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Önsöz
Medenî usul hukukunun amac›, özel hukuk alan›nda kiflilere sa¤lanan sübjektif

haklar›n gerçeklefltirilmesini sa¤lamakt›r. Söz konusu bu haklar› ihlâl yahut inkâr edi-
len ya da tehlikeye düflürülen kifliler, hukukî korunma talebiyle mahkemelere müra-
caat ederler. Egemenlik yetkisinin bir görünümü ve soyut hukuk kurallar›n›n yarg›-
sal usuller çerçevesinde somut olaya uygulanmas› olan yarg› yetkisi, Anayasa’n›n 9.
maddesi gere¤ince, Türk Milleti ad›na, ba¤›ms›z mahkemelerce kullan›l›r. Ba¤›ms›z
mahkemelerce yürütülen yarg›sal faaliyetin bafllamas›, sürdürülmesi, tâbi oldu¤u fle-
kil kurallar›; hâkimin, taraflar›n ve yarg›lama faaliyetine kat›lan üçüncü kiflilerin hak,
yetki ve yükümlülükleri; uyuflmazl›k konusunun ayd›nlat›labilmesi için gerekli olan
vak›alar›n ne flekilde ispat edilebilece¤i; mahkemelerin ne tür kararlar verebilece¤i
ve nihayet mahkemelerin kararlar›na karfl› hangi hukukî yollara baflvurulabilece¤i gi-
bi temel konular yan›nda, geçici hukukî korumalar, tahkim, alternatif uyuflmazl›k çö-
zümü gibi konular medenî usul hukukunun konusunu ve uygulama alan›n› olufltur-
maktad›r. Aç›kö¤retim Fakültesi Adalet Önlisans Program› için haz›rlanan bu kitap,
yukar›daki konular hakk›nda ö¤rencilerimizin önlisans düzeyindeki bilgi ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere ve uzaktan e¤itim tekni¤ine uygun olarak haz›rlanm›flt›r. 

Medenî usul hukuku alan›n› düzenleyen temel kanun, 4 Ekim 1927 tarihinde
yürürlü¤e giren 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu idi. Yürürlü¤e
girdi¤i tarihten sonra, ihtiyaçlar do¤rultusunda, pek çok kez de¤ifltirilen bu Ka-
nun, 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren yürürlükten kalkarak, yerini, 6100 say›l› Hu-
kuk Muhakemeleri Kanunu’na b›rakmaktad›r. Bu durum, Adalet Önlisans Progra-
m›nda daha önce okutulan ve sayg›de¤er hocam›z Doç. Dr. Halûk KONURALP ta-
raf›ndan kaleme al›nm›fl olan Medenî Usûl Hukuku ders kitab›n›n yenilenmesi zo-
runlulu¤u ortaya ç›karm›flt›r. 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanununun hü-
kümleri, tamamlanm›fl ifllemleri etkilememek ve Kanunun yürürlü¤üne iliflkin özel
hükümler sakl› kalmak kayd›yla, 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren derhal yürürlü-
¤e girecektir (HMK m. 448; m. 451). Belirtmeliyiz ki, kanun yollar› bak›m›ndan,
bölge adliye mahkemelerinin Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve bafllama tari-
hine kadar, 1086 say›l› Kanunun temyize iliflkin yürürlükteki hükümlerinin uygu-
lanmas›na devam edilecektir. Bununla beraber bölge adliye mahkemelerinin ya-
k›n zamanda göreve bafllayaca¤› düflüncesiyle bu kitab›n kanun yollar›na iliflkin
bölümü 6100 say›l› Kanunun istinaf, temyiz ve yarg›laman›n iadesi yollar›na ilifl-
kin hükümlerine göre yaz›lm›flt›r. 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 1086
say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun temel yap›s›n› ve anlay›fl›n› muha-
faza etmekle birlikte, yeni bir sistematik ile günümüzün ihtiyaçlar›na cevap vere-
cek yeni kurum ve kurallar da getirmifltir. Elinizdeki bu çal›flma, 6100 say›l› Hu-
kuk Muhakemeleri Kanunu esas al›nmak suretiyle, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Medenî Usûl ve ‹cra ‹flâs Hukuku Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Murat ATALI taraf›ndan kaleme al›narak, yeniden haz›rlanm›flt›r. Ortaya ç›kan ese-
rin, baflta ö¤renciler olmak üzere, tüm okuyuculara faydal› olmas›n› dileriz.

Bu eseri, Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesinin e¤itim ve ö¤retim çal›flma-
lar›na önemli katk›lar sunmufl, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uzun y›llar
ders vermifl ve binlerce ö¤renci yan›nda pek çok araflt›rmac›n›n da yetiflmesine büyük
bir özveriyle katk› sa¤lam›fl olan, asistanl›¤›n› yapm›fl olmaktan büyük bir onur ve gu-
rur duydu¤um, 20 Nisan 2008 tarihinde ebediyete u¤urlad›¤›m›z, çok de¤erli hoca-
m›z, merhum Doç. Dr. Halûk KONURALP’in aziz hat›ras›na ithaf ediyoruz.

Eskiflehir, Temmuz 2011 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Medenî usûl hukuku kavram›n› aç›klayabilecek,
Menfaat, hak, uyuflmazl›k, uyuflmazl›klar›n çözümü ve yarg› kavramlar›n›
aç›klayabilecek ve iliflkilendirebilecek,
Yarg› örgütü içinde yer alan yarg› kollar›n› ve adli yarg› kapsam›nda bulunan
ilk derece mahkemelerini, üst mahkemeleri ve yüksek mahkemeyi listeleye-
bilecek,
Medenî usûl hukukunun konusunu, amac›n› ve kaynaklar›n› aç›klayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 
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• Yarg› örgütü
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• ‹hkak› hak
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MEDENÎ USÛL HUKUKU



G‹R‹fi
‹nsan, do¤as› gere¤i, ancak toplum içinde yaflayabilen bir varl›kt›r. Onun bu özel-
li¤i, hem ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabilmesi aç›s›ndan kaç›n›lmaz, hem de sosyallik iç-
güdüsünün sonucudur. Toplum halinde yaflaman›n ihtiyaçlar›n ve içgüdülerin
yönlendirmesiyle ortaya ç›k›fl›, hayvan topluluklar›nda da rastlanan bir durumdur.
Ancak, insan aç›s›ndan farkl› olan hususlar›n en önemlilerinden birisi, söz konusu
birlikte yaflay›fl›n ak›l, bilinç ve estetik de¤erler taraf›ndan yönlendirilmesidir.

Toplum halinde yaflayan insanlar, bir k›sm› kendilerini buna yönlendiren se-
beplerin do¤al sonucu, bir k›sm› ise bu halde yaflayabilmenin anlaml›, sa¤l›kl› ve
sürekli oluflunu temin amac›na yönelmifl iliflkiler içine girerler. Bu iliflkiler bir taraf-
tan kendileri aras›nda, bir taraftan da oluflturduklar› topluluklar aras›nda kurulur.
Toplum halinde yaflayan insanlar›n oluflturdu¤u en basit ve küçük topluluk aile, en
örgütlü ve büyük topluluk ise devlettir.

‹nsanlar›n toplum halinde yaflay›fllar› s›ras›nda, gerek birbirleriyle ve gerekse -ai-
leden devlete kadar- oluflturduklar› topluluklarla olan iliflkilerinin bir düzen içinde
sürdürülebilmesi için birçok kurala ihtiyaç vard›r. Bu kurallar bütünü, sosyal düzen
kurallar› olarak adland›r›l›r. Bunlar, hukuk, din, ahlak, örf ve âdet ve görgü kuralla-
r›d›r. Söz konusu kategorilerin her biri için ayr› bir müeyyide türünden söz etmek
mümkündür. Bununla birlikte, bunlardan sadece hukuk kurallar›n›n riayet görmesi,
kendileri için öngörülmüfl olan müeyyidelerin zorla yerine getirilmesi ayr›cal›¤›yla,
insanlar›n oluflturduklar› en büyük (güçlü) örgütlü topluluk (yap›) olan devletin gü-
vencesine kavuflturulmufltur. Bundan dolay›d›r ki, di¤er sosyal düzen kurallar› bafl-
kaca topluluklarda da mevcut olabildikleri halde, hukuk, ancak devlet haline gele-
bilmifl topluluklarda varl›k kazanabilmifl ve mevcudiyetini muhafaza edebilmifltir.

Hukuk kurallar› için öngörülen müeyyideler, kural›n niteli¤i ve düzenledi¤i
alan dikkate al›narak farkl›laflt›r›lm›flt›r. Söz konusu farkl›l›k, bu müeyyideye karar
verilmesi süreci ve bunun uygulan›fl›nda da ortaya ç›kar.

Hukuk kurallar›na riayet edilmemesi halinde öngörülen müeyyidenin uygulanma-
s›na karar verme yetkisi, modern devlet taraf›ndan, s›rf bu maksatla kurulmufl olan
kurumlara b›rak›lm›flt›r. Bir bütün halinde yarg› örgütü ve münferit olarak mahkeme
olarak adland›r›lan söz konusu kurum, hukuk kurallar›na riayet etmemenin bilhassa
devlet ad›na yetki kullanan kamu görevlileri kaynakl› olabilece¤i de dikkate al›narak,
yürütme organ›n›n d›fl›na ç›kar›lmakla kal›nmam›fl, ondan (ve bu arada, temel fonk-
siyonu hukuk kural›n› koyma olan yasama organ›ndan) ba¤›ms›zlaflt›r›lm›flt›r.

Medenî Usûl Hukukuna Girifl

Müeyyide: Bir hukuk
kural›n›n ihlaline tepki
olarak gösterilen ve hukuk
düzeni taraf›ndan öngörülen
cebirdir. 

Özel hukuk: Kiflilerin
birbirleriyle olan iliflkilerini
eflitlik ve irade serbestisi
esas›na göre düzenleyen
hukuk kurallar›n›n
bütünüdür. 



Roma hukukundan itibaren yap›lan “özel hukuk-kamu hukuku” ay›r›m›nda,
özel hukuk alan›na dahil maddi hukuk normlar›n›n öngördükleri haklara riayet-
le yükümlü olanlar›n bunu kendiliklerinden yerine getirmemeleri halinde, güç
kullanma tekelini elinde bulunduran devletin buna müdahale etmeye karar ver-
mek üzere kurdu¤u kurumlar›n (yarg› örgütü-mahkemeler), söz konusu müeyyi-
deye karar verme sürecini düzenleyen kurallar bütününe medenî usûl hukuku
ad› verilmektedir. Söz konusu süreç sonucunda verilen karar›n zorla yerine ge-
tirilmesini düzenleyen kurallar bütününü ifade eden icra ve iflas hukuku da,
esas itibariyle, medenî usûl hukukunun devam› niteli¤inde olmakla birlikte, Türk
hukukunda ayr› bir kanunla düzenleniflinin de etkisiyle, ba¤›ms›z bir hukuk da-
l› haline gelmifltir.

Hukukun dallar›ndan biri olarak medenî usûl hukuku ne anlama gelmektedir? 

GENEL OLARAK YARGI KAVRAMI
K›ta Avrupas› hukuk sistemine dahil olan Türk hukukunda, hukuk kurallar›n›n so-
yut ve genel nitelikli olmas› esast›r. Bu kurallar, esas itibariyle, kiflilerle kifliler ve
kiflilerle onlar›n oluflturduklar› di¤er kurumlar aras›ndaki iliflkileri düzenlemekte-
dir. Bu düzenleyiflte, bireysel ve toplumsal menfaatler dikkate al›nmaktad›r. Bir
menfaatin hukuk kural›yla (yapt›r›ma ba¤lanarak) korunmas› (güvence alt›na al›n-
mas›) durumunda, o menfaat hak mertebesine yükselmektedir. Hakk›n temelinde
yer alan menfaatin kiflisel olmas› durumunda özel hukuktan, buna karfl›l›k söz ko-
nusu menfaatin toplumsal olmas› durumunda ise - genel olarak - kamu hukukun-
dan söz edilir.

Hakk›n temelinde menfaatin bulunmas›, bunlar› düzenleyen soyut hukuk ku-
rallar› sayesinde, kiflileraras› ve toplumsal iliflkilerde bir menfaat dengesinin ve bu-
na dayal› sosyal bar›fl›n kurulmas›n› sa¤lar. Dolay›s›yla, bir hakk›n (menfaatin), bu-
na riayet etmeye hukuk kural›yla mecbur k›l›nm›fl kifli taraf›ndan ihlal edilmesi ha-
linde, bir taraftan genel olarak toplumdaki menfaat dengesi ve buna ba¤l› olarak
sosyal bar›fl bozulur; di¤er taraftan, özelde o hakk›n kendisine tan›nm›fl oldu¤u ki-
fliyle (hak sahibi-alacakl›) buna riayet yükümlüsü olan kifli (borçlu) aras›nda bozu-
lan menfaat dengesi sebebiyle uyuflmazl›k ortaya ç›kar. 

‹hlâlin giderilmesi, böylece ortaya ç›kan uyuflmazl›¤›n sona erdirilmesi ve bo-
zulan sosyal bar›fl›n yeniden tesis edilebilmesi için düflünülebilecek iki yöntem
mevcuttur. Bunlardan birincisi, ihlale ba¤lanan müeyyideyi do¤rudan do¤ruya hak
sahibinin kendisinin uygulamas› (bizzat ihkak› hak), di¤eri ise güç kullanma yet-
kisini münhas›ran kendi elinde bulunduran devlete (onun bu ifl için görevlendir-
di¤i organ olan mahkemelere) baflvurmak. Bizzat ihkak› hak, zay›f olan›n müeyyi-
deyi uygulayamamas›, güçlü olan›n ise sübjektif etkilerle afl›r›ya kaçmas› ve böyle-
ce yeni uyuflmazl›klara neden olup sosyal bar›fl› daha fazla bozma tehlikesini ba-
r›nd›rd›¤›ndan, modern devlet taraf›ndan, meflru müdafaa ve zaruret hali gibi çok
s›n›rl› haller d›fl›nda, kural olarak yasaklanm›flt›r. Bunun yerine tarafs›z, güçlü ve
örgütlü bir yap› olan mahkemelere (devlete) baflvurmak, güvenceli, âdil ve etkin
bir yoldur. Devletin bu görevi ve sorumlulu¤u üstlenmesiyle onun yasama ve yü-
rütme yan›nda yarg› ifllevi ortaya ç›km›fl ve modern devlet bu ifllevini, kendi için-
de, s›rf bu amaçla kurdu¤u ba¤›ms›z mahkemelere (yarg› örgütüne) tevdi etmifltir
(Anayasa m. 9).

4 Medenî  Usûl  Hukuku

Kamu hukuku: Devletin
teflkilat›n›, devlet ile bir
baflka devlet veya devlet ile
bireyler aras›ndaki hukuki
iliflkileri düzenleyen hukuk
kurallar›n›n bütünüdür. 

Maddi hukuk: Haklar›n
gerçek içeriklerini
düzenleyen, medenî hukuk,
borçlar hukuku, ticaret
hukuku gibi hukuk dallar›n›
oluflturan kurallar›n
bütünüdür. 
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Uyuflmazl›k: Bir hakk›n
varl›¤›, kapsam› ve
sonuçlar› hakk›nda meydana
gelen ve taraflarca sulh
olmak suretiyle veya di¤er
bar›flç›l yollarla çözülmesi
mümkün olmayan
anlaflmazl›kt›r. 

Bizzat ihkak› hak: Haklar›
ihlal edilen kiflilerin, bu
haklar›n› bizzat zor
kullanarak elde etmeleri
veya korumalar›d›r. 



Uyuflmazl›klar›n devletin ba¤›ms›z yarg› organlar› taraf›ndan çözülmesine ihtiyaç duyul-
mas›n›n sebebi nedir?

Bu çerçevede, yarg› kavram›n›, “soyut hukuk kurallar›n›n, ba¤›ms›z ve tarafs›z
mahkemeler taraf›ndan, somut bir uyuflmazl›¤›n giderilmesi amac›yla, yarg›sal
usûllere uyularak tatbik edilmesi” olarak tan›mlamak mümkündür.

YARGI KOLLARI VE YARGILAMA HUKUKU
Soyut hukuk kural›n›n korudu¤u menfaatin (hakk›n) bireysel yahut toplumsal ni-
teli¤ine ba¤l› olarak onun mahkemeler eliyle korunmas›nda uygulanacak olan
usûlün (yöntemin) de farkl›laflt›r›lmas›, bu koruman›n etkinli¤i bak›m›ndan ço¤u
zaman kaç›n›lmazd›r. Öte yandan, söz konusu nitelik, korumada bireysel yahut
kamusal iradenin önem tafl›mas› aç›s›ndan da dikkate al›nmak gerekir. Belirtilen
bu iki yön yan›nda baflkaca baz› kriterler de kullan›lmak suretiyle yap›lan s›n›flan-
d›rmada, nitelikleri aç›s›ndan bir bütün teflkil eden dava ve ifllerin ayr› bir yarg›la-
ma usûlüne tâbi k›l›nmas›yla oluflturulan bütünlü¤e yarg› kolu ad› verilmektedir.
Türk hukukunda yedi farkl› yarg› kolunun bulundu¤u söylenebilir. Bunlar; anaya-
sa yarg›s›, adli yarg›, idari yarg›, askeri yarg›, hesap yarg›s›, seçim yarg›s› ve niha-
yet uyuflmazl›k yarg›s›d›r (Bkz. fiema 1.1).

Yarg› kolu kavram›n› aç›klayarak, Türk hukukundaki yarg› kollar›n› listeleyiniz. 

Ayr› bir yarg› kolundan söz edebilmek için mutlaka ayr› bir mahkeme örgütlen-
mesinin varl›¤› aranmaz. Bundan dolay›d›r ki, sadece yarg› örgütlenmesinden ha-
reketle yarg› kolu ay›r›m› yapmak mümkün de¤ildir. Ancak, ço¤unlukla her bir
yarg› kolunun ayr› bir mahkeme örgütlenmesine sahip oldu¤u görülmektedir. Ay-
r›ca, uyuflmazl›klar›n niteli¤i, korunan menfaat ve uygulanan yarg›lama usûlü dik-
kate al›nd›¤›nda ayr› bir yarg› kolu oldu¤unun kabulü kaç›n›lmaz bulunan (genel)
ceza yarg›s›, Türk hukukunda, mahkeme örgütlenmesinden hareket edilerek, ge-
leneksel olarak adli yarg› içinde konumland›r›lmaktad›r. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, kamu hukuku-özel hukuk ay›r›m›nda, özel
hukuk alan›na giren hukuk dallar›nda düzenlenmifl olan hukuki iliflkilerden kay-
naklanan uyuflmazl›klar›n, hukuk mahkemelerince, medenî usûl hukuku taraf›n-
dan öngörülen yöntemler dahilinde çözümlenmesi, adli yarg›n›n “medenî yarg›
(hukuk yarg›s›)” (alt) kolu olarak adland›r›lmaktad›r.

Medenî yarg› alan›na giren uyuflmazl›klar›n mahkemeler eliyle çözümünde uy-
gulanacak olan yöntem ayr› bir hukuk disiplinidir. Bu disiplin, Türk hukukunda,
medenî usûl hukuku olarak adland›r›lmaktad›r. Ancak, yarg›lama faaliyetinde, uy-
gulanacak usûlün (yöntemin) yan› s›ra, yarg› örgütü, mahkemelerin görev ve yet-
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YARGI KOLLARI

UYUfiMAZLIK
YARGISI

UYUfiMAZLIK
YARGISI

SEÇ‹M
YARGISI

ANAYASA
YARGISI

‹DAR‹
YARGI

ADL‹
YARGI

HESAP
YARGISI

ASKER‹
YARGI

Yarg› Kollar›
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kisi, yarg›lama faaliyetine kat›lacak olan kiflilerin personel rejimi, tebligat ve harç-
lar gibi pek çok husus da gündeme gelmektedir. Söz konusu bütün yönleri ifade
etmek üzere “yarg›lama hukuku” tabiri kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla, medenî usûl
hukuku asl›nda yarg›lama hukukunun bir alt dal›d›r. Ancak, Türk hukukunda, bu
tabirlerden biri di¤eri yerine kullan›lmaktad›r. Öte yandan, yarg›lama hukukuna
dahil olan di¤er alanlar ço¤u zaman ayr› bir dersin konusu yap›lmad›¤›ndan, me-
denî usûl hukuku dersleri içinde onlara da yer verilmektedir.

YARGI ÖRGÜTÜ
Egemenli¤in kullan›m biçimlerinden birini teflkil eden yarg› yetkisi, Anayasan›n 9.
maddesi gere¤ince ba¤›ms›z mahkemelere b›rak›lm›flt›r. Söz konusu yetkiyi kulla-
nacak olan mahkemelerin kurulufl ve örgütlenifli, çal›flmalar›na iliflkin d›fl flartlar›n
belirlenmesi ve yarg›lama faaliyetine do¤rudan yahut dolayl› flekilde kat›lan kiflile-
rin statüleri ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi; ayr›ca, verilen kararlar›n yerine
getirilmesiyle görevli k›l›nm›fl cebrî icra organlar›n›n kurulufl ve iflleyifli, yarg› örgü-
tü olarak adland›r›lmaktad›r.

Anayasan›n 142. maddesi gere¤ince, mahkemelerin kuruluflu, görev ve yetkile-
ri, iflleyifli ve yarg›lama usûlleri kanunla düzenlenir. Bu düzenlemenin bir sonucu
olarak, yarg› ifllevini yerine getirecek olan mahkemelerin kuruluflunun kanunla
düzenlenmesi yeterli olup, ayr›ca anayasal bir düzenlemeye gerek bulunmamakta-
d›r. Bununla birlikte, Anayasa, Üçüncü K›s›m, Üçüncü Bölüm (II. Yüksek Mahke-
meler) içinde yüksek mahkemeleri düzenlemifltir. Genellikle ilk derecede (ve ay-
r›ca kuruldu¤u yarg› kollar›nda istinaf derecesinde) verilen nihai kararlar›n huku-
ka uygun olup olmad›¤›n› kontrol eden ve böylece ilgili yarg› kolu aç›s›ndan ülke-
de içtihat birli¤inin sa¤lanmas› görevini yerine getiren mahkemeler yüksek mah-
keme olarak adland›r›lmaktad›r. Anayasaya göre yüksek mahkemeler flunlard›r:
Anayasa Mahkemesi (AY m. 146 vd.), Yarg›tay (AY m. 154), Dan›fltay (AY m. 155),
Askeri Yarg›tay (AY m. 156), Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi (AY m. 157) ve
Uyuflmazl›k Mahkemesi (AY m. 158). Buna karfl›l›k, somut uyuflmazl›¤›n dava yo-
luyla ilk önce kendisine götürüldü¤ü, tahkikat ve yarg›lama yaparak uyuflmazl›k
hakk›nda hüküm veren ilk derece mahkemelerinin ve ilk derece mahkemelerince
verilen kararlar›n hem hukuk hem de vak›a aç›s›ndan do¤ruluk denetiminin yap›l-
d›¤› istinaf derecesinde yer alan mahkemelerin kuruluflunun ve iflleyiflinin düzen-
lenmesi, Anayasan›n sözü edilen 142. maddesi gere¤ince, kanunlara b›rak›lm›flt›r.

Türk hukukunda mahkemelerin kuruluflu, görev ve yetkileri ile yarg›lama usûllerinin Ana-
yasada düzenlenmesi zorunlu mudur? 

Medenî yarg›n›n da içinde yer ald›¤› adli yarg› aç›s›ndan, ilk derece ve istinaf
derecesinde yer alan mahkemelerin kuruluflu ve iflleyifli ile görev ve yetkileri 5235
say›l› Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuru-
lufl, Görev ve Yetkileri Hakk›nda Kanun taraf›ndan düzenlenmektedir. Bunun ya-
n›nda, baz› özel veya genel (temel) kanunlarda da, ilk derece mahkemelerinin ku-
ruluflu hakk›nda düzenlemeler mevcuttur. 

Adli yarg›n›n medenî yarg› alan›nda ilk derecede görev yapan mahkemelerine
hukuk mahkemeleri ad› verilmektedir. Önlerine dava yoluyla gelen uyuflmazl›k-
lara ilk önce bakan bu mahkemeler de genel mahkemeler ve özel mahkemeler
fleklinde iki gruba ayr›lmaktad›r. Bakacaklar› dava ve ifller belli kifli yahut ifl grup-
lar›na göre s›n›rland›r›lmam›fl bulunan, bilakis, medenî yarg› alan›na dahil olup
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Nihai karar: Hâkim davay›
yürütmek ve sonland›rmak
amac›yla çeflitli kararlar
verir. Hâkim verdi¤i karar ile
davadan (iflten) el çekmiyor
ve uyuflmazl›k çözme
faaliyetine devam ediyorsa
bu tür kararlara ara karar
denir. Buna karfl›l›k, iflten el
çekiyor ve davay› görmeye
devam etmiyorsa, bu tür
kararlara nihai karar denir. 

Bölge adliye mahkemesi:
Bölge adliye mahkemesi,
adli yarg› kolunda ilk derece
mahkemeleri taraf›ndan
verilen, kesinleflmemifl karar
ve hükümlerin iptal edilmesi
veya de¤ifltirilmesi amac›yla
yap›lan istinaf baflvurular›n›
inceleyen bir üst
mahkemedir. ‹kinci derece
mahkemesi olup, ilk derece
mahkemesinin kararlar›n›
hem hukuka uygunluk hem
de vak›a tespitlerinin do¤ru
olup olmad›¤› aç›s›ndan
denetler.



bir özel mahkemenin görevine girmeyen bütün uyuflmazl›klara bakmakla görevli
k›l›nan mahkemeler genel mahkeme olarak tan›mlanmaktad›r. Bunlar, her il mer-
kezi ile bölgelerin co¤rafi durumu ve ifl yo¤unlu¤u dikkate al›narak belirlenen il-
çelerde Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun olumlu görüflü al›narak kurulan
sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleridir (5235 s.K. m. 4, m. 5). Bunlar›n ya-
n›nda, her biri, bir özel kanuna yahut bir genel (temel) kanun içindeki özel dü-
zenlemeye dayan›larak kurulan özel mahkemelerin bakacaklar› dava ve ifller, bel-
li kifli yahut ifl gruplar›na göre belirlenmifl olup, kurulmad›klar› yerlerde bu mah-
kemelerin görevine giren dava ve ifller de genel mahkemelerce görülür. Medeni
yarg› alan›nda ilk derecede görev yapan özel mahkemeler flunlard›r: aile mahke-
meleri, fikrî ve s›naî haklar hukuk mahkemeleri, icra mahkemeleri, ifl mahkeme-
leri, kadastro mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri (Bkz.
fiema 1.2).

Adli yarg› kolunda, ilk derece düzeyinde görevli olan genel ve özel mahkemeleri listeleyiniz?

‹lk derece mahkemelerinden verilen kararlar›n hukuka ayk›r› ve yanl›fl olmas›
ihtimali her zaman mevcuttur. Bunu göz önünde bulunduran kanun koyucu, ayn›
zamanda hak arama özgürlü¤ünün de bir gere¤i olarak, ilk derecede verilen karar-
lar›n denetiminin yap›ld›¤› kanun yollar› için ayr› bir mahkeme örgütlenmesine git-
mifltir. Buna göre, Adalet Bakanl›¤›nca, bölgelerin co¤rafi durumlar› ve ifl yo¤un-
lu¤u göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde, ilk derecede verilen ve ve-
rildi¤i anda kesin olmayan nihai kararlar›n hukuk ve vak›a aç›s›ndan kanun yolu
denetiminin (istinaf incelemesinin) yap›ld›¤› bölge adliye mahkemeleri kurulur
(5235 s.K. m. 25/I).

Bölge adliye mahkemelerince verilip, verildi¤i anda kesin olmayan nihai karar-
lar›n hukuka ayk›r› ve yanl›fl olmas› ihtimaline karfl›, bunlar›n hukuk aç›s›ndan ka-
nun yolu (temyiz) denetiminin yap›lmas› ve ayr›ca ülkede içtihat birli¤inin sa¤lan-
mas› amac›yla kurulmufl olan Yarg›tay (AY m. 154; 2797 s. YK m. 1), adli yarg›ya
iliflkin yarg› örgütlenmemizde en üst mahkeme konumundad›r.
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‹LK DERECE
HUKUK MAHKEMELER‹

GENEL MAHKEMELER ÖZEL MAHKEMELER

SULH HUKUK MAHKEMES‹

ASL‹YE HUKUK MAHKEMES‹

TÜKET‹C‹ MAHKEMES‹

‹fi MAHKEMES‹

KADASTRO MAHKEMES‹

A‹LE MAHKEMES‹

F‹KR‹ VE SINA‹ HAKLAR
HUKUK MAHKEMES‹

‹CRA MAHKEMES‹

ASL‹YE T‹CARET MAHKEMES‹

Adli Yarg› ‹lk
Derece Hukuk
Mahkemeleri

Kanun yolu: Bir davan›n
taraflar›na veya çekiflmesiz
yarg› iflleri bak›m›ndan ilgili
olan herkese tan›nm›fl olan
ve dava sonunda mahkeme
taraf›ndan verilen karara
yanl›fl oldu¤u gerekçesiyle
karfl› ç›karak, karar›n
incelenmesini ve
de¤ifltirilmesini sa¤lamaya
yönelik bir hukuki çaredir. 



Yarg›tay›n resmi ‹nternet sayfas›na http://www.yargitay.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz. 

Yarg› örgütü hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Muhammet ÖZEKES ve Emel HANA⁄ASI,
Yarg› Örgütü ve Tebligat Hukuku, (Ed. Do¤an Gökbel), Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim
Fakültesi Yay›nlar›, Eskiflehir 2012.

MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KONUSU AMACI VE
KAYNAKLARI

Medenî Usûl Hukukunun Konusu
Maddi hukukun kiflilere tan›d›¤› haklar ve getirdi¤i yükümlülüklere riayet konu-
sunda bir uyuflmazl›k ç›kmas› durumunda, bunun, yarg› yetkisini Türk milleti ad›-
na kullanmak üzere kurulmufl olan ba¤›ms›z ve tarafs›z mahkemelerce çözümlen-
mesi as›ld›r. Anayasa ve ilgili kanunlarca öngörülen flekilde yap›land›r›lm›fl bulu-
nan yarg› örgütü içinde yer alan bir mahkemenin, medenî yarg›ya iliflkin bir uyufl-
mazl›¤› çözümünün bir yarg›sal faaliyet olarak nitelendirilebilmesi için, bunun yar-
g›sal usûller çerçevesinde gerçeklefltirilmesi gerekir. Bu ifadedeki “usûl” kelimesi
bizi medenî usûl hukukuna götürmektedir. fiöyle ki, özel hukuka iliflkin uyuflmaz-
l›klar›n adli yarg› kolunun medenî yarg› alan›nda görev yapmak üzere kurulmufl
bulunan mahkemelerce hangi usûl ve esaslar çerçevesinde çözümlenece¤ini dü-
zenleyen kurallar›n bütünü medenî usûl hukukunu oluflturmaktad›r.

Medenî yarg› alan›nda bir mahkemenin bir uyuflmazl›¤› çözmek amac›yla ona
el atabilmesi için, bunun öncelikle o mahkemenin önüne getirilmesi gerekir (HMK
m.24/I). Öte yandan, özel hukuk alan›ndaki baz› kanunlar, bazen yeni bir hukuki
durumun yarat›lmas› için mahkeme karar›n› flart k›lmaktad›r. Keza, özel hukuka
iliflkin baz› hallerde bir hakk›n veya hukuki iliflkinin mahkeme karar›yla tespiti ya
da bir geçici hukuki koruma önlemi yahut çekiflmesiz yarg› ifli hakk›nda mahke-
mece karar verilmesi aranmaktad›r. Söz konusu bu hallerde kendisine baflvurulan
mahkemenin, bu baflvuruyu inceleyip karara ba¤lamas› da belli bir usûl dahilinde
gerçekleflecektir. Bir karar vermesi için mahkeme önüne getirilen hususun maddi
hukukun tan›d›¤› bir hak veya getirdi¤i bir yükümlü¤e iliflkin bir uyuflmazl›k ol-
mas› durumunda, ortada bir “dava” söz konusudur. Buna karfl›l›k, karar vermesi
için mahkeme önüne getirilen di¤er hususlara yönelik baflvurular ise “talep” olarak
adland›r›l›r. ‹flte, medenî usûl hukukunun konusunun, bir dava veya talebin mah-
keme önüne getiriliflinden bunun mahkemece karara ba¤lanmas›na kadar olan sü-
recin yöntem aç›s›ndan düzenlenmesine, verilen karar›n kesinleflmesi ile do¤urdu-
¤u sonuçlar›n ortaya konulmas›na dair kurallar›n oluflturdu¤u söylenebilir.

Medenî Usûl Hukukunun Amac› 
Konu, bir yönüyle amac› da içinde bar›nd›rd›¤›ndan, medenî usûl hukukunun
amac›n› da, onun konusundan ba¤›ms›z olarak düflünmek mümkün de¤ildir. Do-
lay›s›yla, medenî usûl hukukunun amac›, esas itibariyle, mahkeme önüne gelen
dava ve taleplerin hukuka uygun ve ak›lc› bir yöntemle karara ba¤lanmas›d›r. Bu
sayede sa¤lanan hukuki güvenlik ve bar›fl ile bunlar›n hizmet etti¤i sosyal bar›fl ise
ikincil amaçlar, daha do¤rusu dolayl› sonuçlard›r.

Karar verme sürecinde önem tafl›yan birçok unsur vard›r. Baflta, (düzenledi¤i
alan, öngördü¤ü sonuç ve bu sonucu kendisine ba¤lad›¤› koflullarla birlikte) esas
al›nan maddi hukuk kural› ile bunun ihtiva etti¤i hakk›n yahut yükümlülü¤ün ni-
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Geçici hukuki koruma: Bir
dava sürecinin bafllat›lmas›,
yürütülmesi ve sona ermesi
belirli bir zaman kesiti
içinde gerçekleflece¤inden,
bu zaman dilimi içinde karfl›
taraf›n veya üçüncü
kiflilelerin kötüniyetli
davran›fllar› nedeniyle ya da
di¤er baflka sebeplerde dava
ile ulafl›lmak istenen
sonucun telafisi mümkün
olmayacak flekilde zarar
görmesini engellemek
amac›yla, kesin hukuki
korunma sa¤lan›ncaya
kadar uygulanabilecek
ihtiyati tedbir ve ihtiyati
haciz gibi tedbirlerin genel
ad›d›r.



teli¤i olmak üzere, ispat ve delillere iliflkin Anayasa ve di¤er kanunlarda yer alan
düzenlemeler, medenî usûl hukukunun amac›n›n her ne pahas›na olursa olsun
maddi gerçeklik temelinde veya adaletli bir karar vermek olamayaca¤›n›n kabulü-
nü gerektirir. Her fleyden önce adalet, verilen karar üzerinde kiflisel ve toplumsal
bir de¤er yarg›s› olmakla sübjektif ve görecelidir. Öte yandan, uygulanmas› gere-
ken maddi hukuk kural›n›n, kiflisel veya toplumsal de¤erlendirmeye göre gayri
âdil olmas› durumunda, o kural› esas almak mecburiyetinde bulunan hâkimin ver-
di¤i karar›n adaletsizli¤inden, yahut böylece ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz olan ada-
letsiz bir karar›n usûl hükümleriyle önlenebilmesinden söz etmek mümkün de¤il-
dir. Aksinin kabulü, usûl hükümlerinin toptan gereksizli¤i ve inkâr› sonucuna gö-
türür. Öte yandan maddi gerçekli¤e ulafl›lmas› da, bazen ispat ve delillere iliflkin
s›n›rlamalar, bazen de dava yahut talebin konusunun niteli¤i gere¤i ilgili tarafa ya-
hut talepte bulunana mahkeme sürecinde de tan›nan tasarruf yetkisi karfl›s›nda,
medenî usûl hukukunun bir amac› olarak kabul edilemez. Buna karfl›l›k, mahke-
meye baflvuranlar›n nas›l bir süreçle karfl›laflaca¤›n›n önceden bilinmesi ve bunun
kural olarak ba¤lay›c› olmas›, hak arama sürecinde önemli bir güvence teflkil eden
belirlili¤i sa¤layacak ve olas› keyfiliklere engel teflkil edecektir. Bundan dolay›d›r
ki, medenî usûl hukukunun en önemli amac›n›n, mahkemenin önüne gelen dava
ve talepleri karara ba¤lamas› sürecinin tâbi oldu¤u kurallar› düzenlemek ve bu
yolla belirlilik sa¤lamak ve keyfili¤in önüne geçmek oldu¤u söylenebilir.

Medenî usûl hukukunun amac› nedir?

Medenî Usûl Hukukunun Kaynaklar›
Bir dava yahut talebin mahkeme önüne getiriliflinden bunun karara ba¤lanmas›na
kadar olan süreç ile verilen karar›n kesinleflmesi ve do¤urdu¤u sonuçlar›n düzen-
lenmesine iliflkin hükümlerin medenî usûl hukukuna iliflkin bulundu¤unu söyle-
mek mümkündür. Bu nitelikteki kurallara öncelikle Anayasada yer verildi¤ini gör-
mekteyiz. Nitekim Anayasan›n yarg› yetkisinin kullan›lmas›na iliflkin 9. madde, hak
arama hürriyetine iliflkin 36. madde ve Cumhuriyetin temel organlar›ndan “yar-
g›”n›n düzenlendi¤i Üçüncü K›s›m Üçüncü Bölüm’de yer alan hükümler (m. 138
vd.) ayn› zamanda medenî usûl hukukunun anayasal düzenlemeleri niteli¤indedir.

Kanuni düzenlemelerin bafl›nda ise 12.01.2011 tarih ve 6100 say›l› Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu (RG., T. 04.02.2011, S. 27836) gelmektedir. 1086 say›l› Hukuk
Usûlü Muhakemeleri Kanununun yerini alarak 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlü¤e gi-
ren bu Kanun, medenî yarg› alan›nda ilk derece mahkemelerindeki yarg›lama ya-
n›nda kanun yolu incelemesi bak›m›ndan da en temel kanun niteli¤indedir. Bunun
yan›nda, bilhassa özel mahkemelerin kuruluflunu düzenleyen kanunlar (örne¤in:
4787 say›l› Aile Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yarg›lama usûllerine Dair Ka-
nun; 5521 say›l› ‹fl Mahkemeleri Kanunu gibi) ile Türk Medenî Kanunu ve Türk Ti-
caret Kanunu gibi temel kanunlarda da, medenî usûl hukukunu ilgilendiren hü-
kümler bulunmaktad›r. Keza, 5235 say›l› Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yetkileri Hakk›nda Kanun, 2797
say›l› Yarg›tay Kanunu, 492 say›l› Harçlar Kanunu ve 7201 say›l› Tebligat Kanunu
gibi, as›l düzenleme alan› farkl› olmakla birlikte medenî usûl hukukunu ilgilendi-
ren hükümler sevketmifl bulunan pek çok kanun vard›r.

Anayasal ve kanuni düzenlemeler yan›nda özellikle zikredilmesi gereken önem-
li bir husus, Yarg›tay kararlar›n›n medenî usûl hukuku aç›s›ndan çok büyük bir
önemi haiz oldu¤udur. Bunlar aras›nda, say›s› pek de az olmayan içtihad› bir-
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Tasarruf yetkisi: Medenî
usûl hukuku bak›m›ndan
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konusu olan hakk›n› talep
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etmemekte, karfl› taraf ile
sulh olmak veya uzlaflmak
suretiyle ya da hakk›ndan
feragat ederek davay›
sonland›rmak konusunda
serbest olmas› anlam›na
gelir. 



lefltirme kararlar› önemli bir yer tutmaktad›r. Yarg›tay Kanununun 45. maddesinin
5. f›kras› gere¤ince, içtihad› birlefltirme kararlar›, benzer hukuki konularda Yarg›-
tay genel kurullar›n›, dairelerini ve adliye mahkemelerini ba¤lar.

Yukar›da verilen kanunlara ve merak etti¤iniz di¤er mevzuata, Mevzuat› Gelifltirme ve Ya-
y›n Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan Mevzuat Bilgi Sisteminden (http://mevzu-
at.basbakanlik.gov.tr/) ulaflabilirsiniz. 
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Medenî usûl hukuku kavram›n› aç›klamak

Hukuk kurallar›na uyulmamas› halinde uygula-
nacak müeyyideye karar verme yetkisi, devlet ta-
raf›ndan, sadece bu amaca hizmet eden ba¤›m-
s›z yarg› organlar›na b›rak›lm›flt›r. Özel hukuk
alan›nda maddi hukuk normlar› ile düzenlenen
haklar›n ihlal edilmesi veya ihlal edilmesi tehli-
kesi ile karfl› karfl›ya kalmas› durumunda, uyufl-
mazl›¤› çözmekle görevli ve yetkili yarg› organ-
lar›n›n hangileri oldu¤unu, yarg› sürecinin nas›l
bafllayaca¤›n›, yürütülece¤ini ve sona erece¤ini,
yarg› kararlar›na karfl› ç›kmak amac›yla hangi
yollara baflvuralabilece¤i ve yarg› süresinde ta-
raflar›n ve mahkemenin hak ve yükümlülükleri-
nin neler oldu¤unu düzenleyen kurallar bütünü-
ne medenî usûl hukuku denilmektedir. 

Menfaat, hak, uyuflmazl›k, uyuflmazl›klar›n çö-

zümü ve yarg› kavramlar›n› aç›klamak ve iliflki-

lendirmek

Toplumu oluflturan kiflilerin karfl›l›kl› bireysel
menfaatleri sözkonusudur. Bu menfaatlerin hu-
kuk kurallar› ile tan›nmas› ve düzenlenmesi ile
menfaatler, hukuk düzeni taraf›ndan korunan
haklara dönüflmektedir. Kifliler aras›ndaki men-
faat dengesinin bozulmas› durumunda, öncelikle
bir anlaflmazl›¤›n do¤mas›, bar›flç›l yolarla çö-
züm bulunamamas› durumunda ise anlaflmazl›-
¤›n uyuflmazl›¤a dönüflmesi muhtemeldir. Uyufl-
mazl›klar›n giderilmesi ve bozulan sosyal bar›fl›n
yeniden sa¤lanmas› için, devletin sadece bu ifl
için görevlendirmifl oldu¤u yarg› organlar›na,
baflka bir deyiflle mahkemelere ihtiyaç duyul-
mufltur. Mahkemelerin görevi, taraflar aras›ndaki
uyuflmazl›¤› kanunlarda düzenlenen soyut mad-
di hukuk kurallar›na uygun olarak, usûl kuralla-
r› ile öngörülen usûl ve yöntemler dairesinde
çözmek ve uyuflmazl›klar› sona erdirmektir. Bu
ba¤lamda, soyut hukuk hukuk kurallar›n›n mah-
kemelerce somut uyuflmazl›¤›n giderilmesi ama-
c›yla, yarg›sal usûllere göre somut olaylara uygu-
lanmas›na yarg› denilmektedir. 

Yarg› örgütü içinde yer alan yarg› kollar›n› ve

adli yarg› kapsam›nda yer alan ilk derece mah-

kemelerini, üst derece mahkemelerini ve yüksek

mahkemeyi listelemek 

Nitelikleri aç›s›ndan bir bütün teflkil eden dava
ve ifllerin bir yarg›lama usûlüne tabi k›l›nmas›yla
oluflturulan ve kararlar› ayn› yüksek mahkemede
temyiz edilen mahkemelerden oluflan bütüne
yarg› kolu ad› verilmektedir. Türk hukukunda
anayasa yarg›s›, adli yarg›, idari yarg›, askeri yar-
g›, hesap yarg›s› ve uyuflmazl›k yarg›s› olmak
üzere yedi yarg› kolu bulunmaktad›r. Medenî
usûl hukukunun do¤rudan ilgilendiren adli yarg›
kolunda üç dereceli bir mahkeme teflkilat› bu-
lunmaktad›r. Birinci derece mahkemeleri bir
uyuflmazl›¤› çözmek ve karara ba¤lamakla gö-
revli ilk ve as›l mahkemelerdir. ‹lk derece mah-
kemeleri genel mahkemeler ve özel mahkemeler
olarak ikiye ayr›l›r. Genel mahkemeler asliye hu-
kuk ve sulh hukuk mahkemesidir. ‹lk derecede
görevli özel mahkemeler ise, aile mahkemesi, tü-
ketici mahkemesi, ticaret mahkemesi, ifl mahke-
mesi, icra mahkemesi, tapu ve kadastro mahke-
mesi ile fikri ve s›nai haklar hukuk mahkemesi-
dir. Adli yarg›da ikinci derece mahkemeler, asli
görevi ilk derece mahkemelerince verilen karar-
lar›n istinaf incelemesini yapmak olan ve üst mah-
keme olarak nitelendirebilece¤imiz bölge adliye
mahkemeleridir. Üçüncü derecede ise, ilk dere-
ce ve bölge adliye mahkemesi taraf›ndan verilen
kararlar›n temyiz incelemesini yapmakla görevli
yüksek mahkeme Yarg›tayd›r. 

Özet
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Medenî usûl hukukunun konusunu, amac›n› ve

kaynaklar›n› aç›klamak 

Medenî usûl hukukunun konusu, bir dava veya
talebin mahkeme önüne getiriliflinden karara
ba¤lanmas›na kadar olan sürecin yöntem aç›s›n-
dan düzenlenmesine, verilen karar›n kesinlefl-
mesi ile do¤urdu¤u sonuçlar›n ortaya konulma-
s›na iliflkin kurallard›r. Medenî usûl hukukunun
amac›, mahkeme önüne gelen dava ve taleplerin
hukuka uygun ve ak›lc› bir yöntemle karara ba¤-
lanmas›d›r. Bu sayede hukuki güvenli¤in ve do-
lay›s›yla sosyal bar›fl›ndan sa¤lanmas› as›l ama-
c›n gerçekleflmesine ba¤l› do¤al sonuçlard›r. Usûl
hukukunun en önemli amaçlar›ndan biri de da-
va ve taleplerin karara ba¤lanma sürecininin tâbi
oldu¤u kurallar› düzenleyerek, yarg›sal sürecin
iflleyiflinde belirlili¤i sa¤lamak ve keyfili¤i önle-
mektir. Medenî usûl hukukunun kaynaklar›n›,
baflta Anayasa olmak üzere, di¤er genel ve özel
kanunlarda bulmak mümkündür. Bununla bera-
ber medenî usûl kurallar›n› ayr›nt›l› olarak dü-
zenleyen kanun, 12.01.2011 tarih ve 6100 say›l›
Hukuk Muhakemeleri Kanunudur (RG., T.
04.02.2011, S. 27836). Bu kanun, 1086 say›l› Hu-
kuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun yerine 1
Ekim 2011 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Yaz›l›
hukuk kaynaklar›n›n yan› s›ra, yarg› kararlar› ve
ö¤reti görüflleri de medenî usûl hukukunun kay-
naklar› aras›nda yer almaktad›r. 
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1. Afla¤›daki toplumsal düzen kurallar›ndan hangisinin
müeyyidesi devletin cebri icra gücü ile desteklenmek-
tedir?

a. Örf ve adet kurallar›
b. Din kurallar›
c. Ahlak kurallar›
d. Görgü kurallar›
e. Hukuk kurallar› 

2. Afla¤›dakilerden hangisi adli yarg› kolunda ilk dere-
cede görevli olan genel mahkemelerden biridir?

a. Tüketici mahkemesi
b. Asliye hukuk mahkemesi
c. Aile mahkemesi
d. ‹fl mahkemesi
e. ‹cra mahkemesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi kuruluflu Anayasa ile dü-
zenlenen mahkemelerden biri de¤ildir?

a. Yarg›tay
b. Dan›fltay
c. Anayasa Mahkemesi
d. Bölge Adliye Mahkemesi
e. Uyuflmazl›k Mahkemesi

4. Anayasaya göre mahkemelerin kuruluflu, görev ve
yetkileri, iflleyifli ve yarg›lama usûlleri afla¤›daki norm
türlerinden hangisi ile düzenlenebilir? 

a. Kanun hükmünde kararname
b. Tüzük
c. Kanun 
d. Yönetmelik
e. Uluslararas› sözleflme 

5. Adli yarg› kolunda, ilk derece mahkemelerince ve-
rilen nihai kararlara karfl›, hukuka ayk›r› oldu¤u veya
vak›a tespitlerinin do¤ru olmad›¤› gerekçesiyle yap›lan
kanun yolu (istinaf) baflvurular›n› incelemekle görevli
mahkeme afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bölge adliye mahkemesi
b. Bölge idare mahkemesi
c. Yarg›tay 
d. Asliye hukuk mahkemesi
e. Dan›fltay 

6. Bölge adliye mahkemeleri taraf›ndan verilen kesin-
leflmemifl nihai kararlar›, hukuka uygunluk yönünden
denetlemek ve ülkede içtihat birli¤ini sa¤lamakla gö-
revli mahkeme afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bölge adliye mahkemesi
b. Bölge idare mahkemesi
c. Yarg›tay 
d. Anayasa mahkemesi 
e. Dan›fltay 

7. Afla¤›dakilerden hangisi medenî usûl hukukunun
amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Sosyal bar›fl› sa¤lamak
b. Uyuflmazl›klar›n hukuka uygun ve akla uygun

olarak karara ba¤lanmas›n› sa¤lamak 
c. Mahkeme önüne gelen dava ve taleplerin kara-

ra ba¤lanmas› sürecinin tâbi oldu¤u kurallar› dü-
zenlemek 

d. Yarg› sürecinde belirlili¤i sa¤lamak ve keyfili¤in
önüne geçmek 

e. Maddi gerçekli¤e ulaflmak 

8. Afla¤›dakilerden hangisi medenî usûl hukukunda
mahkemeleri ba¤lay›c› kaynaklardan biri de¤ildir?

a. Yarg›tay dairelerinin temyiz talepleri hakk›nda
verdi¤i kararlar 

b. Anayasa 
c. Yarg›tay Kanunun 45. maddesinin 5. f›kras› ge-

re¤ince, Yarg›tay içtihad› birlefltirme kararlar› 
d. 4787 say›l› Aile Mahkemelerinin Kurulufl, Görev

ve Yarg›lama Usûllerine Dair Kanun
e. 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunu

9. Bir özel kanuna ya da genel bir kanun içindeki özel
bir düzenlemeye dayan›larak kurulan, bakacaklar› dava
ve ifller belirli kifli veya ifl gruplar›na göre belirlenmifl
olan mahkemeler afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Genel mahkemeler
b. Bölge adliye mahkemeleri
c. Özel mahkemeler 
d. Asliye Hukuk mahkemeleri 
e. Sulh hukuk mahkemeleri 

10. Yarg› yetkisine sahip mahkemelerin kurulufl ve ör-
gütlenifli, çal›flmalar›na iliflkin d›fl flartlar›n belirlenmesi,
yarg›lama faaliyetine do¤rudan veya dolayl› olarak ka-
t›lan kiflilerin statüleri ile görev ve yetkilerinin belirlen-
mesi, afla¤›daki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 

a. Yarg› örgütü
b. Yarg›
c. Uyuflmazl›k
d. Dava 
e. Yarg› kolu 

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusunu yeniden
gözden geçiriniz. 

