardır. Bu davalarda genel 
kural uygulanır. 

- Örneğin : 3500 YTL lik bir alacak için hem sebepsiz zenginleşmeye hem de haksız fiile 
dayanılıyorsa mütelahik dava denir. 

NOT: Dava çeşitleri 6100 sayılı HMK ile kanunda düzenlenmiştir. 

 

DAVANIN AÇILMASI  

1- Dava dilekçesi ve unsurları  
- Yazılı yargılama usulünde dava, bir dilekçe ile açılır. Davanın ilk aşaması, dilekçelerin 

karşılık verilmesi aşamasıdır. 
- Dava davalı sayısından bir fazla dilekçe ile açılır. Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar 

bulunur: 
a) Mahkemenin adı. 
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri. 
c) Davacının Türkiye cumhuriyeti kimlik numarası. 
ç)   Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri 
d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri. 
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. 
f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. 
g) Dayanılan hukuki sebepler. 
ğ)    Açık bir şekilde talep sonucu. 
h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası. 

  
- Bunlardan hukuki sebepler zorunlu unsurlar değil. Hukuki sebepler, davacının dava konusu 

hakkını dayandırdığı hukuksal normlardır. Türk hukukunu bulup uygulamak hakimin görevi 
olduğuna göre, hukuksal nedenler zorunlu birer unsur olmamalıdır. Bunun dışındaki unsurlar 
zorunludur. Yukarıda saydığımız (a), (d),(e), (f) ve (g)bentleri dışında kalan hususların eksik 



olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. bu 
süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır. 

- Davacı dava açarken, peşin ödenmesi gereken yargılama harçlarından başka, ayrıca dava 
sırasında ortaya çıkması muhtemel olan yargılama giderleri için de gider avansı yatırmak 
zorundadır. Avansın tutarı her yıl adalet bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde 
belirlenir. Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece, bu 
eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir. Aksi takdirde dava 
usulden reddedilir. 

2- Davanın açılma zamanı 
- HMK’ a göre, dava kural olarak dava dilekçesinin kayıt edildiği tarihte açılmış sayılır 

(m.118). dava her zaman hatta adli tatilde dahi açılabilir. 
- HMK Yönetmeliği m.36/(1); dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle 

görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir. Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve 
gider avansı, harca tabi değilse gider avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi 
formunun bir örneği başvuru sahibine verilir. Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi 
mahkemeye gönderilmiş ise o mahkemenin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından 
aynı anda tevzi formu düzenlenir. Tevzi formu, dava veya ve işlerin hangi mahkemeye veya 
hukuk dairesine gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen alındı belgesidir. Tevzi 
formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını, dosyasının esas numarası ile esas numarasının 
verildiği tarih ve saati, dosa türünü tarafların ad ve soyadlarını, davanın konusunu ve varsa 
ilişkili dosya numarasını içerir. Başka yer tevzi bürosundan açılan davalarda da yukarıdaki 
fıkralar uygulanır. Başka yer tevzi bürosu, ilgili mahkeme doğrudan tevzi yapar ve teslim 
aldığı evrakı elektronik ortama aktarır, fiziki evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye 
gönderir. Posta ve havale masrafı düşüldükten sonra, gider avansından kalan miktarla ilgili  
mahkemenin hesabına aktarılır 

- Dava, dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Herhangi bir 
nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve 
işlem fiziki ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fiziki ortamda yapılan işlemler 
gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz konusu tutanağın 
düzenlendiği tarihte açılmış sayılır. Fiziksel ortamda gelen tüm belgeler derhal elektronik 
ortama aktarılır. Dava fiziksel ortamda mesai saati, elektronik ortamda ise saat 00:00’a 
kadar açılabilir. 

-  
3)DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 
 
a) maddi hukuk bakımından  
1- Zamanaşımı kesilir. 
2-Hak düşürücü süre korunur. Kesilme yok. Davayı açtığın zaman dava bitinceye kadar 
işlemez durur. Daha sonra kaldığı yerden devam eder. 
3-İyi niyet kötü niyete dönüşür. Mesela, menkul davaları. Sebepsiz zenginleşme davaları gibi 
hallerde böyle olur. 
4-Bazı şahıs varlığı hakları, malvarlığı hakkına dönüşür. Manevi tazminat ve boşanma 
davasında durum böyledir. 
5-Davalı mütemerrid olmamışsa (yani daha önce ihtar çekilmediği için temerrüde düşmemişse 
davanın açılması ile temerrüde düşer.) borçluya dava açılması, ihtar yerine geçtiğinden artık 
ihtar çekmeye gerek yoktur. 
 
b)usul hukuku bakımından 
1- Mahkeme bakımından davayı inceleme zorunluluğu doğar. 
2-İhtiyati tedbirler ve ihtiyati hacizler korunur. 
3-Derdestlik ortaya çıkar. 



4-Davanın dava açıldığı tarihe göre dava şartlarının incelenmesi ve hüküm kurulması. 
5-Davacı bakımından davayı geri alma yasağı başlar. Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, 
ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir. Aksi takdirde davacı tek başına geri 
alamaz. Çünkü geri alınan dava ileride davacı tarafından tekrar açılabilir. Davanın geri 
alınmasıyla birlikte davanın açılmasıyla doğan sonuçlar, geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. 
Yani hiç o sonuçlar doğmamış gibi olur. Derdestliği de ortadan kalkar. Davayı geri alma 
davadan feragatten farklıdır. Zira, dava geri alındığı zaman, daha sonra tekrar açılabilir; 
sonra tekrar geri alınıp tekrar açılabilir. Yani davadan vazgeçiyorsun, hakkından değil; davayı 
geri almakta açık muvafakat var. İleride tekrar dava açabilme hakkını saklı tutup, davasını 
şimdilik takip etmeyerek geri bırakma var. Oysa feragatte, dava konusu haktan vazgeçilir ve o 
konudaq bir daha dava açılamaz. 
 

4) Teminat Gösterilmesi 
- Kural olarak dava açanın veya mahkemeden herhangi bir talepte bulunan kimsenin teminat 

gösterme yükümlülüğü yoktur. Ancak bazı hallerde teminat gösterilmesi gerekebilir. 
- Aşağıdaki hallerde davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak uygun bir 

teminat gösterilir: 
a) Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşının dava açması, davacı yanında 

davaya müdahil olarak katılması veya takip yapması 
b) davacının daha önceden iflasına karar verilmiş, hakkında konkordato veya uzlaşma 

suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılmış bulunması; borç ödemeden aciz 
belgesinin varlığı gibi sebeplerle, ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun belgelenmesi. 

- Davanın görülmesi sırasında teminatı gerektiren durum ve koşulların  ortaya çıkması halinde 
de mahkeme teminat gösterilmesine karar verir. mecburi dava ve takip arkadaşlığında teminat 
gösterme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün tüm davacılar bakımından mevcut olması halinde 
doğar. 

Ancak aşağıda sayılan hallerde teminat istenemez: 

a) Davacının adli yardımdan yararlanması. 
b) Davacının, yurt içinde istenen teminatı karşılamaya yeterli taşınmaz malının veya ayni 

teminatla güvence altına alınmış bir alacağının  bulunması. 
c) Davanın, sırf küçüğün menfaatlerini korumaya yönelik olarak açılmış olması. 
d) İlama bağlı alacak için ilamlı icra takibi yapılmış olması. 
- Bir davada verilecek teminatın tutarını ve şeklini hakim serbetçe tayin eder. Ancak,  tarafların 

teminatın şeklini sözleşmeyle kararlaştırmaları halinde, teminat ona göre belirlenir. 
- Hakim tarafından belirlenen kesin süre içinde teminat gösterilmezse, dava usulden reddedilir. 
- Müdahale talebinde bulunan kişi, kesin süre içinde istenen teminatı vermezse, müdahale 

talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir. Teminat gösterilmesini gerektiren sebep 
ortadan kalktığı takdirde, ilgilinin talebi üzerine mahkeme, teminatın iadesine karar verir. 

DAVAYA CEVAP 

1)SAVUNMA HAKKI  

- Davacı da kendisine karşı açılmış olan bir davada verdiği cevap layihası ile savunma hakkını 
kullanır. Gerçekten de anayasal bir ilke olarak herkes meşru vasıta ve yollardan savunma hakkına 
sahiptir. Kendisine karşı bir dava açıldığı öğrenen davalı, çeşitli davranışlar içerisinde bulunabilir. 

1- Süresi içinde cevap vermez. Davalı süresi içinde cevap vermezse davacının ileri sürmüş olduğu 
vakıaları inkar etmiş sayılır. Ancak inkar etmiş sayılması, onun savunma hakkından mahrum 
bırakıldığı anlamına gelmez. Davacının dava dilekçesinden anlaşılabilen savunma vasıtalarını her 
zaman ileri sürebilir. 



2-Davayı kabul eder. Davayı kabul davaya son veren bir tarafı işlemi olduğundan kabulle birlikte 
davada sona erer. Zira davayı kabul eden davalı davacının neticei talebini kabul etmiş demektir. 

3-Vakıaları süresi içinde cevap vererek inkar eder. Bunla davalı davacının ileri sürmüş olduğu 
vakıalara karşı koyduğu gibi, davacının neticei talebini de reddetmektedir. 

4-Vakıaları ikrar eder. Ancak ikrar ettiği vakıaların davacının talep sonucunu haklı 
göstermeyeceğini belirtir. Bununla birlikte kendisi de karşı vakıalar ileri sürer. 

5-Vakıaları ikrar veya inkar edip yeni vakıalar ileri sürerek, bu vakıalardan kendisi lehine 
sonuçlar çıkartır. Yani davacıya bir karşılık dava açar. 

2) SAVUNMA SEBEPLERİ 

Davalı yukarıda ki işlemleri yaparken savunmasını maddi hukuka ve usul hukukuna dayandırır. 
Davalının maddi hukuka dayanan savunma vasıtaları şunlardır: 

a)Maddi hukuka dayanan savunma imkanları; defiler ve itirazdır. 

Defi, davalının, davacının ileri sürmüş olduğu hakkın varlığını inkar etmemekle beraber, özel bir 
nedene dayanarak, o hakkı yerine getirmekten kaçınmasıdır. Zamanaşımı defi, ödemezlik defi, taksim 
defi gibi. 

Defilerin taraflarca ileri sürülmesi gerekir; hakim resen dikkate alamaz. 

İtiraz, davalının davacının ileri sürmüş olduğu hakkın varlığını hiç kabul etmemesidir. İtirazlar hakim 
tarafından resen dikkate alınır. Yani dava dosyasından anlaşılmış olması gerekir. İtiraz bir olay iken, 
defi bir haktır. 

b)usul hukukuna dayanan savunma imkanları: bunlarda karşımıza dava şartları ve ilk itirazlar 
olarak çıkar. 

Dava şartları; davanın esasına girmek için mutlaka bulunması veya bulunmaması gereken şartlara 
dava şartları denir. Dava şartları, dava dosyasından anlaşılsın, anlaşılmasın her zaman ileri sürülebilir. 
Hakim de her zaman dikkate alır. Yeter ki hüküm kesinleşmemiş olsun. 

İlk itirazlar; aslında bunlarda birer dava engelidirler ve davanın esasına girilmesine engel olurlar. 
Fakat kamu düzenine ilişkin olmadıkları için cevap dilekçesi ile birlikte ileri sürülmeleri gerekir. 

İLK İTİRAZLAR (Dava Engelleri) 

Davanın esasına girilmesine engel teşkil eden ve en geç cevap dilekçesi  ile ileri sürülmesi gereken 
kanunda tahdidi olarak sayılmış olan dava engellerine ilk itiraz denir. 

İlk itirazlar halleri aşağıdakilerden ibarettir: 

a) Kesin yetki kuralının bulunmadığı hallerde yetki itirazı. 
b) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı 
c) İş bölümü itirazı  

İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi halde dinlenemez. İlk 
itirazların cevap dilekçesinden ayrı bir dilekçe ile ileri sürülmesi mümkün değildir. 

Davacı karşılık davaya cevap veriyorsa ilk itirazlarını da bu cevap dilekçesi ile vermesi gerekir. İlk 
itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir. İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır. 
İlk itirazın kabulü halinde, o ilk itiraza uygun karar verilir. Ör: yetki itirazı kabul edilirse yetkisizlik 
kararı verilir. Tahkim itirazı kabul edilirse görevsizlik kararı verilir. 

 



KARŞILIK DAVA AÇILMASI  

Davalının aynı mahkemede ve aynı dosyada kendi hakkının da hüküm altına alınmasını isteyerek 
davacıya karşı bir dava açmasına karşılık dava denir. 

Karşı dava açılabilmesi için; 

a) Asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması,  
b) Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya 

mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması şarttır. 
c) Asıl dava ile karşılık dava aynı yargı yoluna tabi olmalıdır. Dolayısıyla idari yargının görevine 

giren bir davanın adli yargıda karşı dava açılması kabul edilmez. 

Karşı davaya karşı, dava açılamaz. Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap s üresi içinde 
ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır. Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkeme 
davaların ayrılmasına karar verir. 

Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına engel 
oluşturmaz. 

3)cevap layihasının unsurları 

a) davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir. 

b)Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir. 

c)cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş sayılır. 

d)Cevap dilekçesinin örneği mahkeme tarafından davacıya tebliğ edilir. 

e)Cevap layihası verilmesi herhangi bir harca tabi değildir. Ancak tebligat yapılacaksa tebligat ücreti 
yatırılmalıdır. 

Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: 

a) Mahkemenin adı  
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili 

işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres. 
c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. 

 ç)   Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilin adı, soyadı ve adresleri. 
d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. 
e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle  ispat edileceği. 
f) Dayanılan hukuki sebepler 
g) Açık bir şekilde talep sonucu 
ğ)   Davalının veya varsa kanuni temsilcinin yahut vekilin imzası 

Bunlardan hukuki nedenler zorunlu unsur değildir. Diğerleri ise zorunlu unsurdur. Bu unsurlardan 
a,b,c,ç ve ğ bentlerinin cevap dilekçesinde eksik olması halinde, bunun giderilmesi için hakim 
tarafından bir haftalık süre verilir; eksikliğin bu süre zarfında da giderilmemesi halinde cevap 
dilekçesi verilmemiş sayılır. 

4)Cevap layihası vermenin sonuçları 

Cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlar ileri sürülemez. 
Çünkü cevap dilekçesinin verilmesiyle işin esasına girilmiştir ve ilk itirazlar için hak düşürücü süreler 
söz konusudur. 

 



5)Cevap süresi 

Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, 
durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız 
olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak 
ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar 
taraflara derhal bildirilir. 

6)Replik (cevaba cevap) ve Düplik (2.cevap): 

Davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi verir. 
buna replik denir. Davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci 
cevap dilekçesi verebilir. Buna da düplik denir. HMK’ya göre iddia ve savunmanın genişletilmesi 
yasağının başlangıcı cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin verilmesine bağlanmıştır 

7)İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 

a)Davayı değiştirme ve genişletme yasağı  

Davacı, cevaba cevap dilekçesi verdikten sonra kanunda belirtilen istisnalar dışında davasını genişletip 
değiştiremez. Ancak davacı replik dilekçesi ile iddiasını serbestçe değiştirebilir. Ön inceleme 
aşamasından sonra ise kural olarak davayı değiştirmek ve genişletmek yasaktır. 

Davayı değiştirme genişletme sayılan haller 

1) Dava sebebinin genişletilmesi veya değiştirilmesi 
2) Talep sonucunun genişletilmesi veya değiştirilmesi 

Davayı değiştirme genişletme sayılmayan haller 

1- Talep sonucunun daraltılması 
2- Hukuki sebeplerinin  değiştirilmesi 
3- Talep edilenden başka bir şeye hakim tarafından karar verilebilen hallerde ve resen araştırma 

ilkesinin uygulandığı  
4- Davacının cevaba cevap dilekçesi vermesinden sonra ortaya çıkan vakıaların ileri sürülmesi 

Davayı değiştirme ve genişletme yasağının istisnaları 

1- Davalının açık rızası 
2- Islah 
3- Tarafta iradi değişiklik: bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile 

mümkündür. 
4- Dava konusunun devri: davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir 

kişiye devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir: 
a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan 

kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı davayı kazanırsa, dava konusunu 
devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur. 

b) İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür. 
b) Savunmayı değiştirme ve genişletme yasağı  
savunmayı değiştirme ve genişletme yasağı ikinci cevap dilekçesinin verilmesi ile başlar. 
 
SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME GENİŞLETME SAYILAN HALLER 
1- Vakıaların genişletilmesi veya değiştirilmesi 
2- Yeni bir defi ileri sürülmesi 

SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME GENİŞLETME SAYILMAYAN HALLER 



1- Savunmanın daraltılması 
2- Hukuki sebeplerin değiştirilmesi 
3- Talep edilenden başka bir şeye hakim tarafından karar verilebilen hallerde ve resen 

araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda 
4- Davalının ikinci cevap dilekçesi vermesinden sonra ortaya çıkan vakıaların ileri 

sürülmesi 

                     SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VE GENİŞLETME YASAĞININ İSTİSNALARI  

1- Davacının açık rızası 
2- Islah 
3- Tarafta iradi değişiklik: bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile 

mümkündür. 
4- Dava konusunun devri : davanın açılmasından sonra , davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir 

kişiye devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir. 
a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye 

karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı davayı kazanırsa, dava konusunu devreden ve 
devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur. 

b) İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür. 

2)ÖN İNCELEME 

Yeni kanunla birlikte yargılamanın aşamalarına eklenmiştir. Yargılanmanın aşamaları şunlardır: 
dilekçeler aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması, hüküm aşaması 
ve kanun yolu aşamalarıdır. 

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. 

Mahkeme ön incelemede; 

1- Dava şartlarını  ve ilk itirazları inceler. Mahkeme, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar 
hakkında dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda 
tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir 

2- Uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, 
3- Hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken 

işlemleri yapar, 
4- Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu 

hususları tutanağa geçirir. 

Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için 
duruşma günü verilemez. 

Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi 
tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak 
davetiyede, duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, taraflara sulh için 
gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam 
etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve 
diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği 
ayrıca ihtar edilir. 

Hakim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli 
görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve 
anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. 



Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim, tarafları sulhe teşvik eder; bu konuda sonuç 
alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder. 

Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hallerde bir defaya mahsus olmak üzere  yeni 
bir duruşma günü tayin edilir. 

Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri 
mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken 
açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre  verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam 
olarak yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir. 
Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak 
karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön 
inceleme duruşmasında taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati 
aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının 
tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. 

İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati 
hükümleri saklıdır. Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra , hakim tahkikata başlamadan önce, 
hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz ve defileri inceleyerek karara bağlar. 

3)TAHKİKAT 

GENEL OLARAK  

Ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra hakim, tahkikat aşamasına geçer. Mahkeme ön inceleme 
aşaması tamamlandıktan sonra başkaca bir tahkikat işlemi yapılmasına gerek görmezse davayı nihai 
bir kararla sona erdirir. Tahkikat aşamasında mahkeme, her iki tarafı usulüne uygun olarak davet edip, 
davada ileri sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir. Mahkemenin, dinlenilmek üzere mahkemeye 
gelmeleri için iki tarafa vereceği süre iki haftadan az olamaz. Tahkikatın konusu tarafların davada 
ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmaların incelenmesidir. Taraflar, kanunda belirtilen süreden sonra 
delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı 
taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o 
delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir. 

DURUŞMALAR 

Mahkeme önünde yapılan tahkikat ve sözlü yargılama işlemleri için ayrılmış zaman dilimine oturum, 
tarafların hakim önünde hazır olmalarına ise duruşma denir. Taraflar, ön inceleme aşamasının 
tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir. Taraflara gönderilecek davetiyede, 
belirlenen gün ve saate geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, 
duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir. Buna 
meşruhatlı davetiye denir. Davadaki ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. 

Bazı hallerde duruşma yapılmasına gerek yoktur : 

1) Mahkemeden geçici koruma taleplerinde (ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti ) 
2) Çekişmesiz yargı işlerinin bir kısmında  
3) Hakimin reddi talebinde  
4) Dava şartlarının birinin yokluğunda  
- Duruşma kural olarak herkese açık yapılır 
- Mahkeme, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses ve 

görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri 
yapabilmelerine izin verebilir. Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme; tanığın, 
bilirkişinin, uzmanın veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına 
izin verebilir. Dinleme, ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir. 



DURUŞMA DÜZENİ  

Hakim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi, bunu yapmaktan men eder ve gerekirse, avukatlar 
hariç, derhal duruşma salonundan çıkarılmasını emreder. Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin 
düzenini bozar veya mahkeme huzurunda uygun olmayan bir söz söylemeye veya davranışta 
bulunmaya devam ederse derhal yakalanır ve hakkında dört güne  kadar disiplin hapsi uygulanır. Bu 
fıkra hükmü avukatlar hakkında uygulanmaz. 

Mahkemenin düzenini bozan eylem veya mahkeme huzurunda söylenen uygun olmayan söz veya 
davranış, ayrıca bir suç oluşturuyor ise bu durum bir tutanak ile cumhuriyet başsavcılığına gönderilir 
ve gerekiyorsa, avukatlar hariç, fiili işleyenin tutuklanmasına da karar verilir. 

Duruşmaya katılan taraf vekilleri; tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere, 
duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Taraflar ise hakim aracılığıyla soru 
sorabilirler. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde, sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine 
hakim karar verir. Toplu mahkemelerde, hakimlerden her biri, birinci fıkrada belirtilen kişilere soru 
sorabilir. 

 İSTİCVAP 

 İsticvap ikrar elde etmek için tarafların kendi aleyhine olan hususlarda sorguya çekilmelerine denir. 
Resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda isticvap hükümleri uygulanmaz. İsticvap olunacak 
kimse tarafın kendisidir; vekil isticvap olunamaz. Tüzel kişiler adına, temsil yetkisine sahip kimseler 
isticvap olunur. 

Ergin olmayan veya kısıtlı bir kimse adına yapılmış bir işleme ilişkin olarak, o kişinin kanuni 
mümessili isticvap olunur. 

Mahkeme, kendiliğinden veya talep üzerine taraflardan her birinin isticvabına karar verebilir. 
İsticvabına karar verilen kimseye bizzat davetiye gönderilir ve belirlenen gün ve saatte isticvap 
olunmak üzere hazır bulunması gerektiği belirtilir. Davetiyede, ayrıca, isticvap konusu vakıalar 
gösterilir; ilgili tarafın geçerli bir özrü olmaksızın gelmediği veya gelip de sorulara cevap vermediği 
takdirde, isticvap konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağı ihtarı da yapılır. Çağrılan taraf özürsüz olarak 
gelmediği veya gelip de soruları cevapsız bıraktığı takdirde, mahkemece sorulan vakıalar ikrar edilmiş 
sayılır. İsticvap olunacak kimsenin bizzat gelmesi gereklidir. Ancak, isticvap olunacak kişi, 
mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi 
yolu ile isticvap olunması mümkün değil ise istinabe yolu ile isticvap olunur. 

İsticvap olunacak kimse hastalık, sakatlık veya benzeri sebeplerle mahkemeye bizzat gelemeyecek 
durumda ise bulunduğu yerde isticvap olunur. Hakim isticvaba başlamadan önce isticvap olunan tarafa 
gerçeği söylemesi gerektiği hususunu hatırlatır. İsticvap esnasında, karşı taraf ve taraf vekilleri hazır 
bulunabilirler. İsticvap  olunan taraf, mahkemenin izni olmadıkça, yazılı notlar kullanamaz. 

ÖN SORUN- BEKLETİCİ SORUN 

1- ÖN SORUN (HADİSE) 
Bir dava görülürken o davaya ilişkin olarak, öncelikle çözülmesi gereken soruna hadise denir. 
Yargılama sırasında, davaya ilişkin bir ön sorun ortaya çıkarsa, ilgili taraf, bunu dilekçe 
vermek suretiyle yahut duruşma sırasında sözlü olarak ileri sürebilir. Bu sorun aynı mahkeme 
tarafından çözülüp sonuçlandırılacaksa buna ön sorun; başka bir mahkeme tarafından çözülüp 
sonuçlandırılacaksa buna da bekletici sorun denir. 
Ön sorunda asıl dava bakımından hakimin karar verebilmesi bakımından öncelikle çözmesi 
gereken başka bir sorun vardır. Önce bu başka sorunu çözer ve o sorun çözülünceye kadar asıl 
sorunu bekletir. Ön sorun çözülünce de asıl sorun hakkında, ona uygun olarak bir karar verilir. 
Mesela, 



- Sahtelik iddiasının sonuçlanması 
- Eski hale getirme talebi 
- Bilirkişinin reddi 
- Hakimin reddi 
- Dava şartlarının olup olmadığı  
- İlk itirazlar (yetki/iş bölümü/tahkim itirazı) 

II)BEKLETİCİ SORUN 

Bekletici sorun; davaya bakan mahkeme o dava bakımından karar verebilmesi için, başka bir 
mahkemenin o konuyla bağlantılı kararını bekletici sorun yapabilir. Bir davanın incelenmesi ve 
sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa 
görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için uygun bir süre verilir. Bu süre içinde görevli 
mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından 
vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir. Hukukumuzda kural olarak bekletici sorun 
yapma zorunluluğu yoktur. Ancak aşağıdaki hallerde bekletici sorun yapılması zorunludur. Bunlar: 

- Anayasa mahkemesi kararlarının 5 ay 

Bu hallerde bekletici sorun yapmak zorunlu olduğundan, bu hallere zorunlu bekletici sorun halleri; 
zorunlu olmayan hallerde mahkemenin yapmış olduğu bekletici sorun haline ise ihtiyari bekletici 
sorun denir. 

- Hukukumuzda bekletici sorun yapmak zorunlu olmamakla beraber eğer bekletici sorun 
yapılmamışsa bekletici sorun yapılan mahkemenin kararına uymak zorunludur. Bekletici 
sorun yapmanın zorunluğu olduğu haller dışında, mahkeme o sorunu bizzat çözebilir. Yani 
bekletici sorun yapmak zorunda değil ama bir kez yaptıysa o mahkemenin kararına uymak 
zorundadır 

- Bekletici sorun yapma kararı, bir ara karar olduğundan dolayı tek başına kanun yoluna tabi 
değildir. Ancak esas hükümle birlikte istinaf yoluna gidilebilir. 

Dava dosyasının işlemden kaldırılması 

- Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de 
davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar 
verilir. 

- Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, 
gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya 
dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda 
yapılan işlemlere itiraz edemez. Ayrıca duruşma gününün belli edilmesi için tarafların 
başvurması gereken hallerde gün tespit ettirilmişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay 
geçmekle dosya işlemden kaldırılır. 

- Yukarıdaki haller gerçekleşince mahkeme yenileninceye kadar dosyanın işlemden 
kaldırılmasına karar verir. 

- Dosya işlemden kaldırılmış olsa bile dava derdesttir ve davanın sonuçları 3 ay süre ile devam 
eder. Davanın taraflardan biri tarafından 3 ay içinde yenilenmesi gerekir. 

- Dava ilk bir ay içinde yenilerse yeniden harç alınmaz. 
- Bir dava dosyası en fazla iki defa işlemden kaldırabilir ve yenilenebilir. Yani ilk yenilemeden 

sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. 
- Dosya işlemden kaldırılmasından itibaren 3 ay içinde yenilenmezse veya dosya ikiden fazla 

takipsiz bırakılırsa dava açılmamış sayılır. Davanın açılmamış sayılması demek davadan 
feragat etmek değildir; tekrar harç ödenerek dava yeniden açılabilir. 

- Davanın açılmamış sayılması kararı usule ilişkin nihai bir karardır ve bu karara karşı kanun 
yoluna gidilebilir. 



ISLAH 

- Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen düzeltmelerine 
ıslah denir. 

- Islah iddia ve savunmanın değiştirilmesi yasağının istisnaları arasındadır. Bu sebeple iddia ve 
savunmanın değiştirilme yasağı sayılmayan hallerde ıslaha başvurmaya da gerek yoktur. 
Ayrıca tarafların veya mahkemenin dava dosyasında bulunan belgelerdeki açık yazı ve hesap 
hataları, karar verilinceye kadar düzeltilebilir. Bu şekilde ki maddi hataların düzeltilmesi 
içinde ıslaha gerek yoktur. 