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Medenî Usûl Hukukunun
Amac›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Medenî Usûl Hukukunun
Kaynaklar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Kifliler hukuk düzeni içinde maddi hukuk taraf›ndan
kendilerine tan›nan haklara, yetkilere ve yükümlülükle-
re göre hareket etmekle yükümlüdürler. Hukuk kural-
lar›na uyulmamas› halinde, haklar› ihlal edilen veya ih-
lal edilme tehlikesi alt›nda olan kifliler, devletin ba¤›m-
s›z yarg› organlar›na baflvurarak haklar›n›n tespitini ve
zorla yerine getirilmesini talep ederler. Kiflilerin adli
yarg› alan›ndaki dava ve di¤er yarg›sal talepleriyle kar-
fl› karfl›ya kalan devletin mahkeme teflkilat›n› düzenle-
yen, mahkemelerin dava ve di¤er bir yarg›sal süreci na-
s›l yürüteceklerini, bu süreç içinde taraflar›n ve mahke-
menin görev ve yetkilerinin neler oldu¤unu gösteren
hukuk kurallar›n›n bütününe medenî usûl hukuku de-
nilmektedir. 

S›ra Sizde 2 

Kifliler aras›nda do¤an anlaflmazl›klar›n, öncelikle ve
do¤rudan uyuflmazl›¤›n taraflar› aras›nda bar›flç›l yollar-
dan çözülmesini beklemek en do¤ru yöntemdir. Ancak,
taraflar›n›n uzlaflamamas› nedeniyle anlaflmazl›¤›n uyufl-
mazl›¤a dönüflmesi halinde, kendisini hakl› olarak gö-
ren taraflar, do¤al olarak bu haklar›n› kendileri bizzat
güç kullanarak elde etmek yoluna gidecektir. Bu yön-
teme izin verilmesi halinde, zay›f olan taraf›n müeyyi-
deyi uygulayamamas› veya güçlü olan›n ise sübjektif et-
kilerle afl›r›ya kaçarak kifliler aras›ndaki eflitli¤i bozucu
davran›fllarda bulunmas›, sosyal bar›fl› ve toplumsal dü-
zeni bozacakt›r. Bu nedenle, bar›flç›l yollarla taleplerine
yan›t bulamayan hak sahiplerinin, haklar›n› bizzat elde
etmeye çal›flmalar› (ihkak› hak) yasaklanm›fl ve hukuk
kurallar›n›n müeyyidelerinden biri olan cebri icra gücü-
nü kullanma görev ve yetkisi, sadece ba¤›ms›z ve taraf-
s›z yarg› organlar›na (mahkemelere) b›rak›lm›flt›r. 

S›ra Sizde 3 

Nitelikleri aç›s›ndan bir bütün teflkil eden dava ve iflle-
rin ayr› bir yarg›lama usûlüne tâbi k›l›nmas›yla olufltu-
rulan ve kararlar› ayn› yüksek mahkemede temyiz edi-
len mahkemelerden oluflan bütüne yarg› kolu ad› veril-
mektedir. Türk hukukunda yedi farkl› yarg› kolu bulun-
maktad›r. Bunlar anayasa yarg›s›, adli yarg›, idari yarg›,
askeri yarg›, hesap yarg›s›, seçim yarg›s› ve uyuflmazl›k
yarg›s›d›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Hay›r. Anayasan›n 142. maddesi gere¤ince, mahkeme-
lerin kuruluflu, görev ve yetkileri, iflleyifli ve yarg›lama
usûlleri kanunla düzenlenir. Buna göre, yarg› ifllevini
yerine getirecek olan ilk derece, üst derece ve yüksek
mahkemelerin kuruluflunun kanunla düzenlenmesi ye-
terli olup, ayr›ca anayasal bir düzenlemeye gerek bu-
lunmamaktad›r. Bununla beraber, her bir yarg› kolunda
en üst yarg› merci olarak görevli olan yüksek mahke-
meler (Anayasa Mahkemesi, Yarg›tay, Dan›fltay vb.)
Anayasada düzenlenmifltir. 

S›ra Sizde 5

Adli yarg› kolunda ilk derecede görev yapan genel mah-
kemeler, asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mah-
kemesidir. ‹lk derecede görev yapan özel mahkemeler
ise, ticaret mahkemesi, aile mahkemesi, ifl mahkemesi,
tüketici mahkemesi, icra mahkemesi, fikri ve s›nai hak-
lar hukuk mahkemesi ve kadastro mahkemesidir. 

S›ra Sizde 6

Medenî usûl hukukunun amac›, mahkeme önüne gelen
dava ve taleplerin hukuka uygun ve ak›lc› bir yöntem-
le karara ba¤lanmas›, baflka bir deyiflle uyuflmazl›klar›n
çözülmesidir. Bu sayede sa¤lanan hukuki güvenlik ve
bar›fl ile bunlar›n hizmet etti¤i sosyal bar›fl ise ikincil
amaçlar, daha do¤rusu dolayl› sonuçlard›r.

Alangoya, Y., Y›ld›r›m, K., Deren Y›ld›r›m, N. (2009).
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Kuru, B., Arslan, R., Y›lmaz E. (2010). Medenî Usûl

Hukuku Ders Kitab›, Ankara.
Pekcan›tez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2010). Medenî

Usûl Hukuku, Ankara.
Postac›o¤lu, ‹lhan E. (1975). Medenî Usûl Hukuku

Dersleri, ‹stanbul.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yarg›laman›n hukuki niteli¤ini ve sujelerini aç›klayabilecek,
Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› kavram›n› aç›klayabilecek, 
Hâkimlik teminat›n›n önemini ve bunun sa¤lanmas› için al›nan tedbirleri
aç›klayabilecek,
Hâkimin tarafs›zl›¤› kavram›n›, tarafs›zl›¤a zarar verebilecek durumlar› ve
bunlar›n önlenmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanununda al›nan tedbirleri
aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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YARGILAMA FAAL‹YET‹N‹N N‹TEL‹⁄‹ VE SÜJELER‹

Yarg›lama Faaliyetinin Niteli¤i
Dava veya talep yoluyla bir baflvurunun öngörülen usûl çerçevesinde mahkemeye
sunulmas›yla birlikte, davan›n taraflar› (talepte bulunan ve - duruma göre - kendi-
sine karfl› bir talep ileri sürülen kifli) ile mahkeme aras›nda bir usûlî iliflki (usûl hu-
kuku iliflkisi) ortaya ç›kar. Bu usûlî iliflkinin süjeleri davan›n (veya talebin) tarafla-
r› ile mahkemedir. Di¤er bir ifadeyle, dava aç›lmas›yla birlikte taraflar›nda davac›,
daval› ve mahkemenin yer ald›¤› üçlü bir usûl hukuku iliflkisi ortaya ç›kmaktad›r.

Söz konusu bu iliflkinin temelinde her ne kadar (ve kural olarak) bir maddî hu-
kuk iliflkisi yer alsa da, ondan ba¤›ms›zd›r. Bu ba¤›ms›zl›k, usûlî iliflkinin konusu
kadar, tâbi oldu¤u kurallar ve iliflkinin süjeleri aç›s›ndan da geçerlidir. Usûlî iliflki-
nin konusunu usûlî talebin karara ba¤lanmas› oluflturmakta, usûlî iliflkinin tâbi ol-
du¤u kurallar› ise usûl hukuku hükümleri belirlemektedir. Usûlî talebin karara
ba¤lanmas› süreci, usûl hükümleri çerçevesinde yap›lan usûl ifllemleri arac›l›¤›yla
yürütülmektedir. Söz konusu usûl ifllemlerinin bir k›sm› mahkemece, bir k›sm› ise
davan›n taraflar›nca (yahut talepte bulunan kifli ve talebin muhatab›nca) yap›lmak-
tad›r. Di¤er bir ifadeyle, temelinde yer alan hukukî iliflkiden farkl› olarak, usûl hu-
kuku iliflkisinde ayr› bir süje daha bulunmaktad›r; bu, mahkeme ad›na hâkimdir.

Yarg›lama Faaliyetinin Süjeleri
Yarg›lama faaliyetinde taraf s›fat›yla yer alan kiflilerin durumu ile onlar›n iradî tem-
silini (davaya vekâlet konusunu) ayr› bir bafll›kta ele almaktay›z. Burada sadece
söz konusu faaliyeti mahkeme ad›na yürüten kifliler ele al›nmaktad›r. Bu çerçeve-
de özellikle üzerinde durulmas› gereken üç kifli vard›r. Bunlar: hâkimler, zab›t kâ-
tipleri ve di¤er yaz› iflleri görevlileridir. Cumhuriyet savc›lar›n›n kamu düzenini il-
gilendiren baz› hallerde aç›k bir kanun hükmü gere¤ince hukuk davas› açmalar›
d›fl›nda, medenî usûl hukuku aç›s›ndan herhangi bir görevleri bulunmad›¤›ndan,
onlara ayr›ca de¤inilmemektedir.

Hâkimler
Türk milleti ad›na yarg› yetkisini kullanmak üzere kurulan mahkemeler, personel
itibariyle üç unsurdan oluflan bir bütündür. Bunlar aras›nda yarg› yetkisini fiilen
kullanan hâkimdir. Zab›t kâtibi ile yaz› ifllerinde görev yapan di¤er kiflilerin ifllev-

Yarg›da ‹nsan Kayna¤›,
Mahkemelerin Ba¤›ms›zl›¤›

ve Tarafs›zl›¤›



leri do¤rudan yarg› yetkisinin kullan›lmas› niteli¤inde olmay›p, yarg›sal faaliyetin
bir düzen içinde yürütülmesini sa¤lamak üzere, hâkime destek olmaya yöneliktir.

Anayasan›n 140. maddesi gere¤ince, hâkimlik (ve savc›l›k görevleri) meslekten
hâkimler eliyle yürütür. Hâkimlerin (ve savc›lar›n) nitelikleri, atanmalar›, haklar› ve
ödevleri, ayl›k ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerleri-
nin geçici veya sürekli olarak de¤ifltirilmesi, haklar›nda disiplin kovuflturmas› aç›l-
mas› ve disiplin cezas› verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri s›ras›nda iflledik-
leri suçlardan dolay› soruflturma yap›lmas› ve yarg›lanmalar›na karar verilmesi,
meslekten ç›karmay› gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi e¤i-
timleri ile di¤er özlük iflleri, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminat› esas-
lar›na göre kanunla düzenlenir.

Anayasan›n gerek sözü edilen bu (m. 140) ve gerekse di¤er ilgili hükümleri
(özellikle m. 138 ve m. 139) dikkate al›nd›¤›nda, baflka hiçbir kamu görevlisinin
Anayasa taraf›ndan böyle genifl bir düzenlemeye mazhar olmad›¤› fark edilir. Bu-
nun sebebi, hâkimlerin, Devletin haiz oldu¤u egemenlik kuvvetinin bir yans›mas›
niteli¤indeki yarg› yetkisini Türk milleti ad›na, tek bafl›na ve gerekti¤inde Devlete
(Devletin di¤er organlar› niteli¤indeki yasama ve yürütmeye) karfl› da kullanmala-
r›d›r. Keza, baflka hiçbir kamu görevlisi için söz konusu olmayan “(Anayasaya, ka-
nuna ve hukuka uygun olarak) vicdani kanaatlerine göre” hüküm verme, görev-
lerinin gere¤i gibi ifas›n›n kaç›n›lmaz bir flart› oldu¤undan, hâkimlere tan›nm›flt›r.
Bu yön, vicdani kanaatin oluflumuna etki eden faktörler de dikkate al›nd›¤›nda,
“insan” olarak hâkimlere ve icra etti¤i hâkimlik mesle¤ine özel bir önem verilme-
sini gerekli k›lar. Bu çerçevede, hâkimlerin hukukî bilgi (pozitif hukuk bilgisi ya-
n›nda bilgiye ulaflma ile bilgiyi kullanma ve do¤ru flekilde uygulama anlam›nda
metodoloji) aç›s›ndan yeterlilikleri kadar di¤er alanlara iliflkin bilgi birikiminin (ge-
nel kültürünün), de¤er yarg›lar›n›n, kiflilik yap›s›n›n, sosyal iliflkilerinin ve ruh hâ-
linin de verece¤i karara etkili olabilece¤i dikkate al›n›r. Bundan dolay›d›r ki, bir ta-
raftan hâkimlerin mesle¤e al›n›fl› ve meslekte genel olarak denetimleri (mesle¤e
iliflkin mevzuat hükümleriyle) özel flekilde düzenlenirken, di¤er taraftan, hâkimle-
rin verdikleri her bir somut karar›n hukuka (ve duruma göre maddi vak›alara) uy-
gunluk aç›s›ndan bir üst mahkemede kanun yolu denetimine tâbi tutulmas› esas›
(usûl hukukuna iliflkin mevzuat hükümleriyle) benimsenmifltir.

Anayasaya göre, hâkim ve savc›lar›n mesleki ve di¤er özlük haklar›na iliflkin düzenleme-
lerin kanunla yap›lmas› flart›n›n aranmas›n›n sebebi nedir?

Adlî ve idarî yarg›da hâkimlik mesle¤ini düzenleyen temel kanun, 2802 say›l›
Hâkimler ve Savc›lar Kanunudur. Bu Kanuna göre, mesle¤e girifl için (Kanunun 39.
maddesiyle getirilen istisna d›fl›nda) önce adayl›k dönemine kabul gereklidir (2802
s. l› K. m. 7/I). Adayl›¤a kabul için aranan koflullar, ayn› Kanunun 8. maddesinde
s›ralanm›flt›r. Söz konusu koflullar› karfl›layanlar, kat›ld›klar› yaz›l› ve sözlü (müla-
kat) s›navda baflar›l› bulunmalar› halinde hâkim (ve savc›) aday› statüsünü kaza-
n›rlar ve bu dönemde meslek öncesi e¤itime tâbi tutulurlar. Bu statü devam etti¤i
sürece (kural olarak iki y›l), adaylar, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununa tâbi
olup, hâkim s›fat›n› kazanmazlar ve hâkimlere özgü güvencelerden yararlanamaz-
lar (2802 s.l› K. m. 7/III). Adayl›k devresinde sürdürülen meslek öncesi e¤itim so-
nunda yap›lan yaz›l› s›navda baflar›l› olup meslek aç›s›ndan engel hâli bulunma-
yanlar, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca mesle¤e kabul edilerek hâkim sta-

18 Medenî  Usûl  Hukuku

Meslekten hâkimler:
Meslekten hâkimler,
hâkimlik mesle¤i d›fl›nda
baflka bir iflle u¤raflmayan,
aslen ve sadece hâkimlik
görevi yapan hukukçulard›r.
Baz› ülke sistemlerinde
halen var olan ve bir dönem
Türkiye’de de uygulanm›fl
olan di¤er bir sistemde ise,
baz› mahkemelerde hâkimlik
mesle¤inden olmayan kifliler
de hâkim
yapabilmektedirler. Örne¤in,
geçmiflte Türk hukukunda, ifl
mahkemelerinde meslekten
hâkim yan›nda, iflçi ve
iflveren örgütlerinin
temsilcileri hâkim olarak
görev yapm›fllard›r. Ancak,
bu sistem daha sonra
yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 
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Pozitif hukuk: Pozitif hukuk,
belirli bir toplumda
(devlette) ve belirli bir
zaman içinde yürürlü¤e
giren ve yürürlükte bulunan
hukuk kurallar›n›n bütününü
ifade eder. Pozitif hukukun
kapsam›na yürürlükteki
anayasa, kanun, tüzük gibi
yaz›l› hukuk kurallar›n
yan›s›ra, uyulmas› zorunlu
örf ve adet kurallar› da girer.

Metodoloji: Yöntembilimi
olarak da adland›r›lan
metodoloji, belirli bir alanda
çal›flan kiflilerin, o alana ait
bilgileri do¤ru flekilde
kullanmas› ve uygulamas›
için bilmesi gereken
metodlar›n bütününü ifade
eder. 

Adli yarg› adalet komisyonu:
5235 say›l› Adlî Yarg› ‹lk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kurulufl, Görev
ve Yetkileri Hakk›nda Kanun’un
23. maddesine göre, a¤›r ceza
mahkemelerinin bulundu¤u
yarg› çevresinde görev yapmak
üzere bir adlî yarg› ilk derece
mahkemesi adalet komisyonu
kurulur. Bu komisyonun kurulufl
flekli, görev ve yetkileri hakk›nda
24.2.1983 tarihli ve 2802 say›l›
Hâkimler ve Savc›lar Kanununun
113 ilâ 115 inci maddeleri
uygulan›r. Buna göre, adli yarg›
ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu, kural olarak, a¤›r
ceza mahkemelerinin bulundu¤u
yerlerde bu mahkemenin 



tüsü kazan›rlar ve bu statüye Anayasa ve kanunlarla (görev gere¤i) tan›nm›fl olan
hak ve güvencelerden yararlan›rlar.

Zab›t Katibi
Yaz› iflleri personeli aras›nda yer al›p adlî yarg› adalet komisyonlar›nca (2802 s.l›
K. m. 113 vd.) belli bir mahkemede zab›t kâtibi olarak görevlendirilen kifliler, gö-
revlendirildikleri mahkemede hâkimin emri ve gözetimi alt›nda çal›fl›rlar. Bu kifli-
lerin en önemli görevi, mahkemede ve mahkeme d›fl›nda hâkim huzuruyla yap›la-
cak bütün ifllemlerde haz›r bulunmak (HMK m. 157/I); tahkikat ve yarg›lama ifl-
lemlerinin icras›yla iki taraf›n ve di¤er ilgililerin sözlü aç›klamalar›n› hâkimin dik-
te ettirmesiyle tutana¤a geçirmek (HMK m. 154/I) ile yarg›lamadan evvel ve gerek-
ti¤i hâllerde dava dosyas›n› incelemek için hâkime vermek ve zaman›nda eksiksiz
olarak almakt›r (HMK m. 162). Zab›t kâtibi için, bunlar d›fl›nda da, kanunlarla ve-
rilmifl pek çok görev vard›r. Yarg›lama faaliyetine olan bu yak›n yasal konumu se-
bebiyle, zab›t kâtiplerinin, hâkim huzurunda yap›lan ifllemlerin resmî tan›¤› duru-
munda oldu¤u söylenebilir. Bu önemli ifllev ve konumlar›ndan dolay›, zab›t kâtip-
lerinin de, hâkimlere iliflkin yasakl›l›k ve ret sebeplerine dayan›larak reddedilebil-
meleri öngörülmüfltür (HMK m. 45).

Davaya bakan mahkemede görevli zab›t katibinin taraflardan birinin niflanl›s› olmas› du-
rumunda, di¤er taraf›n baflvurabilece¤i bir yol var m›d›r?

Yaz› ‹flleri Görevlileri
Yarg›lama faaliyetiyle ilgili kay›t, dosya tutma, yaz›flma, arfliv ve benzeri daha pek
çok iflin yerine getirilmesi gerekir. Bu ifllerin tamam›, yaz› iflleri müdürünün sorum-
lulu¤u alt›nda, di¤er yard›mc› personel (mahkeme yaz› iflleri memurlar›) taraf›ndan
yap›l›r. Yaz› iflleri müdürleri, ayr› bir noterlik kurulmam›fl olan yerlerde geçici yet-
kili noter yard›mc›l›¤› (Noterlik K. m. 32) ile ayr› bir icra - iflâs dairesi kurulmam›fl
olan yerlerde icra ve iflâs müdürlü¤ü görevlerini de ifa ederler (‹‹K m. 1/III).

MAHKEMELER‹N BA⁄IMSIZLI⁄I
Anayasan›n 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri aras›nda yer verilen “hukuk
devleti” ilkesinin gerçekleflmesi aç›s›ndan en önemli koflullardan birisi, kuvvetler
ayr›l›¤›d›r. Kuvvetler ayr›l›¤›ndan söz edebilmek için, yasama, yürütme ve yarg›
yetkilerinin farkl› ellerde toplanm›fl olmas› yetmez, ayr›ca bu yetkileri kullanan or-
ganlar›n birbirinden ba¤›ms›z olmalar› da gerekir. 

Anayasa, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›na özel bir önem vermifltir. Bunun en be-
lirgin göstergesi, yarg› yetkisinin kimin taraf›ndan kullan›laca¤›n› düzenlerken
aç›kça “ba¤›ms›z” mahkemelerden söz etmesine karfl›l›k (AY m. 9), yasama yetki-
si aç›s›ndan “devredilmezli¤e” (AY m. 7), yürütme yetkisi aç›s›ndan ise “Anayasa
ve kanunlara uygun olarak kullan›lmas›na” (AY m. 8) vurgu yapmas›d›r. Bunun
bafll›ca sebebi, niteli¤i gere¤i ve tarihsel süreçte pek çok örne¤inde rastland›¤› üze-
re, yürütmenin ve yasaman›n yarg›ya müdahale konusunda daha elveriflli konum-
da bulunmas›, yasama yetkisini de kullanmaya kalk›flmas› ve hukuk kurallar›n› uy-
gularken (yürütürken) o hukuk kural›n›n çerçevesi d›fl›na ç›kmak hususunda istek-
li olabilmesidir.

Öte yandan, koydu¤u hukuk kurallar›yla (usûlüne uygun olarak de¤ifltirilme-
dikleri yahut kald›r›lmad›klar› sürece) bunlar› koyanlar›n da ba¤l›l›¤› ve hukuk ku-
rallar›n› yürütmekle görevlendirilen organlar›n bu faaliyetleri esnas›nda hukuka

192.  Ünite  -  Yarg›da ‹nsan Kayna¤› ,  Mahkemeler in  Ba¤›ms›z l ›¤ ›  ve  Tarafs ›z l ›¤ ›

baflkan› ile bir as›l ve bir yedek
üyesi Hâkimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunca belirlenecek
hâkimler ve o yer Cumhuriyet
savc›s›ndan oluflur. Komisyon,
kendi yetki alan› içindeki adli
yarg› personelinin atanmalar›,
nakilleri, geçici
görevlendirilmeleri gibi ifllemleri
ve kanunla verilen di¤er iflleri
yapmakla görevlidir.
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uygun davranma zorunluluklar› anlam›ndaki “hukukun üstünlü¤ü” ilkesi de hu-
kuk devleti olman›n çok önemli bir kofluludur. Bu koflulun sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›
etkin bir biçimde denetlenmedikçe ve bu denetim, endifle edilen ihlâli gerçeklefl-
tirmesi potansiyeli bulunanlar (yasama ve yürütme) d›fl›nda bir ele verilmedikçe,
ilkenin mevcudiyeti salt normatif bir düzenlemeden ibaret kalabilir. O halde, hu-
kukun üstünlü¤ü ilkesine uygulamada da riayet edilmesinin güvence alt›na al›na-
bilmesi için, gerekli olan denetimin yap›lmas›n›n onlardan ba¤›ms›z bir organ olan
ba¤›ms›z mahkemelere b›rak›lmas› gerekir. Dolay›s›yla, hukuk devleti olabilmek
için kuvvetler ayr›l›¤› yan›nda, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ile yasama ve yürütme-
nin ifllemlerinin yarg›sal denetimi kaç›n›lmazd›r. Denetimi yapan organ›n denetle-
nen organdan ba¤›ms›zl›¤› ise eflyan›n do¤as› gere¤idir.

Anayasada düzenlenen “mahkemelerin (hâkimlerin) ba¤›ms›zl›¤›”, “hukukun üstünlü¤ü”
ve “hukuk devleti” ilkeleri aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

Bu derece önemli olan ba¤›ms›zl›k, Anayasan›n 9. maddesindeki vurguyla b›-
rak›lmam›fl, 138. maddede “Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›” bafll›¤› alt›nda özel olarak
düzenlenmifl; ayr›ca, hâkimlik ve savc›l›k mesle¤ini düzenleyen 140. maddenin
ikinci f›kras›nda da, hâkimlerin, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminat›
esaslar›na göre görev ifa edecekleri belirtilmifltir.

Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›n› teknik anlamda hâkimlerin ba¤›ms›zl›¤› olarak an-
lamak gerekir. Zira, hâkim, mahkeme teflkilat› içinde yer alan ve teknik anlamda
hükmü verecek olan kiflidir. Nitekim, her ne kadar Anayasan›n 138. maddesinin
bafll›¤› “Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›” ise de, madde metninin hemen birinci f›kra-
s›nda “Hâkimler görevlerinde ba¤›ms›zd›rlar” ifadesine yer vermifltir. Bu ba¤lam-
da, sözü edilen ifadenin dile getirdi¤i bir baflka husus ise, ba¤›ms›zl›¤›n görev ge-
re¤i ve bununla s›n›rl› oldu¤udur. Di¤er bir ifadeyle, ba¤›ms›zl›k, hâkimlerin flah-
s›na tan›nm›fl genel bir imtiyaz de¤il, yarg› yetkisinin gere¤i gibi kullan›labilmesi-
nin bir koflulunu teflkil etmesi dikkate al›narak, görevle s›n›rl› olarak tan›nm›fl bir
statüdür. Bundan dolay›d›r ki, hâkimin hâkimlik görevini yerine getirirken (yarg›
yetkisini kullan›rken) bu statüden yararlanmas› onun iste¤ine b›rak›lmam›fl olup,
ba¤›ms›zl›¤›n gere¤ine uygun davranmak onun için ayn› zamanda bir ödevdir.

Ba¤›ms›zl›¤›n kapsam›, esas itibariyle Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun
olarak vicdani kanaate göre hüküm vermektir (AY m. 138, I). Ancak, bu anlamda
ba¤›ms›zl›¤›n fiilen gerçeklefltirilebilmesini sa¤layabilmek için, sözü edilen 138 ve
140. maddelerde afla¤›daki düzenlemeler de yer almaktad›r:

• Hiçbir organ, makam, merci veya kifli, yarg› yetkisinin kullan›lmas›nda mah-
kemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tav-
siye ve telkinde bulunamaz (AY m. 138, II),

• Görülmekte olan bir dava hakk›nda Yasama Meclisinde, yarg› yetkisinin
kullan›lmas› ile ilgili soru sorulamaz, görüflme yap›lamaz veya herhangi bir
aç›klamada bulunulamaz (AY m. 138, III),

• Yasama ve yürütme organlar› ile idare, mahkeme kararlar›na uymak zorun-
dad›r; bu organlar ve idare, mahkeme kararlar›n› hiçbir suretle de¤ifltiremez
ve bunlar›n yerine getirilmesini geciktiremez (AY m. 138, IV)

• Hâkimler, kanunda belirtilenlerden baflka resmî ve özel hiçbir görev ala-
mazlar (AY m. 140, V).

Hâkimlerin ba¤›ms›zl›klar›n›n tam olarak sa¤lanabilmesi için, yukar›da sözü
edilen düzenlemelerin yeterli olmad›¤› aç›kt›r. Bunlara ilâve olarak, özellikle mes-
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le¤in idarî aç›dan da ba¤›ms›zl›¤› ihlâl etmeyen bir flekilde yönetilmesi; bu çerçe-
vede özellikle yürütme organ›ndan ba¤›ms›z bir organizasyona ve iflleyifle sahip
olmas› gerekir. Bu anlamda, mesle¤e kabul, tayin, terfi, denetim ve disiplin iflleri-
nin ba¤›ms›z bir organ taraf›ndan yerine getirilmesi kaç›n›lmazd›r. Söz konusu or-
gan, Anayasan›n 159. maddesinde düzenlenmifl olan Hâkimler ve Savc›lar Yüksek
Kuruludur. An›lan maddenin birinci f›kras›na göre, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminat› esaslar›na göre kurulur ve
görev yapar. Kurul, adlî ve idarî yarg› hâkim ve savc›lar›n› mesle¤e kabul etme,
atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükseltme ve birinci s›n›fa ay›rma, kadro
da¤›tma, meslekte kalmalar› uygun görülmeyenler hakk›nda karar verme, disiplin
cezas› verme, görevden uzaklaflt›rma ifllemlerini yapar; Adalet Bakanl›¤›n›n, bir
mahkemenin kald›r›lmas› veya yarg› çevresinin de¤ifltirilmesi konusundaki teklif-
lerini karara ba¤lar; ayr›ca Anayasa ve kanunlarla verilen di¤er görevleri yerine ge-
tirir (AY m. 159, VIII).

Hâkimlerin ba¤›ms›zl›¤›na iliflkin yukar›da anayasal düzenlemeler çerçevesinde
sözü edilen hususlar, pozitif hukukumuzda ayr›ca kanuni düzenlemeler olarak da
yer alm›flt›r. Bu ba¤lamda özellikle an›lmas› gereken kanunlardan birincisi
24.02.1983 tarih ve 2802 say›l› Hâkimler ve Savc›lar Kanunu, ikincisi ise 11.12.2010
tarih ve 6087 say›l› Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu Kanunudur.

HÂK‹ML‹K TEM‹NATI
Hâkimlere görevleri gere¤i tan›nan ba¤›ms›zl›¤›n tam olarak kullan›labilmesi, bu-
nun baz› güvencelerle korunmufl olmas›na ba¤l›d›r. Söz konusu güvenceler ol-
maks›z›n hâkimin vicdanî kanaatinin bask› alt›na al›nmas› mümkündür. Bundan
dolay›d›r ki, Anayasan›n, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›n› düzenleyen 138. maddesi-
ni takip eden 139 ve 140. maddelerinde, ba¤›ms›zl›¤› güvence alt›na almaya yöne-
lik baz› hususlara yer verilmifltir. Hemen belirtmek gerekir ki, bunlar, daha ziyade
tarihsel süreçte yaflanm›fl bir k›s›m olumsuz olaylar dikkate al›narak getirilmifl bu-
lunan önlemlerdir. Söz konusu güvenceleri flöylece s›ralamak mümkündür:

• Hâkimler (ve savc›lar) azlolunamazlar (AY m. 139, I).
• Hâkimler (ve savc›lar), kendileri istemedikçe, Anayasada belirtilen yafltan

önce emekliye sevkedilemezler (AY m. 139, I). Bu yafl, Anayasan›n 140.
maddesinin 4. f›kras›nda altm›flbefl olarak belirlenmifltir.

• Hâkimler (ve savc›lar), bir mahkemenin veya kadronun kald›r›lmas› sebe-
biyle de olsa, ayl›k, ödenek ve di¤er özlük haklar›ndan yoksun b›rak›lamaz-
lar (AY m. 139, I).

• Mesle¤e kabul, tayin, terfi, denetim, disiplin ve meslekten ç›karma iflleri ba-
¤›ms›z bir organ olan Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu taraf›ndan yerine
getirilir (AY m. 159, VIII).

• Hâkimlerin (ve savc›lar›n) nitelikleri, atanmalar›, haklar› ve ödevleri, ayl›k ve
ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici ve-
ya sürekli olarak de¤ifltirilmesi, disiplin ifllemleri, meslekten ç›karmay› gerek-
tiren suçluluk veya yetersizlik halleri, meslek içi e¤itimleri gibi, mesle¤in yü-
rütülmesiyle ilgili bütün hususlar ve özlük iflleri, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›
ve hâkimlik teminat› esaslar›na göre kanunla düzenlenir (AY m. 140, III).

Say›lan bu anayasal güvenceler ayn› zamanda kanunlarda da yer bulmufltur. Bu
çerçevede en önemli yasal düzenlemeler 2802 say›l› Hâkimler ve Savc›lar Kanunu
ile 6087 say›l› Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu Kanunudur.

212.  Ünite  -  Yarg›da ‹nsan Kayna¤› ,  Mahkemeler in  Ba¤›ms›z l ›¤ ›  ve  Tarafs ›z l ›¤ ›



Belirtmek gerekir ki, hâkimlerin co¤rafi teminatlar› yoktur. 1961 Anayasas› ile
getirilen bu teminat, Ülke flartlar› ve sosyal gerçekli¤inden kaynaklanan sebepler-
le, daha sonra kald›r›lm›flt›r.

Hâkimlerin (ve savc›lar›n) görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere
(hâkimler için idarî nitelikli genelgelere) uygun olarak yap›p yapmad›klar›n› de-
netlemek, görevlerinden dolay› veya görevleri s›ras›nda suç iflleyip ifllemedikleri-
ni, hâl ve eylemlerinin s›fat ve görevleri icaplar›na uyup uymad›¤›n› araflt›rmak, k›-
sacas› hâkimlerin teftiflini yapan Kurul (Teftifl Kurulu), Anayasan›n 144 ve 159.
maddelerinde 5982 say›l› Kanunla (12.9.2010) yap›lan de¤ifliklikten sonra, Hâkim-
ler ve Savc›lar Yüksek Kurulu bünyesinde yap›land›r›lm›flt›r (6087 s.l› K. m.14).

Hâkimlerin mâli haklar›n›n en önemlilerinden birisi olan ayl›klar› (maafllar›),
2802 say›l› Kanunda 2006 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikle, en yüksek devlet memuru
olan Baflbakanl›k müsteflar›na mâli haklar kapsam›nda fiilen yap›lmakta olan her
türlü ödemeler toplam›n›n brüt tutar› k›stas al›nmak suretiyle düzenlenmifltir (2802
s.l› K. m. 102, m. 103).

Hâkimler (ve savc›lar) idarî görevleri yönünden Adalet Bakanl›¤›na ba¤l›d›rlar
(AY m. 140, VI). Sadece idarî görevleri yönünden olsa bile, Adalet Bakanl›¤›na
ba¤l› olman›n hâkimlerin ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminat› aç›s›ndan yerinde ol-
mad›¤› söylenebilir.

HÂK‹MLER‹N TARAFSIZLI⁄I
Anayasan›n 138. maddesi, hâkimleri, daha ziyade yürütme ve yasama kuvvetleri
karfl›s›nda ba¤›ms›z k›lmaya yönelmifl bir düzenleme olup, genel anlamda statü-
ye iliflkindir. Ancak, ba¤›ms›zl›k genifl anlamda de¤erlendirildi¤inde, hâkimin ta-
raflardan ba¤›ms›zl›¤›n› da içerir. Di¤er bir ifadeyle, hâkimin Anayasaya, hukuka
ve kanunlara uygun olarak vicdani kanaatine göre karar verebilmesi için, kendi-
siyle, önüne gelen somut uyuflmazl›¤›n taraflar› aras›nda “ba¤›ml›l›k” yaratacak
bir yak›nl›¤›n yahut iliflkinin bulunmamas› gerekir. Dolay›s›yla, ba¤›ms›zl›¤a ilifl-
kin düzenlemeler, ayn› zamanda tarafs›zl›¤›n da anayasal dayanaklar›n› olufltu-
rur. Öte yandan, Anayasan›n 36. maddesinin 1. f›kras›nda düzenlenen “âdil yar-
g›lanma hakk›”n›n bir unsurunun “tarafs›z” mahkeme önünde yarg›lanma ol-
du¤u, ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesinin 6. maddesinde aç›kça düzenlenmifltir.
Dolay›s›yla, tarafs›zl›¤›n, yarg›sal temel haklar cümlesinden anayasal bir ilke ol-
du¤u söylenebilir.

Dar anlamda ba¤›ms›zl›¤›n (AY m. 138) statüye tan›nm›fl olmas›na karfl›l›k, ta-
rafs›zl›k, hâkimin önüne gelen somut uyuflmazl›¤›n taraflar›na izafeten de¤erlendi-
rilmesi gereken bir husustur. Di¤er bir ifadeyle, bütün anayasal güvencelerle do-
nanm›fl bir hâkim statü olarak ba¤›ms›zd›r; ancak, önüne gelen somut uyuflmazl›-
¤›n taraflar›ndan birisi ile kendisi aras›nda akrabal›k, düflmanl›k yahut bir ç›kar ilifl-
kisi mevcutsa, o, bu davada tarafs›z kalamayabilir. Dolay›s›yla, dar anlamda ba-
¤›ms›zl›¤›n genel olarak statü aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekirken, tarafs›zl›k,
bak›lmakta olan her bir somut davan›n taraflar› bak›m›ndan dikkate al›nacak olan
bir husustur.

Hâkimlerin ba¤›ms›zl›¤› ile tarafs›zl›¤› aras›ndaki iliflki nedir? 

Hâkimlerin tarafs›zl›¤› (taraflardan ba¤›ms›zl›¤›), hâkimlik mesle¤iyle ilgili te-
mel kanunlarda de¤il, yarg›lama usûlüne iliflkin kanunlarda düzenlenmifltir. Bun-
dan dolay›d›r ki, ceza yarg›lamas› için Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK m. 22-
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m. 31), idarî yarg› için (Hukuk Muhakemeleri Kanununa at›fla) ‹dari yarg›lama
Usûlü Kanununda (‹YUK m. 31) ve medenî yarg› için Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunda (HMK m. 34 - m. 44) bu hususta (birbirlerinden çok farkl› olmasalar da) ay-
r› ayr› düzenlemeler mevcuttur.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, medenî yarg› aç›s›ndan hâkimlerin tarafs›zl›¤›n›
sa¤lamaya yönelik iki ayr› müesseseye yer vermektedir. Bunlardan birincisi hâkimin
yasakl›l›¤›, ikincisi ise hâkimin reddidir. Kanunun yapt›¤› bu ay›r›m esas al›nmak su-
retiyle her iki müesseseyi ayr› bafll›klar alt›nda ele almak daha uygun olacakt›r.

Hâkimin (Davaya Bakmaktan) Yasakl›l›¤›
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, baz› durumlarda hâkimin tarafs›z kalamayaca¤›n›
varsayarak, bunlardan birisinin mevcudiyetini, davaya bakan hâkim için yasakl›l›k
sebebi yapm›flt›r. Kanun koyucunun de¤erlendirmesine göre, söz konusu durum-
larda, davaya bakan hâkim ile somut uyuflmazl›¤›n taraflar› aras›nda öyle s›k› ve
yak›n ba¤l›l›k vard›r ki, art›k böyle bir durumda hâkimin tarafs›z kalmas› düflünü-
lemeyece¤inden, onun bu davaya bakmamas› gerekir.

Yasakl›l›k Sebepleri
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 34. maddesinde, hâkimin davaya bakmaktan
yasakl›l›¤› sebepleri yedi bent halinde say›lm›flt›r. Buna göre, afla¤›daki hâllerde
hâkim davaya bakamaz, talep edilmese bile çekilmek zorundad›r:

• Kendisine ait olan veya do¤rudan do¤ruya ya da dolay›s›yla ilgili oldu¤u
davada,

• Aralar›nda evlilik ba¤› kalkm›fl olsa bile eflinin davas›nda,
• Kendisi ve eflinin altsoy veya üstsoyunun davas›nda,
• Kendisi ile aras›nda evlatl›k ba¤› bulunan›n davas›nda,
• Üçüncü derece de dahil olmak üzere, kan veya kendisini oluflturan evlilik

ba¤› kalksa dahi kay›n h›s›ml›¤› bulunanlar›n davas›nda,
• Niflanl›s›n›n davas›nda,
• ‹ki taraftan birinin vekili, vasisi, kayy›m› veya yasal dan›flman› s›fat›yla hare-

ket etti¤i davada.
Kanunda yasakl›l›k sebebi olarak öngörülen hâller yukar›da say›lanlardan iba-

ret (tahdidî) olup, bunlar örnekleme yoluyla geniflletilemez.

Yasakl›l›¤›n Dikkate Al›nmas›, ‹leri Sürülmesi ve Sonuçlar›
Yasakl›l›k sebeplerinden birisinin mevcut olmas› durumunda hâkim, talep olmasa
dahi, bunu resen (görevi gere¤i kendili¤inden) gözeterek çekilme karar› vermek
zorundad›r (HMK m. 34, I). Taraflar da, yarg›laman›n her aflamas›nda, hâkim için
bir yasakl›l›k sebebi bulundu¤unu ileri sürerek hâkimden çekilmesini isteyebilirler.
Yasakl›l›k sebebi bulunmas›na ra¤men davan›n her iki taraf›, hâkimin davaya de-
vam etmesi hususunda anlaflsalar bile, böyle bir anlaflma geçerli olmaz; hâkim, bu-
na ra¤men (resen) çekilmek zorundad›r.

Çekilme karar›n›, hakk›nda yasakl›l›k sebebi bulunan hâkimin bizatihi kendisi
verir. Bu karara karfl› üst mahkemeye baflvurulabilir (HMK m. 35, I). Çekilme ka-
rar›n›n ilk derece mahkemesi hâkimince verildi¤i hallerde, baflvuru üzerine bölge
adliye mahkemesinin verece¤i karar kesindir (HMK m. 35, II).

Hakk›nda yasakl›l›k sebebi bulunan hâkimin huzuruyla yap›lan bütün ifllemler,
üst mahkemenin karar›yla iptal olunabilir; hüküm ve kararlar ise herhâlde iptal
olunur (HMK m. 35, I).  
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Üstsoy-altsoy h›s›ml›¤›:
Üstsoy-Altsoy h›s›ml›¤› kan
h›s›ml›¤›n›n bir türü olup,
birbirinin soyundan gelen
kifliler aras›ndaki h›s›ml›kt›r.
Bu çeflit kan h›s›ml›¤›n›n
s›n›r› olmad›¤›ndan, afla¤›
ve yukar› do¤ru s›n›rs›z
olarak devam eder. Dede,
büyükbaba, baba, çocuk ve
torun aras›nda altsoy-üstsoy
kan h›s›ml›¤› vard›r. 

Kay›n h›s›ml›¤›: Kay›n
h›s›ml›¤›, evlenme akdi ile
do¤an h›s›ml›k türüdür.
Efllerden biri ile di¤er eflin
kan h›s›mlar›, ayn› tür ve
dereceden kay›n h›s›mlar›
olurlar. Buna karfl›l›k kan
h›s›ml›¤› ise, kan ba¤›na
dayanan h›s›ml›kt›r. 

Kayy›m: Kayy›m, Türk Medenî
Kanununa göre genifl
anlamda vesayet
organlar›ndan biri olup, bir
iflin görülmesi veya bir
mal›n idaresi için atan›r.
Kayy›ml›k, temsil kayy›ml›¤›
ve yönetim kayy›ml›¤› olarak
ikiye ayr›l›r. Kayy›m belirli
bir iflin görülmesi için
atan›rsa temsil kayy›ml›¤›,
bir malvarl›¤›n›, iflletmeyi
veya flirketi yönetmek için
atan›rsa yönetim kayy›ml›¤›
sözkonusudur. 

Bölge adliye mahkemesi:
Bölge adliye mahkemesi,
adli yarg› ilk derece
mahkemelerinin nihai
kararlar›na karfl› yap›lan
istinaf baflvurular›n› hem
hukuka uygunluk hem de
vak›a tespitlerinin do¤ru
olup olmad›¤› bak›m›ndan
incelemekle görevli ikinci
derece mahkemeleridir. 



Hâkim hakk›nda bir yasakl›l›k sebebi bulundu¤u, taraflarca kanun yollar› afla-
mas›nda da ileri sürülebilir. Keza, kanun yolu incelemesini yapan hâkimler de, in-
celedikleri karar›n, hakk›nda yasakl›l›k sebebi bulunan bir hâkim taraf›ndan veril-
mifl oldu¤unu tespit ederlerse bunu resen gözetirler. Yasakl›l›k bir mutlak bozma
sebebidir. Hatta, hükmün, hakk›nda yasakl›l›k sebebi olan bir hâkim taraf›ndan ve-
rilmifl bulunmas› ayn› zamanda bir yarg›laman›n yenilenmesi nedeni teflkil eder
(HMK m. 375, I, b). Bununla birlikte, hakk›nda yasakl›l›k sebebi bulunan hâkim ta-
raf›ndan verilmifl olan bir hükmün iptali, kendisine karfl› süresi içinde ve usûlüne
uygun olarak kanun yollar›na gidilmek suretiyle sa¤lanmazsa, bu hüküm art›k ge-
çerli olur.

Hâkimin Reddi

Ret Sebebi
Hâkim ile bakmakta oldu¤u davan›n taraflar›ndan birisi aras›ndaki iliflki yasakl›-
l›k sebeplerinde oldu¤u derecede bir yak›nl›k ya da ba¤l›l›k olmasa bile, bu ilifl-
ki karfl›s›nda hâkimin tarafs›zl›¤›ndan flüphe edilmesi mümkünse, taraflardan bi-
ri hâkimi reddedebilir ve hâkim de bizzat çekilebilir. Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu, yasakl›l›k sebeplerini tek tek saym›fl; bunlar ölçüsünde güçlü ve yo¤un bir
düzeyde olmasa bile, e¤er bir durum, hâkimin tarafs›zl›¤›ndan flüphe edilmesini
gerektirir derecede önemli bir sebep olarak nitelendirilebiliyorsa, bunu ret sebe-
bi kabul etmifltir (HMK m. 36, I). Dolay›s›yla, gerçekte tek ve genel bir ret sebe-
bi vard›r; bu, “hâkimin tarafs›zl›¤›ndan flüphe edilmesini gerektiren önemli bir
durumun mevcut olmas›”d›r. Bununla birlikte, Kanun, baz› örnekleri s›ralayarak,
onlardan birisinin somut davada varl›¤› halinde, hâkimin reddi sebebinin (hâki-
min tarafs›zl›¤›ndan flüphe edilmesini gerektiren önemli sebebin) gerçekleflmifl
say›laca¤›n› belirtmifltir. Hâkim hakk›nda ret sebebinin varl›¤›n›n kabul edildi¤i
hâller flunlard›r (HMK m. 36):

• Davada iki taraftan birine ö¤üt vermifl ya da yol göstermifl,
• Davada iki taraftan birine veya üçüncü kifliye, kanunen gerekmedi¤i hâlde,

görüflünü aç›klam›fl olmas›,
• Davada tan›k veya bilirkifli olarak dinlenmifl veya hâkim ya da hakem s›fa-

t›yla hareket etmifl olmas›,
• Davan›n, dördüncü derece de dahil yansoy h›s›mlar›na ait olmas›,
• Dava esnas›nda, iki taraftan birisi ile davas› veya aralar›nda bir düflmanl›k

bulunmas›.
Ret sebebinin yasakl›l›k sebeplerinden en önemli fark›, yasakl›l›k sebeplerinin

hâkimin tarafs›z kalamayaca¤›n›n kabulü aç›s›ndan mutlak olmas›d›r. Di¤er bir ifa-
deyle, yasakl›l›k sebeplerinden birinin mevcudiyeti karfl›s›nda hâkimin tarafs›z ka-
lamayaca¤› kesin gözüyle bak›lmaktad›r. Buna karfl›l›k, bir durumun ret sebebi
olabilmesi için, onun somut olayda hâkimin tarafs›zl›¤›ndan flüphe edilmesini hak-
l› k›lmas› gerekir. Böyle bir flüphenin gerçekçi olup olmad›¤›n› öncelikle dikkate
almas› gerekenler davan›n taraflar› ve hâkimdir. fiöyle ki, somut ba¤lant› yahut ilifl-
kiyi e¤er taraflar veya hâkim tarafs›zl›ktan flüphe edilmesini gerektiren önemli du-
rum olarak nitelendirirlerse, hâkimin reddini talep edeceklerdir. Aksi takdirde, so-
mut ba¤lant› yahut iliflkinin mutlak (kesin) bir ret sebebi olarak gözetilmesi söz ko-
nusu de¤ildir. Bundan dolay›d›r ki, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 37. madde-
si, reddini gerektiren bir neden bulunmas›na ra¤men kendisini bizzat reddederek
çekilmeyen hâkimin, iki taraftan biri ret talebinde bulununcaya kadar davaya ba-
kabilece¤ini hükme ba¤lam›flt›r (HMK m. 37).

24 Medenî  Usûl  Hukuku

Mutlak bozma sebebi:
Hukuk Muhakemeleri
Kanununa göre, karara etki
eden yarg›lama hatas› veya
eksikliklerinin bulunmas›
halinde, temyiz incelemesini
yapan Yarg›tay, ilk derece
veya bölge adliye
mahkemesinin karar›n›
bozar (HMK m. 371).
Yarg›lama (usûl) hatalar›n›n
karar› etkileyip
etkilemedi¤ini tespit etmek
her zaman kolay
olmad›¤›ndan, baz›
yarg›lama hatalar›, karar›
etkileyip etkilemedi¤inin
araflt›r›lmas›na gerek
olmaks›z›n, mutlak bozma
sebebi olarak kabul
edilmifltir. Örne¤in, dava
flartlar›n›n bulunmamas›
veya taraf›n dayand›¤›
delilin kanuni bir sebep
olmaks›z›n reddedilmesi
halinde (HMK m. 371, I, b ve
c), Yarg›tay mutlaka bozma
karar› vermelidir.

Yarg›laman›n yenilenmesi:
Somut uyuflmazl›k hakk›nda
yarg›lama yapan hâkim,
yanl›fl (hatal›) karar vermifl
ve bu karar süresi içinde
kanun yoluna
baflvurulmad›¤›ndan veya
istinaf ve temyiz gibi ola¤an
kanun yolu incelemelerinden
geçerek kesinleflmiflse,
sözkonusu hatalar›n ve
eksikliklerin a¤›r olmas›
halinde, mahkemenin
karar›na karfl› yarg›laman›n
yenilenmesi yoluna
baflvurulabilir. Böylece,
kesinleflmifl bir mahkeme
karar›n›n kald›r›lmas› (iptal
edilmesi) ve de¤ifltirilmesi
mümkündür.

Hakem: Taraflar üzerinde
serbestçe tasarruf
edebilecekleri özel hukuk
uyuflmazl›klar›n›, devlet
yarg›s› d›fl›nda, tahkim
yoluyla çözmeyi tercih
edebilirler. Tahkim
anlaflmas› uyar›nca,
uyuflmazl›¤› çözmek
amac›yla görevlendirilen
kiflilere hakem denir.