- Islahla ikinci tanık listesi verilemez. 
- Yargıtay’a göre ıslahla taraf değiştirilemez. 
- Islah ile ilk itirazlar ileri sürülemez. 
- Islah ile maddi hukuk işlemleri düzeltilemez. 
- Islah ile zamanaşımı ileri sürülemez.(tartışmalı) 

Islahtan etkilenmeyecek işlemler: 

1) İkrar 
2) Tanık ifadeleri 
3) Bilirkişi rapor ve beyanları 
4) Keşif ve isticvap tutanakları  
5) Yemin teklifi, reddi veya iadesi 

Islahın yapılması 
- Davanın tamamen veya kısmen ıslahı mümkündür. 
- Tam ıslah: dava dilekçesinden itibaren yapılan tüm usul işlemlerinin yapılmamış 

sayılmasıdır. Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, bu bildirimden itibaren bir hafta 
içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Aksi halde, ıslah hakkı kullanılmış sayılır ve 
ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir. Tam ıslah sadece davacı veya karşılık dava 
açılmışsa davalıca yapılabilir. 

- Kısmi ıslah da ise; bazı usul işlemlerinin düzeltilmesi için yapılan ıslahtır. Davalı ne yaparsa 
yapsın kısmi ıslahtır. Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için  bir 
haftalık süre  verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi 
davaya devam edilir. 

- Talep sonucunun değiştirilmesi tam ıslah iken; talep sonucunun genişletilmesi kısmi ıslahtır. 
- Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir. 
- Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. 
- Islah, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Karşı taraf duruşmada hazır değilse veya ıslah talebi 

duruşma dışında yapılıyorsa, bu yazılı talep ve tutanak örneği, haber vermek amacıyla karşı 
tarafa bildirilir. 

- Islah eden taraf, ıslah sebebiyle geçersiz hale gelen işlemler için yapılan yargılama giderleri 
ile karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları karşılamak üzere hakimin takdir edeceği 
teminatı, bir hafta içinde, mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Aksi halde, ıslah 
yapılmamış sayılır. 

- Islahın davayı uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek gibi kötü niyetli düşüncelerle yapıldığı 
deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, buna kötü niyetli ıslah denir. Bu durumda mahkeme, 
ıslahı dikkate almadan karar verir. Ayrıca hakim, kötü niyetle ıslaha başvuranı, karşı tarafın bu 
yüzden uğradığı bütün zararlarını ödemeye ve disiplin para cezasını ödemeye mahküm eder. 

DAVALARIN AYRILMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ  

A) DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ: 
- İster aynı mahkemede olsun ister farklı mahkemede olsun davalar arasında bağlantı 

bulunuyorsa iki davanın birleştirilmesi mümkündür. Davaların aynı veya birbirine benzer 



sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte 
bulunması durumunda, bağlantı var sayılır. 

- İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da bu madde hükmüne göre 
birleştirilmesine karar verilebilir. Bu halde istinaf incelemesi, birleştirilen davalarda 
uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi 
dairesinde yapılır. 

Birleştirme usulü: 

- Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, 
aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya 
kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci 
davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. 

- Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde 
açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. 
Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın 
kesinleşmesinden itibaren, bununla bağlıdır. 

- Birleştirme kararı, derhal ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir. 
- Davaların birleştirilmesi üzerine davalar bir dosyada birleştirilir. Birleştirilen davalardaki 

talepler ayrı ayrı değerlendirilir ve ayrı ayrı karar verilir; ancak bunların tahkikat aşaması 
ortaktır. 

- Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte 
olan davalar yönünden verilen birleştirme hususundaki ilk derece mahkemesi kararına karşı 
istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak hükümlü 
birlikte gidebilir. Şu kadar ki, bu husus tek başına,  bölge adliye mahkemesinde hükmün 
kaldırılarak esastan incelenme; Yargıtay’da ise bozma sebebi teşkil etmez. 

B)DAVALARIN AYRILMASI: 

- Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için birlikte açılmış veya sonradan 
birleştirilmiş davalar ile aralarında bağlantı bulunmayan davaların ayrılmasına davanın her 
aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, ayrılmasına karar 
verilen davalara bakmaya devam eder. 

- İhtiyari dava arkadaşlığının caiz olmadığı, yani dava konusu hak veya borcun ortak olmadığı ya da 
ortak işlemin bulunmadığı yahut davanın aynı sebepten doğmadığı hallerde davaların ayrılmasına 
karar verilebilir. 

III.BÖLÜM  

İSPAT 

- İspat genel anlamda bir iddianın doğru olup olmadığı hususunda hakimi inandırma 
faaliyetidir. 

- İspatın konusu taraflar arasındaki çekişmeli vakıalardır; ancak bazen yabancı hukuk kuralları 
veya bir örf ve adet kuralıda ispatın konusu olabilir. 

İspatına gerek olmayan haller 

1- İkrar edilmiş vakıalar 
2- Hukuk kuralları 
3- Çekişmesiz vakıalar 
4- Herkesçe bilinen vakıalar 

 



İKRAR 

- Bir tarafın ileri sürdüğü vakıanın diğer tarafa doğru olduğunun bildirilmesine denir. 
- Taraf gibi vekili de ikrarda bulunabilir. Bu beyan tarafı ispat yükünden kurtarır. Bu yönüyle 

kabule benzer. 

İkrar ile kabulün farkları şunlardır: 

1- İkrar vakalara yöneliktir; kabul talep sonucuna yöneliktir. 
2- İkrar vakıayı çekişmesiz hale getirir; kabul davayı sona erdirir. 
3- İkrar her 2 tarafça yapılır; kabul sadece davalı tarafça yapılır. 
4- İkrar hüküm verilinceye kadar yapılır; kabul hüküm kesinleşinceye kadar yapılır. 
- İkrar sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Duruşma sırasında sözlü olarak yapılan ikrar mutlaka 

tutanağa yazılıp ikrar edene imza ettirmelidir; aksi takdirde ikrardan söz edilemez. 
- Mahkeme içinde yapılsa da sulh görüşmeleri sırasında yapılan ikrar geçerli değildir. 

HMK’nun kabul ettiği mahkeme içi ikrardır. Ancak davaya bakan mahkemeden başka bir 
mahkemede de ikrar yapılmış olsa mahkeme içi karar sayılır. 

İkrar türleri 

1)basit ikrar: Karşı tarafın ileri sürdüğü olayın doğruluğunu, hiçbir ekleme yapılmadan doğru 
olduğunun beyan edilmesidir. Örneğin: davacının davalıya buzdolabı sattığını söylemesi. Davalının 
da: evet satın aldım demesi. 

2)Vasıflı ikrar(nitelikli ikrar-gerekçeli inkar): İkrar eden karşı tarafın ileri sürdüğü vakıayı 
doğrulamakla beraber hukuki niteliğinin iddia edilenden farklı olduğunu beyan etmesidir. Örneğin: 
Davalının buzdolabı teslim aldığını beyan etmesi ancak bunun davacının iddia ettiği gibi satış değil 
bağış olduğunu bildirmesi. 

3)Bileşik ikrar: İkrar eden karşı tarafça ileri sürülen olayı kabul etmekle beraber, o olaydan 
çıkarılmak istenen sonucun doğumuna engel olan veya onu hükümden düşüren ya da kullanılmasına 
engel olan diğer bir olay ileri sürmektedir. Bileşik ikrar 2’ye ayrılır: 

a)Bağlantılı bileşik ikrar: İkrara eklenen vakıa ile ikrar edilen vakıa arasında doğal bir bağlantı varsa 
meydana gelir. Örneğin: davacının buzdolabından dolayı 1000 TL alacaklı olarak açtığı alacak 
davasında davalının ‘evet borçluyum ama ödedim demesi’. 

b)Bağlantısız bileşik ikrar: İkrara eklenen vakıa ile ikrar edilen vakıa arasında doğal bir bağlantı 
yoksa meydana gelir. Örneğin: Davacının buzdolabından dolayı 1000 TL alacaklı olarak açtığı alacak 
davasında davalının ‘evet borçluyum ama takas ettim demesi’. 

İKRARDAN DÖNME 

- Maddi bir hatadan kaynaklanmadıkça ikrardan dönülemez. Ayrıca ıslah yolu ile de ikrar 
hükümsüz kılınamaz. 

İKRARIN BÖLÜNMESİ 

- İkrarın bölünmesi, ikrar edilen vakıanın ispat edilmiş sayılıp ikrara eklenen vakıanın ikrarda 
bulunup karşı tarafça ispat edilmesi gerektiğini ifade eder. Yani vakıaya dayanan taraf ispat 
yükünden kurtulur, ispat yükü yön değiştirir. 

- Basit ikrarda karşı taraf iddia edilen vakıayı aynen kabul ettiği ve ikrara bir ekleme yapmadığı 
için basit ikrar bölünmez. 

- Vasıflı ikrarın bölünemeyeceği uygulamada ve doktrinde kabul edilmiştir. Yani bu tür ikrarda 
ikrar eden taraf ispat yükünden kurtulmaz.  

- Bağlantılı bileşik ikrarın bölünüp bölünmeyeceği tartışmalıdır. 



- Bağlantısız bileşik ikrar ise ağır basan görüşe göre bölünebileceği kabul edilmektedir. 
Çünkü ikrar eden tarafın ikrarına eklediği vakıa ile ikrar ettiği vakıa arasında hiçbir bağlantı 
yoktur. Dolayısıyla ikrar eden tarafın ikrarına eklediği yeni vakıa o kişi tarafından 
ispatlanması gerekir. 

İSPAT YÜKÜ 

- İspat yükü, tarafların getirdiği delillere rağmen vakıalar aydınlanmamışsa; hakim o vakıadan 
lehine sonuç çıkaran taraftan (yani o vakıa ispatsız kaldığında hakimin aleyhte bir kararı ile 
karşı karşıya kalacak olan taraftan)  ileri sürdüğü vakıayı ispatlamasını ister ki, buna ispat 
yükü denir. 

- Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin ispat 
yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini 
ispat edebilir ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya 
bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. 

- İspat yüküne ilişkin en genel düzenleme M.K. m.6’dadır. buna göre, herkes hakkını 
dayandırdığı vakıaların(olguların) varlığını ispatla yükümlüdür. O zaman ana kural : herkes 
hakkını dayandırdığı vakıanın varlığını ispat etmek zorundadır. 

- Ancak bu kuralın bazı istisnaları da vardır. Bu istisnaları şu şekilde toplamak mümkündür: 
1- Normal bir durumun aksini iddia edenler, onu ispatla yükümlüdür. Mesela bir hakkın 

kazanılması için kural olan iyi niyetin varlığıdır. Normal durum budur. Ancak bir kimse 
bunun aksini iddia ederse o zaman kötüniyeti de ispatlamakla yükümlüdür. 

2- İspat yükünün kanunla belirlendiği haller. Yani bazı hallerde kanun koyucu bizzat kendi 
düzenlemiş. 

- Borçlu borcu ödediğini ispatlayacak. 
- Haksız fiilin varlığını iddia eden, haksız fiili ispatlayacak 
- Haksız inşaatin, iyiniyetli olduğunu haksız inşaat sahibi ispatlayacak 

3-KARİNELER: 

- Karineler, bilinen olaylardan bilinmeyen olaylar hakkında sonuç çıkartılmasıdır. İspat hukuku 
karineler önemli bir yere sahiptir. Çünkü karineye dayanan taraf artık o hususu ispat etmekten 
kurtulur. 

- Karineler fiili karineler ve kanuni karineler olmak üzere 2’ ye ayrılır. 

a)fiili karineler; Bizzat hakimin, kendi yaşam deneyiminden hareket ederek bilinen bir olaydan 
hareket ederek bilinmeyen bir olay hakkında sonuç çıkarmasıdır. Mesela evli bir kadının bekar bir 
erkekle gezmesi şiddetli geçimsizlik bakımından bir karine sayılabilir. 

b)kanuni karineler; bilinen bir olaydan hareketle bilinmeyen olay hakkındaki sonuç bizzat kanun 
tarafından çıkartılmışsa buna kanuni karine denir. 

I. ADİ KARİNE; aksi ispatlanabilen kanuni karinelerdir. Mesela bir malın fiyat ve türünü gösterir 
broşür gönderilmesi icaba davettir. Fakat posta çekide varsa yanında bunun aslında bir icap olduğu 
ispatlanabilir. Aynı şekilde, resmi sicillerinde aksi ispatlanıncaya kadar doğru oldukları kabul edilir. 

II. KESİN KARİNE, aksi ispatlanamayan kanuni karinelere denir. Mesela, tapu sicilinde yazılı bir 
hususu  kimse bilmediğini iddia edemez. Ya da evlenme kişiyi ergin kılar gibi. 

Karşı İspat (Karşı delil) 

- Diğer taraf, ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil sunabilir. 
Buna karşı delil denir. Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış 
sayılmaz. 



- Yani hakimin bir vakıaya yani x olayına hakkını dayandıran kişi  A’ nın bir vakıayı ispat 
etmesini istediğinde; ispat yükü üzerine düşmeyen tarafın, ispatı istenen vakıanın öyle 
olmadığı ispatlamak için delil göstermesidir. Bunu yapmakla karşı delil gösteren taraf ispat 
yükünü üstüne almış olmaz. Yine ispat yükü karşı taraftadır. İspatlayamazsa davasını 
kaybeder. 

B)Deliller 

- Delil, ispat vasıtası demektir. Bir vakıanın varlığı veya yokluğunu ispatlamaya yarayan ispat 
araçlarına delil denir. 

- Deliller karşımıza kesin deliller ve takdiri deliller olmak üzere iki şekilde çıkar. 

-Kesin deliller hakimi bağlayan ve üzerinde hakimin takdir yetkisi olmayan delillerdir. Uygulamada 
en çok karşılaşılan kesin delil türü senet olduğundan kesin delil yerine (senet) ibaresi de kullanılır. 
Takdiri deliller ise, hakimi bağlamayan, hakimin takdir yetkisinin olduğu delillerdir. Uygulamada en 
çok karşılaşılan takdiri delil türü tanık olduğundan, takdiri delili ifade etmek üzere bazen tanıkla ispat 
kavramının da kullanıldığı görülmektedir. Deliller kesin deliller ve takdiri deliller olmak üzere ikiye 
ayrılır. 