Yansoy kan h›s›ml›¤›:
Yansoy kan h›s›ml›¤›, ortak
bir soydan gelenler
aras›ndaki h›s›ml›kt›r. Bu
tür h›s›ml›k hem ana hem de
baba taraf›ndan sözkonusu
olur. Kardefller aras›ndaki;
amca, teyze, hala ve day›yla
ye¤enler aras›ndaki ve
kardefl çocuklar› ve torunlar›
aras›ndaki h›s›ml›k yansoy
kan h›s›ml›¤›d›r.



Hâkimin yasakl› olmas› ile hâkim hakk›nda ret sebepleri bulunmas› aras›ndaki temel fark
nedir?

Ret Talebinin ‹leri Sürülmesi
Ret talebinin ya davaya bakan hâkimin bizzat kendisince ya da taraflardan birisin-
ce ileri sürülmesi gerekir. Ret talebinin ileri sürülmesi bak›m›ndan Hukuk Muha-
kemeleri Kanunu (HMK m. 38) ayr›nt›l› bir prosedür öngörmektedir.

Öncelikle ret talebinin ileri sürülmesi gereken zaman aç›s›ndan önemli bir s›-
n›rlama mevcuttur. Buna göre, ret sebebini bilen taraf›n ret talebini en geç ilk du-
ruflmada ileri sürmesi gerekir. E¤er ret sebebi davaya bak›ld›¤› s›rada ö¤renilmifl-
se, ret talebinin en geç takip eden ilk duruflmada ve yeni bir ifllem yap›lmadan ön-
ce yap›lmas› aranmaktad›r. Bu sürelere riayet edilmeksizin ileri sürülen ret talebi
dinlenmeyecektir (HMK m. 38, I). Herhâlde, ret talebinin ileri sürülece¤i azami sü-
renin ilk derece mahkemesindeki son duruflma oldu¤u aç›kt›r. Ret sebebinin daha
önce ö¤renilememifl olmas› yahut sürelerin geçirilmifl bulunmas› nedeniyle ilk de-
rece mahkemesinde ileri sürülemeyen ret talebinin kanun yollar›nda yap›lmas›
mümkün de¤ildir. Böyle bir durumda ancak hakk›nda ret sebebi bulunan hâkim
taraf›ndan verilen karar›n usûl yahut esas yönünden hukuka ayk›r›l›¤› ileri sürüle-
bilir. Buna karfl›l›k, ilk derece mahkemesi karar›n›n bölge adliye mahkemesince
kald›r›lmas› (iptal edilmesi) veya Yarg›tayca bozulmas›ndan sonra dosya kendisine
gelen ilk derece mahkemesinde, yeniden aç›lan tahkikat s›ras›nda da (e¤er ret se-
bebi o esnada ö¤renilmiflse) ret talebinin yap›lmas› mümkündür. Öte yandan, be-
lirtmek gerekir ki, süreye iliflkin bu s›n›rlamalar, ret talebinin taraflarca ileri sürül-
mesi durumunda söz konusu olacakt›r. Buna karfl›l›k, ret talebi hakk›nda ret sebe-
bi bulunan hâkimin bizzat kendisince yap›lmaktaysa, o, bunu, davaya bakt›¤› sü-
rece her zaman ileri sürebilmelidir. 

Ret talebinin ileri sürülmesi, flekil aç›s›ndan da düzenlenmifltir. Buna göre, ret
talebinin mutlaka dilekçeyle yap›lmas›; dilekçede ret sebepleri ile delil veya ema-
relerin aç›kça gösterilmesi, varsa belgelerin eklenmesi gerekir (HMK m. 38, II). Di-
lekçe, ekleriyle birlikte, reddi istenen hâkimin mensup oldu¤u mahkemeye (yaz›
iflleri müdürlü¤üne) verilir ve art›k geri al›namaz. Ret dilekçesi, bir haftal›k süre
içinde cevap vermesi için, karfl› tarafa tebli¤ edilir. Ret talebini içeren dosya, varsa
karfl› taraf›n cevab›yla birlikte, reddi istene hâkime verilir. Hâkim, bir hafta içinde
dosyay› inceleyerek, ret sebepleri hakk›nda kendi düflüncesini yaz›l› olarak belir-
tir ve dosyay› (ret talebi hakk›nda karar verecek olan merciye gönderilmek üzere),
yaz› iflleri müdürüne verir. Çekilme iste¤inin hâkim taraf›ndan gelmesi yahut taraf-
lardan birinin bu yöndeki talebinin (reddi istenen) hâkim taraf›ndan hakl› görül-
mesi halinde dahi, çekilmenin kanuna uygun olup olmad›¤› hususu ancak merci
taraf›ndan incelenerek karara ba¤lan›r (HMK m. 39). Sadece üç durumda (HMK m.
41, I), taraflardan birisince yap›lan ret talebinin, reddi istenen hâkim taraf›ndan in-
celenerek (merciye gönderilmeksizin) geri çevrilmesi söz konusudur. Buna göre:

• Ret talebi süresi içinde yap›lmam›flsa,
• Ret sebebi ve bu sebebe iliflkin inand›r›c› delil veya emare gösterilmemiflse,
• Ret talebinin davay› uzatmak amac›yla yap›ld›¤› aç›kça anlafl›l›yorsa,

reddi istenen hâkimin bizzat kendisi, ret talebini, merciye göndermeksizin (hatta
duruma göre karfl› taraf›n görüflünü de almaks›z›n) geri çevirir (HMK m. 41, II). ‹lk
derece mahkemesinde, hâkimin bu karar›na karfl› istinaf yoluna baflvurulabilir
(HMK m. 41, III).
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A ile B aras›nda görülmekte olan alacak davas›n›n üçüncü duruflmas›ndan sonra, davac› A,
hâkimin di¤er taraf›n day›s›n›n k›z› oldu¤unu ö¤renir. Hâkimin bu davada tarafs›z kala-
mayaca¤›n› ve bu nedenle davaya bakmamas› gerekti¤ini düflünen A, bunu hangi yolla ve en
geç ne zamana kadar ileri sürebilir?

Ret Talebinin ‹ncelenmesi
Ret talebinin geri çevrilmesinin söz konusu oldu¤u üç (istisnai) hal d›fl›nda, ret se-
bebinin mevcut olup olmad›¤›, reddi istenen hâkim d›fl›ndaki bir mahkeme veya
hâkim (merci) taraf›ndan incelenir. Mercinin neresi oldu¤u Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 40 ›nc› maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, kural, ret talebinin,
reddi istenen hâkim kat›lmaks›z›n incelenmesidir. Reddi istenen hâkimin kat›lma-
mas›ndan dolay› mahkeme toplanam›yor ya da mahkeme tek hâkimden olufluyor-
sa, ret talebi, o yerde asliye hukuk hâkimli¤i görevini yapan di¤er mahkeme veya
hâkim taraf›ndan incelenir. O yerde baflka bir asliye hukuk hâkimi yoksa, buna
karfl›l›k bir asliye ceza hâkimi varsa, ret talebi onun taraf›ndan; aksi halde, en ya-
k›n yerdeki asliye hukuk mahkemesince incelenir. Sulh hukuk hâkimi reddedildi-
¤i takdirde, ret talebi, o yerdeki di¤er sulh hukuk hâkimi taraf›ndan incelenir. O
yerde, sulh hukuk hâkimli¤i görevi tek hâkim taraf›ndan yerine getiriliyorsa, o hâ-
kim hakk›ndaki ret talebi, bulunma s›ralar›na göre; o yerdeki sulh ceza hâkimi, as-
liye hukuk hâkimi, asliye ceza hâkimi, bunlar›n da bulunmamas› hâlinde, en yak›n
yerdeki sulh hukuk hâkimi taraf›ndan incelenir. Bölge adliye mahkemesi hukuk
dairelerinin baflkan ve üyelerinin reddi talebi, reddedilen baflkan ve üye kat›lmak-
s›z›n görevli oldu¤u dairece karara ba¤lan›r.

Ret talebi kendisine gelen mahkeme (merci), incelemesini dosya üzerinden,
gerekliyse duruflmal› olarak yapar (HMK m. 42, I). Ret sebepleri hakk›nda yemin
teklif olunamaz (HMK m. 38, VII). Ret sebebinin mevcudiyetinin tam olarak ispat-
lanmas› aranmaz; ret sebebinin muhtemel görülmesi (yaklafl›k ispat) halinde mer-
ci ret talebini kabul eder (HMK m. 38, VI). 

Ret talebinin yap›lmas›ndan mercinin bu talep hakk›ndaki karar›na kadar, hak-
k›nda ret talebi ileri sürülen hâkim kural olarak davaya devam edemez. Bu durum-
da, söz konusu hâkim, ilgili dava bak›m›ndan sadece acele olarak yap›lmas› gere-
ken ifllemleri (delil tespiti, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz vb.) yapabilir. Keza, da-
van›n (veya iflin) bizatihi kendisi gecikmesinde sak›nca bulunan davalar (yahut ifl-
ler) cümlesinden ise, reddi istenen hâkim bir taraftan o davaya (veya ifle) bakma-
ya devam edebilir (HMK m. 42, II).

Ret talebinin kabulü halinde, davaya bir baflka hâkim taraf›ndan bak›lacakt›r.
Ret talebinin reddi halinde ise, reddi istenen hâkim davaya (kald›¤› yerden itiba-
ren) bakmaya devam eder (HMK m. 42, III). Esas hüküm bak›m›ndan istinaf yolu
kapal› bulunan dava ve ifllerde, hâkimin reddi talebi hakk›ndaki merci kararlar› ke-
sindir. Buna karfl›l›k, esas hüküm bak›m›ndan istinaf yolu aç›k bulunan dava ve ifl-
lerde ise ret talebi hakk›ndaki merci karar›na karfl› tefhim veya tebli¤ tarihinden iti-
baren bir hafta içinde istinaf yoluna gidilebilir (HMK m. 43, I-II).

Ret talebinin kabulü halinde, hakk›nda ret sebebi bulunan hâkim huzuruyla ya-
p›lan bütün ifllemlerin iptal edilmesi söz konusu de¤ildir. Bilâkis, bu durumda, ret
sebebinin do¤du¤u tarihten itibaren reddedilen hâkimce yap›lm›fl olan ve ret tale-
binde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili ifllemler, davaya daha sonra baka-
cak hâkim taraf›ndan iptal edilir (HMK m. 43, III).
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Yaklafl›k ispat: Bir davada,
hâkimin uyuflmazl›k konusu
bir vak›ay› ispatlanm›fl
sayabilmesi için, o vak›an›n
do¤ru oldu¤u konusunda
kanaat sahibi olmas›
gerekir. Bu kanaatin
derecesi ispat ölçüsü olarak
adland›r›l›r. Baflka bir
deyiflle ispat ölçüsü,
uyuflmazl›k konusu vak›an›n
ne zaman ispatlanm›fl
say›labilece¤i konusunda
hâkimde oluflmas› gereken
kanaatin derecesini ifade
eder. Hâkimde tam bir
kanaat oluflturulmas› gerekli
ise tam ispat; buna karfl›l›k,
vak›an›n gerçek oldu¤u
konusunda gerçe¤e yak›n bir
ihtimal bulundu¤u yönünde
kanaat oluflturulmas› yeterli
ise, yaklafl›k ispat
sözkonusudur. Hâkimin
ispat edilmeye çal›fl›lan
vak›ay› muhtemel görmesi,
baflka bir deyiflle vak›an›n
gerçek olma ihtimalinin,
gerçek olmama ihtimaline
a¤›r basmas› yaklafl›k ispat
için yeterlidir.
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Yarg›laman›n hukuki niteli¤ini ve sujelerini aç›k-

lamak

Dava aç›lmas›yla birlikte davac›, daval› ve mah-
kemeden oluflan üçlü bir usûl hukuku iliflkisi or-
taya ç›kmaktad›r. Usûl hukuku iliflkisi maddi hu-
kuk iliflkisinden ba¤›ms›zd›r. Bu ba¤›ms›zl›k usûl
hukuku iliflkisinin konusu, tabi oldu¤u kurallar
ve iliflkinin sujeleri bak›m›ndan da geçerlidir.
Usûl hukuku iliflkisinin yarg› aya¤›nda üç kifli
vard›r. Bunlar: hâkimler, zab›t kâtipleri ve di¤er
yaz› iflleri görevlileridir. Bunlar aras›nda yarg›
yetkisini fiilen kullanan hâkimdir. Zab›t kâtibi ile
yaz› ifllerinde görev yapan di¤er kiflilerin ifllevle-
ri do¤rudan yarg› yetkisinin kullan›lmas› niteli-
¤inde olmay›p, yarg›sal faaliyetin bir düzen için-
de yürütülmesini sa¤lamak üzere, hâkime destek
olmaya yöneliktir. Anayasan›n 140. maddesi ge-
re¤ince, hâkimlik (ve savc›l›k görevleri) meslek-
ten hâkimler eliyle yürütür. Hâkimler, devletin
haiz oldu¤u egemenlik kuvvetinin bir yans›mas›
niteli¤indeki yarg› yetkisini Türk milleti ad›na,
tek bafl›na ve gerekti¤inde Devlete (Devletin di-
¤er organlar› niteli¤indeki yasama ve yürütme-
ye) karfl› kullan›rlar. Zab›t katiplerinin en önem-
li görevi, mahkemede ve mahkeme d›fl›nda hâ-
kim huzuruyla yap›lacak bütün ifllemlerde haz›r
bulunmak, tahkikat ve yarg›lama ifllemlerinin ic-
ras›yla iki taraf›n ve di¤er ilgililerin sözlü aç›kla-
malar›n› hâkimin dikte ettirmesiyle tutana¤a ge-
çirmek, yarg›lamadan evvel ve gerekti¤i hâllerde
dava dosyas›n› incelemek için hâkime vermek
ve zaman›nda eksiksiz olarak almakt›r. Yarg›la-
ma faaliyetiyle ilgili kay›t, dosya tutma, yaz›flma,
arfliv ve benzeri daha pek çok iflin yerine getiril-
mesiyle görevli olanlar ise yaz› iflleri müdürü ve
yard›mc›lar›d›r. 

Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› kavram›n› aç›klamak

Hukuk devleti olabilmek için kuvvetler ayr›l›¤›
ilkesinin hayata geçirilmesi yan›nda, mahkeme-
lerin ba¤›ms›zl›¤›n›n ve yasama ile yürütmenin
ifllemlerinin yarg›sal denetiminin sa¤lanmas› bir
gerekliliktir. Denetimi yapan organ›n denetlenen
organdan ba¤›ms›zl›¤› ise eflyan›n do¤as› gere¤i-
dir. Anayasa, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›na özel
bir önem vermifltir. Bunun en belirgin gösterge-

si, yarg› yetkisinin kimin taraf›ndan kullan›laca-
¤›n› düzenlerken aç›kça “ba¤›ms›z” mahkemeler-
den söz etmesidir. Ba¤›ms›zl›k ilkesi, Anayasan›n
9. maddesindeki vurguyla b›rak›lmam›fl, 138.
maddede “Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›” bafll›¤› al-
t›nda özel olarak düzenlenmifl; ayr›ca, hâkimlik
ve savc›l›k mesle¤ini düzenleyen 140. maddenin
ikinci f›kras›nda da, hâkimlerin, mahkemelerin
ba¤›ms›zl›¤› ve hâkimlik teminat› esaslar›na göre
görev ifa edecekleri belirtilmifltir. Ba¤›ms›zl›¤›n
fiilen gerçeklefltirilebilmesi için Anayasada öngö-
rülen düzenlemelerden baz›lar› flu flekildedir:
Hiçbir organ, makam, merci veya kifli, yarg› yet-
kisinin kullan›lmas›nda mahkemelere ve hâkim-
lere emir ve talimat veremez, genelge göndere-
mez, tavsiye ve telkinde bulunamaz (AY m. 138,
II). Görülmekte olan bir dava hakk›nda Yasama
Meclisinde, yarg› yetkisinin kullan›lmas› ile ilgili
soru sorulamaz, görüflme yap›lamaz veya her-
hangi bir aç›klamada bulunulamaz (AY m. 138,
III). Yasama ve yürütme organlar› ile idare, mah-
keme kararlar›na uymak zorundad›r; bu organlar
ve idare, mahkeme kararlar›n› hiçbir suretle de-
¤ifltiremez ve bunlar›n yerine getirilmesini gecik-
tiremez (AY m. 138, IV). Hâkimler, kanunda be-
lirtilenlerden baflka resmî ve özel hiçbir görev
alamazlar (AY m. 140, V).

Hâkimlik teminat›n›n önemini ve bunun sa¤-

lanmas› için al›nan tedbirleri aç›klamak. 

Hâkimlere görevleri gere¤i tan›nan ba¤›ms›zl›¤›n
tam olarak kullan›labilmesi, bunun baz› güven-
celerle korunmufl olmas›na ba¤l›d›r. Söz konusu
güvenceler olmaks›z›n hâkimin vicdanî kanaati-
nin bask› alt›na al›nmas› mümkündür. Bu neden-
le, Anayasada ba¤›ms›zl›¤› güvence alt›na alma-
ya yönelik baz› hususlara yer verilmifltir. Hâkim-
ler (ve savc›lar) azlolunamazlar (AY m. 139, I).
Hâkimler (ve savc›lar), kendileri istemedikçe,
Anayasada belirtilen yafltan önce emekliye sev-
kedilemezler (AY m. 139, I). Hâkimler (ve savc›-
lar), bir mahkemenin veya kadronun kald›r›lma-
s› sebebiyle de olsa, ayl›k, ödenek ve di¤er öz-
lük haklar›ndan yoksun b›rak›lamazlar (AY m.
139, I). Mesle¤e kabul, tayin, terfi, denetim, di-
siplin ve meslekten ç›karma iflleri ba¤›ms›z bir
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organ olan Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
taraf›ndan yerine getirilir (AY m. 159, VIII). Hâ-
kimlerin (ve savc›lar›n) nitelikleri, atanmalar›,
haklar› ve ödevleri, ayl›k ve ödenekleri, meslek-
te ilerlemeleri mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ve hâ-
kimlik teminat› esaslar›na göre kanunla düzenle-
nir (AY m. 140, III).

Hâkimin tarafs›zl›¤› kavram›n›, tarafs›zl›¤a za-

rar verebilecek durumlar› ve bunlar›n önlenme-

si için Hukuk Muhakemeleri Kanununda al›nan

tedbirleri aç›klamak

Hâkimlerin tarafs›zl›¤›, yarg›sal temel haklar kap-
sam›nda anayasal bir ilkedir. Hâkimlerin tarafs›z-
l›¤› adil yarg›lanma hakk›n›n da zorunlu bir un-
surudur. Zira Anayasan›n 36. maddesinin 1. f›k-
ras›nda düzenlenen “âdil yarg›lanma hakk›”n›n
bir unsurunun da “tarafs›z” mahkeme önünde
yarg›lanma oldu¤u, ‹nsan Haklar› Avrupa Sözlefl-
mesinin 6. maddesinde aç›kça düzenlenmifltir.
Hâkimlerin tarafs›zl›¤›, hâkimlik mesle¤iyle ilgili
temel kanunlarda de¤il, yarg›lama usûlüne ilifl-
kin kanunlarda düzenlenmifltir. Hukuk Muhake-
meleri Kanunu, medenî yarg› aç›s›ndan hâkimle-
rin tarafs›zl›¤›n› sa¤lamaya yönelik iki ayr› mües-
seseye yer vermektedir. Bunlardan birincisi hâki-
min yasakl›l›¤›, ikincisi ise hâkimin reddidir. 
Hâkimin davaya bakmaktan yasakl› olabilmesi
için, somut uyuflmazl›¤›n taraflar› ile aras›nda,
hâkimin tarafs›z kalamayaca¤›na kesin gözüyle
bak›lan s›k› ve yak›n bir ba¤l›l›k olmas› gerekir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 34. maddesi-
ne göre hâkim, kendisine ait olan veya do¤ru-
dan do¤ruya ya da dolay›s›yla ilgili oldu¤u dava-
ya; aralar›nda evlilik ba¤› kalkm›fl olsa bile eflinin
davas›na; kendisi ve eflinin altsoy veya üstsoyu-
nun davas›na; kendisi ile aras›nda evlatl›k ba¤›
bulunan›n davas›na; üçüncü derece de dahil ol-
mak üzere, kan veya kendisini oluflturan evlilik
ba¤› kalksa dahi kay›n h›s›ml›¤› bulunanlar›n da-
vas›na; niflanl›s›n›n davas›na; iki taraftan birinin
vekili, vasisi, kayy›m› veya yasal dan›flman› s›fa-
t›yla hareket etti¤i davaya bakamaz, taraflar talep
etmese bile resen davadan çekilmelidir. Taraflar
yasakl› hâkimin davaya bakmas›na muvafakat et-
se dahi, hâkim çekilme karar› vermelidir. Hukuk
Muhakemeleri Kanunu, yasakl›l›k sebeplerini tek
tek saym›flt›r ve bunlar d›fl›nda baflka bir nede-
nele hâkimin davaya bakmas› yasaklanamaz.

Hakk›nda yasakl›l›k sebebi bulunan hâkimin hu-
zuruyla yap›lan bütün ifllemler, üst mahkemenin
karar›yla iptal olunabilir; hüküm ve kararlar ise
herhâlde iptal olunur. 
Hâkim ile davan›n taraflar›ndan birisi aras›ndaki
iliflki yasakl›l›k sebeplerinde oldu¤u derecede
bir yak›nl›k olmasa bile, bu iliflki karfl›s›nda hâki-
min tarafs›zl›¤›ndan flüphe edilmesi mümkünse,
taraflardan biri hâkimi reddedebilir ve hâkim de
bizzat çekilebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu
örnek teflkil etmesi bak›m›ndan baz› ret sebeple-
rini düzenlemifl olmas›na ra¤men, esas›nda te-
mel ret sebebi, hâkimin tarafs›zl›¤›ndan flüphe
edilmesini gerektirir derecede önemli bir duru-
mun bulunmas›d›r. Bununla birlikte, Kanunda
say›lan sebeplerden birinin var olmas› halinde
ret sebebinin gerçekleflmifl say›laca¤› kabul edil-
mifltir. Hâkim hakk›nda ret sebebinin varl›¤›n›n
kabul edildi¤i hâller flunlard›r; hâkimin, davada
iki taraftan birine ö¤üt vermifl ya da yol göster-
mifl olmas›; davada iki taraftan birine veya üçün-
cü kifliye, kanunen gerekmedi¤i hâlde, görüflünü
aç›klam›fl olmas›; davada tan›k veya bilirkifli ola-
rak dinlenmifl veya hâkim ya da hakem s›fat›yla
hareket etmifl olmas›; davan›n, dördüncü derece
de dahil yansoy h›s›mlar›na ait olmas›, dava es-
nas›nda, iki taraftan birisi ile davas› veya arala-
r›nda bir düflmanl›k bulunmas›. Ret talebinin ka-
bulü halinde, ret sebebinin do¤du¤u tarihten iti-
baren reddedilen hâkimce yap›lm›fl olan ve ret
talebinde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etki-
li ifllemler, davaya daha sonra bakacak hâkim ta-
raf›ndan iptal edilir.
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1. Adlî ve idarî yarg›da hâkimlik mesle¤ini düzenleyen
temel kanun afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. 2802 say›l› Hâkimler ve Savc›lar Kanunu
b. 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunu
c. 5235 say›l› Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri

‹le Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulufl, Gö-
rev ve Yetkileri Hakk›nda Kanun

d. 657 say›l› Devlet Memurlar›
e. 2797 say›l› Yarg›tay Kanunu

2. Mahkemede yap›lacak bütün ifllemlerde haz›r bulun-
mak, tahkikat ve yarg›lama ifllemlerinin icras›yla iki ta-
raf›n ve di¤er ilgililerin sözlü aç›klamalar›n› hâkimin
dikte ettirmesiyle tutana¤a geçirmek ve gerekti¤inde
dava dosyas›n› incelemek için hâkime vermek gibi gö-
revler afla¤›dakilerden hangisine aittir?

a. Mübaflir
b. Yaz› iflleri müdürü
c. Zab›t katibi 
d. Avukat 
e. Savc›

3. Afla¤›dakilerden hangisi, hâkimin ba¤›ms›zl›¤›n› ger-
çeklefltirmek amac›na yönelik anayasal düzenlemeler-
den biri de¤ildir?

a. Hiçbir organ, makam, merci veya kifli, yarg› yet-
kisinin kullan›lmas›nda mahkemelere ve hâkim-
lere emir ve talimat veremez, genelge göndere-
mez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

b. Görülmekte olan bir dava hakk›nda Yasama
Meclisinde, yarg› yetkisinin kullan›lmas› ile ilgili
soru sorulamaz, görüflme yap›lamaz veya her-
hangi bir aç›klamada bulunulamaz.

c. Hâkimler, kanunda belirtilenlerden baflka resmî
ve özel hiçbir görev alamazlar.

d. Yasama ve yürütme organlar› ile idare, mahke-
me kararlar›na uymak zorundad›r; bu organlar
ve idare, mahkeme kararlar›n› hiçbir suretle de-
¤ifltiremez ve bunlar›n yerine getirilmesini ge-
ciktiremez.

e. Hâkimler kendilerine ait olan veya do¤rudan
do¤ruya ya da dolay›s›yla ilgili olduklar› davala-
ra bakamazlar, taraflar talep etmese dahi bu tür
davalardan çekilmek zorundad›rlar. 

4. Afla¤›dakilerden hangisi Anayasa düzenlenen hâkim-
lik teminatlar›ndan biri de¤ildir? 

a. Görülmekte olan bir dava hakk›nda Yasama
Meclisinde, yarg› yetkisinin kullan›lmas› ile ilgili
soru sorulamaz, görüflme yap›lamaz veya her-
hangi bir aç›klamada bulunulamaz. 

b. Hâkimler, kendileri istemedikçe, Anayasada be-
lirtilen yafltan önce emekliye sevkedilemezler.

c. Hâkimler, bir mahkemenin veya kadronun kal-
d›r›lmas› sebebiyle de olsa ayl›k, ödenek ve di-
¤er özlük haklar›ndan yoksun b›rak›lamazlar.

d. Hâkimlerin mesle¤e kabul, tayin, terfi, denetim,
disiplin ve meslekten ç›karma iflleri ba¤›ms›z bir
organ olan Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
taraf›ndan yerine getirilir.

e. Hâkimler azlolunamazlar.

5. Hâkimlik teminat› hakk›nda afla¤›da verilen ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. Hâkimler, kendileri istemedikçe, Anayasada be-
lirtilen 65 yafl›ndan önce emekliye sevkedile-
mezler.

b. Hâkimlerin görev yerleri kendileri istemedikçe
de¤ifltirilemez. 

c. Hâkimler, bir mahkemenin veya kadronun kal-
d›r›lmas› sebebiyle de olsa, ayl›k, ödenek ve di-
¤er özlük haklar›ndan yoksun b›rak›lamazlar.

d. Hâkimlerin mesle¤e kabul, tayin, terfi, denetim,
disiplin ve meslekten ç›karma iflleri ba¤›ms›z bir
organ olan Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
taraf›ndan yerine getirilir.

e. Hâkimlerin nitelikleri, atanmalar›, haklar› ve
ödevleri, ayl›k ve ödenekleri, meslekte ilerleme-
leri, disiplin ifllemleri, meslekten ç›karmay› ge-
rektiren suçluluk veya yetersizlik halleri kanun-
la düzenlenir. 

6. Afla¤›dakilerden hangisi hâkimin reddi sebeplerin-
den biridir? 

a. Hâkimin kendisine ait bir konutla ilgili kira uyufl-
mazl›¤›na bakmas›

b. Hâkimin niflanl›s›n›n davas›na bakmas›
c. Hâkimin kay›nvalidesinin davas›na bakmas›
d. Hâkimin amcas›n›n davas›na bakmas›
e. Hâkimin teyzesinin o¤lunun davas›na bakmas› 

Kendimizi S›nayal›m
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7. Afla¤›dakilerden hangisi hâkimin reddi sebeplerin-
den biri de¤ildir?

a. Hâkimin daval› tarafa nas›l savunma yapmas›
gerekti¤i konusunda yol göstermesi

b. Taraflardan birininin hâkimin eflinin kardefli ol-
mas›. 

c. Davaya bakan hâkim ile taraflardan birisi aras›n-
da, karfl›l›kl› olarak görülmekte olan baflka bir
davan›n bulunmas›. 

d. Hâkimin taraflardan birinin evinde kirac› olarak
oturuyor olmas›. 

e. Hâkimin ayn› davada daha önce tan›k olarak
dinlenmifl olmas›.

8. Hâkimin yasakl›l›¤›n›n dikkate al›nmas›, ileri sürül-
mesi ve sonuçlar› bak›m›ndan afla¤›daki ifadelerden
hangisi söylenemez?

a. Yasakl›l›k sebeplerinden birinin var olmas› du-
rumunda, taraflarca talep edilmese dahi, hâkim
resen çekilme karar› vermek zorundad›r.

b. Taraflar yarg›laman›n her aflamas›nda, bir yasak-
l›l›k sebebi bulundu¤unu ileri sürerek hâkimin
davadan çekilmesini isteyebilirler.

c. Taraflar, hakk›nda yasakl›l›k sebeplerinden biri
bulunan hâkimin davaya devam etmesi husu-
sunda anlafl›rlarsa, hâkim davadan çekilmek zo-
runda de¤ildir.

d. Taraflar, hâkim hakk›nda bir yasakl›l›k sebebi
bulundu¤unu, kanun yollar› aflamas›nda da ileri
sürülebilirler.

e. Hakk›nda yasakl›l›k sebeplerinden biri bulunan
hâkim taraf›ndan karar verilmifl ve mahkemenin
karar› kesinleflmiflse, bu durum bir yarg›laman›n
yenilenmesi sebebi teflkil eder.

9. Hâkimin reddi talebinin kabulü halinde, hakk›nda
ret sebebi bulunan hâkim huzuruyla yap›lan ifllemlerin
ak›beti (iptali) bak›m›ndan afla¤›daki ifadelerden hangi-
si do¤rudur?

a. Ret sebebinin do¤du¤u tarihten itibaren redde-
dilen hâkimce yap›lm›fl olan ve ret talebinde bu-
lunan tarafça itiraz edilen esasa etkili ifllemler
iptal edilir. 

b. Ret sebebinin do¤du¤u tarihten itibaren redde-
dilen hâkimce yap›lm›fl olan bütün ifllemler iptal
edilir.

c. Davan›n aç›ld›¤› tarihten itibaren reddedilen hâ-
kimce yap›lm›fl olan tüm esasa iliflkin ifllemler
iptal edilir. 

d. Davan›n aç›ld›¤› tarihten itibaren reddedilen
hâkimce yap›lm›fl olan tüm usûl ifllemleri iptal
edilir. 

e. Ret sebebinin do¤du¤u tarihten itibaren redde-
dilen hâkimce yap›lan ifllemler iptal edilmez, bi-
lakis davaya daha sonra bakan mahkemede de
geçerli olmaya devam eder. 

10. Hâkimin reddi dilekçesi, afla¤›daki mercilerden
hangisine verilmelidir? 

a. Reddi istenen hâkimin mensup oldu¤u mahke-
meye en yak›n ayn› düzeydeki baflka bir ilk de-
rece mahkemesine

b. Reddi istenen hâkimin mensup oldu¤u mahke-
menin yarg› çevresi içinde bulundu¤u bölge ad-
liye (istinaf) mahkemesine

c. Yarg›taya
d. Reddi istenen hâkimin mensup oldu¤u mahke-

meye 
e. Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kuruluna
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“Hâkimlerin görevlerini hangi esaslara göre yapmalar›
gerekti¤i konusunda mevzuat›m›zda aç›k bir düzenle-
me bulunmamakla birlikte, bu konudaki en önemli ulus-
lararas› metin Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Komis-
yonu’nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edil-
mifl olan Bangalor Yarg› Eti¤i ‹lkeleri’dir. Nitekim Hâ-
kimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’nun 27/6/2006 gün
ve 315 say›l› karar› ile de Bangalor Yarg› Eti¤i ‹lkele-
ri’nin benimsenmesine karar verilmifl ve bu husus Ada-
let Bakanl›¤› Personel Genel Müdürlü¤ü’nce tüm hâkim
ve savc›lara genelge fleklinde duyurulmufltur. Bu belge-
de 6 temel de¤erden bahsedilmifl ve bu de¤erlere ilifl-
kin ilkeler tan›mlanm›flt›r. Ad› geçen belgede korunan
de¤erler; ba¤›ms›zl›k, tarafs›zl›k, do¤ruluk ve tutarl›l›k,
dürüstlük, eflitlik, ehliyet ve liyakat olarak say›l›rken,
di¤er kapsaml› aç›klamalar›n yan›nda ba¤›ms›zl›ktan
bahsedilirken; “hâkim, genelde toplumdan, özelde ise
karar vermek zorunda oldu¤u ihtilaf›n taraflar›ndan ba-
¤›ms›zd›r.”, tarafs›zl›ktan bahsedilirken, “Tarafs›zl›k, yar-
g› görevinin tam ve do¤ru bir flekilde yerine getirilme-
sinin esas›d›r. Bu prensip, sadece bizatihi karar için de-
¤il, ayn› zamanda karar›n oluflturuldu¤u süreç aç›s›n-
dan da geçerlidir. Hâkim, yarg›sal görevlerini tarafs›z,
ön yarg›s›z ve iltimass›z olarak yerine getirmelidir. Hâ-
kim, mahkemede ve mahkeme d›fl›nda, yarg› ve yarg›ç
tarafs›zl›¤› aç›s›ndan kamuoyu, hukuk mesle¤i ve dava
taraflar›n›n güvenini sa¤layacak ve art›racak davran›fllar
içerisinde olmal›d›r.”, do¤ruluk ve tutarl›l›ktan bahsedi-
lirken, “Hâkim, mesleki davran›fl flekli itibar›yla, makul
olarak düflünme yetene¤i olan bir kiflide herhangi bir
serzenifle yol açmayacak hal ve tav›r içinde olmal›d›r.
Hâkimin hal ve davran›fl tarz›, yarg›n›n do¤rulu¤una ve
tutarl›l›¤›na iliflkin inanc› kuvvetlendirici nitelikte olma-
l›d›r. Adaletin gerçek anlamda sa¤lanmas› kadar ger-
çeklefltirildi¤inin görüntü olarak sa¤lanmas› da önemli-
dir.”, dürüstlükten bahsedilirken, “Dürüstlük ve dürüst-
lü¤ün görüntü olarak ortaya konuluflu, bir hâkimin tüm
etkinliklerini icrada esasl› bir unsurdur. Hâkim, hâkim-
den sad›r olan tüm etkinliklerde yak›fl›ks›z ve yak›fl›k
almayan görüntüler içerisinde olmaktan kaç›nmal›d›r.
Kamunun sürekli denetim sujesi olan hâkim, normal bir
vatandafl taraf›ndan s›k›nt› verici olarak görülebilecek
kiflisel s›n›rlamalar› kabullenmeli ve bunlara isteyerek
ve özgürce uymal›d›r. Hâkim, özellikle yarg› mesle¤i-
nin onuruyla uyumlu bir tarzda davranmal›d›r. Hâkim,
kendi mahkemesinde hukuk mesle¤ini icra eden kim-
selerle olan bireysel iliflkilerinde, objektif olarak bak›l-

d›¤›nda tarafgirlik veya bir tarafa meyletme görüntüsü
ya da flüphe do¤uracak durumlardan kaç›nmal›d›r. Hâ-
kim; ailesinin, sosyal veya di¤er iliflkilerinin, hâkim ola-
rak mesleki davran›fllar›n› veya verece¤i yarg›sal karar-
lar› etkilemesine izin vermemelidir. Hâkim, hâkimlik
mesle¤inin prestijini; kendisine, aile üyelerinden birisi-
ne veya herhangi bir kimseye özel ç›kar sa¤layacak fle-
kilde ne kendisi kullanmal› ne de baflka birisine kullan-
d›rtmal›d›r. Ayr›ca hâkim, yarg› görevinin yerine getiril-
mesinde, herhangi bir kimsenin kendisini etkileyebile-
ce¤i izlenimine ne kendisi yol açmal›d›r, ne de baflka-
lar›n›n böyle bir izlenime yol açmalar›na müsaade et-
melidir. Hâkim ve aile üyeleri; yarg›sal görevlerin yeri-
ne getirilmesine iliflkin olarak, bir fleyin hâkim taraf›n-
dan yap›lmas›, yap›lmamas› veya yap›lmas›na kay›ts›z
kal›nmas› ile ilintili herhangi bir hediye, bir kredi, bir
teberru ya da bir iltimas talebinde bulunmalar› veya ka-
bul etmeleri konusunda izin veremez.”, eflitlikten bah-
sedilirken, “Yarg›çl›k makam›n›n gerektirdi¤i perfor-
mans aç›s›ndan as›l olan; herkesin mahkemeler önünde
eflit muameleye tabi tutulmas›n› sa¤lamakt›r.”, ehliyet
ve liyakatten bahsedilirken, “Hâkim, yarg›sal görevleri-
ni lay›k›yla yerine getirilmesine uygun düflmeyen dav-
ran›fllar içerisinde bulunamaz.” denilmek suretiyle bir
hâkimin uymas› gereken etik de¤erler özü itibar›yla or-
taya konulmufltur.” (YHGK, 27.10.2010 T., 2010/4-553
E., 2010/ 557 K.-Kazanc› ‹çtihat Bankas›)

Okuma Parças›
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hâkimler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zab›t Katibi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mahkemelerin Ba¤›ms›zl›¤›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hâkimlik Teminat›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hâkimlik Teminat›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hâkimin Yasakl›l›¤›” ve
“Hâkimin Reddi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hâkimin Yasakl›l›¤›” ve
“Hâkimin Reddi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yasakl›l›¤›n Dikkate Al›n-
mas›, ‹leri Sürülmesi ve Sonuçlar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ret Talebinin ‹ncelenmesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ret Talebinin ‹leri Sürülme-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Devletin egemenlik güçlerinden biri olan yarg› yetkisi,
Türk milleti ad›na, tek bafl›na ve gerekti¤inde devlete
karfl› ancak hâkimler taraf›ndan kullan›labilir. Hâkimler
baflka hiçbir kamu görevlisi için sözkonusu olmayan,
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani

kanaatine göre karar verme yetkisine sahip olduklar›n-
dan, bu makama verilen bir önemin göstergesi olarak
ve yarg› yetkisinin lay›k› ile kullan›lmas›n› sa¤lamak
amac›yla, hâkimlerin mesleki ve özlük haklar›n›n ancak
kanunla düzenlenebilece¤i öngörülmüfltür. 

S›ra Sizde 2 

Zab›t katibinin davan›n taraflar›ndan birisinin niflanl›s›
olmas›, yasakl›l›k sebeplerinden birisidir. Zira, davada
görevli zab›t katibi hakk›nda, Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunun 34 ve 36. maddelerinde hâkimler bak›m›ndan
düzenlenen yasakl›l›k ve ret sebeplerinden biri varsa,
zab›t katibi HMK m. 34, I, e bendindeki çekinme sebe-
bini bildirerek görevden çekinebilir (HMK m. 45, II).
Çekinme hakk›nda zab›t katinin görevli oldu¤u mahke-

mece karar verilir. Ayr›ca di¤er taraf, bu çekinme sebe-
bine dayanarak, zab›t katibi hakk›nda ret talebinde bu-
lunabilir. Ret talebi, zab›t katibinin görev yapt›¤› mah-
keme taraf›ndan karara ba¤lan›r (HKM m. 45, I).

S›ra Sizde 3 

Hukuk devletinin koflullar›ndan biri olan hukukun üs-
tünlü¤ü ilkesi, hukuk kurallar›n› koyan ve uygulamak-
la yükümlü olan organlar›n (yasama ve yürütme organ-
lar›n›n) dahi hukuka uygun hareket etmekle yükümlü
olduklar› anlam›na gelir. Yarg› organlar›n›n (mahkeme-
lerin) en önemli ifllevlerinden biri, özellikle yasama ve
yürütme organlar›n›n yürürlükteki hukuk kurallar›na
uygun davran›p davranmad›klar›n› denetlemek ve ge-
rekti¤inde bu organlar›n hukuka uygun davranmas›n›
sa¤lamakt›r. Bu ba¤lamda denetimi yapan mahkemele-
rin denetlenen organlardan (yasama ve yürütme) ve
uyuflmazl›¤›n di¤er taraflar›ndan ba¤›ms›z olmas›, do-
¤al olarak bir hukuk devletinde sa¤lanmas› gereken en
temel güvencelerden biridir. Yarg› organlar›n›n ba¤›m-
s›zl›¤›n›n sa¤lanamamas› durumunda, hukuk devleti il-
kesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi mümkün de-
¤ildir.

S›ra Sizde 4

Anayasan›n 138. maddesinde düzenlenen ba¤›ms›zl›k,
daha ziyade hâkimleri yasama ve yürütme kuvvetleri
karfl›s›nda ba¤›ms›z k›lmay› amaçlamaktad›r ve genel
olarak statüye iliflkindir. Ancak, ba¤›ms›zl›k genifl an-
lamda de¤erlendirildi¤inde, hâkimin taraflardan ba¤›m-
s›zl›¤›n› da içerir. Dolay›s›yla, ba¤›ms›zl›¤a iliflkin dü-
zenlemeler, ayn› zamanda tarafs›zl›¤›n da anayasal da-
yanaklar›n› oluflturur. Mahkemelerin tarafs›zl›¤›, yarg›-
sal temel haklar aras›nda yer alan anayasal bir ilkedir.
Ba¤›ms›zl›k dar anlamda statüye tan›nm›fl olmas›na ra¤-
men, tarafs›zl›k dava konusu somut uyuflmazl›¤›n taraf-
lar›na göre belirlenmesi gereken bir konudur. Hâkimin
ba¤›ms›z olmas›, tarafs›z olmas› için gerekli bir ön ko-
fluldur ancak yeterli de¤ildir. Zira, hâkim ba¤›ms›zl›k
çerçevesinde ne derece yarg›sal güvencelerle korun-
mufl olursa olsun, davan›n taraflar› ile aras›nda yak›n
akrabal›k veya düflmanl›k bulunmas› halinde tarafs›z
kalamayacakt›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

Yasakl›l›k davaya bakan hâkim ile somut uyuflmazl›¤›n
taraflar› aras›ndaki s›k› ba¤ nedeniyle hâkimin tarafs›z
kalmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlar, baflka bir de-
yiflle tarafl› davranaca¤›na kesin gözüyle bak›lan du-
rumlar için sözkonusudur. Ret sebepleri ise, hâkim ile
davan›n taraflar›ndan birisi aras›ndaki iliflkinin yasakl›-
l›k sebeplerinde belirtilen derecede olmad›¤›, daha zi-
yade hâkimin tarafs›zl›¤›ndan flüphe edilmesinin müm-
kün oldu¤u durumlarda sözkonusu olur. Örne¤in, ta-
raflardan birinin hâkimin efli olmas› yasakl›l›k sebebi
olmas›na ra¤men, hâkimin taraf›n amcas›n›n o¤lu olma-
s› (dördüncü derece yansoy h›s›ml›¤›) ancak bir ret se-
bebi olabilir.

S›ra Sizde 6

Hâkimin daval› B’nin day›s›n›n k›z› olmas›, daval› ile
hâkim aras›nda dördüncü derece yansoy h›s›ml›¤› oldu-
¤u ve bu nedenle hâkimin tarafs›zl›¤›ndan flüphe duyu-
labilecek ret sebeplerinden birinin var oldu¤u anlam›na
gelir. Hakk›nda ret sebebi bulunan hâkim, kendisi hak-
k›nda ret sebebi oldu¤unu belirterek davadan çekin-
mezse (HMK m. 37), davac› A, ret talebini en geç takip
eden ilk duruflmada (davan›n dördüncü duruflmas›nda)
ve yeni bir ifllem yap›lmadan önce ileri sürmelidir. Bu
sürelere riayet edilmeksizin ileri sürülen ret talebi din-
lenmeyecektir (HMK m. 38, I). Ret sebebinin daha ön-
ce ö¤renilememifl olmas› veya sürelerin geçirilmifl bu-
lunmas› nedeniyle ilk derece mahkemesinde ileri sürü-
lemeyen ret talebinin istinaf veya temyiz kanun yolun-
da ileri sürülmesi mümkün de¤ildir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Medenî yarg›da görev ve yetki kavramlar›n› aç›klayabilecek,
Medenî yarg›da görevli mahkemeleri ve görev kurallar›na ayk›r›l›¤›n sonuç-
lar›n› belirleyebilecek,
Medenî yarg›da yetkili mahkemeleri ve yetki kurallar›na ayk›r›l›¤›n sonuçla-
r›n› belirleyebilecek, 
Hukuk mahkemeleri aras›ndaki ifl da¤›l›m› iliflkisini ay›rt edebilecek bilgi ve
becerilere sahip olabileceksiniz.

‹çindekiler

• Yarg› kolu
• ‹lk derece mahkemeleri 
• Kanun yolu mahkemeleri
• Genel mahkemeler
• Özel mahkemeler
• Bölge adliye mahkemesi
• Yarg›tay
• Görev
• Yetki
• Tabii hâkim ilkesi
• Dava flart›
• ‹lk itiraz
• ‹fl mahkemesi
• Aile mahkemesi

• ‹cra mahkemesi
• Fikrî ve s›naî haklar hukuk

mahkemesi 
• Tüketici mahkemesi
• Tüketici hakem heyeti
• Görevsizlik karar›
• Genel yetki
• Özel yetki
• Kesin yetki
• Yetki sözleflmesi 
• Yetkisizlik karar›
• ‹flbölümü
• ‹fl da¤›l›m›
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MEDENÎ YARGIDA GÖREV VE YETK‹ KAVRAMLARI
Bir uyuflmazl›¤›n çözümü için mahkemeye baflvurunun söz konusu oldu¤u du-
rumda, ilk akla gelen soru, hangi yarg› kolunda yer alan mahkemelere baflvurula-
ca¤›d›r. Zira, ülkemizde, farkl› yarg› kollar›na iliflkin olarak ayn› zamanda ayr› bir
yarg› örgütü mevcuttur. Bu sorunun cevab› uyuflmazl›¤›n niteli¤i ile ilgilidir. E¤er
uyuflmazl›k özel hukuku ilgilendiriyorsa, çözüm için kendisine baflvuraca¤›m›z
mahkemeyi (kural olarak) adlî yarg›n›n medenî yarg› kolu için öngörülmüfl bulu-
nan yarg› mercileri aras›nda aramam›z gerekecektir.

Medenî yarg› kolu için öngörülmüfl bulunan mahkemelerin bir k›sm› uyuflmaz-
l›¤›n ilk önce kendilerine getirilmesi; di¤er bir k›sm› ise, ilk önce kendisine baflvu-
rulan mahkemenin verdi¤i karar›n do¤ru (hukuka uygun) olmad›¤›n› iddia eden
taraf›n bu karar›n de¤ifltirilmesi, düzeltilmesi ya da iptal edilmesi için baflvurabil-
mesi amac›yla kurulmufltur. Birinci gruba giren mahkemeler (ilk önce kendilerine
müracaat edilmesi anlam›nda) ilk derece mahkemeleri ya da (uyuflmazl›k hakk›n-
daki hüküm öncelikle bu mahkemelerce verildi¤i için) hüküm mahkemeleri olarak
adland›r›lmaktad›r. ‹kinci gruba ise kanun yolu mahkemeleri ad› verilmektedir.

Medenî yarg›da ilk derece mahkemeleri, daha önce de belirtildi¤i üzere, genel
mahkemeler ve özel mahkemeler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bakacaklar› dava ve ifl-
ler belli kifli yahut ifl gruplar›na göre s›n›rland›r›lmam›fl olan, bilâkis, özel bir dü-
zenleme bulunmad›kça, medenî yarg›ya dahil bütün uyuflmazl›klara bakan mahke-
meler “genel mahkemeler” olarak adland›r›lmaktad›r. Bunlar, sulh ve asliye hukuk
mahkemeleridir. Buna karfl›l›k, bakacaklar› davalar bilhassa uzmanl›k esas al›na-
rak, iflin niteli¤i ya da uyuflmazl›¤›n taraflar› göz önünde bulundurularak özel ka-
nunlarla veya özel hükümlerle belirlenen mahkemeler ise özel mahkeme olarak
an›lmaktad›r. 

Kanun yolu mahkemeleri, istinaf incelemesinin yap›ld›¤› bölge adliye mahke-
meleri ile temyiz mercii olan Yarg›tay’d›r.

‹lk derece (hüküm) mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin co¤rafi durum-
lar› ve ifl yo¤unlu¤u dikkate al›narak belirlenen ilçelerde, Hâkimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunun olumlu görüflü al›narak, Adalet Bakanl›¤›nca kurulur (5235 s.l›
K. m. 5, I). Mahkemelerin görev yapmak üzere kurulduklar› yerlerin idarî s›n›rlar›
(il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden ba¤lanan ilçeler), o mahkemenin yar-
g› çevresi olarak adland›r›l›r (5235 s.l› K. m. 7, I).

Mahkemelerin Görev 
ve Yetkisi



Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin co¤rafi durumlar› ve ifl yo¤unlu¤u dikka-
te al›narak belirlenen yarlerde, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun olumlu
görüflü al›narak, Adalet Bakanl›¤›nca kurulur (5235 s.l› K. m. 25, I). Yarg›tay ise,
medenî yarg›n›n da içinde yer ald›¤› adlî yarg›n›n en yüksek mahkemesi olup, yir-
miüç hukuk ve onbefl ceza dairesinden oluflur (AY m. 154; 2797 s.l› YK m. 5).

Medenî usûl hukukunda görev ve yetki kelimeleri sözlük anlamlar›n› kaybet-
mifl, ad› geçen bilim dal›nda söz konusu olan kavramlar› karfl›layan terimler olmufl-
lard›r. Buna göre, medenî usul hukukunda görev, medenî yarg› koluna giren bir
uyuflmazl›¤›n (davan›n), bu yarg› kolunda kurulmufl bulunan ilk derece mahkeme-
lerinden hangisi taraf›ndan görülece¤ini ifade eder. Di¤er bir ifadeyle, özel hukuk-
tan kaynaklanan bir davan›n belli bir yerdeki genel mahkemeler (sulh veya asliye
hukuk) önünde mi yoksa orada kurulmufl olan özel mahkemelerden birisi taraf›n-
dan m› görülece¤i hususu, “görev” terimiyle karfl›lan›r.

Dar anlamda görevin sadece bu anlamda kullan›lmas›na karfl›l›k, uyuflmazl›¤›n
hangi yarg› kolunda yer alan mahkemeler önünde çözümlenece¤ini ifade etmek
için kullan›lan “yarg› yolu iliflkisi” kavram› ve ilk derece mahkemeleri ile kanun yo-
lu mahkemeleri aras›ndaki (dikey) ifllev paylafl›m›n› ortaya koymak üzere kullan›-
lan “fonksiyonel yetki” kavram› da genifl anlamda görevin kapsam›na dâhildir. An-
cak, önemle belirtmek gerekir ki, yarg› yolu iliflkisi ve fonksiyonel yetki aç›s›ndan
bir davan›n do¤ru mahkemede aç›l›p aç›lmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi ve bunlara
ba¤lanan sonuçlar, (dar anlamda) görev aç›s›ndan yap›lacak de¤erlendirmeye na-
zaran tamamen farkl›d›r.

“Yetki” ise, medenî usûl hukukunda, medenî yarg›ya dâhil bir uyuflmazl›¤›n ne-
redeki (hangi yarg› çevresindeki) ilk derece mahkemesinde çözümlenece¤ini be-
lirtmek üzere kullan›lan bir terimdir.

Anayasan›n 142. maddesi, tabii hâkim ilkesini de göz önünde bulundurarak,
mahkemelerin kuruluflu ile görev ve yetkilerinin kanunla belirlenmesini öngör-
müfltür. Bu do¤rultuda, medenî yarg› alan›nda mahkemelerin görev ve yetkisini ka-
nun düzeyinde düzenleyen temel metinler 5235 say›l› Kanun ile Hukuk Muhake-
meleri Kanunudur. Bunlar›n yan›nda, özel mahkemelerin kuruluflunu düzenleyen
kanunlarda ve maddî hukuka iliflkin baz› kanunlarda da görev ve yetkiye iliflkin
hükümler mevcuttur.

Bir davada hangi mahkemenin görevli oldu¤u belirlenirken, öncelikle göreve
iliflkin özel bir düzenlemenin bulunup bulunmad›¤›na ve bir özel mahkemenin gö-
revli k›l›nm›fl olup olmad›¤›na bakmak gerekir. Çünkü, özel hükümler genel hü-
kümlere nazaran öncelikle uygulan›r ve özel mahkemelerin görevi genel mahke-
melerin görevinden önce gelir.

Göreve iliflkin hükümlerin kamu düzeninden oldu¤u kabul edilmektedir (HMK
m. 1). Bu nedenle, görev, (mahkemeye iliflkin) dava flartlar› aras›nda say›lm›flt›r
(HMK m. 114, I, c). Buna karfl›l›k, yetkiye dair hükümler, sadece kesin yetki halle-
rinde kamu düzeninden kabul edilerek dava flart› hâline getirilmifl (HMK m. 114,
I, d). Kesin yetki kural›n›n söz konusu olmad›¤› hâllerde ise yetkinin bir ilk itiraz
konusu olmas› esas› benimsenmifltir (HMK m. 116, I, a).

Medenî yarg›lama hukukunda, dar ve teknik anlamda görev ve yetki kavramlar› ne anlama
gelmektedir?
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MEDENÎ YARGIDA GÖREVL‹ MAHKEMELER

Genel Mahkemelerin Görevi
Medenî yarg› alan›ndaki genel mahkemeler olan sulh ve asliye hukuk mahkeme-
lerinin görevi, 5235 say›l› Kanunun 6. maddesi ile tayin edilmifltir. Buna göre, sulh
hukuk mahkemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile di¤er kanunlarda belirtilen
görevleri yerine getirir (5235 s.l› K. m. 6, I). Buna karfl›l›k asliye hukuk mahkeme-
leri ise, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri d›fl›nda kalan ve kanunen özel mah-
kemelere b›rak›lmayan her türlü dava ve ifllere bakar (5235 s.l› K. m. 6, II-III).

Bu düzenleme flekli dikkate al›narak, önce sulh mahkemelerinin görevine giren
dava ve ifllerin neler oldu¤unu ortaya koymak, bunlar d›fl›ndakilerin (kanunen
özel mahkemelere b›rak›lm›fl bulunmad›kça) asliye mahkemelerinin görevine gir-
di¤ini belirtmek uygun olur. Özel mahkemelerin görevine giren dava ve iflleri ise
ayr›ca ele almak gerekir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi 
5235 say›l› Kanunun 6. maddesinin kendisine yollama yapt›¤› Hukuk Muhakeme-
leri Kanununda, sulh hukuk mahkemelerinin görevini düzenleyen hüküm 4. mad-
dedir. Bu madde gere¤ince sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun de¤er ya-
hut tutar›na bak›lmaks›z›n, afla¤›daki davalara bakmakla görevlidirler:

a) Kiralanan tafl›nmazlar›n, 9/6/1932 tarihli ve 2004 say›l› ‹cra ve ‹flâs Kanunu-
na göre ilams›z icra yoluyla tahliyesine iliflkin hükümler ayr›k olmak üzere,
kira iliflkisinden do¤an alacak davalar› da dâhil olmak üzere tüm uyuflmaz-
l›klar› konu alan davalar ile bu davalara karfl› aç›lan davalar,

b) Tafl›n›r ve tafl›nmaz mal veya hakk›n paylaflt›r›lmas›na ve ortakl›¤›n gideril-
mesine iliflkin davalar,

c) Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallarda, sadece zilyetli¤in korunmas›na yönelik olan
davalar,

d) Bu Kanun ile di¤er kanunlar›n, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâ-
kimini görevlendirdi¤i davalar.

Bunun yan›nda, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. maddesi gere¤ince de,
sulh hukuk mahkemeleri, aksine özel bir düzenleme bulunmad›¤› sürece, çekiflme-
siz yarg› ifllerinde genel görevli mahkeme durumundad›rlar.

Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi
Medenî yarg› kolunda kural, asliye hukuk mahkemelerinin görevli olmas›d›r. Bu
nedenle, asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri d›fl›n-
da kalan ve kanunen özel mahkemelere b›rak›lmayan her türlü dava ve ifle bakar
(HMK m. 2). Bu noktada, dava konusunun flah›svarl›¤› veya malvarl›¤› haklar›na
iliflkin bulunmas›n›n bir önemi olmad›¤› gibi, flah›svarl›¤› haklar›na iliflkin davalar-
da dava konusunun de¤er veya tutar›n›n da herhangi bir etkisi yoktur. Sulh hukuk
mahkemesi veya özel bir kanun hükmü gere¤ince bir özel mahkeme (örne¤in ai-
le mahkemesi) aç›kça görevli tayin edilmifl olmad›kça, davan›n asliye hukuk mah-
kemesinde görülmesi esast›r. Di¤er bir ifadeyle, medenî yarg›ya dâhil bir uyuflmaz-
l›¤›n asliye hukuk mahkemesinde görülebilmesi için buna dair aç›k bir kanun hük-
müne gerek bulunmay›p, baflka bir mahkeme aç›k bir düzenlemeyle görevli k›l›n-
m›fl olmad›kça, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ancak, önemle vur-
gulayal›m ki, çekiflmesiz yarg› iflleri aç›s›ndan durum farkl›d›r. Az önce de belirtti-

373.  Ünite  -  Mahkemeler in  Görev ve  Yetk is i

Kira iliflkisine dayand›¤›
iddia edilen davalar›n sulh
hukuk mahkemesinde
görülebilmesi için, bu
davaya konu
uyuflmazl›klar›n kira
sözleflmesinden
kaynaklanmas› gerekir. Kira
sözleflmesi yoksa veya kira
sözleflmesi geçersizse,
davaya asliye hukuk
mahkemesinde de
bak›labilir. Örne¤in, kira
sözleflmesinden
kaynakland›¤› iddia edilen
bir alacak davas›, gerçekte
kira iliflkisine
dayanmamaktaysa bu
davaya asliye hukuk
mahkemesinde bak›lmal›d›r.



¤imiz üzere, çekiflmesiz yarg› iflleri bak›m›ndan genel görevli mahkeme sulh hu-
kuk mahkemesidir (HMK m. 383). Buna göre, bir çekiflmesiz yarg› iflinin asliye hu-
kuk mahkemesinde görülebilmesi için, bunu öngören aç›k bir düzenlemenin mev-
cudiyeti aran›r.

Asliye hukuk mahkemelerinin, sadece medenî yarg› kolunda genel görevli
mahkeme olmalar›na ra¤men, di¤er yarg› kollar›na giren baz› davalar bak›m›ndan
da, özel düzenlemelerle görevli k›l›nmalar› söz konusu olabilmektedir. Örne¤in,
Kamulaflt›rma Kanununun 10, 14 ve 37.; ‹mar Kanununun 17.; Sular Kanunun Ek
5.; Orman Kanunun 11.; ‹cra ve ‹flâs Kanunun 5.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu-
nun 47. ve Türk Medenî Kanununun 1007. maddelerinde, niteli¤i itibariyle idarî
yarg› koluna ait bulunan uyuflmazl›klar hakk›nda asliye hukuk mahkemesi (özel
hükümle) görevli k›l›nm›flt›r.

‹lk derece asliye hukuk mahkemesi ile asliye ticaret mahkemesi aras›ndaki iliflkiyi
aç›klay›n›z.

Özel Mahkemelerin Görevi
Medenî yarg› kolunda, uzmanl›k gerektiren baz› uyuflmazl›klara bakmak üzere
özel mahkemeler kurulmufltur. Hangi konular›n uzmanl›k gerektirdi¤inin belirlen-
mesinde iflin niteli¤i veya uyuflmazl›¤›n taraflar› dikkate al›n›r. Özel mahkemelerin
hangi yarg› çevrelerinde kurulaca¤›n›n belirlenmesinde ise, ilgili uzmanl›k alan›na
giren dava ve ifllerin o yerdeki yo¤unlu¤u belirleyicidir.

Özel mahkemelerin kuruluflu ya bir özel kanuna ya da belli bir konuyu düzen-
leyen bir kanundaki özel hükümlere dayan›r. Özel mahkemelerin görevi de ço-
¤unlukla kurulufllar›n› düzenleyen kanunlarla belirlenir. Ancak, baflka kanunlarda
da, özel mahkemelerin görevine dair hükümler bulunmaktad›r. Öte yandan, kuru-
lufl kanunlar›nda bazen, bu mahkemelerde uygulanacak yarg›lama usûlü hakk›n-
da da hükümler sevkedilir. Böylece ayr› bir özel yarg›lama usûlü öngörülmüfl bu-
lunmad›kça, özel mahkemelerde uygulanan yarg›lama usûlü de Hukuk Muhake-
meleri Kanununa tâbidir.

Özel mahkemelerin görevi genel mahkemelerden önce gelir. Bu nedenle, bel-
li bir dava veya ifl hakk›nda mahkemeye müracaat edilece¤i zaman, öncelikle bir
özel mahkemenin görevli tayin edilmifl olup olmad›¤›na bakmak gerekir. Öte yan-
dan, özel mahkemelerin kurulmad›klar› yarg› çevrelerinde, bu mahkemelerin gö-
revine giren dava ve ifllere de genel mahkemeler taraf›ndan (ilgili özel mahkeme
s›fat›yla) bak›l›r. 

fiimdi, medenî yarg› alan›ndaki özel mahkemeler ile bunlar›n görevlerine giren
dava ve iflleri k›saca ele alal›m:

Aile Mahkemesi 
Aile mahkemeleri, aile hukukundan kaynaklanan dava ve ifllere bakmak üzere,
09.01.2003 tarih ve 4787 say›l› “Aile Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yarg›lama
Usûllerine Dair Kanun” ile kurulmufl bulunan uzmanl›k mahkemeleridir. Sözü edi-
len Kanunun 2. maddesi gere¤ince, aile mahkemeleri, Adalet Bakanl›¤›nca, Hâ-
kimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun olumlu görüflü al›narak, her ilde ve merkez
nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesin-
de olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yarg› çevresi, kuruldu¤u il ve ilçe-
nin mülkî s›n›rlar›yla belirlenir. Ancak yarg› çevresi, Adalet Bakanl›¤›n›n teklifi
üzerine Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca de¤ifltirilebilir.
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Aile mahkemelerinin görevine giren dava ve ifller, 4787 s.l› Kanunun 4. madde-
sinde düzenlenmifltir. Buna göre, aile mahkemeleri, 4721 s.l› Türk Medenî Kanu-
nunun ‹kinci Kitab› (Üçüncü K›s›m hariç olmak üzere) ve 4722 s.l› Türk Medenî
Kanununun Yürürlü¤ü ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanuna göre, aile hukukun-
dan do¤an dava ve ifller yan›nda 5718 s.l› Milletleraras› Özel Hukuk ve Usûl Hu-
kuku Hakk›nda Kanuna göre aile hukukuna iliflkin yabanc› mahkeme kararlar›n›n
tan›ma ve tenfizi ifllerini, ayr›ca kanunlarla verilen di¤er görevleri yerine getirirler.

Asliye Ticaret Mahkemesi
6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun 6335 say›l› ve 26.6.2012 tarihli Kanunla de¤ifl-
tirilen 5’inci maddesine göre, aksine hüküm bulunmad›kça, dava olunan fleyin de-
¤erine veya tutar›na bak›lmaks›z›n tüm ticari davalara ve ticari nitelikteki çekiflme-
siz yarg› ifllerine bakmakla görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. 

Ticari davalarda uzmanl›k ihtiyac›n› karfl›lamak üzere kurulan ticaret mahke-
meleri de asliye hukuk mahkemeleri gibi tek hâkimli mahkemedirler (5235 s.l› K.
m. 5, II). Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve di¤er hukuk
mahkemeleri aras›nda iliflki görev iliflkisidir ve göreve iliflkin usul hükümlerine ta-
bidir. Dolay›s›yla ticaret mahkemesi bulunan bir yarg› çevresinde dava asliye hu-
kuk mahkemesinde aç›l›rsa, mahkeme görevli olup olmad›¤›n› re’sen inceleyerek
görevsizlik karar› vermelidir. Ayr›ca taraflar da dava sona erinceye kadar mahke-
menin görevsiz oldu¤unu ileri sürebilirler. 

Bununla beraber, asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yarg› çevresindeki bir
ticari davada ise, görev kural›na dayan›lmam›fl olmas›, görevsizlik karar› verilmesi-
ni gerektirmeyecek, asliye hukuk mahkemesi davaya devam edecektir (TTK m. 5,
III ve IV).  

Bu düzenlemeyle 6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlü¤e giren ilk ha-
linde, asliye hukuk mahkemesi ile asliye ticaret mahkemesi aras›nda kurulan iflbö-
lümü iliflkisi yürürlükten kald›r›lm›fl; bu mahkemeler aras›ndaki ifl paylafl›m›, görev
iliflkisi olarak düzenlenmifltir. Ancak kanun koyucu her yarg› çevresinde asliye ti-
caret mahkemesi kurulamayaca¤›n› öngördü¤ünden, asliye ticaret mahkemesi bu-
lunmayan yerlerde ticaret mahkemesinin görevine giren ticari davalara asliye hu-
kuk mahkemesinde  bak›labilmesine imkan tan›m›flt›r. 

Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi için-
de bulunan ve ticari say›lan davalarla özel hükümler uyar›nca ticaret mahkemesinde
görülecek di¤er ifllere asliye ticaret mahkemesinde bak›l›r. O yerde ticari davalara
bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, ifl durumunun gerekli k›ld›¤› yer-
lerde Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri
veya birkaç› münhas›ran bu Kanundan ve di¤er kanunlardan do¤an deniz ticaretine
ve deniz sigortalar›na iliflkin hukuk davalar›na bakmakla görevlendirilebilir.

Fikrî ve S›naî Haklar Hukuk Mahkemesi 
551 say›l› Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›ndaki Kanun Hükmünde Kararname-
nin 146., 554 say›l› Endüstriyel Tasar›mlar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmün-
de Kararnamenin 58., 555 say›l› Co¤rafi ‹flaretlerin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun
Hükmünde Kararnamenin 30., 556 say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›ndaki Kanun
Hükmünde Kararnamenin 71. maddeleri, sözü edilen bu kanun hükmünde karar-
namelerin düzenledi¤i hukuki iliflkilerden kaynaklanan uyuflmazl›klar›n, kurulacak
ihtisas mahkemelerinde görülmesini düzenlemektedir. Keza, 5846 s.l› Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanununun 76. maddesinde 4630 s.l› Kanunla yap›lan de¤ifliklikle de,

393.  Ünite  -  Mahkemeler in  Görev ve  Yetk is i



ad› geçen Kanunun düzenledi¤i hukukî iliflkilerden do¤an davalarda görevli
mahkemenin Adalet Bakanl›¤›nca kurulacak ihtisas mahkemeleri olmas› esas›
benimsenmifltir. Adalet Bakanl›¤›, söz konusu bu ihtisas mahkemelerinin fikrî ve
s›naî haklar hukuk mahkemeleri oldu¤unu belirlemifltir. Söz konusu mahkeme-
ler, ayr›ca, 5042 say›l› Yeni Bitki Çeflitlerine Ait Islahç› Haklar›n›n Korunmas› Hak-
k›ndaki Kanun ile 5147 say›l› Entegre Devre Topografyalar›n›n Korunmas› Hakk›n-
daki Kanundan kaynaklanan dava ve ifllere bakmakla da görevlidir.

‹cra Mahkemesi
‹cra mahkemelerinin kuruluflu, 2004 say›l› ‹cra ve ‹flâs Kanununun 4. maddesiyle
düzenlenmifltir. Bu maddede, icra mahkemelerinin görevine giren dava ve ifller ge-
nel olarak düzenlenmifltir. Buna göre, icra mahkemelerinin temel görevi, icra ve if-
lâs dairelerinin ifllemlerine karfl› yap›lan flikayet ve itirazlar›n incelenip karara
ba¤lanmas›d›r. Ancak, ‹cra ve ‹flâs Kanununun muhtelif maddelerinde, sözü geçen
mahkemelerin görevine iliflkin pek çok hüküm bulunmaktad›r.

‹fl Mahkemesi
‹fl mahkemelerinin kuruluflu, 5521 say›l› ‹fl Mahkemeleri Kanununa dayanmakta-
d›r. Bu Kanunun 1. maddesine göre, ifl mahkemeleri, ‹fl Kanununa göre iflçi say›-
lan kimselerle (o kanunun de¤ifltirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E f›kralar›nda is-
tisna edilen ifllerde çal›flanlar hariç) iflveren veya iflveren vekilleri aras›nda ifl akdin-
den veya ifl Kanununa dayanan her türlü hak iddialar›ndan do¤an hukuk uyufl-
mazl›klar›na bakmak üzere kurulur. Bu mahkemeler, ayr›ca, 6356 say›l› Sendikalar
ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Kanununun uygulanmas›ndan do¤an uyuflmazl›klar ifl
davalar›na bakmakla görevli ve yetkili mahkemede görülece¤inden, bu kanunun
uygulanmas›ndan kaynaklanan davalara da bakarlar. Keza, 5510 say›l› Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunundan kaynaklanan baz› uyuflmazl›klar
bak›m›ndan da ifl mahkemeleri görevli k›l›nm›flt›r.

Kadastro Mahkemesi
Kadastro mahkemelerinin kuruluflu, 3402 say›l› Kadastro Kanununun 24. maddesi-
ne dayanmaktad›r. Kurulufl amac›, ad› geçen kanunun uygulanmas› ile ilgili dava
ve ifllere bakmakt›r. Arazinin durumunun ölçü, s›n›r ve üzerindeki aynî hak sahip-
li¤i yönlerinden kadastral tekniklerle belirlenmesi sürecini ifade eden kadastro fa-
aliyeti uzmanl›k gerektiren bir ifltir. Öte yandan, bir ülkenin topraklar›n›n belirtilen
yönler itibariyle durumunun ne oldu¤unun bilinmesinin kamu düzeniyle de ilgisi
vard›r. Ayn› zamanda, söz konusu hususlar özel hukukun (eflya hukukunun) ko-
nusuna girmektedir. Bu sebepledir ki, Kadastro Kanunu, bir yandan kadastro mah-
kemelerinde Hukuk Muhakemeleri Kanununun basit yarg›lama usûlüne dair kural-
lar›n›n uygulanmas›n› öngörmesine ra¤men, görülen dava ve ifllerin niteli¤ini gö-
zetmek suretiyle, özel usûl hükümleri de sevketmifltir.

Tüketici Mahkemesi 
‹lk derece yarg›lamas›nda yer alan özel mahkemelerden sonuncusu tüketici mah-
kemesidir. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 23. maddesi ge-
re¤ince kurulan bu mahkemelerin görevi, ad› geçen Kanunun uygulanmas›ndan
do¤an dava ve ifllere bakmakt›r. Ancak, Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanu-
nun 22. maddesi, bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an dava ve ifllerden belli bir
parasal s›n›r›n alt›nda olanlar için zorunlu bir alternatif uyuflmazl›k çözüm yönte-

40 Medenî  Usûl  Hukuku

Alternatif uyuflmazl›k çözüm
yöntemi, taraflar›n
aralar›ndaki uyuflmazl›¤›,
devlet yarg›s› (mahkemeler)
d›fl›nda çeflitli yöntemlerden
birini veya birkaç›n›
kullanarak, kendi aralar›nda
çözüme kavuflturmalar›d›r.



mi getirmektedir. Bu yöntem, tüketici sorunlar› hakem heyetine baflvurmakt›r. Be-
lirlenen parasal s›n›r›n alt›ndaki uyuflmazl›klar bak›m›nda söz konusu alternatif
yönteme baflvurmak hem zorunludur, hem de bu uyuflmazl›klarda tüketici hakem
heyeti taraf›ndan verilen karar taraflar için ba¤lay›c›d›r. Bu karara karfl› baflvurula-
bilecek hukukî çare, onbefl gün içinde tüketici mahkemelerinde itiraz etmektir. Pa-
rasal s›n›r› aflan durumlarda ise, davac›n›n önce tüketici sorunlar› hakem heyetine
müracaat etmesi zorunlulu¤u yoktur; dilerse do¤rudan do¤ruya tüketici mahkeme-
sine baflvurabilir. Ancak, davac›, zorunluluk olmamas›na ra¤men önce bu yola git-
mifl ve ayn› zamanda tüketici mahkemesinde dava açm›flsa, tüketici sorunlar› ha-
kem heyetinin verece¤i karar tüketici mahkemesi için ba¤lay›c› olmay›p sadece bir
delil de¤erini haizdir (TKHK. m. 22, VI).

Hangi uyuflmazl›klarda, tüketici sorunlar› hakem heyetine baflvuru yap›lmas› zorunludur?

Göreve ‹liflkin Kurallar›n Mahkemece Resen Gözetilmesi
Göreve iliflkin hükümlerin kamu düzeninden oldu¤u kabul edilmektedir (HMK m.
1). Buna ba¤l› olarak, görev kurallar›na uyulup uyulmad›¤›n›n mahkemece, yarg›-
laman›n her aflamas›nda resen gözetilmesi gerekir. Kamu düzeninden say›lman›n
bir sonucu da, taraflar›n, görev konusuna iliflkin bir anlaflma yapamamalar›d›r. Di-
¤er bir ifadeyle, taraflar, aralar›nda yapacaklar› bir sözleflmeyle göreve iliflkin bir
düzenleme yapamazlar; böyle bir anlaflma hiçbir hüküm ve sonuç do¤urmaz. Mah-
keme görevsizli¤ini resen gözetebilece¤i gibi taraflar da yarg›laman›n her aflama-
s›nda mahkemeye görevsiz oldu¤unu hat›rlatabilirler.

Mahkemenin görevli olmas› ayn› zamanda (mahkemeye iliflkin) bir dava flart›
oluflturmaktad›r (HMK m. 114, I, c). Bu nedenle, dava flartlar›n›n yarg›lama esna-
s›nda ileri sürülmesi ve incelenmesine iliflkin genel düzenleme (HMK m. 115) gö-
rev bak›m›ndan da uygulan›r. Buna göre, görevsiz oldu¤unu resen veya taraflar-
dan birinin buna iliflkin itiraz› üzerine tespit eden mahkeme, davay› usule iliflkin
bir kararla (görevsizlik karar›) reddeder. Ancak, görev aç›s›ndan söz konusu olan
noksanl›¤›n giderilebilmesi mümkün ise, mahkemenin öncelikle buna yönelik bir
kesin süre vermesi gerekir. Belirtmek gerekir ki, bu hükmün uygulama alan›, gö-
rev aç›s›ndan çok s›n›rl›d›r. Öte yandan, görevsiz oldu¤unu tespit eden mahkeme-
nin bu husustaki (görevsizlik) karar›n› dosya üzerinden verebilmesi de mümkün-
dür. Ancak, mahkeme gerekli görürse, karar›n› vermeden önce, taraflar› ön incele-
me duruflmas›nda dinleyebilir (HMK m. 138). Her hâlükârda, mahkemenin görev
konusunu en geç ön inceleme duruflmas›nda karara ba¤lamas› gerekmektedir
(HMK m. 137, I-II; m. 138 m. 140, I). Ancak, görev konusunun bu aflamada yanl›fl
de¤erlendirilmesi yahut hiç de¤erlendirilmemesi, mahkemenin daha sonra görev-
sizlik karar› vermesine engel de¤ildir. Zira, dava flartlar› yarg›laman›n her aflama-
s›nda resen gözetilirler (HMK m. 115, I). Hatta, mahkemenin görevsiz oldu¤u ilk
derece mahkemesindeki yarg›lama esnas›nda hiç ileri sürülmemifl olsa bile, taraf-
lar bunu (ilk defa) kanun yolu müracaatlar› s›ras›nda ileri sürebilecekleri gibi, ka-
nun yolu mahkemeleri de (bölge adliye mahkemeleri ve Yarg›tay), önlerine gelen
kanun yolu baflvurusu üzerine, karar veren ilk derece mahkemesinin görevsiz ol-
du¤unu (kanun yolu müracaat›nda bu istikamette bir talep bulunmasa dahi) resen
gözetirler.

‹lk derece mahkemesinde taraflarca ileri sürülen görev itiraz›n›n reddi duru-
munda, buna iliflkin karar›n bir ara karar› olmas› nedeniyle, yaln›z bafl›na tem-
yiz edilebilmesi mümkün de¤ildir. Ancak, mahkemenin verece¤i nihai karara
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karfl› kanun yoluna müracaat edilirken, görev itiraz›n›n haks›z olarak reddedil-
mifl bulundu¤u ileri sürülebilir. Zaten bu yön, kanun yolu müracaat›nda ileri sü-
rülmemifl olsa bile, kanun yolu incelemesinde resen göz önünde bulundurulacak
olan hususlar aras›nda yer al›r (‹stinaf bak›m›ndan bkz. HMK m. 353, I, a, 3;
Temyiz bak›m›ndan bkz. m. 371, I, b).

Dava kendisinde aç›lm›fl bulunan mahkeme, gerek taraflardan birinin itiraz›
üzerine ve gerekse resen gözeterek, yapaca¤› inceleme sonucunda görevsiz oldu-
¤u kanaatine var›rsa, görevsizlik karar› verir.

Görev kurallar›n›n kamu düzenine iliflkin olmas›n›n sonuçlar› nelerdir?

Görevsizlik Karar› ve Bu Karar Üzerine Yap›lacak ‹fllemler
Mahkemenin gerek taraflardan birinin itiraz›n› dikkate alarak ve gerekse resen gö-
zeterek, yapaca¤› inceleme sonucunda görevsiz oldu¤u kanaatine varmas› üzerine
verece¤i görevsizlik karar› usûle iliflkin bir nihâi karard›r (HMK m. 115, II, c. 1). Zi-
ra, bununla mahkeme dosyadan elini çekmekte, ancak, uyuflmazl›¤› esas bak›m›n-
dan çözen bir karar vermemektedir.

Esasa iliflkin verilecek karar bak›m›ndan kanun yollar›na müracaat edilebilecek
olan davalarda (istinaf hakk›nda bkz. HMK. m. 341; temyiz hakk›nda bkz. HMK.
m. 362) verilen görevsizlik kararlar›na karfl› da kanun yoluna gidilebilir. Bu yola
gidilmesi durumunda, görevsizlik karar›n›n ak›beti, yap›lacak inceleme sonucunda
verilecek olan karara ba¤l›d›r. Görevsizlik karar›n›n kanun yolu incelemesi sonu-
cunda do¤ru bulunmas› durumunda bu karar kesinleflir; yanl›fl bulunmas› halinde
ise, davaya görevsizlik karar› veren mahkemece devam edilmesi söz konusu olur.

Görevsizlik karar›, ayn› zamanda, süresi içinde kanun yoluna müracaat edilme-
mesi veya kanun yolundan feragat edilmesi üzerine de kesinleflir.

Görevsizlik karar› verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildi¤i an-
da kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna baflvurulmayarak kesinleflmifl
ise karar›n kesinleflti¤i tarihten; kanun yoluna baflvurulmuflsa bu baflvurunun red-
di karar›n›n tebli¤ tarihinden itibaren iki hafta içinde karar› veren mahkemeye bafl-
vurarak, dava dosyas›n›n görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir.
E¤er bu yap›l›rsa, davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi mümkündür;
aksi takdirde, bu (görevsiz) mahkemece davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar ve-
rilir (HMK m. 20).

Söz konusu baflvurunun yap›lmas› durumunda, (görevsizlik karar› vermifl olan)
mahkeme, dosyay› görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkeme kendili¤inden
bir duruflma günü tespit eder ve davan›n taraflar›n› bir davetiye ile bu duruflmaya
ça¤›r›r ve böylece davaya devam eder. Ancak, dosyan›n kendisine gönderilmesi,
temyiz edilmeksizin kesinleflen bir görevsizlik karar›na dayanmaktaysa ve kendisi-
nin görevsiz oldu¤u kan›s›ndaysa, bu mahkeme, önceki mahkemenin görevsizlik
karar›yla ba¤l› olmay›p, kendisi de görevsizlik karar› verebilir. Buna karfl›l›k, ka-
nun yolu denetiminden geçerek kesinleflen görevsizlik karar›, bundan sonra ken-
disine müracaat edilen mahkemeyi ba¤lar.

Görevsizlik karar›n›n kesinleflmesinden itibaren iki hafta içinde, davaya görev-
li mahkemede devam edilmesini sa¤lamaya iliflkin talep yeni bir dava açmak anla-
m›na gelmez; bilâkis, görevsiz mahkemede aç›lm›fl bulunan davan›n devam›na yö-
neliktir. Bu sebeple, söz konusu baflvuru s›ras›nda yeniden harç al›nmas› söz ko-
nusu de¤ildir. Dosyan›n görevli mahkemeye gönderilmesi ve bu mahkemece taraf-
lara ç›kar›lacak olan tebligat için gerekli olan giderlerin, dava aç›l›rken yat›r›lm›fl
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bulunan avanstan karfl›lanmas› gerekir (HMK m. 120). Dosyada avans bulunmama-
s› halinde ise, söz konusu giderlerin talepte bulunanca peflin olarak ödenmesi is-
tenebilir ve bu istek karfl›lanmad›kça dosyan›n görevli mahkemeye gönderilmeme-
si gerekir.

Dosya kendisine gönderilen mahkemenin davaya devam etmesi durumunda,
daha önce görevsiz mahkemede yap›lm›fl bulunan taraf usûl ifllemleri geçerli olup
bunlar›n tekrar› gerekmez. Buna karfl›l›k, görevsiz mahkemede yap›lm›fl olan mah-
keme usûl ifllemleri ise kural olarak geçersizdir; davaya bakmakta olan (görevli)
mahkemece bunlar›n tekrarlanmas› gerekir.

Görevsizlik karar›n›n kesinleflmesinden itibaren ifllemeye bafllayan iki haftal›k
süre içinde bu karar› veren mahkemeye müracaat edilmemesi durumunda, görev-
siz mahkemede aç›lm›fl bulunan (ve kendisi hakk›nda görevsizlik karar› verilmifl
durumda olan) davada mahkemenin bu durumu tespit ederek, söz konusu dava-
n›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar vermesi gerekir (HMK m. 20). Bununla, dava aç›l-
mas›na ba¤l› olarak do¤mufl olan bütün hukukî sonuçlar da kendili¤inde ortadan
kalkar. Bunlar aras›nda özellikle zamanafl›m› kesilmesinin ve hak düflürücü süre-
lerin korunmas›n›n ortadan kalkm›fl bulunmas› (maddî hukuk aç›s›ndan) çok
önemlidir. Bu flekilde aç›lmam›fl say›lan davan›n (zaman afl›m› veya hak düflürücü
süre dolmam›flsa), görevli mahkemede, harç ödenerek yeniden (ve yeni bir dava
dilekçesiyle) aç›lmas› mümkündür. Ancak bu dava art›k eskisinin devam› say›lma-
yacak, tamamen yeni bir dava olarak ifllem görecektir.

Görevsizlik karar›yla dosya kendisine gönderilen di¤er mahkeme, ilk mahkeme gibi gö-
revsizlik karar› verebilir mi?

MEDENÎ YARGIDA MAHKEMELER‹N YETK‹S‹

Yetki Kavram›
Daha önce de k›saca belirtti¤imiz üzere, medenî usul hukukunda “yetki” kavram›,
medenî yarg›ya dâhil bir uyuflmazl›¤›n neredeki (hangi yarg› çevresindeki) görevli
ilk derece mahkemesinde çözümlenece¤ini belirtmek üzere kullan›l›r. Bu yönüy-
le, söz konusu kelime, medenî usul hukukunda, günlük dildeki (sözlükteki) anla-
m›ndan tamamen farkl› bir içerik kazanm›fl olup, bir fleyi yapabilmeye mezun ve
muktedir olabilmeyi de¤il, bir davaya yer (yarg› çevresi) itibariyle neredeki mah-
keme taraf›ndan bak›laca¤›n› ifade eder.

5235 say›l› Kanunun 5. maddesinin 1. f›kras› gere¤ince, hukuk mahkemeleri,
her il merkezi ile bölgelerin co¤rafî durumlar› ve ifl yo¤unlu¤u göz önünde tutula-
rak belirlenen ilçelerde, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun olumlu görüflü
al›narak Adalet Bakanl›¤›nca kurulur. Hukuk mahkemelerinin, Türk milleti ad›na
yarg› yetkisini kullanmak (yarg›lama faaliyetinde bulunmak) üzere kurulduklar›
co¤rafi alan, onlar›n “yarg› çevresi” olarak adland›r›l›r. Sözü edilen Kanunun 7.
maddesi gere¤ince, hukuk mahkemelerinin yarg› çevresi, bulunduklar› il merkezi
ve ilçeler ile bunlara adlî yönden ba¤lanan ilçelerin idarî s›n›rlar›d›r (1. F›kra). Bü-
yükflehir belediyesi bulunan illerde, büyükflehir belediyesi s›n›rlar› içindeki il ve il-
çelerin ad› ile an›lan sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin yarg› çevresi, il ve il-
çe s›n›rlar›na bak›lmaks›z›n Adalet Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Hâkimler ve Savc›-
lar Yüksek Kurulunca belirlenir (2. F›kra). Co¤rafî durum ve ifl yo¤unlu¤u göz
önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin kald›r›lmas›na veya yarg› çevresinin
de¤ifltirilmesine, özel kanunlar›nda yarg› çevresi belirtilmemifl olan hukuk mahke-
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melerinin yarg› çevresinin belirlenmesine, Adalet Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Hâ-
kimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca karar verilir (3. F›kra).

Görüldü¤ü üzere, hukuk mahkemeleri il merkezleri ve (bölgelerin co¤rafî du-
rumlar› ve ifl yo¤unlu¤u göz önünde tutularak belirlenen) ilçelerde kurulmaktad›r.
Böylece, ayn› (görevli) ilk derece mahkemesi pek çok yerde bulunabilmektedir.
‹flte, bu (pek çok yerde bulunan görevli) ilk derece mahkemelerinden hangi yar-
g› çevresindekine (neredekine) baflvurulaca¤›, yetki kurallar› ile belirlenir.

Bir davan›n neredeki ilk derece mahkemesinde görülece¤i belirlenirken baz›
ölçütler kullan›l›r. Bu ölçütlerden bir k›sm› uyuflmazl›¤›n taraflar›n›, bir k›sm› ise
uyuflmazl›¤›n konusunu esas al›r. Keza, baz› ölçütler, aksine bir düzenleme olma-
d›kça bütün davalar bak›m›ndan yetkiyi tesis ederken, baz› ölçütler ise sadece bel-
li davalar bak›m›ndan yetkili mahkemenin belirlenmesinde kullan›l›r. Aksine bir
düzenleme olmad›kça bütün davalar›n görülece¤i mahkemeye genel yetkili mah-
keme, bu mahkemeyi belirleyen kurala ise genel yetki kural› denir. Genel yetki ku-
ral›, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6. maddesinin 1. f›kras›nda yer almaktad›r.
Buna göre, her dava, kanunda aksine hüküm bulunmad›kça, daval›n›n davan›n
aç›ld›¤› tarihte yerleflim yerinin bulundu¤u yer mahkemesinde görülür. O halde
genel yetki kural› sözü edilen kanun hükmü, genel yetkili mahkeme ise daval›n›n
dava tarihindeki yerleflim yeri mahkemesidir. Buna karfl›l›k, gerek Hukuk Muhake-
meleri Kanununda ve gerekse sair kanunlarda, yetkiye dair pek çok hüküm sev-
kedilerek, daha ziyade uyuflmazl›¤›n konusu esas al›nmak suretiyle, bir k›sm› ge-
nel mahkemenin yetkisini bertaraf ederek onun yerini alan, bir k›sm› ise genel
mahkemenin yan›nda ilave mahkemeler öngörülmüfltür. ‹flte bu hükümlere özel
yetki kurallar› ad› verilmektedir. Bir özel yetki kural›yla genel yetkili mahkemenin
yetkisinin bertaraf edilerek onun yerine sadece belli bir yerdeki mahkemenin yet-
kili tayin edilmesi durumunda, bu bir kesin yetki kural›d›r. Buna karfl›l›k, özel yet-
ki kural›yla genel yetkili mahkemenin yetkisi kald›r›lm›yor (bertaraf edilmiyor), bi-
lâkis onun yan›nda ilave olarak baflka yerlerdeki mahkemeler de ayn› uyuflmazl›k
için yetkili k›l›n›yorsa, bunu düzenleyen kural, kesin olmayan yetki kural›d›r.

Görev kurallar›n›n her durumda kamu düzenine iliflkin kabul edilmesine karfl›-
l›k, yetki kurallar›n›n tamam› de¤il, sadece kesin yetki kurallar› kamu düzeninden-
dir. Kamu düzeninden olmayan yetki kurallar›n› hâkim resen dikkate alamaz; ay-
r›ca, taraflar da bu kurallar›n aksine bir anlaflma yapabilirler. Buna karfl›l›k, mah-
kemelerin yetkisinin kamu düzenine iliflkin bulundu¤u hallerde (kesin yetki halle-
rinde) hâkim söz konusu yetki kural›n› resen gözetir ve taraflar böyle bir kural›n
aksini aralar›nda yapacaklar› bir anlaflmayla kararlaflt›ramazlar.

Genel Yetki Kural›
Yukar›da da belirtildi¤i üzere, genel yetkili mahkeme, aksine bir düzenleme olma-
d›kça, bir kifli aleyhine aç›lacak bütün davalar›n görülece¤i mahkemeyi ifade et-
mektedir. Genel yetkili mahkemeyi düzenleyen hüküm (HMK m. 6, I), uyuflmazl›-
¤›n taraflar›ndan “daval›”y› esas alm›flt›r. Buna göre, bir kimseye karfl› aç›lacak bü-
tün davalar, kanunda aksini öngören bir kesin yetki kural› bulunmad›kça, davan›n
aç›ld›¤› tarihte daval›n›n Türk Medenî Kanunu gere¤ince yerleflim yeri say›lan yer
mahkemesinde görülür.

Yerleflim yerinin belirlenmesi bak›m›ndan Türk Medenî Kanunu, gerçek kifliler
ve tüzel kifliler aç›s›ndan farkl› esaslar öngörmüfltür. Buna göre, gerçek kifliler ba-
k›m›ndan, sürekli kalmak niyetiyle oturduklar› yer (TMK. m. 19); tüzel kifliler aç›-
s›ndan ise ifllerinin yönetildi¤i yer (TMK. m. 51) onlar›n yerleflim yeri say›l›r. Da-
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val›n›n böylece belirlenen yerleflim yeri, ayn› zamanda medenî usul hukuku bak›-
m›ndan genel yetkili mahkeme olarak kabul edilmektedir. Di¤er bir ifadeyle, da-
val›n›n yerleflim yerinin bulundu¤u yer hangi mahkemenin yarg› çevresi içinde
kalmaktaysa, o yarg› çevresinde bulunan mahkemeler, söz konusu kifliye karfl› aç›-
lacak olan davalar için genel yetkilidir. Belirtmek gerekir ki, gerçek kiflilerin yerle-
flim yerlerinin belirlenmesi bak›m›ndan, 5490 say›l› Nüfus Hizmetleri Kanunu ge-
re¤ince tespit ve kay›t edilmifl bulunan “yerleflim yeri adresi”; tüzel kifliler bak›m›n-
dan ise tescile göre belirlenen merkezlerinin bulundu¤u yer, karine olarak yerleflim
yeri say›lmal›d›r. Daval›n›n yerleflim yerinin belirlenmesinde esas al›nacak olan za-
man ise, davan›n aç›ld›¤› tarihtir. Uyuflmazl›¤›n kayna¤› olan hukuki iliflkinin ku-
ruldu¤u s›rada daval›n›n yerleflim yerinin nerede bulundu¤u önem tafl›mad›¤› gibi,
dava aç›ld›ktan sonra daval›n›n yerleflim yerini de¤ifltirmesi de, genel yetkili mah-
kemeyi etkilemez.

Önemle belirtilmelidir ki, genel yetki kural› gere¤ince belirlenen genel yetkili
mahkemenin yetkisi (daval›n›n yerleflim yeri) kesin yetki de¤ildir. Dolay›s›yla, da-
van›n genel yetkili mahkeme olarak baflka bir yer mahkemesinde aç›lm›fl bulun-
mas› halinde, hâkim bunu resen gözetemeyecek, ancak daval›n›n ilk itiraz› üzeri-
ne yetkisizlik karar› verebilecektir.

Daval›n›n yerleflim yerinin durumuna ba¤l› olarak, bazen genel yetkili mahke-
menin belirlenmesi özellik tafl›r. Kanun, bu durumlar için ayr›ca hükümler sevket-
mifltir. Buna göre:

• Daval› birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleflim yeri mahkemesinde
aç›labilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, daval›lar›n tamam› hakk›nda
ortak yetkiyi tafl›yan bir mahkeme belirtilmiflse, davaya o yer mahkemesin-
de bak›l›r (HMK m. 7, I).

• Türkiye’de yerleflim yeri bulunmayanlar hakk›nda genel yetkili mahkeme,
daval›n›n Türkiye’deki mutat meskeninin bulundu¤u yer mahkemesidir. An-
cak, di¤er özel yetki hâlleri sakl› kalmak üzere, malvarl›¤› haklar›na iliflkin
dava, uyuflmazl›k konusu malvarl›¤› unsurunun bulundu¤u yerde de aç›la-
bilir (HMK m. 9).

• Türk vatandafllar›n›n kifli hâllerine iliflkin davalar›, yabanc› ülke mahkeme-
lerinde aç›lmad›¤› veya aç›lamad›¤› takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili
mahkemede bulunmamas› hâlinde ilgilinin sâkin oldu¤u yer, Türkiye’de sâ-
kin de¤ilse Türkiye’deki son yerleflim yeri mahkemesinde, o da bulunmad›-
¤› takdirde Ankara, ‹stanbul veya ‹zmir mahkemelerinden birinde görülür
(MÖHUK m. 41).

• Türkiye’de yerleflim yeri bulunmayan yabanc› hakk›nda vesâyet, kayy›ml›k,
k›s›tl›l›k, gaiplik ve ölmüfl say›lma kararlar› ilgilinin Türkiye’de sâkin oldu¤u
yer, sâkin de¤ilse mallar›n›n bulundu¤u yer mahkemesince verilir (MÖHUK
m. 42).

• Boflanma ve ayr›l›k davalar›nda yetkili mahkeme, efllerden birinin yerleflim
yeri veya davadan önce son defa alt› aydan beri birlikte oturduklar› yer
mahkemesidir (TMK m. 168).

Özel Yetki Kurallar›
Taraflar›n davadaki durumu yahut dava konusu uyuflmazl›¤›n daha kolay halli ba-
k›m›ndan de¤erlendirildi¤inde, davan›n genel yetkili mahkeme yerine yahut ona
ilave olarak baflka bir yer mahkemesince çözülmesi, bazen daha uygun olur. Ka-
nun koyucunun de¤erlendirmesine göre, bu gibi haller için, özel yetki kurallar›
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sevkedilmifltir. Bu kurallarla, bazen genel yetki kural› tamamen bertaraf edilerek
davan›n sadece özel yetki kural›nca gösterilen mahkemede aç›lmas› istenmifl; ba-
zen de genel yetkili mahkemeye ilave olarak davan›n baflka yer (veya yerler) mah-
kemelerinde de aç›labilmesine imkân tan›nm›flt›r. Birinci durumda, özel yetki ku-
ral›yla tespit edilen mahkeme kesin yetkili olup, dava ne genel yetkili mahkemede
ne de bir baflka mahkemede görülebilir. ‹kinci durumda ise, kesin yetki söz konu-
su olmay›p, dava, davac›n›n seçimine göre, isterse genel yetkili mahkemede de gö-
rülebilir ya da (di¤er flartlar da mevcutsa) taraflar anlaflarak (yetki sözleflmesiyle)
hiç yetkisiz bir mahkemeyi dahi yetkili k›labilirler; hatta bu hallerde dava yetkisiz
bir mahkemede aç›lsa dahi, mahkeme yetkisizli¤ini resen de¤il, ancak daval›n›n
süresi içinde buna yönelik aç›k ilk itiraz› üzerine dikkate alabilir.

Özel yetki kurallar›yla, genel yetkili mahkeme d›fl›nda baflka bir mahkeme yet-
kili k›l›n›rken farkl› ölçütler esas al›nmaktad›r; örne¤in, sözleflmeden do¤an bor-
cun ifa edilmesi gereken yer, haks›z fiilin ifllendi¤i yer, davac› taraf›n yerleflim ye-
rinin bulundu¤u yer, dava konusu uyuflmazl›¤›n kendisine iliflkin oldu¤u tafl›nma-
z›n bulundu¤u yer, iflin yap›ld›¤› yer gibi. Özel yetki kurallar›n›n bir k›sm› Hukuk
Muhakemeleri Kanununda, bir k›sm› ise maddi hukuka iliflkin kanunlarda (örne-
¤in TMK, TTK) yer almaktad›r. Afla¤›da sadece belli bafll› özel yetki kurallar›na k›-
saca de¤inilmektedir. Ancak, önemle belirtelim ki, özel yetki kurallar› sadece bu-
rada say›lanlardan ibaret de¤ildir. Davac›n›n, davas›n› açarken, uyuflmazl›¤›n ken-
disinden kaynakland›¤› hukukî iliflkiyi maddi hukuk aç›s›ndan düzenleyen kural-
lara mutlaka bakmas› ve varsa oradaki yetkiye dair kurallar› (bu arada sair usûl hü-
kümlerini) mutlaka göz önünde bulundurmas› gerekir.

Geçici Olarak Oturulan Yer Mahkemesi
Memur, iflçi, ö¤renci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karfl› aç›lacak
alacak veya tafl›n›r mal davalar› için, orada bulunmalar› uzunca bir süre devam
edebilecekse, bulunduklar› yer mahkemesi de yetkilidir (HMK m. 8). Bu yetki ku-
ral› sadece s›n›rl› baz› uyuflmazl›klar için (alacak veya tafl›n›r mal), genel yetkili
mahkemenin yan›nda, geçici olarak oturulan yer mahkemesini, ilave olarak yetki-
li k›lmaktad›r. Geçici olarak oturulan yer mahkemesinin yetkisi kesin de¤ildir.

Sözleflmenin ‹fa Olunaca¤› Yer Mahkemesi
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 10. maddesi, sözleflmeden do¤an bir borcun
ifas› talebiyle aç›lan davalar için, genel yetkili mahkemenin yan›nda ilave bir mah-
keme daha öngörmektedir. Buna göre, sözleflmeden do¤an davalar, sözleflmenin
ifa edilece¤i yer mahkemesinde de aç›labilir. Burada söz konusu olan borçlar hu-
kuku anlam›ndaki sözleflmelerdir. Buna karfl›l›k, aile hukuku ve miras hukuku gi-
bi alanlarda düzenlenmifl bulunan sözleflmelerden kaynaklanan borçlar›n ifas› için
aç›lan davalarda bu madde hükmü uygulanmaz. Öte yandan sözleflmenin ifas›n-
dan maksat, esas itibariyle sözleflmeden kaynaklanan somut edimin ifas›d›r. Bir
sözleflmeden birden fazla edim do¤abilir ve bunlar›n ifa yerleri farkl› olabilir. So-
mut dava hangi edime iliflkinse, o edimin ifas› laz›m gelen yerde, buna yönelik da-
van›n da aç›labilmesi mümkündür. Edimin ifa yeri maddî hukuka göre belirlenir.

Mirastan Do¤an Davalarda Yetkili Mahkeme
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, mirasla ilgili uyuflmazl›klar için özel yetki kurallar›
getirmifltir. Buna göre:
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Borcun ifa edilece¤i yer
(BK m. 73): Borcun ifa
edilece¤i yer, taraflar›n aç›k
veya örtülü iradelerine göre
belirlenir. Sözleflmeyle aksi
kararlaflt›r›lmam›flsa ifa yeri
BK m. 73 hükmüne göre
belirlenir. Buna göre, borcun
konusu para ise, ödeme
alacakl›n›n ifa zaman›nda
oturdu¤u yerde yap›l›r. Bir
parça borcu sözkonusu ise,
yani ay›r›c› nitelikleriyle
belirlenmifl bir fley verilecek
veya teslim edilecekse, ifa
yeri, sözleflmenin yap›ld›¤›
s›rada o fleyin bulundu¤u
yerdir. Para ve parça
borçlar›n›n d›fl›nda kalan
bütün borçlarda ifa yeri,
borcun do¤du¤u s›rada
borçlunun oturdu¤u yerdir.