Delil sözleşmesi 

- Dava açılmadan önce veya dava sırasında tarafların o davada ileri sürülen vakıaların belirli bir 
delille veya kanunda öngörülmüş olan delillerin yanında başkaca delillerle de ispatlanacağı 
hususunda yaptıkları sözleşmedir. 

- Taraflar delil sözleşmesini davadan önce bağımsız bir sözleşme olarak yapacaklarsa yazılı 
şekilde yapılabilir. Ancak yazılı şekil geçerlilik şartı değil; ispat şartıdır. 

- Delil sözleşmesi sadece dava malzemesinin taraflarca getirileceği sözleşmelerde uygulanır. 
Resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda delil sözleşmesi hakimi bağlamaz. 
İki şekilde yapılır: 
 
I. MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ: Taraflar aralarında çıkacak uyuşmazlığın 

sadece belli bir delil veya birkaç delil ile ispatlanması hususunda yaptıkları 
sözleşmedir. Münhasır delil sözleşmesi yapmakla delilleri hasretmiş olurlar. Bunun 
dışında başka delil ileri sürülemez. Hakimde sözleşme ile bağlıdır. Örneğin: hakem 
bilirkişi sözleşmesi (hakim bağlı) (delil sözleşmesine örnektir). Mesela, hakem 
bilirkişi sözleşmesinde hakem bilirkişi, belli bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde 
uyuşmazlığın niteliğini ve zararın miktarını belirler. (zarar sigortasında, sigorta 
sözleşmesi var, yangın çıktı, hakem bilirkişiye gidiyor. O zararın meblağını 
belirliyor). Hakim bununla bağlıdır. Yani zararı hakem bilirkişi belirleyecek şekilde 
anlaşıyorlar. 

II. Münhasır olmayan delil sözleşmesi :  Taraflar kanunen belirlenmiş delillerin 
yanında başkaca delillerle de ispatlanması hususunda anlaşırlar. Bununla taraflar 
delillerini hasretmiş olmazlar. Bilakis uyuşmazlığın kanunun öngördüğü delillerin 
yanında başkaca delillerle de ispatlanabileceğini kararlaştırırlar. Örneğin: senetle ispat 
zorunluluğu çerçevesinde değerlendirilecek bir satım sözleşmesinden doğan 
uyuşmazlıkların ispat edilmesinde, taraflar aralarında yapacakları sözleşme ile bunun 
tanıkla da ispatlanabileceğini kararlaştırabilirler. 

1. Kesin deliller 

Hukuki işlemler bakımından söz konusu olur. Tarafların üzerinde tasarruf yetkisinin olduğu davalarda 
söz konusu olur. Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda ise hakimi bağlamaz. Kesin 
deliller üç tanedir. Senet, kesin hüküm, yemin. Bunları şimdi sırayla görelim.(ancak kesin hükmün 
kesin delil olması, ileride maddi anlamda kesin hükmün faslına değinildikten sonra anlatılacaktır.) 



 

 

A)BELGE VE SENET 

6100 Sayılı HMK ile artık sadece kesin delil olan senet değil, aynı zamanda belge kavramı 
düzenlenmiştir. Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, 
plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve 
bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu kanuna göre belgedir. Belge senedi de kapsayan üst bir kavramdır. 
Ancak her belge senet değildir. Ör: delil başlangıcı, fotokopi, faks mesajı belgedir, ancak senet 
değildir. 

- Senedin imzalı olması, yazılı olması gerekir. 
- Bir kimsenin meydana getirdiği ve kendi aleyhine yazılı delil teşkil eden belgeye senet denir. 

Senet çeşitleri 

a) Resmi senet:  resmi bir makam veya organ tarafından yapılmış veya onaylanmış senetlerdir. 
Burada elektronik imzaların da birer kesin delil olduğunu e ispat gücü bakımından resmi 
senetler gibi olduğunu da dikkati çekmek gerekir. 

Resmi senetler nelerdir? 

Noter senetleri: düzenleme şeklindeki senetlerdir. (İİK 38 ilam niteliğinde belgedir). Onaylama 
şeklinde olabilir. Noter sadece tarihi ve imzayı onaylıyor. 

Konsoloslar tarafından düzenlenen senetler: yabancı ülkelerde o yer Türk konsolosları tarafından o 
ülke mevzuatına uygun olarak bizzat düzenlenmiş olan senetlerdir. 

Mahkeme içinde ikrar edilmiş adi senet de ispat gücü bakımından resmi senettir. 

Bunun dışında resmi kurumlarca görevleri dahilinde ve usulüne uygun olarak verilen belgeler. Mesela, 
borç ödemeden aciz belgesi gibi. 

- İlamlar ile düzenleme şeklindeki noter senetleri, sahteliği ispat olunmadıkça kesin delil 
sayılırlar. 

b) Adi senet: yapılışına herhangi bir resmi makam veya merci katılmadığı senettir. Mahkeme 
huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkar edenden sadır olduğu kabul edilen adi senetler, 
aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılırlar. Usulüne göre güvenli elektronik imza ile 
oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir. 

- Senet en önemli kesin delildir. Bu anlamda her iki tür senette kesin delildir ve ispat 
bakımından birbirlerine bir üstünlükleri yoktur. İkisi de hakimi bağlar. İki tür senet arasındaki 
fark düzenlenişlerinin yanı sıra, sahtelik iddiasında ortaya çıkar. 

Senetlerde sahtelik iddiası, 

Sahtelik iddiası ya davayı hadise ya da davayı asliye olarak karşımıza çıkar. 

Davayı hadise: görülmekte olan bir dava sırasında o davada ileri sürülen bir senedin sahte olduğunun 
iddia edilmesidir. Sahtelik iddiasını burada bir ön sorun olarak, o davaya bakan mahkeme tarafından 
incelenir. Bu ön sorun giderilene kadar asıl sorun incelenmez. 

Davayı asliye: ayrı bir mahkemede sahtelik davası açılmasıdır. Ancak bunun için hukuki yararın 
olduğu ispatlanmalıdır. Yani görülmekte olan bir dava varken, o dava da kullanılan bir senedin ayrı bir 
mahkeme de sahte olup olmadığının incelenebilmesi talepte bulunanın hukuki yararının varlığı şartına 
bağlıdır. 



 

Senetle ispat zorunluluğu 

- Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve 
itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri 
ikibinbeşyüzdoksan Türk lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki 
işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle ikibin beşyüz 
doksan Türk lirasından aşağı düşse bile ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bu istisnaları 
şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1) Delil başlangıcı:  
- Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz 

konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi 
tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir. 

- Senetle ispat zorunluluğu bulunan hallerde delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilir. 
- Zamanaşımına uğramış bir kambiyo senedi, imzasız mektup faks metni, imza yerine paraf 

taşıyan belgeler. 
- O zaman delil başlangıcının unsurlarını şöyle toparlayabiliriz. 

 
I. Ortada bir belge var. 
II. O belge olayın varlığı ya da yokluğu konusunda bir kanaat uyandırması 
III. O belge, bizzat o kişi tarafından düzenlenmiş olmalı. 

Bu üç unsur varsa, delil başlangıcı da vardır ve tanık dinlenebilir. 

2) Maddi ve manevi imkansızlık halleri 
a) Yakın hısımlar arasındaki manevi imkansızlık nedeniyle tanık dinletilebilir. Bu yakın 

hısımlar altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat 
arasındaki işlemler tanıkla ispat edilebilir. 

b) İşin niteliğine ve tarafların durumlarına göre, senede bağlanmaması teamül olarak 
yerleşmiş bulunan hukuki işlemler. 

c) Yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında imkansızlık veya olağanüstü güçlük 
bulunan hallerde yapılan işlemler. 

d) Hukuki işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yaralanma iddiaları. 
e) Hukuki işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları. 
f) Bir senedin sahibi elinde beklenmeyen bir olay  veya zorlayıcı bir nedenle yahut usulüne 

göre teslim edilen bir memur elinde veya noterlikte herhangi bir şekilde kaybolduğu 
kanısını kuvvetlendirecek delil. 

SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI 

(Senede karşı senetle ispat kuralı) 

- Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan 
kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler ikibinbeşyüzdoksan Türk 
Lirasından az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz. 

- Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnaları şunlardır: 
1- Yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında imkansızlık veya olağanüstü güçlük 

bulunan hallerde yapılmış olan senede karşı işlem tanıkla ispat edilebilir. 
2- Hukuki işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma iddiaları tanıkla ispat edilebilir. 
3- Senede karşı ileri sürülen savunma sebebi hakkında delil başlangıcı varsa o hukuki işlem 

tanıkla ispat edilebilir. 



4- Yine senede karşı ileri sürülen işlem için alınmış senet kaybolmuş ise bu senedin 
beklenmeyen olay veya zorlayıcı sebeple kaybolduğu ispatlanabilirse hukuki işlem tanıkla 
ispatlanabilir. 

b)YEMİN 

- Yemin, taraflarının davanın çözümünü ilgilendiren bir olayın doğru olup olmadığını tespit etmek için 
mahkeme önünde kutsal sayılan değerleri teyit ederek yaptıkları sözlü açıklamadır. 

- Yeminin konusunu vakıalar oluşturur, hukuki sebepler oluşturmaz. 

- Yemin, davanın taraflarınca yerine getirilir. Taraflardan biri tüzel kişi yahut ergin olmayan kısıtlı bir 
kimse ise onlar adına yapılmış bir işleme ilişkin vakıanın ispatı için yemin, tüzel kişiyi temsile yetkili 
kişi veya organ yahut kanuni mümessil tarafından eda ya da iade olunabilir. 

- Vekilin teklif edilen yemini kabul, iade veya reddetmesi için özel olarak yetkilendirilmiş olması 
gerekir. 

Aşağıdaki hususlar yemine konu olamaz: 
a) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar. 
b) Bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli görülmediği 

haller. 
c) Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da 

kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar. 
 

- Yeminin konusunu oluşturan vakıa, her iki tarafın değil, yalnızca kendisine yemin teklif edilen 
tarafın şahsından kaynaklanıyorsa yemin iade edilemez. 

- Yemin resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda geçerli değildir. 
- Yemini kendisine ispat yükü düşen taraf teklif edebilir. 
- Uyuşmazlık konusu vakıanın ispatı için yeminden başka delili olduğunu beyan etmiş olan 

taraf dahi yemin teklif edebilir. 
- Yemin en son başvurulacak çaredir. 
- yemin teklif edilen kimse, duruşmada bizzat hazır bulunmadığı takdirde, kendisine yemin için 

bir davetiye çıkarılır. Yemin davetiyesine, yemine konu hususlar hakkında sorulacak sorular 
ile geçerli bir özrü olmaksızın yemin için tayin olunan gün ve saatte mahkemeye bizzat 
gelmediği veya gelip de yemini iade etmediği yahut yemini eda etmekten kaçındığı takdirde, 
yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağı yazılır. 

- İstinabe yoluyla yemin etmek mümkündür. 
- Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler, yemin hakkındaki beyanlarını yazıp imzalayarak 

yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler, işaretlerinden anlayan  bir  
bilirkişi aracılığıyla yemin ederler. 

- Yemin edecek taraf gerçek kişi olup, yeminden evvel ölür veya fiil ehliyetini kaybederse ymin 
teklif edilmemiş sayılır. 

- Yalan yere yemin etmenin suç olduğu hatırlarlı 

c)kesin hüküm: kesin deliller arasındadır. İleride ayrıntılı anlatılacaktır. 

2. Takdiri deliller (TANIK) 

Hukuki fiiller(hukuki işlemler de dahil) bakımından söz konusu olan, hakimin serbestçe 
değerlendirebildiği delillere takdiri deliller denir. Tanık, bilirkişi, keşif, kanunda sayılmış olan takdiri 
delillerdir. Uygulamada en çok karşılaşılan takdiri delil tanık olduğundan takdiri delillerin tümü yerine 
geçmek üzere, tanık ibaresi de kullanılır. Tanıkla ispat yasağı denildiğinde aslında bundan anlaşılması 
gereken, takdiri delille ispat yasağıdır. İleri sürdüğümüz vakıaların doğruluğunu hiçbir delille 



ispatlayamamışsak en son çare olarak, tanıkla ispat zorunluluğu olan haller de bile yemin teklif 
edebiliriz. Şimdi takdiri delilleri daha yakından incelemeye geçebiliriz. 

A) TANIK: 
- İspat gereken bir vakıa hakkında gördüğü ve duyduğunu mahkemeye beyan eden üçüncü 

kişiye tanık denir. 
- Kural olarak herkes tanık olabilir. Ancak davada taraf olmamak gerekir. Vekil tanıklık 

yapabilir. 
- Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve 

soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listeye tanık listesi 
denir. Ve ikinci tanık listesi vermek yasaktır. 

- Tanık davetiye ile çağırılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan 
tanık da dinlenir. Şu kadar ki, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün 
belirlendiği hallerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf , o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar 
dinlenir. Davetiyenin duruşma gününden en az bir hafta önce tebliğ edilmiş olması gerekir. 
Acele hallerde tanığın daha önce gelmesine karar verilebilir. 

- Tanıklık yapmak kural olarak zorunludur. Tanıklık için çağrılan herkes gelmek zorundadır. 
Usulüne uygun olarak çağrıldığı halde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir, 
gelmemesinin sebep olduğu giderlere ve beşyüz Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına 
hükmolunur. 

- Tanıklık yapmak mecburi olmakla beraber bazı hallerde tanıklıktan çekinmek mümkündür. 

Tanıklıktan Çekinme 

1) Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 
a) İki taraftan birinin nişanlısı 
b) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi. 
c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu 
d) Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar 
e) Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış 

olsa dahi kayın hısımları. 
f) Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk. 

2) Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 
- Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına başvurulacak 

kimseler, bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Ancak avukatlık kanunu hükmü 
saklı kalmak üzere sır sahibi tarafından sırrın açıklanmasına izin verildiği takdirde, bu 
kimseler tanıklıktan çekinemezler. 

3) Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme 
a) Tanığın beyanı kendisine veya 248 inci maddede yazılı kimselerden birine doğrudan doğruya 

maddi bir zarar verecekse. 
b) Tanığın beyanı kendisinin veya 248 inci maddede yazılı kimselerden birinin şeref veya 

itibarını ihlal edecek ya da ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına sebep olacaksa 
c) Tanığın beyanı, meslek veya sanatına ait olan sırların ortaya çıkmasına sebebiyet verecekse; 

öyle bazı hallerde vardır ki, yukarıdaki durumlardan birisi mevcut olsa bile tanıklıktan 
çekinmek caiz değildir. Bu haller şunlardır: 

- Bir hukuki ilişkide tanık sıfatıyla bulunanlar 
- Aile arasındaki doğum, ölüm ve evlenme olayları 
- Aile bağlarından doğan mali uyuşmazlıklar 
- Bir hukuki ilişkinin yapılması sırasında, taraflarından birinin temsilcisi veya halefi 

olarak bulunan kimseler. 
- Tanıklar kural olarak yeminli dinlenir. Ancak aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: 
a) Dinlendiği sırada onbeş yaşını bitirmemiş olanlar 



b) Yeminin niteliğini ve önemini kavramayacak derecede ayırt etme gücüne sahip olmayanlar. 
- Tanık ifadesi takdiri delildir. Bu sebeple tanığın ifadesini hakim takdir edecektir. 
B) BİLİRKİŞİ 

Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan 
birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. 
Ancak genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle 
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Hukuk öğrenimi görmüş 
kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, 
bilirkişi olarak görevlendirilemez.  

- Bir davada çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşüne başvurulan kişiye 
bilirkişi denir. Bilirkişi de taraflar dışında bir üçüncü kişi olmalıdır.  

- Bilirkişi bildiğini anlatırken tanık duyduğunu anlatan kimsedir. 
- Bilirkişi TCK anlamında kamu görevlisidir. 
- Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan 

konularda bilirkişiye başvurulamaz. 
- Bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik 

bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak kendi bölge 
listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, 
görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de 
görevlendirme yapılabilir.  

- Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi 
bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurullarının listelerinden; burada da bulunmaması hâlinde, 
Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesinin (d), (e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yer 
alan şartları da taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin 
dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir. 

- Kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı kişi ve kuruluşlara görevlendirildikleri 
konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Ancak kamu görevlilerine, bağlı bulundukları 
kurumlarla ilgili dava ve işlerde, bilirkişi olarak görev verilemez. 

- Aşağıda sayılmış olan kişi ya da kuruluşlar, bilirkişilik görevini kabulle yükümlüdürler: 
a) Resmî bilirkişiler ile 268 inci maddede belirtilmiş bulunan listelerde yer almış olanlar. 
b) Bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin, meslek veya zanaatlarını icra etmesine olanak 
bulunmayanlar. 
c) Bilgisine başvurulacak konu hakkında, meslek veya sanat icrasına resmen yetkili kılınmış 
olanlar. 
Bu kişiler, ancak tanıklıktan çekinme sebeplerine veya mahkemece kabul edilebilir diğer bir 
sebebe dayanarak, bilirkişilikten çekinebilirler. 

- Bilirkişiler, ancak tanıklıktan çekinme sebeplerine veya mahkemece kabul edilebilir diğer bir 
sebebe dayanarak, bilirkişilikten çekinebilirler. 

- Bilirkişiler tarafsız olmalıdır. Bilirkişilere de yemin verdirilir. 
- Bilirkişinin tarafsızlığını sağlamak için Hakimin reddi ve yasaklılık sebepleri bilirkişi içinde 

uygulanır. Ancak bilirkişinin, aynı dava veya işte daha önceden tanık olarak dinlenmiş 
bulunması, bir ret sebebi teşkil etmez. 

- Hakimler hakkındaki yasaklılık sebeplerinden biri, bilirkişinin şahsında gerçekleşmişse, 
mahkeme, hüküm verilinceye kadar, her zaman bilirkişiyi resen görevden alabileceği gibi, 
bilirkişi de mahkemeden, görevden alınma talebinde bulunabilir. 

- Ret sebeplerinden  birinin bilirkişinin  şahsında gerçekleşmesi halinde taraflar, bilirkişinin 
reddini talep edebileceği gibi, bilirkişi de kendisini reddedebilir. Ret talebi veya bilirkişinin 
kendisini reddetmesinin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren en geç bir hafta içinde 
yapılmış olması şarttır. 

- Ret sebeplerinin ispatı için, yemin teklif edilemez. 



- Bilirkişi raporunun hazırlanması için verilecek süre üç ay geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine, 
kendisini görevlendiren mahkeme gerekçesini göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere 
uzatabilir. 

- Mahkeme, bilirkişinin oy ve görüşünü yazılı veya sözlü olarak bildirmesine karar verir. 
Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında, hukuki değerlendirmelerde bulunamaz. 

- Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, itiraz 
edebilirler. 

- Bilirkişi raporu takdiri delildir; dolayısıyla hakimi bağlamaz. 
- Bilirkişilerin kasten gerçeğe aykırı rapor düzenlemesi TCK anlamında suç sayılır. 

C)KEŞİF 

- Keşif, mahkemenin, kişiler veya nesneler üzerinde doğrudan ve duyu organlarına dayanarak bilgi 
sahibi olmasıdır. 

- Hakim, uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla bulunduğu yerde veya 
mahkemede inceleme yaparak bilgi sahibi olmak amacıyla keşif yapılmasına karar verebilir. Hakim 
gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurur. 

- Keşif kararı, mahkemece, sözlü yargılamaya kadar taraflardan birinin talebi üzerine veya resen 
alınır. 

- Keşif, davaya bakan mahkemece icra edilir. Keşif konusu, mahkemenin yargı çevresi dışında ise 
inceleme istinabe  suretiyle yapılır. 

- Keşfin yeri ve zamanı mahkeme tarafından tespit edilir. Keşif taraflar hazır iseler huzurlarında, aksi 
takdirde yokluklarında yapılır. 

- Mahkeme keşif sırasında tanık ve bilirkişi dinleyebilir. Keşif sırasında, yapılan tüm işlemler ve 
beyanları içeren bir tutanak düzenlenir. Plan, çizim, fotoğraf gibi belgelerde tutanağa eklenir. 

- Taraflar ve üçüncü kişiler keşif kararının gereğine uymak ve engelleyici tutum ve davranışlardan 
kaçınmak zorundadırlar. 

D)UZMAN GÖRÜŞÜ (ÖZEL BİLİRKİŞİ) 

- Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu 
nedenle ayrıca süre istenemez. 

- Hakim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek 
dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hakim ve taraflar gerekli soruları 
sorabilir. 

- Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor 
mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF USUL İŞLEMLERİ  

A) HÜKÜM VE KARAR 
- Çekişmeli vakıalar için gösterilen deliller incelendikten sonra hakim sözlü yargılama(son 

duruşma ) aşamasına geçer. 
- Mahkemenin iki türlü kararı vardır. 



1) Nihai kararlar: mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. 
Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar hükümdür. 

I. Ya usule ilişkindir. Usule ilişkin nihai kararlar kesin hüküm teşkil etmezler. Örneğin: 
görevsizlik kararı (daha sonra görevli mahkemede dava açabilirsin.) 

II. Ya da esasa ilişkindir. Esasa ilişkin nihai kararlara ‘’hüküm’’ denir. Tarafların arasındaki 
uyuşmazlık bütün bir gelecek için çözülmüştür. 

III. Ya da davanın konusuz kalmasına ilişkin kararlarda nihai karardır. 
2) Ara kararlar: hakimin davadan elini çekmediği kararlardır. Hakim ara kararlardan her zaman 

dönebilir. Ancak bunun için usuli müktesep hakkın ortaya çıkmaması gerekir. 
Örneğin: Yargıtay’ın bozma kararına mahkeme uydu. Bu karar ara karardır. Bununla birlikte 
taraflardan biri lehine müktesep hak doğduğu için hakim dönemez. Bunun dışında her zaman 
ara kararlardan dönebilir. 
Hükmün doğurduğu sonuçlar: 

- Artık hakim hüküm verdiğinde bununla bağlıdır, geri alamaz. 
- Artık bu karar karşı istinaf yolu açıktır.(ancak istisnai olarak verildiği anda kesin olan 

kararlarda vardır). 
- Hükmün icra edilebilmesi için, kesinleşmiş olması kural olarak gerekmez. Ama bazı kararların 

icra edilebilmesi için kesinleşmesi gerekir. Bu kararlar kesinleşmeli yani kesinleşmeden icra 
edilemez. Bu kararlar şunlardır: 

I. Aile ve şahsın hukukundan kaynaklanan kararlar; 
- Boşanma kararı 
- Ayrılık kararı 
- Evliliğin feshi kararı 
- Ancak nafaka davaları, bunun istisnasıdır yani istisnanın istisnası. Yani nafaka davaları, 

hüküm için kesinleşmeden icra edilebilir, hemen hüküm verilince. 
II. Taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazın aynına ilişkin davalar 
III. Tanıma ve tenfize ilişkin kararlar(yabancı mahkeme kararları) 

              Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 

- Dava üzerinde tasarruf ilkesinin bir sonucu olarak tarafların, davadan feragat etme, sulh olma 
ve davayı kabul yetkileri vardır. 

- Burada dava mahkeme kararı ile değil, taraf iradesi ile sona erer. Bu yüzden de davaya son 
veren taraf işlemleri denir 

- Davanın kabulü, feragat ve sulh, usul işlemleri olup hüküm gibi sonuç doğurur. 
1) FERAGAT 
- Feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Feragat dava 

konusu haktan feragat sayılır. Bu nedenle feragat eden davacı artık aynı davayı açamaz 
- Dolayısıyla feragat ile geri alma farklı kavramlardır. Feragat hüküm kesinleşene kadar her 

aşamada yapılabilir. Feragat tek taraflı irade açıklamasıyla yapılır; dolayısıyla mahkemenin ve 
karşı tarafın rızasına gerek yoktur. 

- Feragat kural olarak her tür davada mümkündür. Ancak hakimin fiili nedeniyle devlete karşı 
açılacak tazminat davası ile  ortaklığının giderilmesi davalarında feragat sonuç 
doğurmaz. 

- Feragat kayıtsız şartsız olmalıdır; aksi takdirde feragat geçersizdir. 
- Davadan kısmen veya tamamen feragat mümkündür. 
- Feragat da bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye 

mahküm edilir. Ancak ilk oturumda feragat ederse karar ve ilam üçte biri; daha sonra feragat 
edilirse üçte ikisini davacı öder. 

- Feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurur ve davacı feragatten dönemez. 
-  



2) DAVAYI KABUL 
- Kabul, davacının talep sonucuna, davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir. 
- Kabul, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur. 
- Feragat ve kabul hüküm kesinleşene kadar her aşama da yapılabilir. 
- Kabulde feragat gibi şarta bağlı olarak yapılamaz. 
- Ancak kabulün kısmen veya tamamen yapılması mümkündür. 
- Kabul üzerine davalı sanki davayı kaybetmiş gibi yargılama giderlerine mahkum edilir. 
3) SULH 
- Sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen 

sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir. 
- Sulh, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekler uyuşmazlıkları konu alan 

davalarda yapılabilir. 
- Dava konusunun dışında kalan hususlar da sulhun kapsamına dahil edilebilir. 
- Sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir. Bu özellik sulhu kabul ve feragatten ayıran özelliktir. 
- Sulh, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. 
- Davayı kabul edecekse, davadan feragat edecekse ve sulh olunacaksa vekilin özel yetkisi 

bulunmalıdır. 

HÜKÜMLERİN TAVZİHİ (AÇIKLANMASI) 

- Hakim karar verdikten sonra bu kararını değiştiremez. Ancak bazı hallerde hüküm açık 
olmayabilir veya birbirine aykırı hükümler içerebilir. İşte bu durumda taraflar bu çelişkinin 
giderilmesini TAVZİH yolu ile isteyebilir. 

- Hükmün açıklanmasını isteyebilmek için müphem ve çelişkili olan hususlar dolayısıyla 
hüküm icra edilemiyor olmalıdır. 

- Taraflar hükmün tavzihini bu hükmün icrasına kadar isteyebilir. 
- Hükmün tavzihi bir kanun yolu değildir. Hükmün tavzihi neticesinde verilmiş olan 

kararlara karşı istinaf ve temyiz kanun yolu açıktır. 

KESİN HÜKÜM: 

- Tüm nihai kararlar şekli anlamda kesin hüküm haline gelir. Kesin hüküm karşımıza şekli 
anlamda kesin hüküm ve maddi anlamda kesin hüküm olmak üzere iki şekilde çıkar. 

1) ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM; 
a) ilk derece mahkemesinin verdiği nihai kararlara karşı gidilebilecek olağan kanun yollarının 

kalmamasını, yani ilk derece mahkemesi kararlarına belirli bir noktaya kadar itiraz 
edilebilmesi anlamına gelir. Önce istinaf sonra temyiz ve sonra şekli anlamda kesinlik 
kazanılır. 

b) Bir kararın maddi anlamda kesinleşmesi için önce şekli anlamda kesinleşmesi gerekir. Başka 
bir ifade ile maddi anlamda kesinliğin ön şartıdır. 

c) Şekli anlamda kesinlik, ancak eski hale getirme yoluyla ortadan kaldırılabilir. 
2) MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM; 
- Taraflar arasındaki uyuşmazlığın bütün bir gelecek için çözülmesini sağlayan, mahkeme 

kararları tanınmış hukuksal bir gerçekliktir. Yani olay artık kesin olarak çözülmüştür. 
Kesinlikle mahkemeler huzuruna bir daha getirilemez. Şartları şunlardır: 

1) Dava sebebi aynı olması gerekir. 
2) Taraflar aynı olması gerekir. 
3) Dava konusunun aynı olması gerekir. 
- Maddi anlamda kesin hüküm varsa aynı davanın tekrar açılması mümkün değildir. 
- Bu davadaki maddi anlamdaki kesin hüküm taraflar ve onların kanuni haleflerini bağlar. 
- Verilen kararda sadece hüküm fıkrası kesin hüküm teşkil eder. Gerekçe kesin hüküm teşkil 

etmez. 



- Esasa ilişkin nihai kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. 
- Çekişmesiz yargı da verilen kararlarla, usule ilişkin nihai kararlar maddi anlamda kesin hüküm 

teşkil etmez. Görevsizlik kararı verdi, gidip görevli mahkemede dava açıyorsun ama maddi 
anlam kesinleşmiş olsaydı bir daha dava açılamazdı. 

- İcra mahkemesi kararlarından ise sadece istihkak davası ve ihalenin feshi davası neticesinde 
verilen kararlar kesin hüküm teşkil eder. Bunun dışındakiler kesin hüküm teşkil etmez. 

- Maddi anlamda kesin hükmün bir olumsuz dava şartı etkisi bir de kesin delil etkisi vardır. 
Olumsuz dava şartı olarak o konuda bir daha dava açılamaz. Açılırsa hakim dava şartı 
yokluğundan davayı resen reddeder. 

- Bir de kesin delil etkisi vardır. Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava mahkeme 
huzurunda görülüp, kesinleşmişse kesin delil teşkil eder ve hakimi bağlar. Mesela önce tespit 
davası açtın. Daha sonrada imkanın doğdu eda davası açtın. Eda davasında tespit hükmü kesin 
delil teşkil eder. 

Maddi anlamda kesin hükmün ortadan kaldırılması: 

Şekli anlamda kesin hükmün ortadan kaldırılması için eski hale  getirme yeterli idi. Oysa maddi 
anlamda kesin hüküm değişiklik davası ve yargılamanın iadesi ile ortadan kaldırılır. 

1)değişiklik davası: Borçlar Hukukunda ki emprevizyon ilkesinin usul hukukuna yansımasıdır. 
Değişiklik davası açılabilecek haller tahdidir. Hükmü veren mahkemeye başvurularak, bu tahdidi 
hallerden birisinin varlığını ispatlayıp bu davaya açılır. Bu haller şunlardır: 

a) Nafaka verilmesi hakkındaki kararlar. Örneğin: Nafakaya hükmettiğin zaman durumu iyiydi, 
sonradan kötüleşti, nafaka miktarını attırmak için değişiklik davası açılabilir. 

b) İrad şeklinde maddi tazminat ödenmesini gerektiren haller. Örneğin: Tarafların sosyal ve ekonomik 
durumu iyileşirse, maddi tazminatın miktarını yükseltmek için. 

c)Haksız fiilden dolayı tazminat davalarında eğer hakim zararın miktarını belirleyemiyorsa 2yıl 
süreyle kararı değiştirme hakkını saklı tutabilir. Örneğin: Adamın sağlık durumu iyi görünüyor. Ama 
tam zararı belirleyemiyorsun. Mesela 1 hafta sonra ondan dolayı kalp krizi geçirebilir. İşte hakim 
bunun için 2 yıl kararını değiştirme hakkını verdiği kararda saklı tutabilir. 

d) SSK göre işçi ile işveren arasındaki tazminat uyuşmazlıklarından kaynaklanan hallerde de 
değişiklik davası açmak mümkündür. 

e)Çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümlerde de değişen şartlara göre değişiklik davası 
açmak mümkündür. 

2)YARGILAMANIN İADESİ: Maddi anlamda kesinliği ortadan kaldıran hallerden birisi de 
yargılamanın yenilenmesidir. Aşağıda değinilecektir. 

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA 

1)İHTİYADİ TEDBİRLER 

- Davadan önce veya dava devam ederken dava konusu şeyin bir başkasına devrini engellemek için 
mahkeme tarafından verilen ve geçici koruma sağlayan tedbire denir. İhtiyati tedbir geçici niteliktedir. 

- İhtiyati tedbirin amacı teminat ve koruma sağlamaktır. 

- Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde 
zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın 
yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati 
tedbir kararı verilebilir. Bu hüküm niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de 
uygulanır. 



- İhtiyati tedbirde basit yargılama usulü uygulanır. 

- ihtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava 
açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. 

- İhtiyati tedbir, geçici bir koruma sağladığından, duruşma yapılmasına gerek yoktur. Yani taraflar 
olmaksızın, ihtiyati tedbir kararı verilebilir. 

İhtiyati tedbir bakımından iki önemli nokta vardır. 

İhtiyati tedbir yoluyla, davanın esasını çözecek şekilde karar verilemez. Çünkü geçici bir koruma 
sağlar. İhtiyati tedbir bakımından yaklaşık ispat aranır. Yani ihtiyati tedbir talebinde bulunan ihtiyadi 
tedbirin gerekliliğini az çok ispat etmesi gerekir. Buna ‘’mukarine ile ispat’’ da denir. 

- İhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden 
uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. 

Adli yardımdan yararlanan kimsenin teminat göstermesi gerekmez. 

- İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek 
zorundadır. Aksi halde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden 
kalkar. 

- Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir 
konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesinden talep edilir. Mahkeme, kararında 
belirtmek suretiyle, tedbirin uygulanmasında, yazı işleri müdürünü de görevlendirebilir. 

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ 

- İhtiyati tedbir kararı karşı taraf dinlenmeden de mümkündür. Ancak karşı taraf dinlenmeden 
verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Aksine karar verilmedikçe, itiraz 
icrayı durdurmaz. 

- İhtiyati tedbirin uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, tedbirin 
uygulanmasından itibaren; hazır bulunmuyorsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın 
tebliğinden itibaren bir hafta içinde itiraz edilebilir. İtiraz edilecek hususlar şunlardır: 
1- İhtiyati tedbirin şartlarına  
2- Mahkemenin yetkisine 
3- Teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir. 

- İhtiyati tedbir kararının uygulanması sebebiyle menfaati açıkça ihlal edilen üçüncü kişiler de 
ihtiyati tedbiri öğrenmelerinden itibaren bir hafta içinde ihtiyati tedbirin şartlarına ve teminata 
itiraz edebilirler. Ancak 3.kişiler mahkemenin yetkisine itiraz edemez. 

- İtiraz hakkında verilen karara karşı, kanun yoluna başvurabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir 
ve kesin olarak karara bağlanır. 

- Kanun yoluna başvurulmuş olması, tedbirin uygulanmasını durdurmaz. 

İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler 

- İhtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmişse, tedbir talep eden , bu kararın 
uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak ve 
dava açtığına ilişkin evrakı, kararı uygulayan memura ibrazla dosyaya koydurtmak ve 
karşılığında bir belge almak zorundadır. Aksi halde tedbir kendiliğinden kalkar. 

- İhtiyati tedbir kararının etkisi , aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar 
devam eder. 

- İhtiyati tedbir dosyası, asıl dava dosyanın eki sayılır. 

 



İhtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası 

Lehine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf, ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu anda haksız olduğu 
anlaşılır yahut tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya da itiraz üzerine kaldırılır ise haksız ihtiyati tedbir 
nedeniyle uğranılan zararı tazminle yükümlüdür. 

Haksız ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası, esas hakkındaki davanın karara bağlandığı 
mahkemede açılır.Bu davanın açılması için KUSUR aranmaz 

Tazminat davası açma hakkı, hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından 
itibaren, bir yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

DELİLLERİN TESPİTİ 

Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı 
davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya 
da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. 

Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, 
delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde 
zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır. 

Henüz dava açılmamış olan hâllerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden 
veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak 
dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh mahkemesinden istenir. 

Noterlerin, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca yapacağı vakıa tespitine ilişkin 
hükümler saklıdır. 

Esas hakkında açılan davada, delil tespiti yapan mahkemenin yetkisiz ve görevsiz olduğu ileri 
sürülemez. 

Dava açıldıktan sonra yapılan her türlü delil tespiti talebi hakkında sadece davanın görülmekte olduğu 
mahkeme yetkili ve görevlidir. 

Delil tespiti talebi dilekçeyle yapılır. Dilekçede tespiti istenen vakıa, tanıklara veya bilirkişilere 
sorulması istenen sorular, delillerin kaybolacağı veya gösterilmesinde zorlukla karşılaşılacağı 
kuşkusunu uyandıran sebepler ile aleyhine delil tespiti istenen kişinin ad, soyad ve adresi yer alır. 
Tespit talebinde bulunan, durum ve koşulların imkân vermemesi nedeniyle, aleyhine tespit yapılacak 
kişiyi gösteremiyorsa talebi geçerli sayılır. 

Delil tespiti giderleri avans olarak ödenmedikçe sonraki işlemler yapılmaz 

Tespit talebi mahkemece haklı bulunursa karar, dilekçeyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. Kararda 
ayrıca, delil tespitinin nasıl ve ne zaman yapılacağı, tespitin icrası esnasında karşı tarafın da hazır 
bulunabileceği, varsa itiraz ve ilave soruların bir hafta içinde  bildirilmesi gerektiği belirtilir. 

Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat 
yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. Tespitin yapılmasından sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, 
tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece kendiliğinden diğer tarafa tebliğ 
olunur. Karşı taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespiti kararına itiraz edebilir. 

Delil Tespiti bir dava değildir. Delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki sayılır ve onunla 
birleştirilir. Zira tespiti istenen şey, maddi vakıaya ilişkindir. Oysa tespit davasında , bir vakıanın 
tespiti değil, hukuki bir ilişkinin tespiti istenmektedir. 

 



BASİT YARGILAMA USULÜ 

HMK iki temel yargılama usulünü düzenlemiştir bunlar basit ve yazılı yargılama usulleridir.Yani yeni 
HMK sözlü ve seri yargılama usullerini kaldırmıştır. 

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler 

Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda 
uygulanır: 

a) Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler. 

b) Doğrudan dosya üzerinden karar vermek konusunda kanunun mahkemeye takdir hakkı tanıdığı 
dava ve işler. 

c) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile deniz raporlarının 
alınması, dispeççi atanması talepleri ve bunlara karşı yapılacak olan itirazlar. 

ç) Her çeşit nafaka davaları ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler. 

d) Hizmet ilişkisinden doğan davalar. 

e) Konkordato ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına 
ilişkin açılacak davalar. 

f) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. 

g) Diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı 
belirtilen dava ve işler. 

Basit Yargılama Usulünün Özellikleri 

- Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçe ile olur. 
- Basit yargılama usulünde cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibare n 

iki haftadır. 
- Ancak mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının 

çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran 
davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Ek cevap 
süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir. 

- Bu usulde taraflar cevaba cevap (replik) ve ikinci cevap (düplik) dilekçesi veremezler. 
- Taraflar dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da 

belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden 
getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde 
yer vermek zorundadır. 

- Basit yargılama usulünde iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı dava açılmasıyla; 
savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin mahkemeye 
verilmesiyle başlar. (Yazılı yargılama usulünde bu yasaklar replik ve düplik dilekçelerinin 
verilmesiyle başlar) 

Ön İnceleme ve Tahkikat 

- Mahkeme, mümkün olan hallerde (ör: geçici hukuki korumalarda) tarafları duruşmaya davet 
etmeden dosya üzerinden karar verir. dosya üzerinden karar verilemiyorsa ön inceleme yapılır. 

- Burada da daha önce karar verilemeyen hallerde mahkeme, ilk duruşmada dava şartları ve ilk 
itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında tarafları dinler; daha sonra tarafların 
iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. 



- Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim, tarafları sulhe teşvik eder. Tarafların sulh 
olup olmadıkları,  sulh olmadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu 
tutanağa yazılır; tutanağın altı hazır bulunan taraflarca imzalanır. 

- Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür. 
- Mahkeme, tarafların dinlenmesi, delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemlerinin yapılmasını 

yukarıdaki fıkrada belirtilen duruşma hariç, iki duruşmada tamamlar. Duruşmalar arasındaki 
süre bir aydan daha uzun olamaz. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması, istinabe 
yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hallerde, hakim gerekçesini belirterek 
bir aydan sonrası için de duruşma günü belirleyebilir ve ikiden fazla duruşma yapabilir. 

- Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, 
yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır. Yani basit yargılama 
usulünde dosya 1kez takipsiz bırakılır. (yazılı yargılama usulünde 2 kez takipsiz 
bırakılacağına dikkat etmek gerekir.) 

Basit yargılama usulünde hüküm aşaması 

- Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın 
sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri için ayrıca 
süre verilmez. 

- Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması 
ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hallerde, hakim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek 
suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda 
gerekçeli kararın en geç 1 ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir. 

- Bu kanun ve diğer kanunlarda basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hallerde, 
yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. 

KANUN YOLLARI 

1- GENEL OLARAK KANUN YOLLARI  
- İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın yeniden incelenmesini ve gerektiğinde 

düzeltilmesini sağlayan hukuksal bir çaredir. Kanun yollarına başvurmanın amacı iki tanedir. 
- Tüm ülke genelinde hukuk kurallarının yeknesak bir şekilde uygulamasını sağlamak. 
- Verilen kararlardan tarafların tatmin edilmesini sağlamaktır.  

Teknik anlamda kanun yollarının iki tür etkisi vardır; 

1- Erteleyici etki: ilk derece mahkemenin verdiği kararın şekli anlamda kesinleşmesinin 
engellenmesidir. 

2- Aktarıcı etki: ilk derece mahkemesinin verdiği kararın bir üst merci tarafından yeniden 
incelenmesinin sağlanmasıdır. 

Bugün için istinaf ve temyiz kanun yolu  bu iki etkiye de sahiptir. 

Hukukumuzdaki kanun yolları şunlardır: 

1) İstinaf: hem maddi vakıa incelemesi + hem de hukuka uygunluk denetimi birlikte yapılır. 
Yani tıpkı ilk derece mahkemesi gibi yargılama yapar (yeniden) ve verdiği kararla bir üst 
merci olarak Yargıtay’a gider. Hem erteleyici hem de aktarıcı etki vardır. 

2) Temyiz: hem erteleyici hem de aktarıcı etkiye sahip bir kanun yolu olarak karşımıza çıkan 
olağan bir kanun yoludur. 

3) Yargılamanın yenilenmesi: ne erteleyici ne de aktarıcı etkiye sahip olağanüstü bir kanun 
yoludur. 

- Kanun yolları için yapılan diğer ayrım da olağan kanun yolu olağanüstü kanun yolu ayrımıdır. 



Bu ayrımın temelinde kararın kesinleşip kesinleşmediği kriteri yatar. Karar kesinleşmişse, olağanüstü 
kanun yoluna, kesinleşmemişse, olağan kanun yoluna gidilir. 

1) Olağan: olağan kanun yolunun tüketilmesi ile karar şekli anlamda kesinleşir. Yani artık bir 
daha kanun yollarına gidilemez 

a) İstinaf 
b) Temyiz 
2) Olağanüstü kanun yolları  
- Yargılamanın yenilenmesi  

Kanun yoluna başvurabilmek için, 

- Hukuki menfaat şartı, önşarttır. 
- Süreye tabidir. Ama taraflardan birisi kanun yoluna başvurma süresini kaçırmışsa ve diğer 

taraf süre içinde kanun yoluna başvurmuşsa, kaçıran kişi katılma yolu ile kanun yollarına 
başvurabilir. 