• Terekenin paylafl›lmas›na, yap›lan paylaflma sözleflmesinin geçersizli¤ine, ölü-
me ba¤l› tasarruflar›n iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka iliflkin dava-
lar ile mirasç›lar aras›nda terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar ile

• Terekenin kesin paylafl›m›na kadar mirasç›lara karfl› aç›lacak tüm davalar
bak›m›ndan ölen kimsenin son yerleflim yeri mahkemesi kesin yetkilidir
(HMK m. 11, I).

Terekede bulunan bir mal hakk›nda aç›lmak istenen istihkak davas›, terekenin
yaz›m› ve tespiti zaman›nda mal nerede bulunuyorsa, orada da aç›labilir (HMK m.
11, II). Bu yer mahkemesinin yetkisi ise kesin de¤ildir.

Mirasç›l›k belgesinin iptaline iliflkin davalar ile yeni mirasç›l›k belgesi verilme-
sine iliflkin talepler bak›m›ndan ise, mirasç›lar›n her birinin oturdu¤u yer mahke-
mesi de yetkilidir (HMK m. 11, III). Burada mirasç›lardan herhangi birinin oturdu-
¤u yerdeki mahkeme, genel yetkili mahkemenin yan›nda ilave olarak yetkili k›l›n-
maktad›r. Dolay›s›yla kesin yetki söz konusu de¤ildir. Öte yandan, yerleflim yeri
de¤il, “oturmak” esas al›nmaktad›r.

Tafl›nmaz›n Ayn›ndan Do¤an Davalarda Yetkili Mahkeme
Tafl›nmaz üzerindeki ayni hakka iliflkin veya ayni hak sahipli¤inde de¤iflikli¤e yol
açabilecek davalar ile tafl›nmaz›n zilyetli¤ine yahut al›koyma hakk›na iliflkin dava-
larda, tafl›nmaz›n bulundu¤u yer mahkemesi kesin yetkilidir. ‹rtifak haklar›na ilifl-
kin davalar, üzerinde irtifak hakk› kurulan tafl›nmaz›n bulundu¤u yer mahkeme-
sinde aç›l›r. Bu davalar, birden fazla tafl›nmaza iliflkinse, tafl›nmazlardan birinin bu-
lundu¤u yerde, di¤erleri hakk›nda da aç›labilir (HMK m. 12). Bu düzenleme bak›-
m›ndan iki hususa özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Buna göre, ihdas edilen
ilave yetki kural› olmay›p, genel yetki kural› (daval›n›n yerleflim yerinin bulundu-
¤u yer mahkemesinin yetkisi) kald›r›larak, onun yerini tafl›nmaz›n bulundu¤u yer
mahkemesi almaktad›r. ‹kinci husus ise, tafl›nmaz üzerindeki flahsî haklar (bunlar
aynî hak sahipli¤inde de¤iflikli¤i amaçlamad›kça), madde kapsam›nda de¤ildir.
Dolay›s›yla, tafl›nmaz üzerindeki flahsî haklar genel yetki kural›na veya varsa (ör-
ne¤in HMK. m. 10) bir baflka özel yetki kural›na tâbidirler.

Ankara’da yap›lan kira sözleflmesine göre, Eskiflehirli (A), Eskiflehir Tepebafl› ilçesi s›-
n›rlar› içinde bulunan bofl arsas›n› otopark olarak kullan›lmas› ve iflletilmesi amac›yla
Kütahyal› (B)’ ye kiralam›flt›r. Sözleflmeye göre, kirac› (B) her ay›n sonunda sözleflmeyle
kararlaflt›r›lan ayl›k 5.000 lira kira bedelini arsa sahibi (A) ‘n›n banka hesab›na yat›ra-
cakt›r. Kirac› (B), son iki ay›n kira borcunu ödemedi¤i için, arsa sahibi (A), kira alaca¤›-
n› tahsil etmek için dava açmaya karar verir. Bu dava bak›m›ndan görevli ve yetkili mah-
kemeyi belirleyiniz.

Karfl› Davada Yetkili Mahkeme
Kesin yetkinin söz konusu olmad›¤› hâllerde, as›l davaya bakan mahkeme, karfl›
davaya bakmaya da yetkilidir (HMK m. 13).

fiubeler ve Tüzel Kiflilerle ‹lgili Davalarda Yetkili Mahkeme
Hukuk Muhakemeleri Kanunun 14. maddesi, tüzel kiflilerle ilgili olarak iki farkl›
hususu ayn› maddede (iki ayr› f›krada) düzenleyerek, farkl› özel yetki kurallar› ge-
tirmifltir. Buna göre, bir flubenin ifllemlerinden do¤an davalarda, o flubenin bulun-
du¤u yer mahkemesi de yetkilidir (HMK m. 14, I). Burada dikkat edilmesi gereken
husus, flubenin ayr› bir tüzel kiflili¤i bulunmad›¤›ndan, ona karfl› dava aç›lamaya-
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Tereke: Ölen bir kiflinin
malvarl›¤›n›, yani mallar›,
haklar›, alacaklar› ve
borçlar›ndan oluflan bütünü
ifade eder. 

Ölüme ba¤l› tasarruf:
Mirasb›rakan taraf›ndan
yap›lm›fl olan ve tasarrufu
yapan kiflinin ölümünden
sonra sonuç do¤uran
ifllemlerdir. Ölüme ba¤l›
tasarruflar, vasiyetname
düzenlenmesi veya miras
sözleflmesi yap›lmas›
fleklinde olabilr. 

Mirasç›l›k belgesi:
Mirasç›l›k belgesi, kifliye
tereke mallar› üzerinde
zilyetlik imkan›n› veren,
tereke üzerinde yap›labilecek
tasarruflar bak›m›ndan
kiflinin tasarruf yetkisine
sahip oldu¤unu üçüncü
kiflilere ispat etmeye
yarayan bir belgedir.
Mirasç›l›k belgesi,
mirasç›lardan biri
taraf›ndan sulh hukuk
mahkemesinden veya
yarg›lamay› gerektiren haller
sözkonusu de¤ilse noterden
talep edilebilir.
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Sigorta ettiren, sigortac› ile
sigorta sözleflmesini yapan
kiflidir. Sigortal› ise, kendisi
üzerindeki parayla
ölçülebilen bir menfaati
sigorta edilen kiflidir.
Örne¤in, yang›n
sigortas›nda sözleflmeye
konu tafl›n›r veya tafl›nmaz
mal›n sahibi sigortal›d›r.



ca¤›d›r. fiube ile yap›lan bir hukuki ifllemden kaynaklanan bir ihtilaf söz konusu
olursa, do¤rudan do¤ruya tüzel kiflili¤e karfl› aç›lacak olan dava, ilgili hukuki iflle-
min kendisiyle yap›lm›fl oldu¤u flubenin bulundu¤u yerde de aç›labilecektir. Bu
yetki kural› kesin de¤ildir.

Maddenin ikinci f›kras› ise, tamamen farkl› bir konuda özel yetki kural› öngör-
mektedir. Buna göre, özel hukuk tüzel kiflilerinin, ortakl›k veya üyelik iliflkileriyle
s›n›rl› olmak kayd›yla, bir orta¤›na veya üyesine karfl› veya bir orta¤›n yahut üye-
nin bu s›fatla di¤erlerine karfl› açacaklar› davalar için, ilgili tüzel kiflinin merkezi-
nin bulundu¤u yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birinci f›krada düzenlenen özel yet-
ki kural›n›n kesin olmamas›na karfl›l›k, ikinci f›krada öngörülen özel yetki kural›-
n›n genel yetkili mahkemenin yetkisini kald›rd›¤› aç›kça belirtilmektedir.

Sigorta Sözleflmesinden Do¤an Davalarda Yetkili Mahkeme
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 15. maddesi, deniz sigortalar›n› ayr›k tutarak,
sigorta sözleflmesinden kaynaklanan uyuflmazl›klar hakk›nda özel bir yetki kural›
getirmektedir. Buna göre, zarar sigortalar›ndan do¤an davalar, sigorta, bir tafl›nma-
za veya niteli¤i gere¤i bir yerde sabit bulunmas› gereken yahut flart k›l›nan tafl›n›-
ra iliflkinse, mal›n bulundu¤u yerde; bir yerde sabit bulunmas› gerekmeyen veya
flart k›l›nmayan bir tafl›n›ra iliflkinse, rizikonun gerçekleflti¤i yerde de aç›labilir.

Can sigortalar›nda, sigorta ettirenin, sigortal›n›n veya lehdar›n leh veya aleyhi-
ne aç›lacak davalarda onlar›n yerleflim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

Haks›z Fiilden Do¤an Davalarda Yetkili Mahkeme
Haks›z fiilden do¤an davalarda, haks›z fiilin ifllendi¤i veya zarar›n meydana geldi-
¤i yahut gelme ihtimalinin bulundu¤u yer ya da zarar görenin yerleflim yeri mah-
kemesi de yetkilidir (HMK m. 16). Kesin olmayan bir yetki kural› öngören bu dü-
zenlemeyle, genel yetki kural› kald›r›lmamakta, ona ilave olarak iki yer (duruma
göre ya zarar›n meydana geldi¤i veya gelme ihtimalinin bulundu¤u yer ile zarar
görenin yerleflim yeri) mahkemesi de yetkili k›l›nmaktad›r. Özellikle haks›z fiilden
zarar gören kifliye dava açmak hususunda kolayl›k getiren bu hüküm, kesin bir
yetki kural› olmay›p, davac›n›n seçimine göre, ona alternatif yetkili mahkemeler
sunmaktad›r.

Yetkili Mahkemenin Taraflarca Kararlaflt›r›lmas›: Yetki
Sözleflmesi
Yukar›da çok k›saca yer verilen yetki kurallar›, bir davan›n hangi yarg› çevresinde
yer alan ilk derece mahkemesi taraf›ndan çözülmesi hususunda kanun koyucunun
iradesini yans›tmaktad›r. Böylelikle bir aç›dan bak›ld›¤›nda, hak arayanlar›n hangi
mahkemeye baflvuracaklar› önceden düzenlenmek suretiyle bir belirlilik sa¤lanm›fl
olmakta, di¤er aç›dan de¤erlendirildi¤inde ise, taraflar›n durumu ve dava konusu
dikkate al›narak uyuflmazl›¤›n çözümü için en elveriflli mahkeme tespit edilerek o
mahkemeye, önüne gelen uyuflmazl›¤a bakma ödevi yüklenmektedir.

Kanun koyucu, mahkemelerin yetkisinin kesin olmad›¤› hallerde, e¤er uyufl-
mazl›¤›n taraflar› tacirler ve kamu tüzel kiflileri ise, yetkili mahkemeyi, aralar›nda
anlaflmak suretiyle belirleme imkân›n› da vermifltir. Buna göre, tacirler veya kamu
tüzel kiflileri, aralar›nda do¤mufl veya do¤abilecek bir uyuflmazl›k hakk›nda, bir
veya birden fazla mahkemeyi sözleflmeyle yetkili k›labilirler. Taraflarca aksi karar-
laflt›r›lmad›kça, dava sadece sözleflmeyle belirlenen bu mahkemelerde aç›l›r (HMK
m. 17). Yetki sözleflmesinin uygulamada daha çok hukuki iliflkinin ekonomik ve
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Ayni hak: Bir eflya üzerinde
sözkonusu olan, sahibine
eflya üzerinde do¤rudan
do¤ruya hakimiyet sa¤layan,
eflya üzerinde sa¤lad›¤›
hakimiyet dolay›s›yla
herkese karfl› ileri
sürülebilen mutlak bir
hakt›r. 

Zilyetlik: Zilyetlik bir fley
üzerindeki fiili hakimiyeti ele
geçirmifl olmak ve onu
kaybetmemifl olmak
anlam›na gelir. Fiili
hakimiyetin varl›¤›ndan
sözedilebilmesi için kiflinin
zilyet olma, yani fiili
hakimiyeti ele geçrime
iradesinin de bulunmas›
gerekir. 

‹rtifak hakk›: ‹rtifak, bir
eflya üzerinde hak sahibine o
eflyadan yararlanma yetkisi
sa¤layan bir ayni hakt›r.
Ayni hak olarak herkese
karfl› ileri sürülebilen mutlak
bir etkiye sahiptir. ‹rtifak
hakk›, sadece eflyadan ve
eflyan›n sa¤lad›¤› di¤er
menfaatlerden yararlanma
imkan› sa¤lar. 

Haks›z fiil: Bir kiflinin,
hukuka ayk›r› ve kusurlu
(kasten veya ihmal suretiyle)
bir eylemiyle, baflkas›n›n
flahs›na veya mal›na zarar
vermesidir.



sosyal aç›dan daha güçlü olan taraf›nca di¤er tarafa dikte ettirildi¤ini dikkate alan
kanun koyucu, bu yolla yetkili mahkemenin belirlenmesine (1086 say›l› eski
HUMK’n›n aksine) art›k herkes için izin vermemekte, bilâkis sadece tâcirler ve ka-
mu tüzel kiflilerinin buna yetkili olmalar›n› öngörmektedir. Söz konusu kifliler de
her halükârda yetki sözleflmesi yapamazlar. Zira, taraflar›n üzerinde serbestçe ta-
sarruf edemeyecekleri konular ile kesin yetki hallerinde yetki sözleflmesi yap›la-
maz; davan›n mutlaka kanun taraf›ndan öngörülen yer mahkemesinde görülmesi
gerekir. Ayr›ca:

• yaz›l› olarak yap›lmas›,
• uyuflmazl›¤›n kaynakland›¤› hukuki iliflkinin belirli veya belirlenebilir olmas›,
• yetkili k›l›nan mahkeme veya mahkemelerin yetki sözleflmesinde aç›kça

gösterilmesi,
yetki sözleflmesi aç›s›ndan geçerlik koflullar›d›r (HMK m. 18, II).
Bu koflullar çok önemli s›n›rlamalard›r. Özellikle, taraflar›n üzerinde serbestçe

tasarruf edemeyecekleri konular ile kesin yetki hallerinde yap›lan yetki sözleflme-
leri geçersiz olup, hâkimin bu durumu resen dikkate almas› gerekir.

Yaz›l›l›k aç›s›ndan âdi yaz›l› flekil yeterlidir. Hatta, yetkisiz bir mahkemede aç›-
lan davada daval›n›n bu mahkemenin yetkisine muvafakat etti¤ini sözlü olarak bil-
dirmesi yahut yetki itiraz›n› süresi içinde ileri sürmemesi durumunda da art›k yet-
kisiz mahkemenin yetkili hale geldi¤i kabul edilmektedir. Öte yandan yetki sözlefl-
mesi ba¤›ms›z bir sözleflme olarak yap›labilece¤i gibi, uyuflmazl›¤›n kendisinden
kaynakland›¤› hukuki iliflkiyi düzenlemek üzere yap›lm›fl olan sözleflmedeki bir
yetki flart› olarak da öngörülebilir. 

Uyuflmazl›¤›n kayna¤› olan hukuki iliflkinin belirli olmas›, hem taraflar hem de
mahkeme aç›s›ndan önemlidir. Bu itibarla, örne¤in, taraflar aras›nda do¤mufl ve do-
¤acak bütün uyuflmazl›klar› kapsamak üzere yap›lan yetki sözleflmesi geçersizdir.

Her ne kadar, kanunun ifadesi birden çok mahkemenin yetkili k›l›nmas›na izin
vermekteyse de, bunlar›n belli olmas› gerekir. Yetki sözleflmesinde, dürüstlük ku-
ral›na ayk›r› olacak flekilde çok say›da mahkemenin yetkili k›l›nmas› yahut davac›-
n›n seçimine göre diledi¤i mahkemede dava açabilmesine izin verilmesi durumla-
r›nda, bu yetki sözleflmesi geçerli olmayacakt›r.

Yetki sözleflmesiyle genellikle kanun taraf›ndan yetkili k›l›nm›fl olan mahkeme-
lere ilave olarak yetkili mahkeme tayin edilir. Ancak, taraflar, yetki sözleflmesiyle,
kanunen yetkili olan mahkemelerin yetkisini kald›rarak baflka bir yer mahkemesi-
ni yetkili k›labilirler. Keza, taraflarca aksi kararlaflt›r›lmad›kça, dava sadece sözlefl-
meyle belirlenen mahkemede aç›l›r (HMK m. 17, c. 2). Bununla, taraflar›n hem
münhas›r hem de olumsuz yetki sözleflmesi yapmalar›na izin verilmifl olmaktad›r.

BOLAYIR, N. (2009). Medenî Usûl Hukukunda Yetki Sözleflmeleri, ‹stanbul.

Davan›n Yetkisiz Mahkemede Aç›lmas›
Davan›n, yukar›da k›saca incelenen yetki kurallar›nca belirlenmifl olan veya taraf-
larca yap›lan yetki sözleflmesiyle tayin edilmifl bulunan mahkemeler yerine yetki-
siz bir mahkemede aç›lmas› durumunda, bunun mahkemece dikkate al›nmas› ba-
k›m›ndan bir ay›r›m yapmak gerekir. Buna göre, uyuflmazl›k için kanunen yetkili
k›l›nm›fl olan mahkemenin yetkisinin kesin olmas›na ra¤men dava baflka bir yer
mahkemesinde aç›lm›flsa, hâkim bu durumu resen ve yarg›laman›n her aflamas›n-
da gözeterek yetkisizlik karar› verir. Taraflar da, herhangi bir süre ile ba¤l› olmak-
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s›z›n, mahkemenin yetkisizli¤ini ileri sürebilirler (HMK m. 19, I). Zira bu durumda
yetki mahkemeye iliflkin bir dava flart› olup (HMK m. 114, I/ç) ileri sürülmesi ve
incelenmesi dava flartlar›na iliflkin hükümlere (HMK m. 115) tâbidir.

Buna karfl›l›k, yetkinin kesin olmad›¤› hallerde davan›n kanunen (veya yetki
sözleflmesiyle) yetkili k›l›nm›fl olanlar d›fl›nda bir mahkemede aç›lmas› durumun-
da mahkeme yetkisizli¤ini resen gözetemez. Zira, bu durum bir ilk itiraz sebebi
teflkil eder (HMK m. 116, I/a) ve ilk itirazlar›n ileri sürülmesi ve incelenmesine ilifl-
kin hükümlere (HMK m. 117) tâbidir. Buna göre, mahkemenin yetkisizli¤inin esa-
sa cevap süresi içinde ve en geç esasa cevaplarla birlikte ileri sürülmesi gerekli
olup (HMK m. 19, II, c. 1), mahkeme bu (ilk) itiraz› ön sorunlar gibi inceler ve ka-
rara ba¤lar (HMK m. 117, III). Öte yandan, yetkinin kesin olmad›¤› hallerde yetki
itiraz›n›n dinlenebilmesi (geçerli olmas›) için yetki itiraz›nda bulunan taraf›n yetki-
li mahkemeyi, birden fazla yetkili mahkeme varsa seçti¤i mahkemeyi de bildirme-
si gerekir; aksi halde yetki itiraz› hiç dikkate al›nmaz (HMK m. 19, II, c. 2-3). Bu
hususlara riayet edilmifl olup olmad›¤› mahkemece resen gözetilir.

Öte yandan, yetkinin kesin olmad›¤› hallerde yetki itiraz›n›n süresinde ve usu-
lüne uygun olarak yap›lmamas› durumunda, dava yetkisiz mahkemede görülmeye
devam olunur. Zira, bu durumda yetkisiz mahkemenin yetkili hale gelmesi kanun
taraf›ndan aç›kça öngörülmüfltür (HMK m. 19, IV).

Yetkisizlik Karar›
Davan›n yetkisiz bir mahkemede aç›lmas› üzerine, mahkemece, kesin yetki halle-
rinde resen, kesin olmayan yetki hallerinde ise bunun ilk itiraz olarak ileri sürül-
mesi kofluluyla, yetkisizlik karar› verilir. Bununla mahkeme dosyadan elini çek-
mekte ancak uyuflmazl›¤› esastan çözmemektedir. Bu sebeple, yetkisizlik karar›
usule iliflkin bir nihai karard›r.

Esasa iliflkin verilecek karar bak›m›ndan kanun yollar›na müracaat edilebilecek
olan davalarda (istinaf hakk›nda bkz. HMK m. 341; temyiz hakk›nda bkz. HMK m.
362) verilen yetkisizlik kararlar›na karfl› kanun yolu aç›kt›r. Bu yola gidilmesi du-
rumunda, yetkisizlik karar›n›n ak›beti, yap›lacak inceleme sonucunda verilecek
olan karara ba¤l›d›r. Yetkisizlik karar›n›n kanun yolu incelemesi sonucunda do¤ru
bulunmas› durumunda bu karar kesinleflir; yanl›fl bulunmas› halinde ise, davaya
yetkisizlik karar› veren mahkemece devam edilmesi söz konusu olur.

Yetkisizlik karar›, ayn› zamanda, süresi içinde kanun yoluna müracaat edilme-
mesi veya kanun yolundan feragat edilmesi üzerine de kesinleflir.

Yetkisizlik karar› verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildi¤i anda
kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna baflvurulmayarak kesinleflmifl ise
karar›n kesinleflti¤i tarihten; kanun yoluna baflvurulmuflsa bu baflvurunun reddi
karar›n›n tebli¤ tarihinden itibaren iki hafta içinde karar› veren mahkemeye bafl-
vurarak, dava dosyas›n›n yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir.
E¤er bu yap›l›rsa, davaya yetkili mahkemede devam edilir; aksi takdirde, bu (yet-
kisiz) mahkemece davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar verilir (HMK m. 20). Yu-
kar›da görevsizlik karar› üzerine yap›lacak ifllemlere ve bunlar›n sonuçlar›na iliflkin
olarak verilen bilgiler, yetkisizlik karar› bak›m›ndan da geçerlidir.
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AYNI MAHKEMEN‹N B‹RDEN FAZLA DA‹RES‹ 
ARASINDAK‹ ‹fi DA⁄ILIMI 
‹fl yo¤unlu¤unun gerekli k›ld›¤› yerlerde, ayn› ilk derece (hukuk) mahkemesinin
birden fazla dairesi kurulabilir. Bu daireler numaraland›r›l›r (5235 s.l› K. m. 5, IV).
Kanun, söz konusu daireler aras›ndaki ifl da¤›l›m›n›n nas›l yap›laca¤›n›n Hâkimler
ve Savc›lar Yüksek Kurulunca belirlenmesini öngörmektedir. Ancak ad› geçen Ku-
rul, henüz bu konuya iliflkin herhangi bir düzenleme yapmam›flt›r. Uygulamada
söz konusu paylafl›m, iflin niteli¤ine bak›lmaks›z›n, daireler aras›ndaki ifl yükünün
dengeli olarak da¤›t›lmas› esas› gözetilerek, nöbetçi mahkemeler veya tevzi büro-
lar› arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. Görev ve yetki iliflkisinden farkl› olarak, bu ifl da¤›-
l›m›na ne taraflar›n ne de mahkemenin karfl› koyabilmesi mümkündür.
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Medenî yarg›da görev ve yetki kavramlar›n› aç›k-

lamak.

Bir uyuflmazl›k özel hukuku ilgilendiriyorsa, çö-
züm için adlî yarg›n›n medenî yarg› kolu içinde
kurulmufl bulunan mahkemelere baflvurulur. Me-
denî yarg› kolu için öngörülmüfl bulunan mah-
kemelerden, uyuflmazl›k hakk›nda ilk inceleme-
yi yapacak olan merciler ilk derece (hüküm)
mahkemeleridir. ‹lk derece mahkemesinin karar-
lar›n›n iptal edilmesi ve de¤ifltirilmesi amac›yla
baflvurulan üst mahkemeler ise kanun yolu mah-
kemeleridir. 
Medenî yarg›da dar ve teknik anlamda “görev”,
bir uyuflmazl›¤›n (davan›n), bu yarg› kolunda ku-
rulmufl bulunan ilk derece mahkemelerinden
hangisi taraf›ndan görülece¤ini ifade eder. Di¤er
bir ifadeyle, özel hukuktan kaynaklanan bir da-
van›n belli bir yerdeki genel mahkemeler (sulh
veya asliye hukuk) önünde mi yoksa orada ku-
rulmufl olan özel mahkemelerden birisi taraf›n-
dan m› görülece¤i hususu, “görev” terimiyle kar-
fl›lan›r. Bu aç›dan “görev” kavram›, uyuflmazl›¤›n
hangi yarg› kolunda yer alan mahkemeler önün-
de çözümlenece¤ini ifade etmek için kullan›lan
“yarg› yolu iliflkisi” kavram›ndan farkl›d›r. 
“Yetki” ise, medenî usul hukukunda, medenî
yarg›ya dâhil bir uyuflmazl›¤›n neredeki (hangi
yarg› çevresindeki) ilk derece mahkemesinde
çözümlenece¤ini belirtmek üzere kullan›lan bir
terimdir.

Medenî yarg›da görevli mahkemeleri ve görev ku-

rallar›na ayk›r›l›¤›n sonuçlar›n› belirlemek.

Medenî yarg› alan›ndaki genel mahkemeler olan
sulh ve asliye hukuk mahkemelerinin görevi,
5235 say›l› Kanunun 6. maddesi ve bu maddenin
at›fta bulundu¤u Hukuk Muhakemeleri Kanunu-
nun ve di¤er özel kanunlar›n hükümleri ile tayin
edilmifltir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6.
maddesine göre, sulh hukuk mahkemesi, kira
iliflkisinden do¤an alacak davalar› da dâhil ol-
mak üzere tüm uyuflmazl›klar› konu alan davalar
ile bu davalara karfl› aç›lan davalara; tafl›n›r ve ta-
fl›nmaz mal veya hakk›n paylaflt›r›lmas›na ve or-
takl›¤›n giderilmesine iliflkin davalara; tafl›n›r ve
tafl›nmaz mallarda, sadece zilyetli¤in korunmas›-

na yönelik olan davalara ve bu Kanun ile di¤er
kanunlar›n, sulh hukuk mahkemesini görevlen-
dirdi¤i davalara bakmakla görevlidir. Asliye hu-
kuk mahkemesi ise, hukuk davalar›na bakmakla
görevli asli mahkeme olup, sulh hukuk mahke-
mesi ve di¤er özel mahkemelerin görevine gir-
meyen tüm ifller ile özel olarak asliye hukuk mah-
kemesinin görevlendirildi¤i davalara bakar. Zira,
dava konusunun de¤erine ve miktar›na bak›l-
maks›z›n, malvarl›¤› haklar›na iliflkin tüm davalar
ile flah›svarl›¤› haklar›na iliflkin davalarda ve di-
¤er dava ve ifllerde, Kanunda aksine düzenleme
olmad›kça asliye hukuk mahkemesi görevlidir
(HMK m. 2). Ayr›ca, asliye ticaret mahkemesi ku-
rulmayan yerlerdeki ticari davalara da asliye hu-
kuk mahkemesi bakar. 
Medenî yarg› kolunda görevli genel mahkeme-
ler yan›nda, uzmanl›k gerektiren baz› uyuflmaz-
l›klara bakmak üzere özel mahkemeler de ku-
rulmufltur. Aile mahkemesi, tüketici mahkemesi,
kadastro mahkemesi, ifl mahkemesi, icra mah-
kemesi, asliye ticaret mahkemesi, fikrî ve s›naî
haklar hukuk mahkemesi, adli yarg› kolundaki
uzmanl›k mahkemeleridir. 
Görev kurallar› kamu düzenine iliflkindir. Buna
ba¤l› olarak, görev kurallar›na uyulup uyulma-
d›¤›n›n mahkemece, yarg›laman›n her aflamas›n-
da resen gözetilmesi gerekir. Kamu düzeninden
say›lman›n bir sonucu da, taraflar›n, görev ko-
nusuna iliflkin bir anlaflma yapamamalar›d›r.
Mahkeme görevsizli¤ini resen gözetebilece¤i gi-
bi, taraflar da yarg›laman›n her aflamas›nda mah-
kemeye görevsiz oldu¤unu hat›rlatabilirler. Gö-
revsiz oldu¤unu resen veya taraflardan birinin
buna iliflkin itiraz› üzerine tespit eden mahke-
me, davay› usule iliflkin bir kararla (görevsizlik
karar›) reddeder. 
Mahkemenin görevli olmas› ayn› zamanda (mah-
kemeye iliflkin) bir dava flart› oluflturmaktad›r.
Bu nedenle, dava flartlar›n›n yarg›lama esnas›nda
ileri sürülmesi ve incelenmesine iliflkin genel dü-
zenleme (HMK m. 115) görev bak›m›ndan da uy-
gulan›r. Mahkeme, görev konusunu en geç ön
inceleme duruflmas›nda karara ba¤lamal›d›r. An-
cak, görev konusunun bu aflamada yanl›fl de¤er-
lendirilmesi yahut hiç de¤erlendirilmemesi, mah-
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kemenin daha sonra görevsizlik karar› vermesi-
ne engel de¤ildir. Zira, dava flartlar› yarg›laman›n
her aflamas›nda resen gözetilirler. Görevsizlik
itiraz› ilk derece mahkemesinde hiç ileri sürül-
memifl olsa bile, taraflar ilk kez kanun yolu bafl-
vurusunda ileri sürebilirler. Ayr›ca, kanun yolu
baflvurusunda bu istikamette bir talep bulun-
masa dahi, kanun yolu mahkemeleri (bölge ad-
liye mahkemeleri ve Yarg›tay), karar veren ilk
derece mahkemesinin görevsiz oldu¤unu resen
gözetirler.

Medenî yarg›da yetkili mahkemeleri ve yetki ku-

rallar›na ayk›r›l›¤›n sonuçlar›n› belirlemek.

Medenî usul hukukunda “yetki” kavram›, mede-
nî yarg›ya dâhil bir uyuflmazl›¤›n hangi yarg› çev-
resindeki görevli ilk derece mahkemesinde çö-
zümlenece¤ini belirtmek üzere kullan›l›r. 5235
say›l› Kanunun 5. maddesinin 1. f›kras› gere¤in-
ce, hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölge-
lerin co¤rafî durumlar› ve ifl yo¤unlu¤u göz önün-
de tutularak belirlenen ilçelerde kurulur. Hukuk
mahkemelerinin kurulduklar› co¤rafi alan, onla-
r›n “yarg› çevresi” olarak adland›r›l›r. Sözü edilen
Kanunun 7. maddesi gere¤ince, hukuk mahke-
melerinin yarg› çevresi, bulunduklar› il merkezi
ve ilçeler ile bunlara adlî yönden ba¤lanan ilçe-
lerin idarî s›n›rlar›d›r.
Yetki kurallar› genel ve özel yetki kurallar› ola-
rak ikiye ayr›lmaktad›r. Aksine bir düzenleme ol-
mad›kça bütün davalar›n görülece¤i mahkemeye
genel yetkili mahkeme, bu mahkemeyi belirle-
yen kurala ise “genel yetki kural›” denir. Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 6. maddesinin 1. f›k-
ras›nda düzenlenen genel yetki kural›na göre,
her dava, kanunda aksine hüküm bulunmad›k-
ça, daval›n›n davan›n aç›ld›¤› tarihte yerleflim ye-
rinin bulundu¤u yer mahkemesinde görülür. O
halde “genel yetki kural›” sözü edilen kanun hük-
mü, “genel yetkili mahkeme” ise daval›n›n dava
tarihindeki yerleflim yeri mahkemesidir. Gerçek
kifliler bak›m›ndan yerleflim yeri, “sürekli kalmak
niyetiyle oturduklar› yer”, tüzel kifliler aç›s›ndan
ise “ifllerinin yönetildi¤i yerdir”. Bazen genel yet-
kili mahkemenin belirlenmesi özellik tafl›r. Ka-
nun, bu durumlar için ayr›ca hükümler sevket-
mifltir. Örne¤in, daval› birden fazla ise dava, bun-
lardan birinin yerleflim yeri mahkemesinde aç›la-
bilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, dava-

l›lar›n tamam› hakk›nda ortak yetkiyi tafl›yan bir
mahkeme belirtilmiflse, davaya o yer mahkeme-
sinde bak›lmal›d›r. 
Genel yetki kural›n›n yan› s›ra, Hukuk Muhake-
meleri Kanununda ve di¤er kanunlarda, yetkiye
dair pek çok hüküm sevkedilerek, daha ziyade
uyuflmazl›¤›n konusu esas al›nmak suretiyle, genel
yetkili mahkemenin yan›nda ilave yetkili mahke-
meler öngörülmüfltür. Bu mahkemelerin yetkisi
“özel yetki kurallar›” ile belirlenmifltir. Özel yetki
kurallar› ise kesin yetki ve kesin olmayan yetki ol-
mak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Bir özel yetki kura-
l›yla genel yetkili mahkemenin yetkisinin bertaraf
edilerek onun yerine sadece belli bir yerdeki mah-
kemenin yetkili tayin edilmesi durumunda, “kesin
yetki kural›”; buna karfl›l›k, özel yetki kural›yla ge-
nel yetkili mahkemenin yetkisi kald›r›lm›yor, bilâ-
kis onun yan›nda ilave olarak baflka yerlerdeki
mahkemeler de ayn› uyuflmazl›k için yetkili k›l›n›-
yorsa, “kesin olmayan yetki” kural› sözkonusudur.
Geçici olarak oturulan yer mahkemesinin yetkisi
ile, sözleflmeden do¤an davalarda, mirastan do¤an
davalarda, tafl›nmaz›n ayn›ndan do¤an davalarda,
karfl› davada, flubeler ve tüzel kiflilerle ilgili dava-
larda, sigorta sözleflmesinden do¤an davalarda ve
haks›z fiilden do¤an davalarda özel yetki kurallar›
öngörülmüfltür. Bu özel yetki kurallar›ndan bir k›s-
m› kesin yetki olup, örne¤in tafl›nmaz›n ayn›ndan
kaynaklanan uyuflmazl›klarda, sadece tafl›nmaz›n
bulundu¤u yer mahkemesinde dava aç›labilir. 
Mahkemelerin yetkisinin kesin olmad›¤› hallerde,
e¤er uyuflmazl›¤›n taraflar› tacirler ve kamu tüzel
kiflileri ise, yetkili mahkemeyi, aralar›nda anlafl-
mak suretiyle belirleyebilirler. Tacirlerin veya ka-
mu tüzel kiflilerinin, aralar›nda do¤mufl veya do¤a-
bilecek bir uyuflmazl›k hakk›nda, bir veya birden
fazla mahkemeyi yetkili k›lmak amac›yla yapt›kla-
r› sözleflme, yetki sözleflmesidir. Taraflarca aksi ka-
rarlaflt›r›lmad›kça, dava sadece sözleflmeyle belir-
lenen bu mahkeme veya mahkemelerde aç›labilir.
Baflka bir deyiflle, taraflar yetki sözleflmesiyle, ka-
nunen yetkili olan mahkemelerin yetkisini kald›ra-
rak baflka bir yer mahkemesini yetkili k›labilirler.
Ayr›ca, sözleflmenin yaz›l› olarak yap›lmas›, uyufl-
mazl›¤›n kaynakland›¤› hukuki iliflkinin belirli ve-
ya belirlenebilir olmas›, yetkili k›l›nan mahkeme
veya mahkemelerin yetki sözleflmesinde aç›kça
gösterilmesi yetki sözleflmesi aç›s›ndan geçerlik
koflullar›d›r.
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Dava yetkisiz bir mahkemede aç›lm›flsa, bu du-
rumun mahkemece dikkate al›nmas› bak›m›ndan
bir ayr›m yap›lmal›d›r. Uyuflmazl›k için kanunen
yetkili k›l›nm›fl olan mahkemenin yetkisinin ke-
sin olmas›na ra¤men, dava baflka bir yer mahke-
mesinde aç›lm›flsa, hâkim bu durumu resen ve
yarg›laman›n her aflamas›nda gözeterek yetkisiz-
lik karar› verir. Taraflar da, herhangi bir süre ile
ba¤l› olmaks›z›n, mahkemenin yetkisizli¤ini ileri
sürebilirler. Zira bu durumda yetki mahkemeye
iliflkin bir dava flart›d›r. Buna karfl›l›k, yetkinin
kesin olmad›¤› hallerde davan›n kanunen (veya
yetki sözleflmesiyle) yetkili k›l›nm›fl olanlar d›fl›n-
da bir mahkemede aç›lmas› durumunda, mahke-
me yetkisizli¤ini resen gözetemez. Bu durum bir
ilk itiraz sebebi teflkil eder ve ilk itirazlar›n ileri
sürülmesi ve incelenmesine iliflkin hükümlere tâ-
bidir. Davan›n yetkisiz bir mahkemede aç›lmas›
üzerine, kesin yetki hallerinde resen, kesin ol-
mayan yetki hallerinde ise bunun ilk itiraz olarak
ileri sürülmesi kofluluyla, mahkeme taraf›ndan
“yetkisizlik karar›” verilir.

Hukuk mahkemeleri aras›ndaki ifl da¤›l›m› ilifl-

kisini ay›rt etmek

‹fl yo¤unlu¤unun gerekli k›ld›¤› yerlerde, ayn› ilk
derece (hukuk) mahkemesinin birden fazla da-
iresi kurulmas› ve bunlar›n numaraland›r›lmas›
halinde, ayn› mahkemenin kendi daireleri ara-
s›ndaki iliflki ifl da¤›l›m›d›r. Kanun, söz konusu
daireler aras›ndaki ifl da¤›l›m›n›n nas›l yap›laca-
¤›n›n Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca be-
lirlenmesini öngörmektedir. Uygulamada söz ko-
nusu paylafl›m, iflin niteli¤ine bak›lmaks›z›n, da-
ireler aras›ndaki ifl yükünün dengeli olarak da¤›-
t›lmas› esas› gözetilerek, nöbetçi mahkemeler ve-
ya tevzi bürolar› arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. ‹flbö-
lümünden farkl› olarak, ifl da¤›l›m›na taraflar›n
karfl› koymas› mümkün de¤ildir.
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1. Dar ve teknik anlam›yla, medenî yarg› koluna giren
bir davan›n, bu yarg› kolunda kurulmufl bulunan ilk de-
rece mahkemelerinden hangisi taraf›ndan görülece¤ini
ifade eden kurallar afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Görev kurallar›
b. Yetki kurallar› 
c. ‹flbölümü kural›
d. ‹fl da¤›l›m› kural›
e. Yarg› yolu kural›

2. Afla¤›dakilerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin
görevine dahil dava ve ifllerden biri de¤ildir?

a. Kira sözleflmesinden do¤an alacak davalar›
b. Tafl›nmaz mala iliflkin ortakl›¤›n giderilmesi da-

vas›
c. Tafl›n›r mallarda zilyetli¤in korunmas›na iliflkin

davalar
d. Çekiflmesiz yarg› iflleri
e. ‹darî eylemlerin yol açt›¤› vücut bütünlü¤ünün

yitirilmesine ba¤l› tazminat davas› 

3. Afla¤›dakilerden hangisi fikrî ve s›naî kaklar hukuk
mahkemesinin görevli oldu¤u dava ve ifllerden biri
de¤ildir?

a. Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›ndaki Kanun
Hükmünde Kararnamenin düzenledi¤i hukuki
iliflkilerden kaynaklanan uyuflmazl›klar

b. Türk Ticaret Kanununun düzenledi¤i sigorta hu-
kuku iliflkilerinden kaynaklanan dava ve ifller-
den do¤an uyuflmazl›klar 

c. Yeni Bitki Çeflitlerine Ait Islahç› Haklar›n›n Ko-
runmas› Hakk›ndaki Kanunun düzenledi¤i hu-
kuki iliflkilerden kaynaklanan uyuflmazl›klar

d. Markalar›n Korunmas› Hakk›ndaki Kanun Hük-
münde Kararnamenin düzenledi¤i hukuki iliflki-
lerden kaynaklanan uyuflmazl›klar

e. Co¤rafi ‹flaretlerin Korunmas› Hakk›ndaki Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin düzenledi¤i hu-
kuki iliflkilerden kaynaklanan uyuflmazl›klar

4. ‹fl Kanununa göre, iflçi say›lan kimselerle iflveren ve-
ya iflveren vekilleri aras›nda, ifl akdinden do¤an hukuk
uyuflmazl›klar›na bakmakla görevli mahkeme afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Ticaret mahkemesi
b. Asliye hukuk mahkemesi
c. ‹fl mahkemesi
d. Tüketici mahkemesi
e. Fikrî ve s›naî haklar hukuk mahkemesi 

5. Görevsizli¤in dikkate al›nmas› ve taraflarca ileri sü-
rülmesi bak›m›ndan afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Mahkeme, davan›n her aflamas›nda görevli olup
olmad›¤›n› resen gözetmelidir.

b. Taraflar, ilk derece mahkemesinde dava sona
erinceye kadar her zaman görevsizlik itiraz›n›
ileri sürebilirler.

c. Taraflar, ilk derece mahkemesinin görevsiz ol-
du¤unu ilk kez kanun yolu derecesinde de ileri
sürebilirler. 

d. Mahkemenin görevsiz oldu¤unu ilk derece yar-
g›lamas›nda ileri sürmeyen taraflar, kanun yolu
derecesinde görevsizlik itiraz›nda bulunamazlar. 

e. Mahkeme, görev konusunu en geç ilk derece
yarg›lamas›nda ön inceleme duruflmas›nda ka-
rara ba¤lamal›d›r. Ancak, görev konusunun bu
aflamada hiç de¤erlendirilmemesi, mahkemenin
daha sonra görevsizlik karar› vermesine engel
de¤ildir.

6. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre genel yetkili
mahkeme afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Daval›n›n geçici olarak oturdu¤u yer mahkemesi
b. Daval›n›n yerleflim yeri mahkemesi 
c. Daval›n›n sakin oldu¤u (oturdu¤u) yer mahke-

mesi
d. Daval›n›n mallar›n›n bulundu¤u yer mahkemesi
e. Daval›n› nüfusa kay›tl› oldu¤u yer mahkemesi 
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7. Boflanma ve ayr›l›k davalar›nda yetkili mahkeme afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Efllerin nüfusa kay›tl› olduklar› yer mahkemesi
b. Davac›n›n yerleflim yeri mahkemesi 
c. Daval›n›n yerleflim yeri mahkemesi
d. Efllerin davadan önce son defa bir y›ldan beri

oturduklar› yer mahkemesi 
e. Efllerden birinin yerleflim yeri mahkemesi 

8. Sözleflmeden do¤an bir borcun ifas› amac›yla aç›lan
davada yetkili mahkeme (veya mahkemeler) afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Sadece sözleflmenin ifa olunaca¤› yer mahke-
mesi

b. Sadece davac›n›n yerleflim yeri mahkemesi
c. Daval›n›n yerleflim yeri veya sözleflmenin ifa olu-

naca¤› yer mahkemesi 
d. Sadece daval›n›n yerleflim yeri mahkemesi
e. Davac›n›n yerleflim yeri veya sözleflmenin ifa

olunaca¤› yer mahkemesi

9. Afla¤›daki mahkemelerden hangisinin yetkisi ke-
sindir?

a. Sözleflmeden do¤an davalarda, sözleflmenin ifa
olunaca¤› yer mahkemesi

b. Haks›z fiil nedeniyle aç›lan davalarda, haks›z fii-
lin ifllendi¤i yer mahkemesi

c. Alacak ve tafl›n›r mal davalar›nda, geçici olarak
oturulan yer mahkemesi 

d. fiubenin ifllemlerinden do¤an davalarda, o flube-
nin bulundu¤u yer mahkemesi

e. Tafl›nmaz üzerindeki ayni hak sahipli¤inde de-
¤iflikli¤e yol açabilecek davalarda, tafl›nmaz›n
bulundu¤u yer mahkemesi

10. ‹fl yo¤unlu¤unun ve ifl yükünün gerekli k›ld›¤› yer-
lerde, ayn› ilk derece mahkemesinin birden fazla daire-
si kurulmakta ve bu daireler numaraland›r›lmaktad›r.
Buna göre, ayn› mahkemenin farkl› daireleri aras›ndaki
iliflki afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹flbölümü
b. ‹fl da¤›l›m›
c. Görev
d. Yetki
e. Yetki sözleflmesi 

6100 Say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanununun, “Gö-
revin Belirlenmesi ve Niteli¤i” Bafll›kl› 2. Maddesinin
Gerekçesi: 
“Anayasan›n 142 inci maddesinin birinci f›kras› uyar›nca
mahkemelerin görevleri ancak kanunla tayin edilebilir;
idare düzenleyici idarî ifllemleri arac›l›yla göreve yönelik
herhangi bir belirleme yapamaz. Maddenin birinci cüm-
lesinde yer alan düzenlemede, an›lan Anayasa kural› ya-
sal plânda bir kez daha ifade edilmifltir. fiüphesiz, ka-
nunla yap›lacak olan göreve iliflkin belirlemenin, Anaya-
san›n 37 nci maddesinde güvence alt›na al›nm›fl bulunan
tabiî hâkim ilkesine de uygunluk arz etmesi gerekir. Yi-
ne bu yasal düzenlemede, görev kurallar›n›n niteli¤ine
iliflkin bir belirleme de yap›lm›flt›r. Bu belirleme ve göre-
vin dava flart› hâline getirilmifl bulunmas› sebebiyle
18/6/1927 tarihli ve 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanununun 7 nci maddesindeki düzenleme tü-
müyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu tercih yap›l›rken
1086 say›l› Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü f›kras›nda
yer alan düzenleme de bilinçli olarak göz ard› edilmifltir.
Bu durum her fleyden önce görev kurallar›n›n yarg› erki-
nin iflleyifliyle ilgili olmas› sebebiyle kamu düzeninden
say›lmas›n›n ve ayr›ca Tasar›n›n 119 uncu maddesinin
birinci f›kras›n›n (c) bendinde aç›kça dava flart› olarak ni-
telenmifl bulunmas›n›n do¤al bir sonucudur. Öte yandan
7 nci maddenin üçüncü f›kras›nda öngörülen düzenleme
sulh hukuk mahkemelerinin tek hâkimli, asliye hukuk
mahkemelerinin ise 469 say›l› Kanunun yürürlükte oldu-
¤u dönemde toplu mahkeme olarak öngörülmüfl bulun-
mas›n› temel almaktad›r. Bugün 469 say›l› Kanun yürür-
lükten kalk›p yerini 5235 say›l› Kanun al›p, bu kanunda
da aç›kça asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimli mahke-
me olarak öngörüldü¤ü için, 1086 say›l› Kanunun 7 nci
maddesinin üçüncü f›kras›ndaki düzenlemenin temelin-
deki gerekçe tümüyle ortadan kalkm›flt›r. Yani bugün
için hem sulh hukuk mahkemeleri hem de asliye hukuk
mahkemeleri tek hâkimli konumdad›r. Sulh hukuk mah-
kemeleriyle asliye hukuk mahkemeleri aras›nda herhan-
gi bir derecelendirme iliflkisi de yoktur. Dolay›s›yla sulh
hukuk mahkemeleri ve asliye hukuk mahkemeleri ara-
s›ndaki görev iliflkisi ile bu mahkemelerle özel mahke-
meler aras›nda kurulmufl bulunan görev iliflkisi ve so-
nuçlar› aras›nda herhangi bir ay›r›m gözetilemez. 
Görevin kamu düzenine iliflkin bulunmas›n›n do¤al so-
nucu, bu alan›n taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf
edebilece¤i bir alan konumunda bulunmamas›d›r. Yani
taraflar anlaflmak suretiyle, bir baflka ifadeyle görev söz-
leflmesi yaparak, somut uyuflmazl›k ba¤lam›nda görevli
olmayan bir yarg› yerini görevli hâle getiremezler. ...”
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Medenî Yarg›da Görev ve
Yetki Kavramlar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sulh Hukuk Mahkemesinin
Görevi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fikrî ve S›naî Haklar Hu-
kuk Mahkemesi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Mahkemesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Göreve ‹liflkin Kurallar›n
Mahkemece Resen Gözetilmesi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yetki Kavram›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Genel Yetki Kural›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sözleflmenin ‹fa Olunaca¤›
Yer Mahkemesi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özel Yetki Kurallar›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹fl Da¤›l›m›” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

“Görev”, medenî yarg› koluna giren bir uyuflmazl›¤›n
(davan›n), bu yarg› kolunda kurulmufl bulunan ilk de-
rece mahkemelerinden hangisi taraf›ndan görülece¤ini
ifade eder. “Yetki” ise, medenî usul hukukunda, mede-
nî yarg›ya dâhil bir uyuflmazl›¤›n hangi yarg› çevresin-
deki ilk derece mahkemesinde çözümlenece¤ini belirt-
mek üzere kullan›lan bir terimdir.

S›ra Sizde 2 

Kanunda aksine hüküm bulunmad›kça, dava olunan
fleyin de¤erine veya tutar›na bak›lmaks›z›n tüm ticari
davalara ve ticari nitelikteki çekiflmesiz yarg› ifllerine
bakmakla görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi-
dir. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahke-
mesi ve di¤er hukuk mahkemeleri aras›nda iliflki görev
iliflkisidir ve göreve iliflkin usul hükümlerine tabidir.
Dolay›s›yla ticaret mahkemesi bulunan bir yarg› çevre-
sinde dava asliye hukuk mahkemesinde aç›l›rsa, mah-
keme görevli olup olmad›¤›n› re’sen inceleyerek görev-

sizlik karar› vermelidir. Ayr›ca taraflar da dava sona
erinceye kadar mahkemenin görevsiz oldu¤unu ileri
sürebilirler.

S›ra Sizde 3

Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 22. mad-
desine göre, bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an da-
va ve ifllerden belli bir parasal s›n›r›n alt›nda olanlar
için tüketici sorunlar› hakem heyetine baflvurulmas› zo-
runludur. Bu uyuflmazl›klarda tüketici sorunlar› hakem
heyetinin verdi¤i kararlar taraflar için ba¤lay›c›d›r. Bu
karara karfl› baflvurulabilecek hukukî çare, onbefl gün
içinde tüketici mahkemelerinde itiraz etmektir.

S›ra Sizde 4

Göreve iliflkin kurallar›n kamu düzenine iliflkin sonuç-
lar›ndan biri, görev kurallar›na uyulup uyulmad›¤›n›n
mahkemece, yarg›laman›n her aflamas›nda resen göze-
tilmesidir. Kamu düzeninden say›lman›n bir baflka so-
nucu da, taraflar›n, görev konusuna iliflkin bir anlaflma
yapamamalar›d›r. Taraflar›n, aralar›nda yapacaklar› bir
sözleflmeyle göreve iliflkin bir düzenleme yapmalar›
hiçbir hüküm ve sonuç do¤urmaz. Mahkeme görevsiz-
li¤ini resen gözetebilece¤i gibi taraflar da yarg›laman›n
her aflamas›nda mahkemeye görevsiz oldu¤unu hat›rla-
tabilirler.