- Kanun yoluna gitme hakkından önceden feragat batıldır. Yani istinafa veya temyiz kanun 
yoluna başvurma hakkı doğmadan feragat edilemez. 

2)İSTİNAF 

I. Genel olarak istinaf kanun yolu ve aleyhine istinaf yoluna gidilebilecek kararlar: 

- Bu kanun yolu ile hem vakıa incelemesi hem de hukuka uygunluk incelemesi yapılır. Bazı 
hallerde Bölge Adliye Mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını kaldırıp yeniden yargılama 
için ilk derece mahkemesine geri gönderirken, bazı hallerde de yargılamayı bizzat kendisi yapıp 
nihai kararı kendisi verir. verilen bu nihai kararı Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararı olarak 
hukuka uygunluk denetimine tabi tutar. 

- İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin 
reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna 
başvurabilir. 

- İstinafa davanın tarafları başvurabilir. 

- Bu yola başvurabilmek için davanın değerinin binbeşyüz 3.110 TL (2017 yılı güncel 
değeri)Türk lirasını geçmesi gerekir. Miktar veya değeri 3.110 Türk lirasını geçmeyen malvarlığı 
davalarına ilişkin kararlar kesindir. 

- İstinaf yoluna başvurma, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. 

- İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. 

- İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dahil olmak 
üzere tüm giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan 
anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde 
tamamlanması, aksi halde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvuruna yazılı olarak 
bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme 
başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir. 

- İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle 
işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. 

- İstinaf dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara ilişkin olursa, 
kararı veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar verir. bu ret kararına karşı tebliği 
tarihinden itibaren bir hafta  içinde istinaf yoluna başvurabilir. 



- İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemece karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğden 
itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye 
gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebilir. 

 

Katılma yolu ile İstinafa başvurma  

- İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru 
süresini geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf 
yoluna asıl başvuran taraf, buna karşı iki hafta içinde cevap verebilir. 

- Taraflar, ilamın kendilerine tebliğden önce, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat 
edemez. 

- İstinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve iflas kanununun icranın geri 
bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri 
bırakılmasına karar verilemez. 

- Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar 
kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 

İstinaf kanun yolunda yapılamayacak işlemler 

1) Karşı dava açılamaz, 
2) Davaya müdahale talebinde bulunulamaz, 
3) Davanın ıslahı istenemez. 
4) Davaların birleştirilmesi istenemez, 
5) Bölge adliye mahkemeleri için yetki sözleşmesi yapılamaz 

 

3)TEMYİZ 

- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem 
kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay YENİ 
DÜZENLEME İLE 04.08.2017 DEN İTİBAREN TEMYİZ SÜRESİ 2 HAFTA OLARAK 
YASALAŞTI  

- Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir. 

- Temyiz incelemesinde tahkikat yapılamaz. Yine temyiz incelemesinde ıslah yolu ile dahi yeni 
vakıa ileri sürülemez. 

- Temyiz incelemesinde sadece hukuka uygunluk denetimi yapılır; yerindelik denetimi yapılamaz. 

- Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz: 

a) Miktar veya değeri yirmibeşbin 41.530 (2017 yılı güncel sınırı) Türk lirasını (bu tutar dahil) 
geçmeyen davalara ilişkin kararlar. 

b) 4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1995 tarihli  ve 634 sayılı kat mülkiyeti 
kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç ) özel kanunlarda sulh hukuk 
mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar. 

c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını 
çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar. 

ç) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar. 



d) Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine 
ilişkin davalarla ilgili kararlar. 

e) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili 
engellerinin çıkması halinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin 
kararlar. 

f) Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar hakkında temyiz yoluna gidilemez. 

Kanun Yararına Temyiz 

- İlk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak 
verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan 
kararlara karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur. 

- Temyiz talebi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde, karar kanun yararına bozulur. Bu 
bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. 

- Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilir ve Bakanlıkça Resmi Gazetede 
yayımlanır. 

- Temyiz, dilekçe ile yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. 
- Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın 

bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer 
bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir. 

- Temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi verilir. 
- Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve iflas kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 

36.ncı  maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar 
verilemez. 

- Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar 
kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 

- Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak, bazı hallerde duruşma yapmak 
mümkündür. 

- Yargıtay 3 tür karar verebilir. 
1- Onama  
2- Bozma  
3- Düzelterek onama 

BOZMA SEBEPLERİ 

Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya 
tamamen bozar: 

a) Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulamış olması. 
b) Dava şartlarına aykırılık bulunması. 
c) Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul 

edilmemesi. 
d) Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması  
- İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz 

edilmesi durumunda inceleme, Yargıtay hukuk genel kurulunca yapılır. Hukuk genel 
kurulunun verdiği karara uymak zorunludur. 

4- YARGILAMANIN İADESİ 
- Öyle bazı ağır yargılama hataları vardır ki, o kararın maddi anlamda kesin hüküm teşkil 

etmesi, toplumda yargıya olan güveni sarsar. Oysa maddi anlamda kesin hükmün amacı; 
toplumsal barışa katkıda bulunarak, yargıya olan güveni sağlamaktır. Yargılamanın iadesi 



kanun yolu böyle ağır yargılama hatalarının olduğu hallerde, maddi anlamada kesin hükmün 
ortadan kaldırılarak, yeniden yargılama yapılmasını sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur. 

- Ancak burada hemen şu hususa da işaret etmek gerekir ki, yargılamanın iadesi yoluna her 
türlü ağır yargılama hatalarına karşı değil, sadece kanunda tahdidi olarak sayılmış olan 
nedenlere dayanılarak gidilebilir. 

- Yargılamanın iadesi için hükmü veren mahkemeye başvurulur. 
- Yargılamanın iadesini isteyen taraf teminat göstermekle de yükümlüdür. 
- Ayrıca, bu yola vekil başvuracaksa vekaletnamesinde özel bir yetki bulunmalıdır. 

Yargılamanın iadesi sebepleri 

- Aşağıdaki sebeplere dayanılarak yargılamanın iadesi talep edilebilir: 
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması 
b) Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi, merciince kesin olarak kabul edilen 

hakimin karar vermiş veya karara katılmış bulunması. 
c) Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış 

olması. 
d) Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle elde 

edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması. 
e) Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş veya senedin sahte olduğunun mahkeme 

veya resmi makam önünde ikrar edilmiş olması. 
f) İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra yalan tanıklık yaptığının sabit olması 
g) Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğunun sabit olması. 
h) Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere ettiğinin, ikrar veya yazılı 

delille sabit olması. 
i) Karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş başka bir hükümle ortadan kalkmış olması. 
j) Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden hileli bir davranışta bulunmuş olması. 
1) Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları,  konus u ve sebebi 

aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de 
kesinleşmiş olması. 

k) Kararın, insan haklarını ve Ana Hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin 
ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa insan hakları mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit 
edilmiş olması. 

- Birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerindeki hallerde yargılamanın iadesinin istenebilmesi, bu 
sebeplerin kesinleşmiş bir ceza mahkümiyet kararı ile belirlenmiş olması şartına bağlıdır. 

YARGILAMANIN İADESİ SÜRESİ; 

Kanunda yargılamanın yenilenmesi süresi kural olarak 3 ay  ve herhalde yenileme talebine konu olan 
hükmün kesinleşmesinden itibaren 10 yıldır. Ancak (ı) bendinde yazılan sebepten dolayı yargılamanın 
yenilenmesi süresi ilama ilişkin zamanaşımı süresi kadardır. 

Yargılamanın iadesi davası, hükmün icrasını durdurmaz. Ancak dava veya hükmün niteliğine ve diğer 
hallere göre talep üzerine icranın durdurulmasına ihtiyaç duyulursa, yargılamanın iadesi talebinde 
bulunan kimseden teminat alınmak şartıyla iade talebini inceleyen mahkemece icranın durdurulması 
kararı verilebilir. 

- Yargılamanın iadesi sebebi bir mahkeme kararına dayanıyorsa bu takdirde teminat istenmez. 

ADLİ YARDIM 

- Yargılama giderlerini ödediği takdirde, kendi geçimini ve ailesinin geçimini sürdürmekte zor 
duruma düşecek bir kişiye, sadece dava açmak bakımından geçici bir koruma sağlar. 



- Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama 
veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve 
savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda 
kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. 

- Kamuya yararlı dernek ve vakıflar da adli yardımdan yararlanabilirler. Yabancıların adli 
yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır. 

Adli yardımın kapsamı şöyledir:  

a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet. 
b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet. 
c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak 

ödenmesi. 
d) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini. 
- Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder. 
- Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise 

takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. Kanun yollarına başvuru sırasında adli 
yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a yapılır. 

- Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır. 

YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 

- Yargılama giderlerin en önemli kısmını harçlar oluşturur. 
a) Başvuru harcı: Her davadan alınır ve maktudur. 
b) Karar ve ilam harcı: Bu harç maktu veya nisbi olarak alınır. 

I. Maktu: Konusu para ile ölçülemeyen bir şey dava konusu yapılırsa, alınan harçtır. Şahıs 
varlığına ilişkin davalarda harç maktudur. Nispi harca tabi olmakla beraber dava 
reddedilirse harç, yine maktudur. Yani dava reddedilmişse harç maktudur. Örneğin: 
Boşanma davası, ya da 3000 TL’LİK bir alacak davasının reddi 

II. Nispi: Konusu, para ile ölçülebilen davalarda alınan harçtır. Kural olarak malvarlığını 
ilgilendiren davalardan alınır. Bu oran dava konusu olan şeyin % 59.4’tür ve bunun ¼ ‘ü 
dava açılırken peşin alınır. Karar ve ilam harcının tamamı yatırılmadan ilam verilmezdi. 
Ancak anayasa mahkemesi bu hükmü iptal etti. Zira bu harcı davayı kaybeden taraf 
ödemek zorundadır. Kaybeden taraf harcı ödemediğinden, ilam lehine olan bu kararı icra 
edemiyordu. 

- Bazı davalar harçtan muaftır. 
. 50 TL ‘den düşük değeri olan dava ve takipler. 
. 100 TL nin altındaki her çeşit nafaka davası 
. Erler, erbaşlar ve kıta çavuşunun açtığı davalar 
. Tüketici mahkemesinde açılan davalar gibi. 
 
TAHKİM  

- Bir hak üzerinde uyuşmazlığa düşmüş olan iki tarafın anlaşarak bu uyuşmazlığın çözümünü 
özel kişilere bırakmalarına ve uyuşmazlığın bu özel kişiler tarafından çözümlenmesine takim 
denir. Uyuşmazlık tahkim yoluna başvurulmuşsa hakemler eliyle çözülür. Tahkim devletin 
yargı hakimiyetine bir müdahale sayılmaz. 

- Ağır basan görüşe göre tahkim sözleşmesi usul sözleşmesidir. Ancak tahkim sözleşmesinin 
maddi hukuka ilişkin sözleşme olduğunu savunanlarda vardır. 

- Taraflar, tahkim yargılamasında eşit hak ve yetkiye sahiptirler. Taraflara hukuki dinlenilme 
hakkını kullanma imkanı tanınır. 

- Tahkime başvurulması kural olarak ihtiyaridir. Yani taraflar aralarındaki uyuşmazlığı ister 
mahkeme aracılığıyla isterse de hakemler eliyle çözebilir. Ancak bazı hallerde tahkime 



başvurmak zorunludur. Ör: Toplu iş uyuşmazlıklarında, tütün ekicisi ile alıcısı arasındaki alım 
satım sözleşmelerinde zorunlu olarak tahkime başvurulur. 

- İhtiyari tahkim, sözleşmeye dayanır. Bu da 2 sözleşmeden ibarettir. 
1) TAHKİM SÖZLEŞMESİ 
- Tahkim sözleşmesi, tarafların sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya 

doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem 
kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır. Geçerlilik şartları şunlardır: 

1) Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde 
yapılabilir. Ancak tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde  yapılması gerekir.  Yazılı şekil ispat 
şartı değil, geçerlilik şartıdır. 

- Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin taraflarca 
imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks 
gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde 
yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap 
dilekçesinde itiraz edilmemiş olması yeterlidir.  Asıl sözleşmenin bir parçası haline getirilmek 
amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması halinde de tahkim sözleşmesi 
yapılmış sayılır. 

- Yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları halinde, dava  
dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir. 

2) Tahkim anlaşmasında uyuşmazlığın açıkça belirtilmiş olmalıdır. Uyuşmazlığın konusu belli 
değilse tahkim sözleşmesi geçersiz olacaktır. Ör: aramızda doğacak bütün uyuşmazlıklar 
tahkim yoluyla çözülecektir önergesi sözleşmeyi geçersiz kılacaktır. Ancak iş bu sözleşmeden 
doğan uyuşmazlık tahkim yoluyla çözülecektir önergesi geçerli kabul edilecektir. 

3) Tahkim anlaşması yapabilmek için tahkime elverişli konular olması gerekir. 
- Tahkimin konusu iki tarafın arzusuna tabi olan işlerde mümkündür. Buna tahkime elverişlilik 

denir. Kanun bu hususu şöyle düzenlemektedir: taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan 
veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime 
elverişli değildir. Ör: Boşanma davası,  babalık davası vs. gibi iki tarafın arzusuna tabi 
olamayan işlerde tahkime başvurulamaz. 

- Tahkim çekişmeli yargıya tabi uyuşmazlıklar bakımından geçerlidir. Çekişmesiz yargıya tabi 
uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. 

- Tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava 
açılmışsa, karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunabilir. Bu durumda tahkim sözleşmesi 
hükümsüz, tesirsiz veya uygulaması imkansız değil ise mahkeme tahkim itirazını kabul eder 
ve görevsizlik kararı vererek davayı usulden reddeder. Tahkim itirazının ileri sürülmesi, 
tahkim yargılamasına engel değildir. 

- Tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı itirazında bulunulamaz. 
- Hakem veya hakem kurulu, tahkim sözleşmesinin mevcut veya geçerli olup olmadığına ilişkin 

itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. Hakem veya hakem 
kurulunun asıl sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar vermesi, tahkim sözleşmesinin 
kendiliğinden hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. 

- Hakem veya hakem kurulunun yetkisizliğine ilişkin itiraz, en geç cevap dilekçesinde yapılır. 
Tarafların hakemleri bizzat seçmiş veya hakem seçimine katılmış olmaları, hakem veya 
hakem kurulunun yetkisine itiraz etme haklarını ortadan kaldırmaz. 

- Hakem veya hakem kurulunun yetkisini aştığına ilişkin itiraz derhal ileri sürülmelidir. 
2) HAKEM SÖZLEŞMESİ 
- Taraflar ile hakemler arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme hem borçlar hukukuna ilişkin 

hem de usul hukukuna ilişkin bir sözleşmedir. Bu sözleşme iki tarafa borç yükleyen 
sözleşmelerdendir. Hakemlerin borcu uyuşmazlığı çözmek, tarafların borcu ise hakeme ücret 
ödemektir. 



- Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakemlerin ücreti, dava konusu alacağın miktarı, 
uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi dikkate alınarak, hakem veya hakem 
kurulu ile taraflar arasında kararlaştırılır. Taraflar, hakem veya hakem kurulunun ücretini 
yerleşmiş kurullara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak da belirleyebilir. 

- Taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya 
varılamaz veya tahkim sözleşmesinde ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm 
bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına 
yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun ücreti, her yıl Adalet Bakanlığınca 
ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri  alınarak hazırlanan 
ücret tarifesine göre belirlenir. 

- Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça başkanın ücreti,  hakemlerden her birine ödenecek 
hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır. 

- Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması hallerinde ek hakem ücreti 
ödenmez. 

Tahkimde Yargılama Usulü 

1) Hakemlerin sayısı ve seçimi  
- Taraflar, hakemin sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak, bu sayı tek olmalıdır. Hakemlerin 

sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir. Hakem birden fazla kişi ise en az 
birinin kendi alanında en az 5 yıl kıdeme  sahip olması gerekir. 

- Yabancılarda hakem seçilebilir; ama hakimler hakem olamazlar. 
- Taraflar, hakem veya hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta serbesttir. Taraflarca aksi 

kararlaştırılmamışsa hakem seçiminde aşağıdaki usul uygulanır: 
a) Ancak gerçek kişiler hakem seçilebilir. 
b) Tek hakem seçilecek ise ve taraflar hakem seçiminde anlaşamazlarsa hakem, taraflardan 

birinin talebi üzerine mahkeme tarafından seçilir. 
c) Üç hakem seçilecek ise taraflardan her biri bir hakem seçer; bu şekilde seçilen iki hakem 

üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın bu yoldaki talebinin kendisine 
ulaşmasından itibaren bir ay içinde hakemini seçmezse veya tarafların seçtiği iki hakem 
seçilmelerinden sonraki bir ay içinde üçüncü hakemi belirlemezlerse, taraflardan birinin talebi 
üzerine mahkeme tarafından hakem seçimi yapılır. Üçüncü hakem, başkan olarak görev 
yapar. 

d) Üçten fazla hakem seçilecek ise son hakemi seçecek olan hakemler yukarıdaki bentte 
belirtilen usule göre taraflarca eşit sayıda belirlenir. 

- Hakem seçimi konusundaki uyuşmazlıklar mahkemece karara bağlanır ve bu kararlara karşın 
temyiz yoluna başvurulamaz. 

- Hakemlerden birinin görevi herhangi bir sebeple sona ererse, onun yerine seçimindeki usul 
uygulanarak yeni bir hakem seçilir. Tahkim sözleşmesinde hakemin veya hakem kurulunu 
oluşturan hakemlerin ad ve soyadları belirtilmiş ise hakemin, hakem kurulunun  ya da kurulun 
karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak sayıda hakemin görevinin herhangi bir sebeple sona 
ermesi halinde, tahkim de sona erer. 

- Bir hakem, hukuki veya fiili sebeplerle görevini hiç ya da zamanında yerine getiremediği 
takdirde hakemlik görevi, çekilme veya tarafların bu yönde anlaşmaları suretiyle sona erer. 

- Taraflardan her biri, hakemin çekilmesini gerektiren sebeplerin varlığı konusunda aralarında 
uyuşmazlık olursa, mahkemeden hakemin yetkisinin sona erdirilmesi konusunda karar 
verilmesini isteyebilir. Mahkemenin vereceği karar kesindir. Hakemin görevinden çekilmesi 
veya diğer tarafın hakemin yetkisinin sona ermesine muvafakat etmesi, hakemin ret 
sebeplerinin varlığının kabulü anlamına gelmez. 

Hakemlerin Çekinmesi ve Reddi Usulü 



- Hakemler hakimler gibi tarafsız ve bağımsız davranmalıdır. Kendisine hakemlik önerilen 
kimse, bu görevi kabul etmeden önce tarafsızlık ve bağımsızlığından şüphe edilmeyi haklı 
gösteren durum ve koşulları açıklamak zorundadır. Taraflar önceden bilgilendirilmemiş 
oldukları takdirde hakem, daha sonra ortaya çıkan durumları da gecikmeksizin taraflara 
bildirir. 

- Hakem, taraflarca kararlaştırılan niteliklere sahip olmadığı, taraflarca kararlaştırılan tahkim 
usulünde öngörülen bir ret sebebi  mevcut bulunduğu veya tarafsızlığından şüphe edilmeyi 
haklı gösteren durum ve koşullar gerçekleştiği takdirde reddedilebilir. Taraflardan birisinin 
kendisinin atadığı veya atanmasına katıldığı hakemi reddetmesi, yalnızca hakemin atanma 
tarihinden sonra öğrenilen ret sebeplerine dayanılarak yapılabilir. 

- Taraflar, hakemin reddi usulünü serbestçe kararlaştırabilirler. 
- Hakemi reddetmek isteyen taraf, hakemin veya hakem kurulunun seçiminden ya da hakemin 

reddi talebinde bulunabileceği bir durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten itibaren iki hafta 
içinde ret talebinde bulunabilir ve bu talebini karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Reddedilen 
hakem kendiliğinden çekilmez veya diğer taraf reddi kabul etmez ise ret hakkında, hakem 
kurulunca karar verilir. 

- Hakem kurulundan bir veya birden çok hakemin reddini isteyen taraf, ret talebini  ve 
gerekçesini hakem kuruluna bildirir. Ret talebinin kabul edilmediğini öğrenen taraf, bu 
tarihten itibaren karara karşı bir ay içinde mahkemeye başvurarak bu kararın kaldırılmasını ve 
hakem veya hakemlerin reddine ilişkin talep hakkında karar verilmesini isteyebilir. 

- Seçilen hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak 
sayıda hakemin reddi için ancak mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin vereceği kararlara 
karşı temyiz yoluna başvurulamaz. 

- Seçilen hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan kaldıracak 
sayıda hakemin ret talebini mahkemenin kabul etmesi halinde tahkim sona erer. Ancak tahkim 
sözleşmesinde hakem veya hakemlerin isimleri belirlenmemişse yeniden hakem seçimi yoluna 
gidilir. 

Tahkimde Dava Açılması, tahkim süresi ve yargılama 

- Tahkim yeri, taraflarca veya onların seçtiği bir tahkim kurumunca serbestçe kararlaştırılır. Bu 
konuda bir anlaşma yoksa tahkim yeri, hakem veya hakem kurulunca olayın özelliklerine göre 
belirlenir. Hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasının gerektirdiği durumlarda önceden 
taraflara bildirmek kaydıyla bir başka yerde de toplanabilir; duruşma, keşif gibi benzeri 
işlemleri de yapabilir. 

- Taraflar aksini kararlaştırmadıkça tahkim davası ne zaman açılmış sayılır: 
1- hakemlerin seçimi için mahkemeye veya tarafların sözleşmesine göre hakem seçecek olan 

kişi, kurum veya kuruluşa başvurulduğu ve eğer sözleşmeye göre hakemlerin seçimi iki tarafa 
ait ise davacının hakemini seçip kendi hakemini seçmesini diğer tarafa bildirdiği tarihte  
açılmış olur. 

2- Sözleşmede hakem veya hakem kurulunu oluşturan hakemlerin ad ve soyadları belirtilmiş ise 
uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi talebinin karşı tarafça alındığı tarihte açılmış 
sayılır. 

3- Taraflardan biri, mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almış ise iki hafta 
içinde  tahkim davasını açmak zorundadır. Aksi halde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz 
kendiliğinden ortadan kalkar. 

- Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, bir hakemin görev yapacağı davalarda hakemin seçildiği, 
birden çok hakemin görev yapacağı davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının 
düzenlediği tarihten itibaren bir yıl içinde, hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar 
verilir. Tahkim süresi, tarafların anlaşmasıyla; anlaşamamaları halinde ise taraflardan birinin 
başvurusu üzerine mahkemece uzatılabilir. Mahkemenin, bu konudaki kararı kesindir. 



- Taraflarca kararlaştırılan  veya hakem tarafından belirlenecek süre içinde, davacı tahkim 
şartını veya sözleşmesiyle birlikte varsa esas sözleşme ile iddiasını dayandırdığı vakıaları ve 
talebini; davalı ise savunmasını ve dayandığı vakıaları dilekçeyle hakem veya hakem  
kuruluna sunar. 

- Taraflar, aksini kararlaştırmış olmadıkça, tahkim yargılaması sırasında iddia veya 
savunmalarını değiştirebilir veya genişletebilirler. Ancak, hakem veya hakem kurulu, bu 
işlemin gecikerek yapılmış olduğunu veya diğer taraf için haksız bir şekilde büyük zorluk 
yarattığını ve diğer durum ve koşulları dikkate alarak, böyle bir değişiklik veya genişletmeye 
izin vermeyebilir. İddia veya savunma tahkim sözleşmesinin kapsamı dışına çıkacak şekilde 
değiştirilemez veya genişletilemez. 

- Hakem veya hakem kurulu, delillerin ikamesi, sözlü beyanlarda bulunulması veya bilirkişiden 
açıklama istenmesi gibi sebeplerle duruşma yapılmasına karar verebileceği gibi; yargılamanın 
dosya üzerinden yürütülmesine de karar verebilir. 

- Taraflar, aksini kararlaştırmadıkça, hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi 
üzerine yargılamanın uygun aşamasında duruşma yapılmasına karar verir. 

- Tahkim yargılamasında, mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili 
mahkeme tahkim yeri bölge adliye mahkemesidir. Tahkim yeri belirlenmemiş ise  görevli 
ve yetkili mahkeme, davalının Türkiye’ deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya işyeri bölge 
adliye mahkemesidir. 

Tahkimde ihtiyati tedbir ve delil tespiti kararlarının verilmesi 

- Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem kurulu, taraflardan 
birinin talebi üzerine, bir ihtiyati tedbirin alınmasına veya delil tespitine karar verebilir. 
Hakem veya hakem kurulu, ihtiyati tedbir kararı vermeyi, uygun bir teminat verilmesine bağlı 
kılabilir. 

- Hakem veya hakem kurulunun ya da taraflarca görevlendirilecek bir başka kişinin zamanında 
veya etkin olarak hareket edemeyecek olduğu hallerde, taraflardan biri ihtiyati tedbir veya 
delil tespiti için mahkemeye başvurabilir. Bu haller mevcut değil ise mahkemeye başvuru, 
sadece hakem veya hakem kurulundan alınacak izne veya tarafların bu konudaki yazılı 
sözleşmesine dayanılarak yapılır. 

- Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin talebi üzerine 
mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı, aksine karar verilmedikçe, hakem veya hakem kurulu 
kararının icra edilebilir hale gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu kararının icra 
edilebilir hale gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu tarafından reddedilmesi 
halinde kendiliğinden ortadan kalkar. 

Hakem kurulunun karar vermesi 

- Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakem kurulu oy çokluğuyla da karar verebilir. 
- Taraflar veya hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse, hakem kurulu başkanı, 

yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilir. 
- Hakem veya hakem kurulu, ancak tarafların açıkça yetkili kılmış olmaları şartıyla hakkaniyet 

ve nasfet kurallarına göre veya dostane çözüm yoluyla karar verebilir. 

Hakem kararlarına karşı  kanun yolları 

- Hakem kararına karşı yalnızca bir ay içinde iptal davası açılabilir. Bu süre hakem kararının 
veya tavzih, düzeltme ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren 
işlemeye başlar. Hakem kararlarına karşı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. İptal 
davası, tahkim yerindeki mahkemede açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür. 

- Bu davayı açmanın şartları şunlardır: 



a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin geçersiz 
olduğu, 

b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen veya bu kısımda öngörülen 
usule uyulmadığı, 

c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği, 
d) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar 

verdiği, 
e) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği veya 

talebin tamamı hakkında karar vermediği ya da yetkisini aştığı, 
f) Tahkim yargılamasının , usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması 

halinde, bu kısımda yer alan hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu durumun kararın 
esasına etkili olduğu, 

g) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmediği, 
h) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli 

olmadığı, 
i) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu, tespit edilirse, hakem kararları iptal edilebilir. 
- İptal talebi, davaya bakan mahkeme aksine karar vermedikçe, dosya üzerinden incelenerek 

karara bağlanır. 
- İptal davası hakkında verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz 

incelemesi, bu maddede yer alan iptal sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve ivedilikle karara 
bağlanır. Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. 

- Tahkimde olağanüstü kanun yolu olarak yargılamanın iadesi düzenlenmiştir. Devlet 
yargılamasındaki yargılamanın iadesine ilişkin hükümler, niteliğine uygun düştüğü şekilde 
tahkime de uygulanır. 

- Yargılamanın iadesi davası mahkemede görülür. 
- Yargılamanın iadesi talebi kabul edilirse mahkeme, hakem kararını iptal eder ve uyuşmazlığı 

yeniden bir karar verebilmesi için yeni hakeme veya hakem kuruluna gönderir. 

 

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) 

- Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda 
yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin 
elektronik ortamda gerçekleştirildiği hallerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve 
saklanır. 

Disiplin Para Cezası  

- Bu kanun anlamında disiplin para cezasından maksat, yargılamanın düzenli bir biçimde işleyişini 
sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla verilen, verildiği anda kesin olan ve derhal infazı 
gereken para cezasıdır. Bu ceza, seçenek yaptırımlara çevrilemez ve adli sicil kayıtlarında yer 
almaz. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

           