S›ra Sizde 5

Görev kurallar› kamu düzenine iliflkin olup, görev mah-
kemeye iliflkin dava flartlar›ndan say›lmaktad›r. Görev-
sizlik karar› ile dosya kendisine gönderilen mahkeme,
görevsizlik karar› temyiz edilmeksizin kesinleflmiflse ve
kendisinin görevsiz oldu¤u kan›s›ndaysa, önceki mah-
kemenin görevsizlik karar›yla ba¤l› olmay›p, kendisi de
görevsizlik karar› verebilir. Buna karfl›l›k, ilk mahkeme-
nin görevsizlik karar›, kanun yolu denetiminden geçe-
rek kesinleflmiflse, dosya kendisine gönderilen ikinci
mahkemeyi ba¤lar; bu mahkeme art›k görevsizlik kara-
r› veremez. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

Somut olayda, dava sözleflmeden kaynaklanan bir edi-
min ifas› ve kirac›n›n tahliyesi amac›yla aç›lm›fl malvar-
l›¤›na iliflkin bir eda davas›d›r. Malvarl›¤› haklar›na ilifl-
kin davalarda, Kanunda aksine bir düzenleme olmad›k-
ça, dava konusunun de¤er veya miktar›na bak›lmaks›-
z›n asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Ancak, somut
olayda kira sözleflmesine dayanan tahliye ve alacak da-
vas› sözkonusu oldu¤undan, dava konusunun de¤erine
bak›lmaks›z›n sulh hukuk mahkemesi görevlidir (HMK
m. 4). Sözleflmeden do¤an davalarda yetkili mahkeme
ise, kesin olmayan özel yetki kural›yla düzenlenmifltir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 10. maddesine göre,
sözleflmeden do¤an davalar, sözleflmenin ifa edilece¤i
yer mahkemesinde de aç›labilir. Sözleflmenin ifa edile-
ce¤i yer, taraflar aras›ndaki sözleflme hükümlerine göre
veya sözleflmede ifa yeri belirlenmemiflse, Borçlar Ka-
nununun ifa yerini düzenleyen hükümlerine göre belir-
lenir. Somut olayda kira sözleflmesinde, kira borcunun
ödenece¤i yer konusunda bir hüküm bulunmad›¤›ndan
ve para alaca¤› götürülecek borçlardan oldu¤undan,
daha somut ifadeyle kira borcunun alacakl›n›n yerleflim
yerinde ifa edilmesi gerekti¤inden, alacakl› (A) kendi
yerleflim yeri olan Eskiflehir mahkemelerinde dava aça-
bilir. Eskiflehir mahkemeleri, genel yetki kural› gere¤in-
ce, ayn› zamanda daval›n›n yerleflim yeri mahkemesi
olarak da yetkilidir. 

Alangoya, Y., Y›ld›r›m, K., Deren Y›ld›r›m, N. (2009).
Medenî Usûl Hukuku Esaslar›, ‹stanbul.
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Hukuku Ders Kitab›, Ankara.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Medenî usûl hukuku bak›m›ndan davan›n taraflar›n›, kiflilerin davada taraf
olabilmeleri için aranan taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi, taraf s›-
fat› gibi flartlar› aç›klayabilecek ve bu kavramlar› birbirinden ay›rtedebilecek,
Dava arkadafll›¤› kavram› ve türleri ile, dava arkadafllar›n›n davadaki durum-
lar›n› aç›klayabilecek, 
Davan›n taraflar› d›fl›nda, dava ile ilgisi bulunan üçüncü kiflilerin fer’î müda-
hale, asli müdahale, davan›n ihbar› ve taraflar›n temsili yoluyla davaya nas›l
kat›ld›klar›n› aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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MEDENÎ YARGIDA TARAF KAVRAMI
Maddî hukuk taraf›ndan tan›nan haklar›n bir k›sm›, hakk›n sahibi ile belli bir hu-
kukî iliflki içinde yer alan kiflilere karfl› ileri sürülebilir. Böyle bir durumda nisbî
haklardan söz edilir ve bu türden bir hakk›n kendisine karfl› ileri sürülebilece¤i
(hakka riayetle yükümlü olan) kifliler “borçlu” olarak adland›r›l›r. Söz konusu nis-
bî haklar, do¤as› gere¤i, ancak borçlular› taraf›ndan ihlâl edilebilir. Buna karfl›l›k,
mülkiyet veya flahsiyet haklar›nda oldu¤u gibi, herkese karfl› ileri sürülebilen hak-
lar da mevcuttur. Mutlak haklar olarak adland›r›lan bu tür haklar ise, niteli¤i gere-
¤i, herkes taraf›ndan ihlâl edilebilir. Maddî hukukun tan›d›¤› haklar›n, bunlara ria-
yetle mükellef olanlarca ihlâl edilmesi durumunda, hak sahibinin, söz konusu ki-
flilere karfl›, kesin hukukî koruma talebiyle mahkemeye baflvurmaktan baflka çare-
si yoktur. Böylece bafllayan dava iliflkisi (yarg›lama süreci) de, do¤al olarak, arka-
s›ndaki maddî hukuk iliflkisinde oldu¤u gibi, iki taraf aras›nda cereyan edecektir:
hak sahibi ve hakk› ihlâl eden kifli. Di¤er bir ifadeyle, maddî hukukta söz konusu
olan hak - borç, hak sahibi - borçlu iliflkisi, niteli¤i gere¤i, bu iliflkiye dayan›larak
aç›lan davada da kaç›n›lmaz olarak ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, bir hak ihlâli
iddias›yla bafllayan usûl hukuku iliflkisinde de (davada), iki taraf›n bulunmas›, iflin
niteli¤inden kaynaklanan, do¤al bir sonuçtur. Maddî hukuk iliflkisindeki alacakl› -
borçlu (hak sahibi - mükellef/yükümlü) iliflkisinin karfl›l›¤›, usûl hukuku iliflkisin-
de (davada) davac› ve daval› olmaktad›r. Bir davadan söz edebilmek için, böylece
iki taraf›n bulunmas› zaruridir. Aksi takdirde, bir yarg›sal faaliyetten söz edilse bi-
le, bunun “dava” olarak nitelendirilebilmesi mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla, dava
flartlar›n› düzenleyen HMK m. 114’te aç›kça zikredilmese bile, davada davac› ve
daval› olarak iki taraf›n bulunmas› temel bir dava flart›d›r. 

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, maddî hukuk iliflkisinde ikiden fazla kifli yer
alsa dahi, bunlar›n davada iki taraftan birinde yer almalar› gerekir. Zira, usûl huku-
kumuz, dava aç›lmas›yla bafllayan usûlî iliflki sürecinde, maddî hukukun tan›d›¤› sa-
ir formlar› (biçimleri) karfl›lamamakta; sadece, hakk›n›n ihlâl edildi¤ini ileri süren
kifliyi (davac›) ve ihlâl iddias›n›n kendisine yönelik oldu¤u kifliyi (daval›) esas al-
maktad›r. Hakk›n birden fazla kifliye ait olmas› durumunda davac› tarafta, ihlâl id-
dias›n›n kendisine karfl› yöneltildi¤i kiflilerin birden fazla olmas› durumunda ise da-
val› tarafta birden çok kiflinin yer almas› mümkündür. Ancak, hiçbir durumda, da-
vada üçüncü bir taraf bulunamaz. Bu durumda, az önceki betimlememizi biraz da-
ha gelifltirecek olursak flunu söyleyebiliriz ki, davada mutlaka ve sadece iki taraf›n

Davada Taraflar ve
Yarg›lamaya Kat›lan 

Üçüncü Kifliler

Dava flart›: Dava flart›,
davan›n esas› hakk›nda
inceleme yap›labilmesi ve
karar verilebilmesi için
mutlaka gerekli olan
flartlard›r. Dava flartlar›
mahkemece davan›n her
aflamas›nda resen
araflt›r›labilece¤i gibi,
taraflar da dava flart›n›n
eksikli¤ini her zaman ileri
sürebilirler.



(davac› - daval›) bulunmas› dava flart› olup, taraflardan her birinde birden fazla ki-
flinin yer almas› mümkündür. Bu noktada flunu da belirtmek gerekir ki, usûl huku-
ku iliflkisini dava açmak suretiyle bafllatan kiflinin (davac›n›n), varl›¤›n› iddia etti¤i
ve kendisine dayand›¤› hakk›n maddî hukuk aç›s›ndan gerçekten mevcut olup ol-
mad›¤›, keza kendisine karfl› hukukî himaye talebinde bulunulan kiflinin (daval›-
n›n), davac›n›n bir hakk›n› gerçekten ihlâl etmifl bulunup bulunmad›¤› ancak dava-
n›n sonunda ortaya ç›kacakt›r. Bu itibarla, maddî hukuk iliflkisinin gerçekten mev-
cut olmas›, dava açabilmenin de¤il, davay› kazanabilmenin bir kofluludur. Dolay›-
s›yla, davan›n taraflar›, davay› açan taraf›n (davac›n›n) dava dilekçesindeki iddia ve
taleplerine göre taayyün eder (belirlenir). Davac› taraf›ndan böylece “taraf” olarak
betimlenmemifl olmalar›na ra¤men dava sonunda verilecek olan hükümden huku-
kî durumlar› etkilenecek olan kiflilerin davada (taraf olmaks›z›n) yer alabilmelerinin
tek yolu davaya fer’î müdahaledir. Bu konuya ileride de¤inilmektedir.

Davan›n aç›lmas›yla bafllayan süreçte (usûlî iliflkide) amaç maddî hukuk iliflki-
sinin öngördü¤ü hak durumunu ortaya ç›karmak oldu¤undan, bu iliflkinin yarg›la-
ma faaliyetine etkisi do¤ald›r. Ancak, bu süreçte bir baflka suje daha yer almakta-
d›r, ki bu da yarg›lama makam›nda bulunan hâkimdir. Bu nedenle, usûlî sürecin
(yarg›laman›n) art›k sadece maddî hukuk iliflkisinin taraflara tan›d›¤› yetkilerle yü-
rütülebilmesi mümkün de¤ildir. Aksine, dava denilen söz konusu süreç, art›k me-
denî usûl hukuku taraf›ndan ortaya konulan kurum ve kurallar arac›l›¤›yla yürütü-
lecek ve sonuçland›r›lacakt›r. Buna göre, davada taraf olarak yer alabilme, usûl ifl-
lemlerini yapabilme, temsil ve benzeri kurumlar da medenî usûl hukuku taraf›n-
dan belirlenmektedir. Afla¤›da, özellikle davan›n aç›lmas› aflamas›nda ortaya ç›kan
taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi, s›fat ve temsil konular› üzerinde k›-
saca durulmaktad›r.

TARAF EHL‹YET‹
Dava aç›lmas›yla bafllayan usûlî iliflkinin taraflar›nda yer alabilme (davada davac›
ve daval› olarak gösterilebilme) yetisi anlam›ndaki taraf ehliyeti, Hukuk Muhake-
meleri Kanununun 50. maddesinde düzenlenmifltir. Söz konusu madde, bu ehliye-
ti tan›mlamam›fl, sadece, maddî (medenî) hukuka göre haklardan yararlanabilme
ehliyetine sahip olanlar›n davada taraf olabileceklerini belirlemifltir. Medenî Kanu-
nun 8. maddesi gere¤ince insanlar (gerçek kifliler), 48. maddesi gere¤ince de tüzel
kifliler (insana özgü niteliklere ba¤l› olanlar d›fl›ndaki) bütün haklara ve borçlara
ehildirler. Dolay›s›yla, gerçek ve tüzel kiflilerin (özel hukuk ve kamu hukuku tüzel
kiflileri) davada taraf olarak yer alabilme ehliyetleri mevcuttur. 

Her ne kadar taraf ehliyeti (medenî hukuktaki) hak ehliyetine göre belirlen-
mekteyse de, birisi maddî hukuk di¤eri usûl hukuku kavram›d›r. Bunun en önem-
li göstergesi, eksikliklerine ba¤lanan sonuçlar›n birbirinden tamamen farkl› olma-
s›d›r. Nitekim, hak ehliyetine sahip bulunmaman›n müeyyidesi medenî hukuk ta-
raf›ndan (basitçe: hakka sahip ve borca ehil olamama fleklinde) belirlenirken, taraf
ehliyetinin eksikli¤inin müeyyidesi, bunun HMK m. 114, I/d gere¤ince dava flart›
say›lmas› dolay›s›yla, davan›n usûlden reddi (HMK m. 115, II) fleklinde ortaya ç›k-
maktad›r. Ancak, bu eksiklik e¤er giderilebilecek türden ise hâkim bunun için sü-
re verebilecek; bafllang›çtaki noksanl›k hüküm an›nda ortadan kalkm›flsa, art›k da-
va usûlden reddedilemeyecektir (HMK m. 115, II-III). Örne¤in, ölü kifliye karfl› da-
va aç›lm›flsa yahut daval› dava esnas›nda ölmüflse hâkim (konusu mirasç›lar› da il-
gilendiren davalarda) davay› mirasç›lara karfl› yöneltmesi için davac›ya süre vere-
cektir (karfl. HMK m. 124, III-IV).
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Usûl ifllemi: Davan›n
aç›lmas›ndan hükmün
kesinleflmesine kadarki
süreçte, yarg›laman›n
ilerlemesi ve
sonuçland›r›lmas› amac›yla
yap›lan ifllemlerdir. Usûl
ifllemleri, taraf usûl ifllemi
ve mahkeme usûl ifllemi
olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Maddî hukuk: Haklar›n
gerçek içeriklerini
düzenleyen, medenî hukuk,
borçlar hukuku, ticaret
hukuku gibi hukuk dallar›n›
oluflturan kurallar›n
bütünüdür.

Tüzel kifli: Ortak bir amaç
çevresinde toplanarak bir
araya gelen kiflilerden
oluflan ve kendilerini
oluflturan kiflilerden
ba¤›ms›z bir kiflili¤i bulunan
kifli ve mal topluluklar›d›r.
Örne¤in, dernekler, vak›flar
ve flirketler.



Gerçek kifli, yaflad›¤› sürece taraf ehliyetine sahiptir. Onun bu ehliyeti sa¤ ola-
rak ve bütünüyle do¤umundan bafllar. ‹stisnai bir durum olarak cenin de, sa¤ do¤-
mak flart›yla, ana rahmine düfltü¤ü andan itibaren taraf ehliyetine sahip olur.
Cenine tayin edilen kayy›m, kanuni temsilci s›fat›yla cenin ad›na dava açabilir.

Gerçek kiflilerin taraf ehliyeti ölümle son bulur. Bu nedenle, HMK m. 115 ve
124. maddelerdeki haller d›fl›nda, ölü kifliye karfl› aç›lan davan›n usûlden reddedil-
mesi gerekir. Taraf›n dava s›ras›nda ölmesi durumunda ise bir ay›r›m yap›lmak ge-
rekir. Buna göre, davan›n konusunun mirasç›lar› da ilgilendirmesi durumunda da-
vaya mirasç›lara karfl› devam edilmesi mümkün olabilecek; buna karfl›l›k, dava ko-
nusunun sadece ölen taraf› ilgilendirdi¤i durumlarda hâkimin, art›k konusuz kalan
davay› (zira bu durumda sadece ölen kifliye ba¤l› ve onunla kâim olan çekiflme ko-
nusu hakk›n bizatihi kendisi de ortadan kalkt›¤›ndan) “hüküm verilmesine yer ol-
mad›¤›na” fleklindeki bir (usûle iliflkin) kararla sona erdirmesi gerekir.

Ahmet, bir GSM flirketinden kampanya kapsam›nda cep telefonu sat›n alm›flt›r. Taraflar
aras›ndaki sözleflmeye göre, cep telefonunun bedeli Ahmet taraf›ndan bir y›l içinde oniki
eflit taksitle ödenecektir. Ahmet, k›sa bir süre sonra, aniden hastalanm›fl ve tedavi gördü-
¤ü hastanede vefat etmifltir. Aradan dört ay geçmesine ra¤men Ahmet taraf›ndan hiçbir tak-
sidin ve bu arada telefon ve ‹nternet ücretlerinin ödenmedi¤ini tespit eden GSM flirketi,
Ahmet’e karfl› cep telefonu bedeli ile di¤er görüflme ve ‹nternet kullan›m ücretlerinin
ödenmesi için dava açm›fl, dava dilekçesi Ahmet’in efli Aylin’e evlerinde tebli¤ edilmifltir.
Aylin mahkemeye sundu¤u cevap dilekçesinde eflinin vefat etti¤ini, kendisinin ise herhan-
gi bir borcu bulunmad›¤›n› ileri sürerek davan›n reddini talep etmifltir. Sizce bu durumda
mahkeme nas›l ifllem yapmal›d›r?

Eriflir, E. (2007). Medenî Usûl Hukukunda Taraf Ehliyeti, ‹zmir.

Kale, S. (2010). Medenî Yarg›lamada Taraf Ehliyeti, ‹stanbul.

DAVA EHL‹YET‹
Medenî hukuktaki fiil ehliyetinin medenî usûl hukukunda büründü¤ü flekil olan da-
va ehliyeti, kiflinin kendisinin veya yetkili k›laca¤› bir (iradi) temsilci (vekil) arac›l›¤›y-
la bir davay› davac› veya daval› olarak takip edebilme ve usûl ifllemlerini yapabilme
yetisini ifade etmektedir. HMK m. 51 gere¤ince, dava ehliyeti (medenî hukuktaki)
haklar› kullanma (fiil) ehliyetine (TMK m. 9; m. 49) göre belirlenir. Buna göre, fiil eh-
liyetine sahip gerçek ve tüzel kifliler, ayn› zamanda dava ehliyetine de sahiptirler.

Medenî hukukta gerçek kifliler için fiil ehliyeti aç›s›ndan yap›lan ayr›mlama, dolay-
l› olarak dava ehliyeti bak›m›ndan da geçerlidir. Buna göre, ergin (reflit) olup ay›rt et-
me gücünü haiz bulunan gerçek kifliler (tam) dava ehliyetine sahip olduklar›ndan, bu
ehliyetlerini bizzat veya tayin edecekleri iradî temsilcileri arac›l›¤›yla kullan›rlar. Buna
karfl›l›k, ay›rt etme gücünü haiz küçükler ve k›s›tl›lar ile ay›rt etme gücü bulunmayan-
lar dava ehliyetine sahip olmad›klar›ndan, davada usûl ifllemlerinin, onlar ad›na, ka-
nunî temsilcileri eliyle yahut bu temsilcilerce tayin edilen iradi temsilciler arac›l›¤›yla
yap›lmas› gerekir. Ay›rt etme gücünü haiz küçükler ve k›s›tl›lar›n, flahsa s›k› s›k›ya
ba¤l› haklar›n kullan›lmas› yahut tasarruf hakk› kendilerine b›rak›lm›fl mal ve alacak-
lara üzerinde tasarruf edebilmelerinde oldu¤u gibi, k›smî fiil ehliyetine sahip oldukla-
r› hallerde, k›smî dava ehliyetlerinin de bulundu¤unun kabul edilmesi gerekir.
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Fiil Ehliyeti: Fiil ehliyeti, bir
kiflinin kendi eylem ve
ifllemleri ile lehine haklar ve
aleyhine borçlar
yaratabilmesi yetene¤idir.



Tüzel kifliler ise dava ehliyetini yetkili organlar› veya bu organlarca tayin edilen
iradi temsilcileri arac›l›¤›yla kullan›rlar.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesinin (d) bendi gere¤ince, dava
ehliyetinin mevcudiyeti bir dava flart›d›r. Bu sebeple, eksikli¤inin resen gözetilme-
si ve her zaman ileri sürülebilmesi mümkün olup, böyle bir durumda davan›n
usûlden reddi gerekir. Ancak, bu eksikli¤in giderilebilmesi kural olarak (ço¤unluk-
la) mümkün oldu¤undan, hâkimin, bu amaçla ilgili tarafa süre vermesi, bu süre
içinde giderilmesi halinde ve özellikle bafllang›çtaki noksanl›¤›n hüküm an›nda or-
tadan kalkm›fl olmas› durumunda art›k davay› (s›rf bu sebepten ötürü) usûlden
reddetmemesi gerekir (HMK m. 115, II-III).

Gezgin ailesi, kendi otomobilleri ile yaz tatilini geçirmek amac›yla Gökova’daki yazl›klar›-
na giderken, Uflak’ta (B) taraf›ndan kullan›lan baflka bir arac›n afl›r› h›z ve hatal› sollama
yapmas› neticesinde kendi fleritlerine girmesi ve araçlar›na çarpmas› nedeniyle maddî ha-
sarl› trafik kazas› geçirmifltir. Gezgin ailesinin üyelerinden onalt› yafl›ndaki (C) ile babas›
(D) vücutlar›nda meydana gelen yaralanmalar ve k›r›klar nedeniyle hastanede ve evde te-
davi görmek zorunda kalm›fl, (C)’nin annesi (E) ise kazay› hafif s›yr›klarla atlatm›flt›r.
Gezgin ailesinin üyeleri (B)’ye karfl› maddî ve manevi tazminat davas› açm›flt›r. Bu davada
taraflar›n durumlar›n› de¤erlendiriniz.

DAVA TAK‹P YETK‹S‹
Medenî hukuktaki tasarruf yetkisinin medenî usûl hukukunda büründü¤ü flekil ola-
rak dava takip yetkisi, somut usûlî talebe iliflkin davay› taraf olarak yürütme yetisini
ifade etmektedir. 1086 say›l› Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununda aç›kça düzen-
lenmemifl olan bu yeti, 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanununun 53. maddesin-
de “talep sonucu hakk›nda hüküm alabilme yetkisi” olarak tan›mlanmaktad›r ve ka-
nunda aksine bir istisnai düzenleme olmad›kça, maddî hukuktaki tasarruf yetkisine
göre taayyün edece¤i belirtilmektedir.

Kural olarak, dava konusu k›l›nm›fl olan hak üzerinde tasarrufta bulunabilme im-
kân› bu hakk›n sahibi ile bu hakka riayet durumunda bulunan kifliler aç›s›ndan söz
konusu olur. Dolay›s›yla, söz konusu hakla ilgili olarak, dava vesilesiyle ortaya ç›k›p
yap›lmas› icap eden usûlî ifllemleri yapabilme yetkisi de davan›n taraflar›na (dava
konusu hak üzerinde maddî hukuk aç›s›ndan tasarruf edebilme konumunda bulu-
nan kiflilere) aittir. Bu nedenle, bir maddî hukuk iliflkisinin sujesi oldu¤u iddias›yla
dava açanlar ve kendilerine karfl› bir maddî hukuk iliflkisinin sujesi olduklar› iddi-
as›yla dava aç›lanlar›n dava takip yetkilerinin mevcut bulundu¤u ilke olarak kabul
edilir. Ancak, baz› hallerde, özel kanun hükümleriyle, dava konusu hakk›n sahibi ol-
mayan üçüncü kiflilere de davac› olma s›fat› tan›nmakta veya davan›n dava konusu
hakka riayet yükümlüsü olmayan bir kifli taraf›ndan daval› s›fat›yla yürütülmesi ön-
görülmektedir. Örne¤in, müflis kiflinin iflâs masas›na giren malvarl›¤› haklar›yla ilgi-
li davalar›n iflâs idaresi taraf›ndan yürütülmesinde böyle bir durum söz konusudur.
Keza, bir tafl›nmaz›n tapuda borçlu ad›na tescilini dava yoluyla talep (‹‹K m. 94) ya-
hut borçlunun üçüncü kiflideki bir alaca¤›n› dava yoluyla ileri sürme yetkisinin (‹‹K
m. 120) icra dairesince bir alacakl›ya verilmesinde söz konusu olan sadece dava ta-
kip yetkisinin (hak sahipli¤ine ba¤l› olan tasarruf yetisinden ayr›larak) hakk›n sahibi
d›fl›ndaki bir (üçüncü) kifliye devridir. Bütün bu hallerde, kanun gere¤i davac› (veya
daval›) s›fat›n› haiz kifli, uyuflmazl›k konusu hukukî iliflkinin taraf› olmamas›na ra¤-
men, somut usûlî talep bak›m›ndan dava takip yetkisine sahiptir. Bu nedenle, hak
sahibi kiflinin hakk›n› mahkeme önünde ileri sürebilir veya kendini savunabilir.
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Müflis: Asliye ticaret
mahkemesi taraf›ndan
iflâs›na karar verilmifl
gerçek veya tüzel kiflidir.

‹flâs Masas›: Bir borçlunun
iflâs›na karar verilmesi ve
iflâs›n aç›lmas›yla müflisin
haczedilebilen tüm mal ve
haklar›n›n oluflturdu¤u
toplulu¤a iflâs masas›
denir. Masa kavram›
tasfiyeye girecek mal
toplulu¤unu ifade
etmektedir. 

‹flâs ‹daresi: Borçlunun
iflâs›na karar verilmesinden
sonra, birinci alacakl›lar
toplant›s› taraf›ndan
belirlenen adaylar aras›ndan
icra mahkemesince seçilen
ve iflâs masas›n›n tasfiyesi
için gerekli ifllemleri
yapmakla görevli organd›r.
‹flâs idaresi, iflâs masas›n›n
yasal temsilcisidir.



Dava takip yetkisinin gerçek hak sahipli¤i ve borç yükümlülü¤ünden (ve dola-
y›s›yla tasarruf yetkisinden) ayr›lmas›, ancak özel bir kanuni düzenlemeye dayan›-
larak söz konusu olabilir. Ancak, bu durum gerçek hak sahipli¤i ve borca riayet
yükümlülü¤ü üzerinde bir de¤ifliklik yaratmad›¤›ndan, dava sonunda verilen hük-
mün, dava takip yetkisine sahip k›l›nan kifliye izafeten (yönelik) olarak de¤il, bila-
kis, gerçek taraf hakk›nda verilmesi gerekir. Dava takip yetkisinin gerçek hak sa-
hipli¤inden ayr›lmas› sadece usûlî gereklerin bir yans›mas› oldu¤undan ve özellik-
le hükmün her halükarda gerçek taraflara izafeten verilmesi karfl›s›nda, dava takip
yetkisi maddî hukuka iliflkin olmay›p bir usûl hukuku müessesesidir. Bu nedenle-
dir ki, Hukuk Muhakemeleri Kanunu da, bu müesseseyi aç›kça bir dava flart› ola-
rak kabul etmifl ve düzenlemifltir (HMK m. 114, I/e). Bundan dolay›, mevcudiyeti-
nin gözetilmesi ve noksanl›¤›n›n müeyyidesi de bu çerçevede (HMK m. 115) de-
¤erlendirilmek gerekir.

SIFAT (HUSUMET)
S›fat, genel olarak, aç›lan davan›n taraflar›nda biçimsel olarak (davac› ve daval› ro-
lünde) yer alan kiflilerin maddî hukuk aç›s›ndan dava konusu yap›lm›fl olan hak ve-
ya hukukî iliflkinin de (hak sahibi ve borçlu olarak) taraf› olup olmad›klar›n› ifade et-
mek üzere kullan›lan bir kavramd›r. Dava iliflkisinde biçimsel olarak davac› veya da-
val› rolüyle yer alm›fl bulunan kifliler hakk›nda bir karar verebilmek için, söz konu-
su kifliler ile dava konusu k›l›nm›fl hak yahut hukukî iliflkinin gerçek taraflar›n›n ör-
tüflmesi gerekir. Ancak bu örtüflmenin mevcudiyeti halinde, taraflar›n davada s›fat›-
n›n bulundu¤u kabul edilir.

S›fat›n davac› ve daval› aç›s›ndan ayr› ayr› incelenmesi gerekir. Davac› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, eda ve tespit davalar›nda sadece bu davalar›n konusunu teflkil eden
hakk›n sahibi, tespit davalar›nda ise sadece hukukî iliflkinin gerçek taraf›, davada da-
vac› s›fat›na (aktif husumete) sahip olabilir.

Daval›n›n daval› s›fat›na (pasif husumete) sahip olup olmad›¤› eda davalar›nda,
söz konusu kiflinin, maddî hukuk aç›s›ndan, davac› tarafça dava konusu k›l›nm›fl
olan hakka riayet etmekle yükümlü (borçlu) olup olmad›¤›na göre belirlenir. Bunun
gibi, tespit davalar›nda da, ancak dava konusu yap›lm›fl olan hukukî iliflkinin taraf›
daval› s›fat›na sahip olabilir. ‹nflaî davalar bak›m›ndan daval› s›fat› ise, bu dava sonu-
cunda, hak sahibi davac›n›n kendisiyle olan hukukî iliflkisinin yenibafltan düzenlen-
mesi (kurulmas›, de¤ifltirilmesi veya sonland›r›lmas›) amaçlanan kiflidir. 

Görüldü¤ü üzere s›fat, maddî hukuka iliflkin bir sorundur. Bu nedenle, bir dava-
da davac› ve daval› tarafta sadece biçimsel olarak yer alm›fl bulunan kiflilerin gerçek-
ten s›fata sahip olup olmad›klar› maddî hukuka göre belirlenir. Zira, bir kimsenin
hak sahibi veya borçlu olup olmad›¤›, bir hukukî iliflkinin taraf› olup olmad›¤›, mad-
dî hukuka göre belirlenir. Bunun dava s›ras›nda araflt›r›larak ortaya ç›kar›lmas› ise
ancak esasa girilerek yap›labilir. Bu sebeple, s›fat, usûle iliflkin bir sorun olmay›p da-
van›n esas›yla ilgilidir. Dolay›s›yla s›fat, bir dava flart› olmay›p, maddî hukuka iliflkin
bir ‘itiraz’d›r. Bunun sonucu olarak, taraflar›n davada s›fat›n›n bulunup bulunmad›-
¤›, dava dosyas›ndan anlafl›ld›¤› ölçüde resen dikkate al›n›r. Buna karfl›l›k, dava flart-
lar›nda oldu¤u gibi, resen araflt›rma ilkesi, s›fat bak›m›ndan uygulanmaz.

Bir davan›n taraflar› o davada gerçekten taraf s›fat›na sahip de¤ilse, mahkeme,
uyuflmazl›¤›n esas› hakk›nda inceleme yap›p karar veremez. Bu durumda mahkeme,
davan›n s›fat yoklu¤undan reddine karar verir. Bu karar, taraf olarak gösterilenler-
den birinin (maddî hukuk aç›s›ndan) taraf s›fat›n›n bulunmad›¤›n› tespit eden, yine
davan›n esas›na iliflkin bir karard›r.
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Eda Davas›: Mahkemeden
talep edilen hukukî korunma
bak›m›ndan yap›lan dava
ayr›m›na göre, daval›n›n bir
fleyi yapmaya, vermeye veya
yapmamaya mahkum
edilmesi talep edilen dava
türüdür.

Tespit Davas›: Mahkemeden
talep edilen hukukî korunma
bak›m›ndan yap›lan dava
ayr›m›na göre, bir hukukî
iliflkinin varl›¤›, yoklu¤u
veya içeri¤inin belirlenmesi
konusunda mahkemeden
tespit hükmü almak
amac›yla aç›lan davad›r.

‹nflai Dava: Bir hukukî
durumun kurulmas›,
kald›r›lmas› veya
de¤ifltirilmesi için davac›n›n
tek tarafl› iradesinin yeterli
olmad›¤› ve taraflar›n
anlaflmas›n›n mümkün
olmad›¤› durumlarda,
sözkonusu yenilik do¤urucu
hakk›n mahkeme arac›l›¤›yla
kullan›lmas› için aç›lan
davad›r.

‹tiraz: ‹tiraz, bir hakk›n
do¤umuna engel olan veya
sona ermesini gerektiren
vak›alard›r. Örne¤in,
borçlunun alacakl› ile bir
sözleflme yapt›¤›n› kabul
etmesine ra¤men,
sözleflmenin yap›lmas›
s›ras›nda ay›rt etme gücü
bulunmad›¤› iddias›yla
sözleflmenin hükümsüz
oldu¤unu ileri sürmesi bir
itirazd›r.



DAVA ARKADAfiLI⁄I

Genel Olarak
Bir davada mutlaka ve sadece iki taraf vard›r. Bunlar, davac› ve daval›d›r. Ancak,
maddî hukuk aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, davan›n konusunu teflkil eden hakk›n birden
fazla kifliye ait olmas› veya birden fazla kifliye karfl› ileri sürülebilmesi ya da huku-
kî iliflkinin taraflar›nda birden fazla kiflinin yer almas› mümkündür. ‹flte, böyle bir
durumda, söz konusu hak yahut hukukî iliflki ileri sürülerek aç›lan davan›n taraf-
lar›nda da birden fazla kiflinin yer almas› mümkündür. Baz› durumlarda ise kanun
koyucu, hukukî uyuflmazl›¤›n daha iyi çözümlenmesi için, asl›nda ileri sürülen
hakk›n yahut hukukî iliflkinin taraf› olmayan bir kiflinin de dava iliflkisinde yer al-
mas›n› öngörür. ‹flte, bütün bu durumlarda, davan›n iki taraf›ndan birinde yahut
her ikisinde, birden fazla kiflinin yer almas› söz konusu olur. Böylece, davan›n ta-
raflar›nda birden fazla kiflinin yer almas› durumu ise ‘dava arkadafll›¤›’ ya da ‘süb-
jektif dava birleflmesi’ olarak ifade edilir. Dava arkadafll›¤›n›n davac› tarafta söz ko-
nusu olmas› durumunda aktif dava arkadafll›¤›ndan, daval› tarafta söz konusu ol-
mas› durumunda ise pasif dava arkadafll›¤›ndan söz edilir.

Mecburî (Zorunlu) Dava Arkadafll›¤›
Maddî hukukun, bir hakk›n birden fazla kifli taraf›ndan kullan›lmas›n› veya birden
fazla kifliye karfl› kullan›lmas›n› zorunlu k›ld›¤› hallerde, bu hak dava konusu ya-
p›ld›¤› zaman, o hakla ilgili birden fazla kifli mecburî dava arkadafl› durumunda
olurlar. Nitekim, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 59. maddesinde mecburî dava
arkadafll›¤› flöyle düzenlenmifltir: “Maddî hukuka göre, bir hakk›n birden fazla
kimse taraf›ndan birlikte kullan›lmas› veya birden fazla kimseye karfl› birlikte ile-
ri sürülmesi ve tamam› hakk›nda tek hüküm verilmesi gereken hâllerde, mecburî
dava arkadafll›¤› vard›r.”

HMK m. 60, mecburî dava arkadafllar›n›n davadaki durumunu flöylece düzen-
lemektedir: “Mecburî dava arkadafllar›, ancak birlikte dava açabilir veya aleyhle-
rine de birlikte dava aç›labilir. Bu tür dava arkadafll›¤›nda, dava arkadafllar› bir-
likte hareket etmek zorundad›r. Ancak, duruflmaya gelmifl olan dava arkadafllar›-
n›n yapm›fl olduklar› usûl ifllemleri, usûlüne uygun olarak davet edildi¤i hâlde du-
ruflmaya gelmemifl olan dava arkadafllar› bak›m›ndan da hüküm ifade eder.”

Buna göre, mecburî dava arkadafll›¤›n›n bulundu¤u hallerde, birden fazla kifli,
ilgili hak için dava açacaklarsa davan›n hepsi taraf›ndan birlikte aç›lmas›, o haktan
dolay› kendilerine karfl› dava aç›lacaksa, davan›n hepsine karfl› birlikte aç›lmas› zo-
runludur. Dava mecburî dava arkadafllar›ndan sadece biri veya baz›lar› taraf›ndan
aç›lm›fl ise, mahkeme, di¤er mecburî dava arkadafllar›n›n davaya kat›lmalar› yahut
muvafakat etmeleri için süre verir. Di¤er dava arkadafllar› bu süre içinde davaya
kat›l›r veya muvafakat verirlerse, davaya devam edilir. Aksi takdirde, dava, dava
takip yetkisi bulunmad›¤›ndan (usûlden) reddedilir. E¤er dava, bütün mecburî da-
va arkadafllar›na karfl› de¤il de bunlardan sadece birine veya baz›lar›na karfl› aç›l-
m›flsa, bu halde, mahkeme, davay› di¤er mecburî (pasif) dava arkadafllar›na da tefl-
mil etmesi için davac›ya bir süre verir. Bu süre içinde dava di¤er mecburî dava ar-
kadafllar›na teflmil edilirse davaya devam olunur; aksi takdirde, dava, dava takip
yetkisi bulunmad›¤›ndan (usûlden) reddedilir.

Davan›n aç›lmas›nda oldu¤u gibi, yürütülmesi için yap›lacak olan usûl ifllemle-
rinin de bütün mecburî dava arkadafllar›nca ve bütün mecburî dava arkadafllar›na
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karfl› birlikte yap›lmas› gerekir. Ancak, dava bütün dava arkadafllar› taraf›ndan yahut
(duruma göre) bütün dava arkadafllar›na karfl› aç›lm›flsa, duruflmaya gelmifl olan da-
va arkadafllar›n›n yapm›fl olduklar› usûl ifllemleri, usûlüne uygun olarak davet edildi-
¤i hâlde duruflmaya gelmemifl olan dava arkadafllar› bak›m›ndan da sonuç do¤urur.

Mecburî dava arkadafll›¤›n›n iki türü mevcuttur. E¤er dava konusu olan hak ve-
ya borç birden fazla kifli aras›nda ortak ise ve bu hak yahut borç hakk›nda mah-
kemenin bütün o kifliler hakk›nda ayn› flekilde ve tek bir karar vermesi gerekiyor-
sa, maddî mecburî dava arkadafll›¤› söz konusudur. Örne¤in, elbirli¤i mülkiyetin-
de ve kira sözleflmesinde birden fazla kiralayan›n yahut kirac›n›n bulundu¤u du-
rumlarda maddî mecburî dava arkadafll›¤› vard›r. Maddî mecburî dava arkadafll›-
¤›nda davan›n aç›lmas›nda oldu¤u gibi davan›n yürütülmesi için yap›lacak olan
usûl ifllemlerinde de bütün dava arkadafllar›n›n birlikte hareket etmesi kural› ge-
çerlidir. Di¤er bir ifadeyle, davan›n yürütülmesi için gerekli olan usûl ifllemlerinin
bütün mecburî dava arkadafllar›nca ve bütün mecburî dava arkadafllar›na karfl› bir-
likte yap›lmas› gerekir. Ancak, dava bütün dava arkadafllar› taraf›ndan yahut (du-
ruma göre) bütün dava arkadafllar›na karfl› aç›lm›flsa, duruflmaya gelmifl olan dava
arkadafllar›n›n yapm›fl olduklar› usûl ifllemleri, usûlüne uygun olarak davet edildi-
¤i hâlde duruflmaya gelmemifl olan dava arkadafllar› bak›m›ndan da sonuç do¤u-
rur. Nihayet, maddî mecburî dava arkadafll›¤› durumunda, dava, bütün dava arka-
dafllar› hakk›nda verilecek olan tek bir hükümle sona erer.

Baz› hallerde ise, kanun, dava konusu uyuflmazl›¤›n daha iyi bir flekilde çö-
zümlenmesini ve gerçe¤in daha iyi ortaya ç›kmas›n› sa¤lamak için birden fazla ki-
fliye karfl› dava aç›lmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. Bu hallerde ortaya ç›kan dava arkadafl-
l›¤› “fleklî mecburî dava arkadafll›¤›” olarak adland›r›l›r. Mecburî dava arkadafll›¤›-
n›n bu türü sadece daval› taraf aç›s›ndan söz konusu olup, birlikte hareket zorun-
lulu¤u sadece davan›n aç›lmas› bak›m›ndand›r. Buna göre, davac› taraf›n davas›n›
fleklî mecburî dava arkadafllar›n›n tamam›na karfl› davan›n bafl›nda yöneltmesi
(tevcih etmesi) yahut onlar› sonradan davaya dâhil etmesi (davay› onlara teflmil et-
mesi) yeterli olup, davan›n yürütülmesi için gerekli usûl ifllemlerinin yap›lmas› ba-
k›m›ndan art›k birlikte hareket etme prensibi geçerli de¤ildir. Keza, mutlaka özel
bir kanun hükmüne dayanan bu dava arkadafll›¤›nda, mahkemenin, dava arkadafl-
lar›n›n tümü için ayn› flekilde ve tek bir hüküm vermesi de söz konusu de¤ildir.

‹htiyarî Dava Arkadafll›¤›
Dava konusu hak yahut hukukî iliflki aç›s›ndan birden fazla kifli aras›ndaki iliflkinin
niteli¤i dikkate al›nd›¤›nda, 

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 57. maddesi, dava konusu hak yahut hukukî
iliflki aç›s›ndan birden fazla kifli aras›ndaki iliflkinin niteli¤ini nazara alarak, baz› hal-
lerde, söz konusu kiflilerin davac› yahut daval› tarafta yer alabilmelerini mümkün k›l-
m›flt›r. Buna göre, birden çok kifli, afla¤›daki hâllerde birlikte dava açabilecekleri gi-
bi aleyhlerine de birlikte dava aç›labilir:

a) Davac›lar veya daval›lar aras›nda dava konusu olan hak veya borcun, elbirli¤i
ile mülkiyet d›fl›ndaki bir sebeple ortak olmas›.

b) Ortak bir ifllemle hepsinin yarar›na bir hak do¤mufl olmas› veya kendilerinin
bu flekilde yükümlülük alt›na girmeleri.

c) Davalar›n temelini oluflturan vak›alar›n ve hukukî sebeplerin ayn› veya birbiri-
ne benzer olmas›.

Say›lan bu üç durumda, an›lan kiflilerden her biri, ayr› ayr› dava açabilecekleri gi-
bi, dilerlerse birlikte de dava açabilirler. Keza, an›lan kiflilerden her birine karfl› ayr›
ayr› dava aç›labilece¤i gibi, birkaç›na yahut tümüne karfl› da birlikte dava aç›labilir.
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Elbirli¤i Mülkiyeti: Elbirli¤i
mülkiyeti, birden fazla
kiflinin aralar›nda kanun
veya sözleflme gere¤ince
daha önceden mevcut
ortakl›k ba¤›na dayanarak,
ayn› eflyan›n tamam›na,
paylar› belli olmaks›z›n
birlikte malik olmalar›d›r.
Ortaklar›n pay› yoktur, her
birinin hakk› ortakl›¤a giren
mal›n tamam›na yayg›nd›r.
Örne¤in, mirasç›lar tereke
mallar› üzerinde elbirli¤i ile
maliktirler.



‹htiyarî dava arkadafll›¤›nda, esas itibariyle, dava arkadafl› say›s› kadar dava var-
d›r. Bu sebepledir ki, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 58. maddesi, ihtiyarî dava
arkadafll›¤›nda, davalar›n birbirinden ba¤›ms›z oldu¤unu ve dava arkadafllar›ndan
her birinin di¤er(ler)inden ba¤›ms›z olarak hareket edebilece¤ini hükme ba¤lam›fl-
t›r. Dolay›s›yla, ihtiyarî dava arkadafllar› için dava flartlar› ve ilk itirazlar kural ola-
rak ayr› ayr› incelenir; süreler de her bir dava arkadafl› bak›m›ndan di¤erlerinden
ba¤›ms›z olarak ifller. Keza, ihtiyarî dava arkadafllar› iddia ve savunma sebeplerini
di¤erlerinden ba¤›ms›z olarak kullanabilir, delillerini di¤er dava arkadafllar›ndan
ba¤›ms›z olarak ileri sürebilir ve sair usûl ifllemlerini münferit (tek bafl›na) ve müs-
takil (ba¤›ms›z) olarak yapabilir.

Bununla birlikte, ihtiyarî dava arkadafllar›ndan her biri, di¤erinin ileri sürdü¤ü
ortak iddia ve savunma sebeplerinden itirazlar yan›nda, ortak vak›alar›n ayd›nlat›l-
mas› için dermeyan edilen delillerden kendisi için de yararlanabilir. Böylece, tahki-
kat aflamas›nda usûl ekonomisine uygun hareket edilmifl olur. Esas itibariyle, ihti-
yarî dava arkadafll›¤›n›n caiz k›l›nmas›ndaki en önemli iki sebepten bir tanesi bu-
dur. Di¤er sebep ise, ihtiyarî dava arkadafll›¤›n›n caiz oldu¤u haller dikkate al›nd›-
¤›nda görülece¤i üzere, aralar›nda (orada belirtilen flekilde) ba¤lant› bulunan dava-
lar bak›m›ndan çeliflkili kararlar›n ortaya ç›kmas› tehlikesinin bertaraf edilmesidir.

‹htiyarî dava arkadafll›¤›nda, dava sonunda, her bir dava arkadafl› bak›m›ndan
ayr› ayr› hüküm verilebilir. Hatta, birisi hakk›nda davan›n kabulüne, di¤eri hakk›n-
da ise davan›n reddine karar verilebilir. Keza, yarg›lama giderleri bak›m›ndan da
her bir ihtiyarî dava arkadafl›n›n durumunun ayr›ca de¤erlendirilmesi gerekir. Ka-
nun yollar›na müracaat ve hükmün kesinleflmesi bak›m›ndan da dava arkadafllar›
birbirinden ba¤›ms›zd›r. Buna göre, dava arkadafllar›ndan sadece birisi kanun yol-
lar›na baflvurur di¤er(ler)i baflvurmaz ve kanun yolunda hüküm bozulursa, bu boz-
madan sadece kanun yoluna baflvurmufl olan dava arkadafl› yararlan›r; buna karfl›-
l›k kanun yoluna baflvurmayan dava arkadafl(lar)› bu bozmadan yararlanamaz.

Müteahhit Cevdet ile kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesi yapan Ahmet, bu sözleflme uyar›nca
verdi¤i arsa karfl›l›¤›nda Cevdet’ten befl daire alacakt›r. Cevdet, inflaat› süresinde tamam-
lam›fl ancak dairelerin devir ifllemlerini tapuda gerçeklefltirmeden önce Ahmet ölmüfltür.
Vefat olay›n›n ard›ndan alt› ay geçmifl olmas›na ra¤men Cevdet dairelerin mülkiyetini Ah-
met’in mirasç›lar›na devretmemifltir. Bunun üzerine, Ahmet’in mirasç›lar› S›d›ka, Ayfle ve
Emine, murisleri Ahmet’e kald›¤› halde tapuda Cevdet ad›na kay›tl› olan apartman dairele-
rinin tapu kayd›n›n iptali ve murisleri olan arsa sahibi Ahmet ad›na tescili ile geriye do¤-
ru alt› ayl›k süre için 18.000 Lira kira gelirinin daval› Cevdet’ten tahsilini talep etmifller-
dir. Ancak bu dava aç›l›rken di¤er mirasç› Rukiye’nin onay› al›nmam›fl, buna ra¤men mah-
keme davan›n kabulüne karar vermifltir. Somut olay bak›m›ndan, davan›n taraflar›n›, ta-
raflar aras›ndaki hukukî iliflkiyi ve mahkemenin karar›n› de¤erlendiriniz.

DAVAYA FER’Î MÜDAHALE
Dava sonunda verilecek olan hükümden hukukî durumu dolayl› olarak etkilene-
cek olan üçüncü kiflilerin davada üçüncü bir taraf olarak yer almalar› mümkün de-
¤ildir. Zira, davada ancak ve sadece iki taraf bulunur. Davan›n taraflar›ndan birin-
de dava arkadafl› olarak yer almas› mümkün bulunmayan yahut bunu istemeyen
ve dava sonunda verilecek olan hükümden hukukî durumu dolayl› flekilde etkile-
necek olan üçüncü kiflilerin, taraf s›fat› kazanmaks›z›n, görülmekte olan bir dava-
ya kat›larak kendi hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine imkân veren kurum,
davaya fer’î müdahaledir. Söz konusu durumda, üçüncü kiflinin davada iflgal ede-

68 Medenî  Usûl  Hukuku

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3



ce¤i s›fat ise fer’î müdahil olmakt›r. Bu konum, söz konusu üçüncü kifliye, taraflar-
dan birinin yan›nda ve onun yard›mc›s› olarak davada yer alabilme ve böylece, ya-
pabilece¤i usûl ifllemleri sayesinde kendi hukukî yarar›n› dolayl› flekilde koruya-
bilme imkân›n› verir. Bu durum, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 66. maddesin-
de flöyle ifade edilmektedir: “Üçüncü kifli, davay› kazanmas›nda hukukî yarar›
bulunan taraf yan›nda ve ona yard›mc› olmak amac›yla, tahkikat sona erinceye
kadar, fer’î müdahil olarak davada yer alabilir.”

Üçüncü kiflinin fer’î müdahil s›fat›yla bir davaya kat›labilmesi için öncelikle aç›l-
m›fl (görülmekte) ve henüz tahkikat aflamas› sona ermemifl bir davan›n bulunmas›
gerekir. Delil tespiti yahut ihtiyati tedbir gibi geçici hukukî himaye yollar›na müra-
caat edilmifl olmakla birlikte davan›n henüz aç›lmam›fl oldu¤u, yahut aç›lm›fl ve
derdest olmakla birlikte tahkikat aflamas› tamamlanarak kanun yollar›na geçilen
bir davada fer’î müdahale mümkün de¤ildir. 

Ayn› zamanda tahkikat ifllemlerinin de s›n›rl› olarak yap›labildi¤i yahut tekrar-
lanabildi¤i bir yarg›lama kesiti olan istinaf incelemesinde fer’î müdahalenin yap›la-
mayaca¤› Hukuk Muhakemeleri Kanununun 357. maddesinde aç›kça belirtilmifltir.

Fer’î müdahale ancak davan›n mevcut taraflar›ndan birinin yan›nda gerçeklefle-
bilir. Üçüncü kifli, hangi taraf yan›nda davaya kat›laca¤›n› kendi hukukî durumu
aç›s›ndan de¤erlendirerek belirleyecektir. Buna göre, mevcut taraflardan hangisi-
nin davay› kazanmas› üçüncü kiflinin yarar›na ise, üçüncü kifli o taraf›n yan›nda
davaya kat›lacakt›r. Di¤er bir ifadeyle, e¤er davaya müdahale etmek isteyen üçün-
cü kiflinin hukukî durumu, yan›nda (lehine) müdahale etmek istedi¤i taraf›n dava-
y› kazanmas› durumunda iyileflecek, buna karfl›l›k, onun davay› kaybetmesi halin-
de kötüleflecekse, o kiflinin davaya (ilgili taraf yan›nda) fer’î müdahil s›fat›yla kat›l-
mas›nda menfaati var demektir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 67. maddesi gere¤ince, müdahale talebinde
bulunan üçüncü kifli, yan›nda kat›lmak istedi¤i taraf›, müdahale sebebini ve bunun
dayanaklar›n› belirten bir dilekçeyle mahkemeye baflvurur. Müdahale dilekçesi, da-
van›n taraflar›na tebli¤ edilir. Mahkeme, gerekirse taraflarla birlikte üçüncü kifliyi de
dinlemek üzere davet eder, gelmeseler dahi müdahale talebi hakk›nda karar verir.

Davaya fer’î müdahil s›fat›yla kat›lmak isteyen taraf›n amac›, bu yolla dolayl› fle-
kilde kendi hukukî yarar›n› korumak oldu¤undan, onun talebinin kabulü, yan›nda
kat›lmak istedi¤i taraf›n muvafakatine yahut di¤er taraf›n r›zas›na ba¤l› de¤ildir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 66 ve 67. maddelerinde belirtilmifl olan koflul-
lar›n mevcut olmas› halinde, mahkeme, müdahale talebinin kabulüne karar verir.
Söz konusu koflullar› flöylece s›ralamak mümkündür:

• ‹lk derece mahkemesinde görülmekte olan ve henüz tahkikat aflamas› ta-
mamlanmam›fl bir davan›n bulunmas›,

• Üçüncü kiflinin bu davan›n taraflar› aras›nda yer almamas›,
• Üçüncü kiflinin taraf ve dava ehliyetini haiz olmas›,
• Hukukî yarar.
Müdahale talebinin kabul veya reddine dair kararlara karfl› kanun yoluna müraca-

at edilemez. Ancak, nihai karara karfl› kanun yoluna gidilmesi halinde, fer’î müdahale
talebinin de hukuka ayk›r› olarak kabul yahut reddedilmifl bulundu¤u ileri sürülebilir.

Müdahale talebi kabul edilen üçüncü kifli davada fer’î müdahil s›fat›n› kazan›r ve
bu s›fatla davay› bulundu¤u noktadan itibaren takip edebilir; duruflmalara kat›labilir ve
dava dosyas›n› inceleyebilir (HMK m. 161, I). Fer’î müdahil, davada, yan›nda davaya
kat›ld›¤› taraftan ba¤›ms›z olarak hukukî dinlenilme hakk›na sahiptir (HMK m. 27, I).

694.  Ünite  -  Davada Taraf lar  ve  Yarg› lamaya Kat › lan Üçüncü Kifl i ler

Delil Tespiti: Delil tespiti,
görülmekte olan veya ileride
aç›lacak olan bir dava ile
ilgili delillerin, yok olmas›
veya gösterilmesinin önemli
ölçüde zorlaflmas›
tehlikesinin bulunmas›
durumunda, zaman›ndan
önce toplanarak emniyet
alt›na al›nmas›n› sa¤layan
bir geçici hukukî koruma
tedbiridir.

‹htiyatî Tedbir: ‹htiyatî
tedbir kesin hüküm
verilinceye kadar geçen
yarg›lama sürecinde, hakk›n
elde edilmesinin önemli
ölçüde zorlaflmas›, imkans›z
hale gelmesi veya gecikmesi
sebebiyle, davac› veya
daval›n›n hukukî durumunda
meydana gelebilecek
zararlar› önlemek amac›yla
öngörülmüfl bir geçici
hukukî koruma tedbiridir.
Örne¤in dava konusu mal,
üçüncü kiflilere
devredilmesinin önlenmesi
amac›yla, ihtiyati tedbir
yoluyla muhafaza alt›na
al›nabilir.

Hukukî Dinlenilme Hakk›:
Hukukî dinlenilme hakk›,
Anayasan›n 36. maddesinde
düzenlenen adil yarg›lanma
hakk› kapsam›nda güvence
alt›na al›nm›fl ve ayr›ca
Hukuk Muhakemeleri
Kanunun 27. maddesinde
düzenlenmifltir. Bu hak,
taraflar›n ve ilgililerin
yarg›lamayla ilgili bilgi
sahibi olmalar›n›, taraflar›n
aç›klama ve ispat haklar›n›,
taraflar›n veya ilgililerin
aç›klamalar›n›n mahkemece
dikkate al›narak
de¤erlendirilmesini ve
mahkeme kararlar›n›n
somut ve aç›k gerekçelere
dayanmas›n› gerektirir.



Fer’î müdahil, yan›nda kat›ld›¤› taraf›n yarar›na olan iddia veya savunma vas›-
talar›n› ileri sürebilir; onun ifllem ve aç›klamalar›na ayk›r› olmayan her türlü usûl
ifllemlerini yapabilir. Mahkeme, kat›ld›¤› noktadan itibaren, taraflara bildirilen ifl-
lemleri fer’î müdahile de tebli¤ eder (HMK m. 68). Ancak, fer’î müdahil, yan›nda
davaya kat›ld›¤› tarafça yetkili k›l›nmad›kça, dava konusu üzerinde tasarruf sonu-
cunu do¤uran ifllemleri yapamaz; yan›nda kat›ld›¤› taraf ad›na kendisi yemin tek-
lif edemez, kendisine teklif olunamaz ve teklif olunan yemini kabul edemez.

Fer’î müdahilin bulundu¤u davada, ona yönelik olarak hüküm verilemez (HMK
m. 69, I). Hüküm ancak taraflar hakk›nda verilir. Dolay›s›yla, kendisine yönelik
olarak hüküm verilmeyen fer’î müdahilin, hükme karfl› yaln›z bafl›na kanun yolu-
na müracaat hakk› da yoktur. Ancak, yan›nda kat›ld›¤› tarafla birlikte yahut onun
muvafakatiyle kanun yoluna müracaat edebilir. Keza, hukuken mümkün olmama-
s›na ra¤men, davada fer’î müdahil hakk›nda da hüküm verilmiflse, bu takdirde fer’î
müdahil kendi bafl›na da kanun yoluna gidebilir.

Fer’î müdahil olarak davada yer alan kifli, yan›nda kat›ld›¤› taraf haks›z ç›karsa,
yaln›zca fer’î müdahale giderinden sorumlu tutulur, aksi hâlde bu giderler di¤er ta-
rafa yükletilir. Ancak, hüküm üçüncü kiflinin kat›ld›¤› taraf lehine verilmifl olsa bi-
le, lehine hükmolunan taraf›n hâl ve davran›fl›, üçüncü kiflinin davaya kat›lmas›n›
gerektirmiflse, müdahale giderinin tamam› veya bir k›sm›, lehine hüküm verilen ta-
rafa yükletilebilir (HMK m. 328).

Dava sonunda verilen hüküm ancak taraflara yönelik olabilece¤inden, bu, fer’î
müdahil ile yan›nda davaya kat›ld›¤› taraf yahut onun karfl› taraf› aras›nda daha
sonra ortaya ç›kabilecek bir uyuflmazl›kta kesin hüküm etkisi (HMK m. 303) söz
konusu olmaz. Buna karfl›l›k, fer’î müdahil ile yan›nda davaya kat›ld›¤› taraf aras›n-
da, bu davan›n sonucuna ba¤l› olarak, daha sonra rücû yahut tazminat davas› aç›-
lacak olursa, ilk davada verilen hüküm bu davada (rücû yahut tazminat davas›n-
da) “müdahale etkisi” gösterir. Bu etki, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 69.
maddesinin 2. f›kras›nda düzenlenmifltir. Buna göre, fer’î müdahilin, tarafla rücu
iliflkisinde, as›l davadaki uyuflmazl›k hakk›nda yanl›fl karar verildi¤i iddias› dinle-
nilmez. Ancak, müdahil, zaman›nda ihbar yap›lmad›¤› için davaya geç kat›ld›¤›n›
veya yan›nda kat›ld›¤› taraf›n iddia ve savunma imkânlar›n› kullanmas›n› engelle-
di¤ini ya da kendisince bilinmeyen iddia ve savunma imkânlar›n›n, taraf›n a¤›r ku-
suru sebebiyle kullan›lamad›¤›n› belirterek, yan›nda kat›ld›¤› taraf›n yarg›lamay›
hatal› yürüttü¤ünü ileri sürebilir.

DAVAYA ASL‹ MÜDAHALE
Davaya asli müdahale, görülmekte olan bir davan›n taraflar› veya çekiflmesiz yar-
g› iflinin ilgilileri d›fl›nda bir baflka kiflinin, yarg›laman›n konusu olan hak veya fley
üzerinde k›smen veya tamamen hak iddia ederek, yarg›laman›n taraflar›na (dava-
c› ve daval›ya yahut ilgiliye) karfl› ayn› mahkemede dava açmas›d›r (HMK m. 65,
I). Asli müdahale, daha önce doktrin ve uygulamada tereddütsüz kabul edilmifl ve
uygulanm›fl olmas›na ra¤men, 1086 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanununda ayr›ca
düzenlenmemifl, ilk kez 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanununun 65. madde-
sinde hükme ba¤lanm›flt›r. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 65. maddesinin gerekçesinde aç›kland›¤›
üzere, asli müdahale kurumu, çeliflkili kararlar verilmesini önlemeye, gerçe¤in or-
taya ç›kar›lmas›na, usûl ekonomisi ve hukukî dinlenilme hakk›n› gerçeklefltirmeye
ve muvazaal› olarak aç›lan davalar› önlemeye hizmet etmektedir.
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Asli müdahalenin flartlar› oluflmuflsa, hak sahibi oldu¤unu iddia eden üçüncü
kifli, görülmekte olan davan›n taraflar›na ayn› mahkeme asli müdahale davas› açabi-
lece¤i gibi, ayn› veya baflka bir mahkemede ba¤›ms›z bir dava da açabilir. Zira, asli
müdahale hak sahibi oldu¤unu iddia eden kifli bak›m›ndan bir zorunluluk de¤il, yu-
kar›da zikredilen amaçlar› gerçeklefltirmeye yönelik alternatif bir imkand›r. 

Asli müdahalenin ilk derece mahkemesinde hüküm verilinceye kadar talep edile-
bilece¤i öngörülmüfltür (HMK m. 65, I). Buna göre, asli müdahale davas›n›n ilk kez,
(aslen) bir denetim yarg›lamas› (tali olarak ise vak›a derecesi) olan istinafta veya sa-
dece hukuka uygunluk denetimi yapan temyizde gerçeklefltirilebilmesi mümkün de-
¤ildir. Nitekim, istinaf ve temyiz derecelerinde davan›n taraf(lar)›na karfl› yeni bir da-
va aç›lmas›na ve davaya müdahale edilmesine izin verilmemifltir (HMK m. 357). 

Asli müdahale davas›, as›l yarg›lamayla birlikte yürütülür ve karara ba¤lan›r
(HMK m. 65, II). Bu durum görülmekte olan dava ile asli müdahale davas›n›n ay-
r› ve ba¤›ms›z davalar olarak yürütülmesine ve karara ba¤lanmas›na engel de¤il-
dir. Ancak, her iki dava (veya yarg›lama) bak›m›ndan tahkikat›n birlikte yürütülüp
yürütülmeyece¤ine veya birinin di¤eri için bekletici sorun yap›l›p yap›lmayaca¤›-
na, mahkeme taraf›ndan karar verilir. 

As›l davan›n davac› ve daval›s›, asli müdahale davas›nda fleklî mecburî dava ar-
kadafl› konumundad›rlar. Bu nedenle asli müdahale davas›nda birlikte veya ba¤›m-
s›z olarak hareket edebilirler. Asli müdahil ise, görülmekte olan asli müdahale dava-
s›nda, davac› taraf olarak, her türlü usûl ifllemini tek bafl›na yapabilir. Asli müdahale
davas› hakk›nda verilen karara karfl›, hukukî yarar› bulunmak kayd›yla, hem ilk da-
van›n davac› ve daval›s› (asli müdahale davas›n›n daval›lar› birbirlerinden ba¤›ms›z
olarak) hem de asli müdahale davas›n›n davac›s› kanun yoluna baflvurabilirler.

Davaya fer’î müdahale ile asli müdahale aras›ndaki önemli ve temel farklar nelerdir?

DAVANIN ‹HBARI
Taraf› olmad›¤› bir dava sonucunda verilecek olan hükümden kendi hukukî duru-
mu dolayl› flekilde etkilenecek olan üçüncü kiflinin bu davadan haberdar olmas›,
ço¤u zaman tesadüfidir. Öte yandan, baz› hallerde de üçüncü kifli, böyle bir dava-
dan haberdar olsa bile, özellikle müdahale etkisinin ortaya ç›kmas›na sebebiyet ver-
memek için, davaya kat›lmay› istemeyebilir. Zira, müdahale etkisi, fer’î müdahilin
hem lehine hem de aleyhine olarak ortaya ç›kabilir. Özellikle, yan›nda davaya ka-
t›laca¤› taraf›n davay› kazanmas›n›n üçüncü kiflinin de lehine olaca¤› taraf›n davay›
kaybetme ihtimalinin yüksek oldu¤u durumlarda, üçüncü kifli, fer’î müdahale tale-
binde bulunmay› istemeyebilir. Kendisi istemedikçe de, üçüncü kiflinin davada fer’î
müdahil konumuna getirilebilmesi mümkün de¤ildir. ‹flte, bütün bu hallerde, bir
yandan üçüncü kiflinin davadan haberdar edilerek istemesi halinde davaya fer’î mü-
dahil s›fat›yla kat›labilmesine imkan sa¤lanmas›; di¤er yandan davaya müdahale
edebilmesinin flartlar›n›n mevcut olmas›na ra¤men, müdahale etkisinin ortaya ç›k-
mas›na sebebiyet vermemek gayesiyle bundan bilinçli olarak sarf›nazar eden üçün-
cü kifliler hakk›nda, söz konusu etkiyle ayn› sonucu do¤uran ihbar etkisinin do¤-
mas›n› sa¤lamak üzere, davan›n taraflar›ndan birisi, davay›, üçüncü kifliye ihbar
edebilir. Söz konusu üçüncü kifli, hiç flüphesiz, istemesi halinde davaya fer’î müda-
hil olarak kat›labilmesinin mümkün oldu¤u bir üçüncü kiflidir. Nitekim bu husus,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 61. maddesinde flöyle ifade edilmifltir: “Taraflar-
dan biri davay› kaybetti¤i takdirde, üçüncü kifliye veya üçüncü kiflinin kendisine
rücu edece¤ini düflünüyorsa, tahkikat sonuçlan›ncaya kadar davay› üçüncü kifli-
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ye ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kiflinin de ayn› flartlarda bir baflka-
s›na ihbarda bulunmas› mümkündür ve bu flekilde ihbar tevali ettirilebilir.”

‹hbar›n nas›l yap›laca¤›, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 62. maddesinde dü-
zenlenmifltir. Buna göre, ihbar yaz›l› olarak yap›l›r. Yaz›l›l›¤a riayet edilmek yeter
koflul olup, bu, mahkeme arac›l›¤›yla yahut noter marifetiyle gerçeklefltirilebilir.
Her halde, ihbar bildiriminde ihbar sebebinin gerekçeleriyle birlikte aç›klanmas›
ve yarg›laman›n hangi aflamada bulundu¤unun belirtilmesi gerekir. Davan›n ihba-
r› sebebiyle yarg›lama bir baflka güne b›rak›lamaz ve ihbar›n tevali etmesi gibi zo-
runlu olan durumlar d›fl›nda süre verilemez.

Dava kendisine ihbar edilen üçüncü kifli, dilerse, davay› kazanmas›nda hukukî
yarar› olan taraf yan›nda davaya kat›labilir (HMK m. 63). Ancak, bunun için fer’î
müdahale prosedürüne ve koflullar›na uyulacakt›r. E¤er ihbar üzerine üçüncü kifli
davaya fer’î müdahil olarak kat›l›rsa, bunun sonuçlar›, tamamen fer’î müdahaleye
iliflkin hükümlere göre belirlenir.

Buna karfl›l›k, üçüncü kifli, ihbara ra¤men fer’î müdahale talebinde bulunmaz-
sa, kendisiyle davay› kendisine ihbar etmifl olan taraf aras›nda, bu davan›n sonu-
cuna ba¤l› olarak, ileride aç›lacak olan rücû yahut tazminat davas›nda “ihbar etki-
si” ortaya ç›kar. ‹hbar etkisi, müdahale etkisine yollama yap›larak düzenlenmifltir
(HMK m. 64). Buna göre, ihbara ra¤men üçüncü kifli fer’î müdahale talebinde bu-
lunmazsa, kendisiyle davay› kendisine ihbar etmifl olan taraf aras›nda, bu davan›n
sonucuna ba¤l› olarak, ileride aç›lacak olan rücû yahut tazminat davas›nda, söz
konusu üçüncü kifli (art›k rücû yahut tazminat davas›n›n taraf›), ilk davada verilen
hükmün do¤ru olmad›¤›n› ileri süremez. Ancak, ihbar zaman›nda yap›lmam›flsa
yahut ihbardan sonra bunu yapan taraf davay› hileli yahut a¤›r kusurlu davran›flla-
r› sebebiyle kaybetmiflse, ihbar etkisi duruma göre ya hiç do¤mayacak yahut da bu
ölçüde s›n›rlanacakt›r.

Atal›, M. (2007). Medenî Usûl Hukukunda Davan›n ‹hbar›, Ankara. 

DAVADA TARAFLARIN TEMS‹L‹

Genel Olarak
Temsil, bir ifllemin, hukukî sonuçlar›n›n kendisi hakk›nda do¤aca¤› kifli ad›na bir
baflka kifli taraf›ndan yap›lmas›d›r. Bir hukukî veya usûlî ifllemin temsilci arac›l›¤›y-
la yap›lmas› genellikle iki nedene dayan›r. Bunlardan birincisi, ifllemin hukukî so-
nuçlar›n›n kendisi hakk›nda do¤aca¤› kiflinin o ifllemi yapabilme ehliyetinin bulun-
mamas›d›r. Bu durumda söz konusu olan temsil “kanunî temsil” olarak adland›r›-
l›r. Kanunî temsil, duruma göre, veli, vasi yahut kayy›m taraf›ndan yerine getirilir.
Temsilin ikinci türü ise, ifllemin hukukî sonuçlar›n›n kendisi hakk›nda do¤aca¤› ki-
fli yahut onun kanunî temsilcisinin herhangi bir nedenle, ifllemin yap›lmas›n› bir
baflka kifliye b›rakmas›d›r. ‹kinci durumda söz konusu olan temsile ise “iradî tem-
sil” denir. Temsilin bu iki türü, hukukî ifllemlerde oldu¤u gibi usûlî ifllemlerde de
(davada da) söz konusu olur.

Kanunî Temsil
Davada, dava aç›lmas›yla bafllayan usûl ifllemlerinin ancak kanunî temsilci eliyle
yap›lmas› zorunlulu¤u, dava ehliyeti (HMK m. 51) olmayanlar hakk›nda söz konu-
su olur. Dava ehliyetinin Türk Medenî Kanunundaki fiil ehliyetine ba¤lanmak su-
retiyle düzenlenmesi karfl›s›nda, bu ehliyetten yoksunluk sebebiyle ortaya ç›kan
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kanunî temsilin do¤umu, içeri¤i ve sona ermesi ile kimlerin kanunî temsilci olaca-
¤› da yine bu kanuna göre belirlenir. Buna göre, velâyet hakk›na sahip ana ve ba-
ba, küçük çocu¤un taraf bulundu¤u davalarda, onu temsil eder. Keza vasi, sulh
hukuk mahkemesi taraf›ndan verilmifl izin çerçevesinde, vesayet alt›ndaki küçü-
¤ün veya k›s›tl›n›n taraf bulundu¤u davalarda, onu temsil eder. Kendisine kayy›m
tayin edilen kifli de, kendisine kayy›m tayinini gerektiren ifllere iliflkin davalarda
kayy›m taraf›ndan temsil edilir.

Ayr›ca, tüzel kifliler ad›na yap›lmas› söz konusu olan ifllemler de onlar›n yetki-
li organlar›nca yap›l›r. Yetkili organlar›n tüzel kifli ad›na ifllem yapmalar›nda (dava
açmalar›nda ve di¤er usûl ifllemlerini yapmalar›nda) söz konusu olan temsilin de
kanuni temsil oldu¤u kabul edilmektedir.

Dava ehliyeti bir dava flart› oldu¤undan (HMK m. 114, I/d), bu ehliyeti haiz bu-
lunmayan bir kifli ad›na davan›n onun kanunî temsilcisi taraf›ndan aç›lmas› gere-
kir. Ancak, dava ehliyeti bulunmayan kiflinin dava açmas› durumunda, dava he-
men reddedilmez. Bu durumda, mahkemenin, dava ehliyeti olmad›¤› halde dava
açan kiflinin kanunî temsilcisine, davaya onay verebilmesi için uygun bir süre ver-
mesi gerekir (HMK m. 115, II, c.2). E¤er kanunî temsilci, kendisine verilen kesin
süre içinde davac›n›n yaln›z bafl›na açm›fl oldu¤u davaya onay verirse, art›k dava
reddedilmez; davaya kanunî temsilci yahut onun tayin etti¤i iradi temsilci taraf›n-
dan devam edilir. Kanunî temsilcinin kendisine verilen kesin süre içinde, dava eh-
liyeti bulunmayan kifli taraf›ndan aç›lan davaya onay vermemesi halinde ise, söz
konusu dava, dava flart› bulunmamas› nedeniyle, esas hakk›nda bir inceleme ya-
p›lmaks›z›n, usûlden reddedilir (HMK m. 115, II, c.3).

Kanunî temsilci davada taraf olmay›p, temsil etti¤i kifli ad›na hareket eder. Bu
nedenle, kanunî temsilci taraf›ndan veya ona karfl› yap›lan usûl ifllemleri, do¤ru-
dan do¤ruya taraf›n kendisi (temsil olunan) hakk›nda hüküm ifade eder.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 54. maddesi gere¤ince, kanuni temsilciler,
davan›n aç›l›p yürütülmesinin belli bir makam›n iznine ba¤l› oldu¤u hâllerde izin
belgelerini, tüzel kiflilerin organlar› ise temsil belgelerini, dava veya cevap dilekçe-
siyle mahkemeye vermek zorundad›rlar; aksi takdirde dava açamaz ve yarg›lamay-
la ilgili hiçbir ifllem yapamazlar. fiu kadar ki, gecikmesinde sak›nca bulunan hâller-
de mahkeme, kanuni temsilcilerin veya tüzel kiflilerin organlar›n›n, yukar›da belir-
tilen eksikli¤i gidermeleri flart›yla dava açmalar›na yahut davayla ilgili ifllem yap-
malar›na izin verebilir. ‹zin belgesinin al›nmas› için mahkemeye müracaat edilme-
si gerekiyorsa ilgiliye, müracaat› için kesin süre verilir. Bu süre içinde mahkemeye
baflvurulmas› hâlinde bu konuda karar verilinceye kadar beklenir. Süresi içinde
belgelerin ibraz edilmemesi veya mahkemeye baflvurulmamas› hâlinde, dava aç›l-
mam›fl veya gerçeklefltirilen ifllemler yap›lmam›fl say›l›r.

Davan›n taraf›, davan›n bafl›nda dava ehliyetini haiz olmas›na ra¤men bu ehli-
yeti dava s›ras›nda kaybederse, bu kifli hakk›ndaki davan›n hemen usûlden redde-
dilmemesi gerekir. Böyle bir durumda, söz konusu kifliye kanunî temsilci atanma-
s› ve davaya onun (veya kendisi taraf›ndan tayin olunan iradî temsilcinin) kat›l›-
m›yla devam edilmesi gerekir. Keza, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 56. mad-
desi gere¤ince, taraflardan birinin vesayet alt›na al›nmas› veya kendisine yasal da-
n›flman atanmas› talebi mahkemece uygun bulunur ya da mahkemece gerekli gö-
rülürse, bu konuda kesin bir karar verilinceye kadar yarg›lama ertelenebilir. Bu-
nun gibi, taraflardan biri kanun gere¤ince tedavi, gözlem veya koruma alt›na al›n-
m›fl yahut baflkalar›yla görüflmekten yasaklanm›fl olup da kendisi veya vekilinin
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mahkemede bulunmas› mümkün de¤ilse, o kimse hakk›nda davay› takip için kay-
y›m atan›ncaya kadar yarg›lama ertelenebilir.

‹radî Temsil (Davaya Vekâlet)
‹radî temsil, taraflar›n veya onlar›n kanunî temsilcilerinin iradelerine dayanan tem-
sildir. Dava ehliyeti bulunan bir kifli, davas›n› bizzat aç›p yürütebilece¤i gibi, e¤er
isterse, bu ifllemlerin kendisi taraf›ndan atanan bir temsilci (vekil) eliyle yap›lmas›-
n› da sa¤layabilir (HMK m. 71). Hukukî ifllemlerin yap›lmas›nda oldu¤u gibi, dava
aç›lmas›nda ve davada yap›lmas› gereken usûl ifllemleri bak›m›ndan da, temsil, is-
te¤e ba¤l›d›r. Di¤er bir ifadeyle, hukukumuzda vekil (avukat) tutmak mecburiyeti
yoktur. Uygulamas› fazla olmamakla birlikte, bu kural›n bir istisnas›, Hukuk Muha-
kemeleri Kanununun 80. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, hâkim, taraflar-
dan birisinin, davas›n› bizzat takip edecek yeterlikte olmad›¤›n› görürse, ona uygun
bir süre tan›yarak, davas›n› vekil arac›l›¤›yla takip etmesine karar verebilir. Verilen
karara uymayan taraf hakk›nda, yoklu¤u hâlindeki hükümlere göre ifllem yap›l›r.

Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki, davada söz konusu olan iradi temsil
de, özü itibariyle, borçlar hukukundaki iradi temsildir. Nitekim, Hukuk Muhake-
meleri Kanununun 72. maddesinde, davan›n vekil arac›l›¤›yla aç›lmas› ve takip
edilmesinde, kanunlardaki özel hükümler sakl› kalmak üzere, Borçlar Kanununun
temsile iliflkin hükümlerinin uygulanaca¤› belirtilmifltir. Gerek ilgili mevzuatta ve
gerekse uygulamada, dava sebebiyle ortaya ç›kan iradi temsil “davaya vekâlet” ve
davada iradi temsil üstlenen (deruhte eden) kifli de “vekil” olarak adland›r›lmakta-
d›r. Buna karfl›l›k davan›n taraf› (müvekkil) ile onun tayin etti¤i iradi temsilci (ve-
kil) aras›ndaki iliflki borçlar hukuku anlam›nda vekâlet sözleflmesine yahut hizmet
sözleflmesine dayanabilece¤i gibi, (kamu avukatlar›n›n durumunda oldu¤u gibi)
devlet memurlu¤u fleklindeki bir statüye de dayanabilir.

Türk medenî usûl hukukunda vekil (avukat) tutmak zorunlu olmamakla birlik-
te, e¤er bir kifli davada kendisini bir iradî temsilci (vekil) arac›l›¤›yla temsil ettir-
mek isterse, bu durumda önemli bir s›n›rlama ile karfl›lafl›r. Zira, Avukatl›k Kanu-
nu (m. 35), zorunlu olmad›klar› halde, kendi iradeleriyle davada kendilerini bir
temsilci arac›l›¤›yla temsil ettirmek isteyenlerin atayabilecekleri temsilcilerin (kural
olarak) sadece baroya kay›tl› avukatlardan birisi olmas›n› öngörmektedir. Buna gö-
re, en az üç avukat (ve dava vekili) bulunan yerlerde, ancak baro listesinde yaz›l›
avukatlar temsilci (vekil) olarak dava takip edebilirler. En az üç avukat bulunma-
yan yerlerde ise, avukatlardan baflka, o yerin ba¤l› bulundu¤u baroda tutulan özel
listeye yaz›lm›fl olan dava takipçileri de temsilci (vekil) olarak dava takip edebilir-
ler. Dolay›s›yla, avukatlar (ve istisna olarak dava takipçileri) d›fl›nda kalanlar, da-
vaya vekâlet ehliyetine sahip olmad›klar›ndan, vekil (iradi temsilci) s›fat›yla mah-
kemeye kabul edilmezler. Mahkeme, davay› vekil olarak takip eden kiflinin dava-
ya vekâlet ehliyetinin bulunup bulunmad›¤›n› kendili¤inden dikkate al›r. Çünkü,
davaya vekâlet ehliyeti ayn› zamanda bir dava flart›d›r (HMK m. 114, I/f).

Dava için birden fazla vekil görevlendirilmesi mümkündür. Ancak, bu durum-
da, vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, di¤erinden ba¤›ms›z ola-
rak kullanabilir. Aksi yöndeki s›n›rlamalar, karfl› taraf bak›m›ndan geçersizdir (HMK
m. 75). Öte yandan, bir kimsenin kendisini temsil etmek üzere bir vekil (avukat)
tayin etmesi, kendisinin davay› takip aç›s›ndan sahip oldu¤u yetkilerinde ve ehli-
yetinde herhangi bir k›s›tlama do¤urmaz; hatta yemin ve isticvap  gibi baz› usûl ifl-
lemleri, taraf kendisini bir avukatla temsil ettiriyor olsa bile, bizatihi taraf›n kendi-
since yap›lmak gerekir. Ayr›ca, belirtmek gerekir ki, hem taraf›n bizatihi kendisi-
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‹sticvap: Bir davada ikrar
elde etmek üzere, taraf›n
kendi aleyhine olan bir
hususta mahkeme
taraf›ndan sorgulanmas›d›r.
‹sticvap ispat amac›na
yönelik olup, taraf›n
sorgulama sonucunda
aleyhine olan vak›ay› ikrar
etmesi mümkündür.



nin (müvekkilin) ve hem de avukat›n›n (vekilinin) haz›r bulundu¤u bir duruflma-
da, vekili taraf›ndan yap›lan aç›klamalara derhâl ve aç›kça itiraz etmeyen taraf, bu
aç›klamalara r›za göstermifl say›l›r (HMK m. 78).

Davaya vekâlet, temsil yetkisinin kapsam› bak›m›ndan, genel vekâlet ve özel
vekâlet olarak ikiye ayr›l›r. Genel vekâlet, kanunen özel yetki verilmesini gerekti-
ren ifller d›fl›nda, hüküm kesinleflinceye kadar, davan›n takibi için gerekli tüm ifl-
lemleri yerine getirmeye, hükmün icras›na ve yarg›lama giderlerinin tahsili ile bu-
nun için makbuz verilmesine, ayr›ca, bütün bu ifllemlerin kendisine karfl› da yap›-
labilmesine yetkili olmay› gerektirir. Öyle ki, bu yetkileri k›s›tlayan bütün kay›tlar,
di¤er taraf ve mahkeme yönünden geçersizdir (HMK m. 73). Buna karfl›l›k, baz› ifl-
lemlerin yap›labilmesi için, vekilin bu hususlarda vekilin vekâletnamesinde (tem-
sil belgesinde) özel olarak yetkili k›l›nm›fl olmas› gerekir. Davaya vekâlette özel
yetki verilmesini gerektiren haller olarak ifade edilen bu hususlar, Hukuk Muhake-
meleri Kanununun 74. maddesinde flöyle düzenlenmifltir: “Aç›kça yetki verilme-
mifl ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davan›n tamam›n› ›slah edemez,
yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, baflkas›n› tevkil ede-
mez, haczi kald›ramaz, müvekkilinin iflâs›n› isteyemez, tahkim ve hakem sözlefl-
mesi yapamaz, konkordato veya sermaye flirketleri ve kooperatiflerin uzlaflma yo-
luyla yeniden yap›land›r›lmas› teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat vere-
mez, alternatif uyuflmazl›k çözüm yollar›na baflvuramaz, davadan veya kanun
yollar›ndan feragat edemez, karfl› taraf› ibra ve davas›n› kabul edemez, yarg›la-
man›n iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazmi-
nat davas› açamaz, hangileri hakk›nda yetki verildi¤i aç›klanmad›kça kifliye s›k›
s›k›ya ba¤l› haklarla ilgili davalar› açamaz ve takip edemez.”

Avukata temsil yetkisi (vekâlet) verildi¤ini gösterir belgenin (vekâletname) noterde
düzenlenmesi gerekir (HMK m. 76, I). Ancak, böyle bir vekâletname kendisine veril-
mifl olan avukat, bundan kendisi örnek ç›kar›p (ço¤alt›p) tasdik ederek dava yahut ta-
kip dosyas›na ibraz edebilir. Buna karfl›l›k, kamu kurum ve kurulufllar›n›n avukatlar›-
na, yetkili amirleri taraf›ndan usûlüne uygun olarak düzenlenip verilmifl olan temsil
belgeleri de geçerli olup, ayr›ca noterce onaylanmas›na gerek yoktur (HMK m. 76,II).
Davaya vekâlet ehliyeti gibi, geçerli bir temsil belgesinin (vekâletnamenin) bulunmas›
ve bunun mahkemeye verilmesi de dava flart›d›r (HMK m. 114, I/f).

Vekâletnamesinin asl›n› veya onayl› örne¤ini vermeyen avukat, dava açamaz ve
yarg›lamayla ilgili hiçbir ifllem yapamaz. fiu kadar ki, gecikmesinde zarar do¤abilecek
hâllerde mahkeme, verece¤i kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek kofluluyla
avukat›n dava açmas›na veya usûl ifllemlerini yapmas›na izin verebilir. Bu süre içinde
vekâletname verilmez veya as›l taraf yap›lan ifllemleri kabul etti¤ini dilekçeyle mahke-
meye bildirmez ise dava aç›lmam›fl veya gerçeklefltirilen ifllemler yap›lmam›fl say›l›r.
Vekâletnamesiz ifllem yapmas›na izin verilen ancak hakl› bir sebep olmaks›z›n süresi
içinde vekâletname ibraz etmeyen avukat, celse harc› ile di¤er yarg›lama giderleri ve
karfl› taraf›n u¤rad›¤› zararlar› ödemeye mahkûm edilir. Bunu kötüniyetle yapan avu-
kat aleyhine, ceza ve disiplin soruflturmas› aç›lmas›n› sa¤lamak üzere, Cumhuriyet bafl-
savc›l›¤›na ve vekilin ba¤l› oldu¤u baro baflkanl›¤›na durum yaz›yla bildirilir. Bir tara-
f›n avukat tutmak istemesi sebebiyle, yarg›lama hiçbir flekilde baflka bir güne b›rak›la-
maz. Avukat›n istifa etmesi, azledilmesi veya dosyay› incelememifl olmas› sebebiyle
yarg›lama baflka bir güne b›rak›lamaz. Ancak, dosyan›n incelenmemifl olmas› geçerli
bir özre dayan›yorsa, hâkim bir defaya mahsus olmak üzere, k›sa bir süre verebilir. Ve-
rilen süre sonunda, dosya incelenmemifl olsa bile davaya devam olunur  (HMK m. 77).

754.  Ünite  -  Davada Taraf lar  ve  Yarg› lamaya Kat › lan Üçüncü Kifl i ler



Avukat›n, müvekkili ad›na yapabilece¤i ifllemler bak›m›ndan, vekaletnamesinde özel yetki
bulunmas› gereken haller nelerdir?

Davaya vekâletin hukukî niteli¤i itibariyle iradî temsil olmas› karfl›s›nda, iradi
temsilin sona ermesi sonucunu do¤uran sebepler, davaya vekâleti de sona erdirir.
Ancak bunlardan vekilin azli ve istifas›, Hukuk Muhakemeleri Kanununda özel ola-
rak düzenlenmifltir. Buna göre, vekilin azli veya istifas›n›n, mahkeme ve karfl› taraf
bak›m›ndan hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyan›n dilekçeyle bildiril-
mesi veya tutana¤a geçirilmesi ve gerekti¤inde ilgilisine yap›lacak tebligat giderinin
de peflin olarak ödenmesi zorunludur (HMK m. 81). Vekil ile takip edilen davada,
vekilin azli hâlinde vekâlet veren, davay› takip etmez ve iki hafta içinde bir baflka
vekil de görevlendirmez ise taraf›n yoklu¤u hâlinde uygulanacak hükümlere göre
ifllem yap›l›r (HMK m. 83). ‹stifa eden vekilin vekâlet görevi, istifan›n müvekkiline
tebli¤inden itibaren iki hafta süreyle devam eder. Vekilin istifa etmifl olmas› hâlin-
de, vekâlet veren davay› takip etmez ve baflka bir vekil de görevlendirmez ise tara-
f›n yoklu¤u hâlinde uygulanacak hükümlere göre ifllem yap›l›r (HMK m. 82)

Son olarak belirtelim ki, özellikle avukatla (vekille) ifl sahibi (müvekkil) aras›n-
daki iliflkiler ile avukatl›¤›n meslek hukukunu ilgilendiren hususlar, mutlaka bir
dava ile ilgili olmak zorunda bulunmad›klar›ndan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu-
nun davaya vekâlet k›sm›nda de¤il, ço¤unlukla Avukatl›k Kanunu ve ilgili di¤er
mevzuatta düzenlenmifltir.
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Medenî usûl hukuku bak›m›ndan davan›n ta-

raflar›n›, kiflilerin davada taraf olabilmeleri için

aranan taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip

yetkisi, taraf s›fat› gibi flartlar› aç›klamak ve bir-

birinden ay›rt etmek

Maddî hukukta söz konusu olan hak - borç, hak
sahibi - borçlu iliflkisi, niteli¤i gere¤i, bu iliflkiye
dayan›larak aç›lan davada da kaç›n›lmaz olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Buna göre, bir davadan söz
edebilmek için, iki taraf›n bulunmas› zaruridir.
Aksi takdirde, bir yarg›sal faaliyetten söz edilse
bile, bunun “dava” olarak nitelendirilebilmesi
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla, bir davada davac›
ve daval› olarak iki taraf›n bulunmas› temel bir
dava flart›d›r. Ancak, bir kiflinin davac› veya da-
val› tarafta yer alabilmesi için, mutlaka maddî
hukuk iliflkisinin de taraf› olmas› gerekli de¤ildir.
Zira, davada taraf olarak yer alan kifli veya kifli-
lerin gerçekten hak sahibi olup olmad›¤› veya
kendisinden talep edilen hakk› yerine getirmek-
le yükümlü olup olmad›¤›, ancak davan›n esas›
hakk›nda yap›lacak incelemeden sonra ortaya ç›-
kacakt›r. Bu itibarla, maddî hukuk iliflkisinin ger-
çekten mevcut olmas›, dava açabilmenin de¤il,
davay› kazanabilmenin bir kofluludur. Buna gö-
re, davan›n taraflar›, davac›n›n dava dilekçesin-
deki iddia ve taleplerine göre belirlenir. Bir da-
van›n davac› ve/veya daval› taraf›ndan birden
fazla kifli yer alabilir. Bu durumda duruma göre
bunlar aras›nda mecburî veya ihtiyarî dava arka-
dafll›¤› sözkonusu olabilir. Kiflilerin davac› ve da-
val› taraf olarak davada yer alabilmesi için taraf
ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi gibi be-
lirli ehliyetlere sahip olmalar› gerekir. 
Taraf ehliyeti, dava aç›lmas›yla bafllayan usûlî
iliflkinin taraflar›nda yer alabilme (davac› ve da-
val› olarak gösterilebilme) yetisi anlam›na gel-
mekte olup, medenî hukuktaki hak ehliyetinin
usûl hukukundaki tezahürüdür. Buna göre me-
denî hukuk anlam›nda hak ehliyetine sahip ger-
çek ve tüzel kifliler, usûl hukuku bak›m›ndan ta-
raf ehliyetine da sahiptirler. 
Dava ehliyeti, medenî hukuktaki fiil ehliyetinin
medenî usûl hukukunda büründü¤ü flekil olup,
kiflinin bizzat veya yetkili k›laca¤› bir temsilci
(vekil) arac›l›¤›yla bir davay› davac› veya daval›

olarak takip edebilme ve usûl ifllemlerini yapa-
bilme yetisini ifade etmektedir. Medenî hukukta
gerçek kifliler için fiil ehliyeti aç›s›ndan yap›lan
s›n›fland›rma, dava ehliyeti bak›m›ndan da ge-
çerlidir. Buna göre, ergin olup ay›rt etme gücü-
nü haiz bulunan gerçek kifliler (tam) dava ehli-
yetine sahiptirler. Buna karfl›l›k, ay›rt etme gücü-
nü haiz küçükler ve k›s›tl›lar (s›n›rl› ehliyetsizler)
ile ay›rt etme gücü bulunmayanlar (tam ehliyet-
sizler) dava ehliyetine sahip olmad›klar›ndan, da-
vada usûl ifllemlerinin, onlar ad›na, kanunî tem-
silcileri eliyle yahut bu temsilcilerce tayin edilen
iradi temsilciler arac›l›¤›yla yap›lmas› gerekir.
Dava takip yetkisi ise, medenî hukuktaki tasarruf
yetkisinin medenî usûl hukukunda büründü¤ü
flekil olup, somut usûlî talebe iliflkin davay› taraf
olarak yürütme yetisini ifade etmektedir. Kural
olarak, bir maddî hukuk iliflkisinin süjesi oldu¤u
iddias›yla dava açanlar ve kendilerine karfl› dava
aç›lanlar›n dava takip yetkilerinin mevcut bulun-
du¤u kabul edilir. Ancak, baz› hallerde, dava ko-
nusu hakk›n sahibi olmayan üçüncü kiflilere de
dava takip yetkisi tan›narak davan›n yürütülmesi
öngörülmektedir. Örne¤in, müflis kiflinin iflâs
masas›na giren malvarl›¤› haklar›yla ilgili davala-
r›, iflâs idaresi taraf›ndan yürütülmektedir. 
S›fat ise, bir davan›n taraflar›nda biçimsel olarak
(davac› ve daval› rolünde) yer alan kiflilerin mad-
dî hukuk aç›s›ndan dava konusu yap›lm›fl olan
hak veya hukukî iliflkinin de (hak sahibi ve borç-
lu olarak) taraf› olup olmad›klar›n› ifade etmek
üzere kullan›lan bir kavramd›r. Taraf ehliyeti, da-
va ehliyeti, dava takip yetkisi usûle iliflkin olma-
s›na ra¤men, s›fat davan›n esas›na iliflkindir. 

Dava arkadafll›¤› kavram› ve türleri ile, dava ar-

kadafllar›n›n davadaki durumlar›n› aç›klamak

Maddî hukuk aç›s›ndan, davan›n konusunu tefl-
kil eden hakk›n birden fazla kifliye ait olmas› ve-
ya birden fazla kifliye karfl› ileri sürülebilmesi ya
da hukukî iliflkinin taraflar›nda birden fazla kifli-
nin yer almas› halinde, usûl hukuku bak›m›ndan
davan›n taraflar›nda da birden fazla kiflinin yer
almas› mümkündür. Bu durum dava arkadafll›¤›
olarak nitelendirilmekte olup, mecburî ve ihtiya-
rî dava arkadafll›¤› olmak üzere ikiye ayr›l›r. Mad-
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dî hukukun, bir hakk›n birden fazla kifli taraf›n-
dan kullan›lmas›n› veya birden fazla kifliye karfl›
kullan›lmas›n› zorunlu k›ld›¤› hallerde, bu hak
dava konusu yap›ld›¤› zaman, o hakla ilgili bir-
den fazla kifli mecburî dava arkadafl› olur. Buna
karfl›l›k, davac›lar veya daval›lar aras›nda dava
konusu olan hak veya borcun, elbirli¤i ile mülki-
yet d›fl›ndaki bir sebeple ortak olmas›; ortak bir
ifllemle hepsinin yarar›na bir hak do¤mufl olma-
s› veya kendilerinin bu flekilde yükümlülük alt›-
na girmeleri yahut davalar›n temelini oluflturan
vak›alar›n ve hukukî sebeplerin ayn› veya birbi-
rine benzer olmas› durumunda bu kiflilerin bir-
likte dava açabilmesi ve kendilerine birlikte dava
aç›labilmesi durumu ise ihtiyarî dava arkadafll›¤›
durumunu meydana getirmektedir. Mecburî da-
va arkadafll›¤› zorunludur, baflka bir deyiflle bu
dava arkadafllar›n›n birlikte davac› veya daval›
olmalar› flartt›r, buna karfl›l›k ihtiyarî dava arka-
dafllar›ndan her biri ayr› ayr› dava açabilece¤i gi-
bi birlikte de dava açabilirler. 

Davan›n taraflar› d›fl›nda, dava ile ilgisi bulu-

nan üçüncü kiflilerin fer’î müdahale, asli müda-

hale, davan›n ihbar› ve taraflar›n temsili yoluy-

la davada nas›l kat›ld›klar›n› aç›klamak 

Taraflardan birinin yan›nda dava arkadafl› olarak
yer almas› mümkün bulunmayan yahut bunu is-
temeyen ve dava sonunda verilecek olan hüküm-
den hukukî durumu dolayl› flekilde etkilenecek
olan üçüncü kiflilerin, taraf s›fat› kazanmaks›z›n,
görülmekte olan bir davaya kat›larak kendi hu-
kukî menfaatlerini koruyabilmelerine imkân ve-
ren kurum, davaya fer’î müdahaledir.
Davaya asli müdahale ise, görülmekte olan bir
davan›n taraflar› veya çekiflmesiz yarg› iflinin ilgi-
lileri d›fl›nda bir baflka kiflinin, yarg›laman›n ko-
nusu olan hak veya fley üzerinde k›smen veya
tamamen hak iddia ederek, ilk derece yarg›lama-
s›nda hüküm verilinceye kadar, yarg›laman›n ta-
raflar›na (davac› ve daval›ya yahut ilgiliye) karfl›
ayn› mahkemede dava açmas›d›r.
Üçüncü kiflinin davaya kat›lmas›n›n yolunu açan
imkanlardan biri de davan›n ihbar›d›r. Davan›n
ihbar›, davay› kaybetti¤i takdirde, üçüncü kifliye
veya üçüncü kiflinin kendisine rücu edece¤ini
düflünen taraf›n, tahkikat sonuçlan›ncaya kadar
bu davay› üçüncü kifliye bildirmesidir. Davan›n
ihbar›, bir yandan, davadan haberdar edilen

üçüncü kiflinin davaya fer’î müdahil s›fat›yla ka-
t›labilmesini, di¤er yandan davaya müdahale flart-
lar› mevcut olmas›na ra¤men, “müdahale etkisi-
nin” ortaya ç›kmamas› amac›yla bundan bilinçli
olarak kaç›nan üçüncü kifliler hakk›nda, söz ko-
nusu etkiyle ayn› sonucu do¤uran “ihbar etkisi-
nin” do¤mas›n› sa¤lamaktad›r. Kendisine dava
ihbar edilen üçüncü kifli fer’î müdahil olarak da-
vaya kat›lmazsa, ileride kendisine ihbarda bulu-
nan kifli taraf›ndan rücu veya tazminat davas›
aç›ld›¤›nda, ilk davada verilen hükmün do¤ru ol-
mad›¤›n› ileri süremez.
Temsil ise, bir ifllemin, hukukî sonuçlar›n›n ken-
disi hakk›nda do¤aca¤› kifli ad›na bir baflka kifli
taraf›ndan yap›lmas›d›r. Bir hukukî veya usûlî ifl-
lemin temsilci arac›l›¤›yla yap›lmas› genellikle iki
nedene dayan›r. Bunlardan birincisi, ifllemin hu-
kukî sonuçlar›n›n kendisi hakk›nda do¤aca¤› ki-
flinin o ifllemi yapabilme ehliyetinin bulunmama-
s› nedenine dayanan kanunî temsil; ikincisi ise,
ifllemin hukukî sonuçlar›n›n kendisi hakk›nda
do¤aca¤› kifli yahut onun kanunî temsilcisinin
herhangi bir nedenle, ifllemin yap›lmas›n› bir bafl-
ka kifliye b›rakmas› fleklinde tezahür eden iradi
temsildir. Usûl hukuku bak›m›ndan, dava ehliye-
ti bulunmayanlar, dava aç›lmas›yla bafllayan usûl
ifllemlerini ancak kanunî temsilcileri eliyle yapa-
bilirler. Kanunî temsilci davada taraf olmay›p,
temsil etti¤i kifli ad›na hareket eder. Bu nedenle,
kanunî temsilci taraf›ndan veya ona karfl› yap›lan
usûl ifllemleri, do¤rudan do¤ruya taraf›n kendisi
(temsil olunan) hakk›nda hüküm ifade eder. Ka-
nuni temsilci duruma göre taraf›n velisi, vasisi
veya kayy›m› olabilir. ‹radî temsil ise, taraflar›n
veya onlar›n kanunî temsilcilerinin iradelerine
dayanan temsildir. Bu durumda, dava ehliyeti
bulunan bir kifli, davas›n› bizzat aç›p yürütebile-
ce¤i gibi, e¤er isterse, bu ifllemlerin kendisi tara-
f›ndan atanan bir temsilci (vekil) eliyle yap›lma-
s›n› da sa¤layabilir. Kifli kendisini vekille temsil
ettirmek istiyorsa, bu vekil ancak Avukatl›k Ka-
nunu gere¤ince geçerli bir avukatl›k ruhsatna-
mesine sahip avukat olabilir. 
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1. Ölmüfl kifli ad›na bir alacak davas› aç›lmas› halinde, da-
vaya bakan mahkeme nas›l karar vermelidir?

a. Bir dava flart› olan taraf ehliyetinin bulunmamas›
nedeniyle davan›n usûlden reddine karar vermeli-
dir. 

b. Taraf ehliyetinin bulunmamas› nedeniyle davan›n
aç›lmam›fl say›lmas›na karar vermelidir. 

c. Dava ehliyetinin bulunmamas› nedeniyle dosyan›n
ifllemden kald›r›lmas›na karar vermelidir. 

d. Dava takip yetkisinin bulunmamas› nedeniyle, ek-
sikli¤in tamamlanmas› için davac› tarafa süre ver-
melidir. 

e. Taraf›n ölmüfl olmas› nedeniyle davan›n konusuz
kald›¤› gerekçesiyle hüküm verilmesine yer olma-
d›¤›na karar vermelidir. 

2. Kiflinin kendisinin veya yetkili k›laca¤› bir vekilin bir
davay› davac› veya daval› olarak takip edebilme ve usûl ifl-
lemlerini yapabilme yetisini ifade eden hukukî kurum afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Dava ehliyeti 
b. Taraf ehliyeti 
c. Dava takip yetkisi 
d. Dava vekalet ehliyeti 
e. Husumet

3. Bir dava biçimsel olarak davac› ve daval› rolünde yer
alan kiflilerin maddî hukuk aç›s›ndan dava konusu yap›l-
m›fl olan hak veya hukukî iliflkinin de (hak sahibi ve borç-
lu olarak) taraf› olup olmad›klar›n› ifade eden kavram afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Taraf ehliyeti
b. Dava ehliyeti
c. Dava takip yetkisi
d. S›fat
e. Dava arkadafll›¤› 

4. Medenî hukuktaki tasarruf yetkisinin medenî usûl hu-
kukunda büründü¤ü flekil olarak, somut usûlî talebe iliflkin
davay› taraf olarak yürütme yetisini ifade eden kavram afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Dava ehliyeti 
b. Taraf ehliyeti 
c. Dava takip yetkisi
d. Fiil ehliyeti 
e. S›fat 

5. Afla¤›dakilerden hangisi taraflara iliflkin dava flartla-
r›ndan biri de¤ildir?

a. Taraf ehliyeti 
b. Dava ehliyeti 
c. Davaya vekalet ehliyeti 
d. Dava takip yetkisi 
e. S›fat 

6. Vekâletnamesinin asl›n› veya onayl› örne¤ini mahke-
meye vermeyen avukat dava açamaz. Ancak gecikmesin-
den zarar do¤abilecek hallerde mahkeme, verece¤i kesin
süre içinde vekâletnamesini getirmek kofluluyla avukat›n
dava açmas›na izin verebilir. Bu süre içinde de vekâletna-
me verilmez veya as›l taraf yap›lan ifllemleri kabul etti¤ini
dilekçeyle mahkemeye bildirmezse, mahkeme nas›l karar
vermelidir? 

a. Davay› usûlden reddetmelidir.
b. Davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar vermelidir. 
c. Davay› esastan reddetmelidir. 
d. Dosyan›n ifllemden kald›r›lmas›na karar vermelidir. 
e. Vekaletnamenin sunulmas›n› bekletici mesele yap-

mal›d›r. 

7. Davan›n taraflar›ndan biri davay› kaybetti¤i takdirde,
üçüncü kifliye veya üçüncü kiflinin kendisine rücu edece-
¤ini düflünüyorsa, afla¤›daki yollardan hangisine baflvur-
mal›d›r?

a. Üçüncü kifliye davay› ihbar etmelidir. 
b. Üçüncü kiflinin yan›nda davaya fer’î müdahil ola-

rak kat›lmal›d›r. 
c. Üçüncü kifliye karfl› asli müdahale davas› açmal›-

d›r. 
d. Davay› üçüncü kifliye de teflmil etmelidir. 
e. Dava açmak için üçüncü kiflinin r›zas›n› almal›d›r. 

8. ‹htiyarî dava arkadafll›¤› bak›m›ndan afla¤›daki ifadeler-
den hangisi yanl›flt›r?

a. ‹htiyarî dava arkadafll›¤›nda, dava arkadafl› say›s›
kadar dava vard›r. 

b. ‹htiyarî dava arkadafllar›ndan her biri di¤erlerinden
ba¤›ms›z olarak hareket edebilir. 

c. ‹htiyarî dava arkadafllar› için dava flartlar› ve ilk iti-
razlar kural olarak ayr› ayr› incelenir 

d. ‹htiyarî dava arkadafllar›, iddia ve savunma sebep-
lerini di¤erlerinden ba¤›ms›z olarak kullanabilir.

e. ‹htiyarî dava arkadafllar› kanun yollar›na birlikte
müracaat etmelidirler.

Kendimizi S›nayal›m



80 Medenî  Usûl  Hukuku

9. Davaya fer’î müdahale bak›m›ndan afla¤›daki ifade-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Fer’î müdahilin davaya kat›labilmesi için yan›n-
da kat›lmak istedi¤i taraf›n muvafakatine ihtiyaç
yoktur.

b. Fer’î müdahale ilk derece mahkemesinde müm-
kün olabilir, istinafta fer’î müdahaleye izin veril-
memifltir. 

c. Fer’î müdahil davaya kat›lmakla taraf s›fat›n› ka-
zan›r. 

d. Fer’î müdahil, duruflmalara kat›labilir ve dava
dosyas›n› inceleyebilir.

e. Fer’î müdahil, davada, yan›nda davaya kat›ld›¤›
taraftan ba¤›ms›z olarak hukukî dinlenilme hak-
k›na sahiptir.

10. Kendisine dava ihbar edilen üçüncü kifli, ihbara ra¤-
men fer’î müdahale talebinde bulunmazsa, davay› ken-
disine ihbar etmifl olan taraf›n ileride açaca¤› rücû ya-
hut tazminat davas›nda “ihbar etkisi” ortaya ç›kar. ‹hbar
etkisinin sonucu afla¤›daki seçeneklerden hangisinde
verilmifltir? 

a. Davay› ihbar eden taraf, üçüncü kifliye karfl› bafl-
ka bir mahkeme karar› almas›na gerek kalma-
dan, do¤rudan ilk davada verilen karara daya-
narak ilâml› icra takibi yapabilir.

b. Üçüncü kifli, kendisine karfl› rücu veya tazminat
davas› aç›lmas› halinde, ilk davada verilen hük-
mün do¤ru olmad›¤›n› ileri süremez. 

c. Üçüncü kifli, kendisine karfl› aç›lan rücu veya
tazminat davas›nda, borcu veya kusuru bulun-
mad›¤›na iliflkin savunma yapamaz. 

d. Üçüncü kifli, kendisine karfl› rücu veya tazminat
davas› aç›lmas› halinde, savunma sebeplerini an-
cak borcunu ödedikten sonra ileri sürebilir. 

e. Üçüncü kifli kendisine karfl› rücu ve tazminat
davas› aç›lmas› halinde, savunma sebeplerini ile-
ri sürebilmek için, mahkemece uygun görülen
bir teminat göstermek zorundad›r. 

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Taraf Ehliyeti” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dava Ehliyeti” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›fat (Husumet)” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dava Takip Yetkisi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›fat (Husumet)” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹radî Temsil (Davaya Vekâ-
let)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davan›n ‹hbar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹htiyari Dava Arkadafll›¤›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Fer’î Müdahale” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davan›n ‹hbar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Somut olayda GSM flirketi taraf›ndan ölmüfl bir kifliye
karfl› dava aç›lm›flt›r. Ancak ölüm ile hak ehliyeti ve ta-
raf ehliyeti sona erece¤inden, ölmüfl kiflinin davada ta-
raf olmas› ve hakk›nda hüküm verilmesi mümkün de-
¤ildir. Zira, taraf ehliyeti bir dava flart› olup, mahkeme,
taraflar›n taraf ehliyeti olup olmad›¤›n› resen inceleme-
lidir. ‹nceleme sonucunda Ahmet’in gerçekten öldü¤ü
tespit edilirse, mahkeme davay› dava flart› yoklu¤u ne-
deniyle hemen reddetmeyip, daval› GSM flirketine da-
vay› mirasç›lara karfl› yöneltmesi için süre vermelidir.
Somut olaydaki alacak davas› malvarl›¤›na iliflkin oldu-
¤undan, miras› reddetmeyen mirasç›lardan birine veya
hepsine bu davan›n yöneltilmesi mümkündür. Birden
fazla mirasç›ya yöneltilirse, daval› mirasç›lar aras›nda
ihtiyarî dava arkadafll›¤› iliflkisi do¤ar. 

S›ra Sizde 2 

Sözkonusu maddî ve manevi tazminat davas›nda Gez-
gin ailesinin fertleri olan (C), (D) ve (E) davac› tarafta,
(B) ise daval› tarafta yer almaktad›r. D ve E tam ehliyet-
li olduklar›ndan tam dava ehliyetine sahip olup bu da-
vay› kendi adlar›na aç›p yürütebilirler. Buna karfl›l›k (C)

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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henüz ergin olmad›¤›ndan, baflka bir deyiflle onsekiz
yafl›n› doldurmad›¤›ndan medenî hukuk anlam›nda s›-
n›rl› ehliyetsiz say›laca¤› için dava ehliyeti bulunma-
maktad›r. (C)’yi bu davada kanuni temsilcileri s›fat›yla
velileri olan anne ve babas› temsil edecektir. (C), (D)
ve (E) bu davada ihtiyarî dava arkadafl›d›rlar. 

S›ra Sizde 3 

Somut olayda aç›lan tapu iptali ve tescil davas› ile taz-
minat davas›nda, Ahmet’in mirasç›lar› olan S›d›ka, Ayfle
ve Emine davac› tarafta, müteahhit Cevdet ise daval› ta-
rafta yer almaktad›r. Mirasç›lar davay› açmakla, davan›n
taraf› haline gelmifllerdir. Ancak, bu davan›n hakl› olup
olmad›¤›, baflka bir deyiflle, davac›lar›n gerçekten hak
sahihi olarak davac› s›fat›na sahip olup olmad›klar› yar-
g›lama sonucunda ortaya ç›kacakt›r. Ölmüfl olan Ahmet
ise davan›n taraf› de¤ildir. Zira, Ahmet ölmekle hak eh-
liyetini ve dolay›s›yla taraf ehliyetini kaybetmifltir. Dava
Ahmet ad›na aç›lm›fl olsayd› dahi, Ahmet’in taraf olma-
s› mümkün de¤ildir. Bu durumda mahkemenin taraf
ehliyeti olmad›¤› ve dava flart› bulunmad›¤› gerekçesiy-
le davay› reddetmesi gerekirdi. Somut olayda dikkat
edilmesi gereken as›l sorun, davac› tarafta yer almas›
gereken mirasç›lardan birinin davaya kat›lmam›fl olma-
s›d›r. Medenî hukuk gere¤ince, mirasç›lar aras›nda el-
birli¤iyle mülkiyet iliflkisi bulundu¤undan, mirasç›lar,
mirasb›rakan›n terekesi üzerinde ancak birlikte tasar-
rufta bulunabilir, dolay›s›yla birlikte dava açabilirler.
Mirasç›lar aras›nda mecburi dava arkadafll›¤› iliflkisi bu-
lundu¤undan, dava tüm mirasç›lar taraf›ndan birlikte
aç›lmal›yd› veya en az›ndan mahkeme taraf›ndan veri-
len süre içinde di¤er mirasç› Rukiye’nin de davaya ka-
t›lmas› sa¤lanmal›yd›. Mecburî dava arkadafllar›ndan bi-
rinin kat›lmad›¤› bir davada, taraf teflkili sa¤lanmam›fl
oldu¤undan, devan›n esas› hakk›nda karar verilmesi
mümkün de¤ildir. Bu nedenle ilk derece mahkemesi-
nin dava flart› yoklu¤undan, usûle iliflkin bir kararla da-
vay› reddetmesi gerekirdi. 

S›ra Sizde 4

Davaya fer’î müdahil olarak kat›lan kifli taraf s›fat›n› ka-
zanmaz. Sadece yan›nda davaya kat›ld›¤› taraf›n davay›
kazanmas› için ona yard›mc› olur. Asli müdahil ise, ilk da-
van›n taraflar›na (davac› ve daval›) karfl› ayr› ve ba¤›ms›z
bir dava açt›¤›ndan, ikinci davan›n asli taraflar›ndan birisi-
dir. Buna göre, mahkeme fer’î müdahil hakk›nda hüküm
veremez ve maddî anlamda kesin hüküm etkisi fer’î mü-
dahil bak›m›ndan etkili olmaz; buna karfl›l›k asli müdaha-
lede ise, hüküm do¤rudan asli müdahil hakk›nda verilir.

Fer’î müdahil duruflmaya kat›lmak, dosyay› ve delilleri
incelemek, yan›nda kat›ld›¤› taraf›n ifllem ve aç›klamala-
r›na ayk›r› olmayan ifllemleri yapmak gibi yetkilere sa-
hip olmas›na ra¤men, yan›nda kat›ld›¤› taraftan ba¤›m-
s›z olarak veya en az›ndan yan›nda davaya kat›ld›¤› ta-
rafça yetkili k›l›nmad›kça, dava konusu üzerinde tasar-
ruf sonucunu do¤uran ifllemleri yapamaz. Buna karfl›l›k
asli müdahil, asli müdahale davas›n›n davac› taraf› ola-
rak, her türlü usûl ifllemini tek bafl›na ve di¤er taraflar›n
r›zas› olmadan da yapabilir. Örne¤in, fer’î müdahil an-
cak tarafla birlikte kanun yoluna baflvurabilmesine ra¤-
men, asli müdahil tek bafl›na kanun yoluna baflvurabilir. 
Fer’î müdahale ancak dar ve teknik anlamda dava say›-
lan yarg›lamalarda mümkün olmas›na ra¤men, asli mü-
dahale hem dar ve teknik anlamda davalarda hem de
çekiflmesiz yarg› ifli say›lan yarg›lamalarda mümkündür. 

S›ra Sizde 5

Avukat›n müvekkili ad›na ancak aç›kça yetki verilmesi,
baflka bir deyiflle özel vekaletname verilmesi halinde
yapabilece¤i ifllemler flunlard›r: sulh olmak, hakimi red-
detmek, davan›n tamam›n› ›slah etmek, karfl› tarafa ye-
min teklif etmek, teklif edilen yemini kabul etmek, iade
etmek veya reddetmek, baflkas›n› vekil k›lmak, haczi
kald›rmak, müvekkilinin iflâs›n› istemek, tahkim ve ha-
kem sözleflmesi yapmak, konkordato veya yeniden ya-
p›land›rma teklifinde bulunmak, alternatif uyuflmazl›k
çözüm yollar›na baflvurmak, davadan veya kanun yolu-
na baflvuru hakk›ndan feragat etmek, karfl› taraf› ibra
etmek veya davas›n kabul etmek, yarg›laman›n iadesi
yoluna baflvurmak, hakimlerin eylemleri nedeniyle dev-
let aleyhine tazminat davas› açmak. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Davan›n temel aflamalar›n› aç›klayabilecek ve ay›rt edebilecek,
Davalar› baz› temel ölçütlere göre s›n›fland›rabilecek,
Davan›n esastan incelenmesi için gerekli olan dava flartlar›n› ve ilk itirazlar›
aç›klayabilecek ve ay›rt edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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DAVANIN AfiAMALARI
Medenî yarg›lama hukukunda davalar›n ilk derece mahkemelerinde görülmesi
aç›s›ndan iki usûl benimsenmifltir. Bunlardan birincisi yaz›l› yarg›lama usûlü, ikin-
cisi ise basit yarg›lama usûlü. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, esas itibariyle yaz›l›
yarg›lama usûlünü ayr›nt›l› olarak düzenlemifl; basit yarg›lama usûlüne ise, bu usû-
lün yaz›l› yarg›lama usûlünden farkl›laflt›¤› yönleri belirtmek suretiyle, daha k›sa
olarak yer vermifltir. Hemen belirtelim ki, yarg›laman›n temel aflamalar› itibariyle
ve özellikle tahkikat ve onun konusunu teflkil eden ispat ve deliller aç›s›ndan, her
iki yarg›lama usûlü aras›nda önemli bir farkl›l›k mevcut de¤ildir. Bununla birlikte,
iflbu çal›flmada yaz›l› yarg›lama usûlü esas al›nacakt›r. Daha sonra, ayr› bir bafll›k
alt›nda, basit yarg›lama usûlüne, gösterdi¤i farkl›l›klara de¤inilmek suretiyle yer
verilecektir.

Medenî yarg›lama usûlünde dava befl aflamadan oluflur. Bunlar, dilekçeler (la-
yihalar) aflamas›, ön inceleme aflamas›, tahkikat aflamas›, sözlü yarg›lama aflamas›
ve hüküm aflamas›d›r.

Dilekçeler aflamas› davan›n ilk aflamas› olup, davac›n›n dava dilekçesiyle bafl-
lar. Daval› taraf, davac›n›n dava dilekçesinde ileri sürdü¤ü talebine karfl› savunma-
lar›n› cevap dilekçesi ile mahkemeye sunabilir. Davac›, daval›n›n cevap dilekçesin-
deki savunmalar›na karfl› aç›klamalar›n› cevaba cevap dilekçesinde; daval› da dava-
c›n›n cevaba cevap dilekçesindeki aç›klamalar›na karfl› olan cevaplar›n› ikinci ce-
vap dilekçesiyle mahkemeye bildirebilir. Böylece, davan›n bafl›nda, taraflar›n iddi-
alar› ve savunmalar› ile bunlar›n dayana¤›n› teflkil eden hukukî ve maddî olgular-
dan, keza taraflar›n ellerinde bulunan delillerden hem mahkeme hem de davan›n
taraflar› karfl›l›kl› flekilde ve yaz›l› olarak haberdar olurlar.

Davan›n ikinci aflamas› ön inceleme aflamas›d›r. Bu aflamada mahkeme, dava
flartlar›n› ve ilk itirazlar› inceler, uyuflmazl›k konular›n› tam olarak belirler, haz›rl›k
ifllemleri ile taraflar›n delillerini sunmalar› ve delillerin toplanmas› için gereken ifl-
lemleri yapar, taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf edebilece¤i davalarda onlar›
sulhe teflvik eder ve bu hususlar› tutana¤a geçirir (HMK m. 137). 

Davan›n üçüncü aflamas› tahkikat aflamas›d›r. Dilekçeler ve ön incele aflamas›
tamamland›ktan sonra, art›k uyuflmazl›k konusu ile taraflar›n iddia ve savunmala-
r›n› dayand›rd›klar› maddî ve hukukî olgular büyük ölçüde ortaya ç›km›flt›r. Bun-
dan sonra, söz konusu iddia ve savunmalar›n dayand›¤› maddî olgular›n (vak›ala-
r›n) do¤ru olup olmad›¤›n›n mahkemece tespit edilmesi gerekir. ‹flte, tahkikat afla-

Davan›n Aflamalar›, Türleri,
Dava fiartlar› ve ‹lk ‹tirazlar

Sulh: Dava konusu
uyuflmazl›¤›n taraflar›n›n,
karfl›l›kl› olarak fedakarl›kta
bulunarak, hukukî iliflki
konusundaki anlaflmazl›¤a
son vermelerini sa¤layan ve
davaya son veren taraf usûl
ifllemidir.



mas›, bu tespitin, medenî yarg›lama hukukunun kabul etti¤i deliller arac›l›¤›yla ya-
p›ld›¤› aflamad›r. Di¤er bir ifadeyle, tahkikat aflamas›nda mahkeme, taraflar›n iddi-
a ve savunmalar›n› dayand›rd›klar› vak›alar›n do¤rulu¤u hakk›nda, ispat araçlar›
olan delilleri inceleyerek bilgi ve kanaat edinir.

Davan›n dördüncü ve beflinci aflamalar› olan sözlü yarg›lama ve hüküm aflama-
lar› ço¤unlukla iç içe geçmifltir. Sözlü yarg›lama aflamas›nda, tahkikat aflamas›nda
do¤ruluklar› tespit edilmifl olan maddî vak›alar›n, taraflarca ileri sürülen iddia ve
savunmaya yönelik talepler çerçevesinde, soyut hukuk kurallar› aç›s›ndan hukukî
nitelendirmesi yap›l›r. Bu nitelendirmeye ba¤l› olarak, ileri sürülen iddia ve savun-
maya yönelik taleplerin karfl›lanabilirli¤i hakk›nda mahkemece aç›klanan kanaat
ise hükümdür.

Mahkemenin, ileri sürülen iddia ve savunmaya iliflkin talepler hakk›nda maddî
hukuk aç›s›ndan (esasa iliflkin) verece¤i kararlar, davan›n türüne ba¤l› olarak fark-
l›l›k gösterir. Öte yandan, esas hakk›nda karar verilebilmesi için, usûl hukuku aç›-
s›ndan aranan dava flartlar›n›n tamam olmas› ve ilk itirazlar bak›m›ndan bir engel
bulunmamas› gerekir.

Sizce, davan›n esas› hakk›nda tahkikata giriflilmeden önce, baz› hususlar›n ön inceleme
aflamas›nda incelenmesinin faydalar› nelerdir?

DAVA TÜRLER‹
Davalar ya bizzat kanun ya da ö¤reti veya uygulama taraf›ndan de¤iflik flekiller-
de isimlendirilmektedir. Bu isimlendirmede, ço¤u zaman, dava yoluyla ileri sürü-
len talep yahut dava sonunda ulafl›lacak olan sonuç esas al›nmaktad›r. Keza, da-
valar, farkl› ölçütler esas al›narak s›n›fland›r›lmaktad›r. Bu s›n›fland›rmada, ço-
¤unlukla dava konusu hakk›n niteli¤i, hakk›n kendisi üzerinde oldu¤u eflya veya
talep sonucunun nicelik yahut niteli¤i ölçüt al›nmaktad›r. Afla¤›da, özellikle talep
sonucunun niceli¤i ve mahkemeden istenen hukukî koruman›n niteli¤i dikkate
al›narak yap›lan s›n›fland›rmalar aç›s›ndan belli bafll› dava türleri üzerinde k›saca
durulmaktad›r.

Talep Sonucunun Niteli¤ine Göre Dava Türleri

Eda (Edim) Davas›
Davac›n›n, yöneltti¤i talebiyle, mahkemeden, daval›n›n bir fleyi vermeye veya yap-
maya yahut yapmamaya mahkûm edilmesini istedi¤i durumlarda, eda davas› söz
konusu olur (HMK m. 105). Uygulamada rastlan›lan davalar›n ço¤unlu¤u bu tür-
dendir. Eda davas›n›n kabulü halinde verilen hükümle hem ileri sürülmüfl olan
hakk›n mevcudiyeti tespit edilir hem de yerine getirilmesi için daval› tarafa emir
verilir. Bu emrin gere¤inin daval›n›n (borçlunun) kendi r›zas›yla yerine getirilme-
mesi halinde, hüküm, lehine olan taraf›n talebiyle, zorla (cebrî icra yoluyla) yerine
getirilir (‹‹K m. 24 vd.). Eda davas›n›n esastan reddine dair verilen hüküm ise, söz
konusu dava yoluyla ileri sürülen hakk›n mevcut olmad›¤›n› veya talep edileme-
yece¤ini tespit eder.

Tespit Davas›
Tespit davas› yoluyla, mahkemeden, bir hakk›n veya hukukî iliflkinin varl›¤›n›n ya
da yoklu¤unun yahut bir belgenin sahte olup olmad›¤›n›n belirlenmesi talep edi-
lir.Tespit davas› açan›n, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar d›fl›nda, bu davay›

84 Medenî  Usûl  Hukuku

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ � �
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1



açmakta hukuken korunmaya de¤er güncel bir yarar› bulunmal›d›r. Maddî vak›a-
lar, tek bafllar›na tespit davas›n›n konusunu oluflturamaz (HMK m. 106).

Tespit davas›n›n kabulü halinde verilen hüküm, dava yoluyla ileri sürülmüfl bu-
lunan hakk›n mevcut oldu¤unu; reddi halinde verilen hüküm ise söz konusu hak-
k›n mevcut olmad›¤›n› tespit eder. Her iki durumda da, bu hükmün, ilgili hak aç›-
s›ndan ilâml› icran›n (‹‹K m. 24 vd.) konusunu oluflturmas› mümkün de¤ildir. Bu-
nunla birlikte, müspet tespit davas›n›n bir para (veya teminat) alaca¤›na iliflkin ol-
mas› halinde, davan›n kabulü üzerine verilen hükmü ihtiva eden ilâm ‹‹K m. 68
anlam›nda belge say›laca¤›ndan, söz konusu ilâma dayan›larak, borçluya karfl›, ‹‹K
m. 42 vd. hükümleri çerçevesinde ilams›z icra yoluna gidilebilir.

Belirsiz Alacak ve Tespit Davas›
Davan›n aç›ld›¤› tarihte alaca¤›n miktar›n› yahut de¤erini tam ve kesin olarak be-
lirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyece¤i veya bunun imkâns›z oldu¤u hâl-
lerde, alacakl›, hukukî iliflkiyi ve asgari bir miktar ya da de¤eri belirtmek suretiyle
belirsiz alacak davas› açabilir. Karfl› taraf›n verdi¤i bilgi veya tahkikat sonucu ala-
ca¤›n miktar› veya de¤erinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün ol-
du¤u anda davac›, iddian›n geniflletilmesi yasa¤›na tâbi olmaks›z›n davan›n bafl›n-
da belirtmifl oldu¤u talebini art›rabilir. Ayr›ca, k›smî eda davas›n›n aç›labildi¤i hâl-
lerde, tespit davas› da aç›labilir ve bu durumda hukukî yarar›n var oldu¤u kabul
edilir (HMK m.107).

‹nflaî Dava
‹nflaî dava yoluyla, mahkemeden, yeni bir hukukî durum yarat›lmas› veya mevcut
bir hukukî durumun içeri¤inin de¤ifltirilmesi yahut onun ortadan kald›r›lmas› talep
edilir. ‹nflaî davadan söz edilebilmesi için, inflaî hakk›n dava yoluyla kullan›lmas›-
n›n zorunlu olmas› gerekir (HMK m. 108, II). ‹nflaî davan›n kabulü halinde verilen
hüküm inflaî hüküm olarak adland›r›l›r. Kanunlarda aksi belirtilmedikçe, inflaî hü-
kümler, geçmifle etkili de¤ildir (HMK m. 108, III).

Talep Sonucunun Niceli¤ine Göre Dava Türleri

K›smî Dava
Talep konusunun niteli¤i itibar›yla bölünebilir oldu¤u durumlarda, talebin sadece
bir k›sm›n›n dava yoluyla ileri sürülmesi halinde, k›smî dava söz konusu olur. An-
cak, talep konusunun miktar›, taraflar aras›nda tart›flmas›z veya aç›kça belirli ise
k›smî dava aç›lamaz (HMK m. 109).

Objektif Dava Birleflmesi (Davalar›n Y›¤›lmas›)
Davac›n›n, ayn› daval›ya karfl› olan, birbirinden ba¤›ms›z birden fazla aslî talebini,
ayn› dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde objektif dava birleflmesinden (davala-
r›n y›¤›lmas›, kümülatif dava birleflmesi) söz edilir. Bunun için, birlikte dava edilen
taleplerin tamam›n›n ayn› yarg› çeflidi içinde yer almas› ve taleplerin tümü bak›-
m›ndan ortak yetkili bir mahkemenin bulunmas› flartt›r (HMK m. 110).

Terditli Dava
Davac›n›n, ayn› daval›ya karfl› birden fazla talebini, aralar›nda aslilik-ferîlik iliflkisi
kurmak suretiyle, ayn› dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde terditli (kademeli)
davadan söz edilir. Bu talepler aras›nda hukukî veya ekonomik bir ba¤lant›n›n bu-
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lunmas› flartt›r. Terditli davada mahkeme, davac›n›n asli talebinin esastan reddine
karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemez ve hükme ba¤layamaz (HMK m. 111).

Seçimlik Dava
Seçimlik borçlarda, seçim hakk› kendisine ait olan borçlu veya üçüncü kiflinin bu
hakk› kullanmaktan kaç›nmas› hâlinde, alacakl› seçimlik dava açabilir. Seçimlik
davada mahkeme, talebin hukuka uygun oldu¤u sonucuna var›rsa, seçimlik mah-
kûmiyet hükmü verir. Seçimlik mahkûmiyet hükmünü cebrî icraya koyan alacakl›,
takibinin konusunu, mahkûmiyet hükmünde yer alan edimlerden birisine hasret-
mek zorundad›r. Ancak, bu durum, borçlunun, di¤er edimi ifa etmek suretiyle bor-
cundan kurtulma hakk›n› ortadan kald›rmaz (HMK m. 112).

Topluluk (Grup) Davas›
Dernekler ve di¤er tüzel kifliler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensupla-
r›n›n yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlar›na, il-
gililerin haklar›n›n tespiti veya hukuka ayk›r› durumun giderilmesi yahut ilgililerin
gelecekteki haklar›n›n ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilir (HMK
m. 113). Bu dava türü, topluluk (grup) davas› olarak adland›r›l›r.

DAVA fiARTLARI
Dava ile güdülen amaç, dava dilekçesiyle mahkemeye yöneltilmifl olan talebin,
esas itibariyle maddî hukuk aç›s›ndan söz konusu olan hukukî durum çerçevesin-
de de¤erlendirilerek karara ba¤lanmas›d›r. Ancak, davan›n aç›lmas›yla birlikte, söz
konusu talebin dayana¤›n› teflkil eden maddî hukuk iliflkisinden ayr› olarak bir
usûl hukuku iliflkisi kurulur; örne¤in, konusu para olan bir alacak hakk›nda, mad-
dî hukuk aç›s›ndan hukukî iliflkinin taraflar›n›n alacakl› ve borçlu olmas›na karfl›-
l›k, bu alacak hakk›na dayan›larak aç›lan dava ile kurulan usûl hukuku iliflkisinin
süjeleri taraflar ve mahkemedir. Böylece kurulan usûl hukuku iliflkisinin hangi ko-
flullar›n varl›¤› halinde ve nas›l sürdürülece¤i medenî usûl hukuku taraf›ndan dü-
zenlenir. ‹flte, aç›lan davan›n esastan incelenerek karara ba¤lanabilmesi için varl›-
¤› veya yoklu¤u dava sürecinin tamam›nda mutlaka gerekli olan ve eksikli¤i hâkim
taraf›ndan resen gözetilen usûlî flartlara dava flart› denir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilk defa pozitif hukuk düzenlemesine kavufl-
turulmufl olan dava flartlar›n›n baz›s› olumlu, yani mevcut bulunmas› gereken; ba-
z›s› ise olumsuz, yani mevcut olmamas› gereken flartlard›r. Olumlu dava flartlar›n›n
hüküm an›nda mevcut bulunmamas›, yahut hüküm an›nda olumsuz dava flartlar›n-
dan birinin mevcut olmas› halinde, mahkeme, uyuflmazl›¤›n esas› hakk›nda karar
veremez, davay› usûle iliflkin bir kararla sonland›r›r. Önemle vurgulamak gerekir
ki, dava flartlar›, davan›n aç›labilmesi için de¤il, mahkemenin davan›n esas›na gi-
rebilmesi için gerekli olan flartlard›r. Bu nedenle, dava flartlar›na, davan›n dinlene-
bilmesi (mesmu olmas›, görülebilmesi) flartlar› da denir. Di¤er bir ifadeyle, dava
flartlar›, usûlî iliflkinin varl›k flart› de¤il geçerlik ve esas hakk›nda hüküm verebilme
flartlar›d›r. Dolay›s›yla, dava flartlar›ndaki eksikli¤e ra¤men aç›lm›fl bir dava, huku-
ken mevcut say›l›r, yani derdesttir.

Dava flartlar›n›n bir k›sm› bütün davalarda aran›r. Bunlara genel dava flartlar›
denir. Buna karfl›l›k, baz› davalar aç›s›ndan, genel dava flartlar›na ilave olarak (ay-
r›ca) aranan dava flartlar›na özel dava flartlar› denir. Genel dava flartlar›n›n Hukuk
Muhakemeleri Kanununda (HMK m. 114) düzenlenmelerine karfl›l›k, özel dava
flartlar›, ilgili olduklar› davay› maddî hukuk veya usûl hukuku aç›s›ndan özel ola-
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‹ptal Davas›: ‹cra ve iflâs
hukukunda iptal davas›,
takip borçlusunun üçüncü
kiflilerle yapm›fl oldu¤u ve
alacakl›s›na zarar veren,
kanun taraf›ndan da uygun
bulunmayan tasarruf
ifllemlerinin iptal edilmesi
ve alacakl›ya dava konusu
mal› borçlunun mal›ym›fl
gibi haczettirip satt›rarak
alaca¤›n› tahsil edebilme
imkan› veren bir davad›r.

Seçimlik Borç: Borç birden
çok edimi kaps›yor, fakat bu
edimlerden sadece seçilecek
birinin ifa edilmesiyle borç
sona eriyorsa seçimlik borç
söz konusudur. Seçim hakk›
alacakl›ya, borçluya veya
üçüncü kifliye ait olabilir.

Pozitif Hukuk: Belirli bir
toplumda (devlette) ve
belirli bir zaman içinde
yürürlü¤e giren ve yürürlükte
bulunan hukuk kurallar›n›n
bütününü ifade eder. Pozitif
hukukun kapsam›na
yürürlükteki anayasa,
kanun, tüzük gibi yaz›l›
hukuk kurallar›n yan›s›ra,
uyulmas› zorunlu örf ve adet
kurallar› da girer.



rak hükme ba¤layan düzenlemelerde yer al›rlar (HMK m. 114, II). Özel dava flart-
lar›na örnek olarak, ‹‹K m. 277 vd. hükümlerinde düzenlenmifl olan iptal davalar›
için aranan borç ödemeden aciz belgesi ile ‹‹K m. 69, II hükmü çerçevesinde aç›la-
bilecek olan borçtan kurtulma davas›n›n için borçlunun yat›rmas› gereken yüzde
on tutar›ndaki teminat›n gösterilmifl olmas› verilebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunun 114. maddesinde düzenlenen dava flartlar› ise flunlard›r:

1. Türk mahkemelerinin yarg› hakk›n›n bulunmas›,
2. Yarg› yolunun caiz olmas›,
3. Mahkemenin görevli olmas›,
4. Yetkinin kesin oldu¤u hâllerde, mahkemenin yetkili bulunmas›,
5. Taraflar›n, taraf ve dava ehliyetine sahip olmalar›; kanuni temsilin söz konu-

su oldu¤u hâllerde, temsilcinin gerekli niteli¤e sahip bulunmas›,
6. Dava takip yetkisine sahip olunmas›,
7. Vekil arac›l›¤›yla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sa-

hip olmas› ve usûlüne uygun düzenlenmifl bir vekâletnamesinin bulunmas›,
8. Davac›n›n yat›rmas› gereken gider avans›n›n yat›r›lm›fl olmas›,
9. Teminat gösterilmesine iliflkin karar›n gere¤inin yerine getirilmesi,
10.Davac›n›n, dava açmakta hukukî yarar›n›n bulunmas›,
11. Ayn› davan›n, daha önceden aç›lm›fl ve hâlen görülmekte olmamas›,
12. Ayn› davan›n, daha önceden kesin hükme ba¤lanmam›fl olmas›.
Hem genel hem de özel dava flartlar› bak›m›ndan, mahkeme, bunlar›n mevcut

olup olmad›¤›n›, davan›n her aflamas›nda kendili¤inden araflt›r›r. Taraflar da dava
flart› noksanl›¤›n› her zaman ileri sürebilirler. Mahkeme, dava flart› noksanl›¤›n› tes-
pit ederse davan›n usûlden reddine karar verir. Ancak, dava flart› noksanl›¤›n›n gi-
derilmesi mümkün ise bunun tamamlanmas› için kesin süre verir. Bu süre içinde
dava flart› noksanl›¤› giderilmemiflse davay› dava flart› yoklu¤u sebebiyle usûlden
reddeder. Dava flart› noksanl›¤›, mahkemece, davan›n esas›na girilmesinden önce
fark edilmemifl, taraflarca ileri sürülmemifl ve fakat hüküm an›nda bu noksanl›k gi-
derilmiflse, bafllang›çtaki dava flart› noksanl›¤›ndan ötürü, dava usûlden reddedile-
mez (HMK m. 115).

Dava flartlar›n›n en geç ön inceleme aflamas›nda (HMK m. 137) incelenmesi ve
noksanl›klar› halinde gerekli karar›n verilmesi flartt›r (HMK m. 138). Ancak, dava
flart›n›n daha sonra incelenerek karara ba¤lanm›fl olmas›, bu hususta verilen kara-
r›n geçerli¤i bak›m›ndan bir engel oluflturmaz.

Dava flartlar›n›n mahkeme taraf›ndan davan›n her aflamas›nda resen incelenmesinin ne-
denlerini tart›fl›n›z.

‹LK ‹T‹RAZLAR
Dava flartlar› yan›nda, yine usûl hukukuna iliflkin olan fakat hâkim taraf›ndan re-
sen gözetilemeyen, ancak daval› taraf›ndan aç›kça ve usûlüne uygun olarak ileri
sürülürse mahkemece dikkate al›nabilen baz› flartlar daha vard›r. Bunlar, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 116. maddesinde belirtilmifl olup, iki tanedir:

1) Kesin yetki kural›n›n bulunmad›¤› hâllerde yetki itiraz› (HMK m. 19,II) 
2) Uyuflmazl›¤›n tahkim yoluyla çözümlenmesi gerekti¤i itiraz› (HMK m. 413)
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Borç Ödemeden Aciz
Belgesi: Bir icra takibinde,
paralar›n paylaflt›r›lmas›
sonunda, icra dairesi
taraf›ndan alaca¤›n›
tamamen alamayan
alacakl›ya ödenmeyen
alacak kesimini göstermek
için verilen belgedir.

Borçtan Kurtulma Davas›:
Hukukî niteli¤i itibariyle
menfi tespit davas› olup,
icra takibinde itiraz›n geçici
kald›r›lmas›na karar verilen
borçlu taraf›ndan borçlu
olmad›¤›n›n tespiti talebiyle
takip alacakl›s›na karfl›
aç›lan bir davad›r. ‹tiraz›n
geçici kald›r›lmas› karar›n›n
tefhim veya tebli¤inden
itibaren yedi gün içinde
borçtan kurtulmas› davas›
aç›lmazsa, geçici kald›rma
kesin kald›rmaya dönüflür ve
alacakl› borçlunun
mallar›n›n haczedilmesini
isteyebilir.

Kesin Yetki: Kanun koyucu
baz› hallerde mahkemenin
yetkisini kamu düzenine
iliflkin kabul ederek kesin
yetki kurallar› öngörmüfltür.
Kesin yetki, dava flart›
oldu¤undan mahkeme yetkili
olup olmad›¤›n› resen
incelemelidir. 

Tahkim: Özel hukuka tâbi bir
hukukî iliflkinin taraflar›n›n
aralar›ndaki mevcut veya
ileride do¤mas› muhtemel
bir uyuflmazl›¤›n çözümü
için, devlet yarg›s› d›fl›nda,
hakem denilen özel kiflilere
baflvurmalar›d›r.
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2
‹flbölümü: Asliye hukuk
mahkemeleri ile asliye ticaret
mahkemeleri aras›nda
iflbölümü iliflkisi vard›r. Asliye
ticaret mahkemeleri esas
itibariyle asliye hukuk
mahkemelerinin bir dairesi
durumundad›r. Her ne kadar
asliye ticaret mahkemeleri
asliye hukuk mahkemelerinin
bir dairesi niteli¤inde ise de,
aksine hüküm bulunmad›kça,
dava olunan fleyin de¤erine
veya tutar›na bak›lmaks›z›n
asliye ticaret mahkemesi tüm
ticari davalara bakmakla
görevlidir.



Kendisine karfl› asliye hukuk mahkemesinde anonim ortakl›k genel kurul karar›n›n iptali
için dava aç›lan taraf, bu davan›n asl›nda asliye ticaret mahkemesinin görülmesi gerekti¤i
gerekçesiyle davaya karfl› koymak isterse, hangi yola baflvurmal›d›r?

‹lk itirazlar›n ileri sürülmesi ve incelenmesi usûlü, Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunun 116. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, ilk itirazlar›n hepsi cevap di-
lekçesinde ileri sürülmek zorundad›r; aksi hâlde dinlenmezler (HMK m. 116, I).
Cevap süresi içinde cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolma-
m›fl olsa bile ilk itirazlar ileri sürülemez (HMK m. 131).

‹lk itirazlar›n dava flartlar›ndan sonra incelenmesi gerekir (HMK m. 116, II).
Bu incelemenin en geç ön inceleme aflamas›nda (HMK m. 137) tamamlanmas› ve
gerekli karar›n verilmesi flart k›l›nm›flt›r (HMK m. 138). Ancak, süresi içinde ve
usûlüne uygun olarak ileri sürülmüfl bulunan bir ilk itiraz sebebinin daha sonra
incelenerek karara ba¤lanm›fl olmas›, o karar›n geçerli¤i bak›m›ndan bir engel
do¤urmaz.

‹lk itirazlar, ön sorunlar gibi (HMK m. 164; karfl. m. 140,I) incelenir ve karara
ba¤lan›r (HMK m. 116,III). Mahkemece, yetki itiraz›n›n kabulü halinde yetkisiz-
lik, tahkim itiraz›n›n kabulü halinde davan›n usulden reddi karar› verilir. Her iki
karar da usule iliflkin bir nihaî karard›r.

Dava flartlar› ile ilk itirazlar aras›ndaki farklar nelerdir?
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Davan›n temel aflamalar›n› aç›klamak ve ay›rt

etmek

Medenî yarg›lama usûlünde dava befl aflamadan
oluflur. Bunlar, dilekçeler (layihalar) aflamas›, ön
inceleme aflamas›, tahkikat aflamas›, sözlü yarg›-
lama aflamas› ve hüküm aflamas›d›r. Dilekçeler
aflamas› davan›n ilk aflamas› olup, davac›n›n da-
va dilekçesiyle bafllar. Daval› taraf ise, davac›n›n
dava dilekçesinde ileri sürdü¤ü talebine karfl› sa-
vunmalar›n› cevap dilekçesi ile mahkemeye su-
nabilir. Daha sonra taraflar birer cevap dilekçesi
daha verebilirler. Ön inceleme aflamas›nda, mah-
keme, dava flartlar›n› ve ilk itirazlar› inceler, uyufl-
mazl›k konular›n› tam olarak belirler, haz›rl›k ifl-
lemleri ile taraflar›n delillerini sunmalar› ve delil-
lerin toplanmas› için gereken ifllemleri yapar.
Tahkikat aflamas›nda, dilekçelerde ileri sürülen
iddia ve savunmalar›n dayand›¤› vak›alar›n do¤-
ru olup olmad›¤› incelenir. Sözlü yarg›lama afla-
mas›nda, tahkikat aflamas›nda do¤ruluklar› tespit
edilmifl olan maddî vak›alar›n, taraflarca ileri sü-
rülen iddia ve savunmaya yönelik talepler çerçe-
vesinde, soyut hukuk kurallar› aç›s›ndan hukukî
nitelendirmesi yap›l›r ve hüküm aflamas›nda
mahkemece ileri sürülen iddia ve savunmalara
dayanan talepler hakk›nda karar verilir. 

Davalar› baz› temel ölçütlere göre s›n›fland›rmak

Davalar, ço¤unlukla dava konusu hakk›n niteli-
¤i, hakk›n kendisi üzerinde oldu¤u eflya veya ta-
lep sonucunun nicelik yahut niteli¤i ölçüt al›n-
mak suretiyle s›n›fland›r›lmaktad›r. Mahkemeden
istenen hukukî koruman›n niteli¤i dikkate al›na-
rak yap›lan s›n›fland›rmalar aç›s›ndan davalar eda
davas›, tespit davas›, inflaî dava ve belirsiz alacak
davas› olarak dörde ayr›l›r. Davalar, talep sonu-
cunun niceli¤ine göre yap›lan s›n›fland›rmaya
göre ise k›smî dava, objektif dava birleflmesi (kü-
mülatif dava birleflmesi), terditli dava, seçimlik
dava, topluluk (grup) davas› olmak üzere befle
ayr›l›r. 

Davan›n esastan incelenmesi için gerekli olan

dava flartlar›n› ve ilk itirazlar› aç›klamak ve ay›rt

etmek

Bir davan›n esastan incelenerek karara ba¤lanabil-
mesi için varl›¤› veya yoklu¤u dava sürecinin ta-
mam›nda mutlaka gerekli olan ve eksikli¤i hâkim
taraf›ndan resen gözetilen usûlî flartlara dava flart›
denir. Bütün davalarda aranan dava flartlar›na, ge-
nel dava flartlar›; buna karfl›l›k, baz› davalar aç›s›n-
dan, genel dava flartlar›na ilave olarak (ayr›ca) ara-
nan dava flartlar›na ise özel dava flartlar› denir. Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen genel
dava flartlar›, Türk mahkemelerinin yarg› hakk›n›n
bulunmas›; yarg› yolunun caiz olmas›; mahkeme-
nin görevli olmas›; yetkinin kesin oldu¤u hâllerde,
mahkemenin yetkili bulunmas›; taraflar›n taraf ve
dava ehliyetine sahip olmalar›; kanuni temsilin söz
konusu oldu¤u hâllerde, temsilcinin gerekli niteli-
¤e sahip bulunmas›; dava takip yetkisine sahip
olunmas›; vekil arac›l›¤›yla takip edilen davalarda,
vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olmas› ve
usûlüne uygun düzenlenmifl bir vekâletnamesinin
bulunmas›; davac›n›n yat›rmas› gereken gider
avans›n›n yat›r›lm›fl olmas›; teminat gösterilmesine
iliflkin karar›n gere¤inin yerine getirilmesi; davac›-
n›n, dava açmakta hukukî yarar›n›n bulunmas›; ay-
n› davan›n, daha önceden aç›lm›fl ve hâlen görül-
mekte olmamas›; ayn› davan›n, daha önceden ke-
sin hükme ba¤lanmam›fl olmas› fleklinde s›ralana-
bilir. Dava flartlar›na ayk›r›l›k mahkeme taraf›ndan
davan›n her aflamas›nda resen dikkate al›nabilece-
¤i gibi, taraflar da bunu her zaman ileri sürebilirler.
Mahkeme, dava flart› noksanl›¤›n› tespit ederse da-
van›n usûlden reddine karar verir.
Dava flartlar› yan›nda, usûl hukukuna iliflkin olan
fakat hâkim taraf›ndan resen gözetilemeyen, an-
cak daval› taraf›ndan aç›kça ve usûlüne uygun ola-
rak ileri sürülürse mahkemece dikkate al›nabilen
flartlara ise ilk itirazlar denir. ‹lk itiraz sebepleri iki
tanedir. Bunlar, kesin yetki kural›n›n bulunmad›¤›
hâllerde yetki itiraz› ve uyuflmazl›¤›n tahkim yo-
luyla çözümlenmesi gerekti¤i itiraz› (tahkim itiraz›)
fleklinde s›ralanabilir. Mahkeme ilk itiraz hallerini
resen dikkate alamaz, ancak daval› süresi içinde
verece¤i cevap dilekçesinde usûlüne uygun olarak
ileri sürerse ilk itirazlar incelenebilir.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi davan›n temel aflamalar›n-
dan biri de¤ildir?

a. Dilekçelerin teatisi
b. Ön inceleme 
c. Tahkikat 
d. Sözlü yarg›lama 
e. Keflif 

2. Hukuk Muhakemeleri Kanununda esas al›nan ve ay-
r›nt›l› olarak düzenlenen yarg›lama usûlü afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Basit 
b. Sözlü 
c. Yaz›l› 
d. Seri 
e. Geçici 

3. Dava flartlar› ve ilk itirazlar, ilk olarak afla¤›daki afla-
malardan hangisinde incelenir?

a. Ön inceleme
b. Tahkikat 
c. Sözlü yarg›lama
d. Hüküm
e. Dilekçeler

4. Davac›n›n, mahkemeye yöneltti¤i talepte, daval›n›n
bir fleyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya

mahkûm edilmesini istedi¤i dava türü afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Tespit davas›
b. ‹nflaî dava
c. Seçimlik dava
d. Eda davas›
e. Terditli dava

5. Mahkemeden, yeni bir hukukî durum yarat›lmas›
veya mevcut bir hukukî durumun içeri¤inin de¤ifltiril-
mesi yahut onun ortadan kald›r›lmas› talebiyle aç›lan
dava türü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tespit davas›
b. Terditli dava
c. K›smî dava
d. Eda davas›
e. ‹nflaî dava

6. Davac›n›n, ayn› daval›ya karfl› birden fazla talebini,
aralar›nda aslilik-ferîlik iliflkisi kurmak suretiyle, ayn›
dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde afla¤›daki dava
türlerinden hangisi sözkonusu olur? 

a. K›smî dava
b. Terditli dava
c. Seçimlik dava
d. Objektif dava birleflmesi 
e. Belirsiz alacak davas› 

7. Aç›lan davan›n esastan incelenerek karara ba¤lana-
bilmesi için varl›¤› veya yoklu¤u dava sürecinin tama-
m›nda mutlaka gerekli olan ve eksikli¤i hâkim taraf›ndan
resen gözetilen usûlî flartlar afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹lk itirazlar
b. Dava engelleri 
c. Dava flartlar›
d. Bekletici sorunlar
e. ‹spat sözleflmeleri

8. Afla¤›dakilerden hangisi dava flart› de¤ildir?

a. Kesin yetki kural› bulunmayan hallerde mahke-
menin yetkili olmas›

b. Mahkemenin görevli olmas› 
c. Taraf›n dava ehliyetine sahip olmas›
d. Taraf›n taraf ehliyetine sahip olmas› 
e. Yarg› yolunun caiz olmas›

9. Davaya iliflkin ilk itirazlar hangi süre içinde ileri
sürülebilir?

a. Tahkikat sona erinceye kadar 
b. Kesin hüküm verilinceye kadar 
c. Cevap dilekçesiyle birlikte esasa cevap süre

içinde 
d. Dava sona erinceye kadar 
e. Delillerin toplanmas›na karar verilinceye kadar  

Kendimizi S›nayal›m
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10. I. Kesin yetki kural›n›n bulunmad›¤› hâllerde yetki
itiraz›

II. Davan›n aç›lm›fl ve halen görülmekte oldu¤u
(derdestlik) itiraz› 

III. Uyuflmazl›¤›n tahkim yoluyla çözümlenmesi
gerekti¤i itiraz›

IV. ‹flbölümü itiraz› 
V. Teminat gösterilmesi itiraz›

Yukar›dakilerden hangisi veya hangileri ilk itirazd›r?
a. Yaln›z I
b. Yaln›z V
c. I ve IV
d. II ve V
e. I ve III 

“Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usûl hukuku-
muzda ilk derece yarg›lamas›n›n befl temel aflamada
oluflmas› öngörülmüfltür. Bunlar, s›ras› ile dilekçelerin
karfl›l›kl› verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yarg›la-
ma ve hükümdür. Bu aflamalar içinde yeni olan ise ön
inceleme aflamas›d›r (m. 137-140, ayr›ca ilgili hükümler
olarak m. 141-142). Bu çerçevede yarg›laman›n aflama-
lar› flu flekilde s›ralan›r:
• Davan›n aç›lmas› (m. 118 vd.) ve karfl›l›kl› dilekçele-

rin verilmesi (m. 126-136).
• Ön inceleme (m. 137-142). Ön inceleme yap›lmadan

tahkikata geçilmeyecektir. 
• Tahkikat. fieklî tahkikat ifllemleri (m. 143-183) ve

maddî tahkikat ifllemleri (ispat ve deliller, m. 187-
293).

• Tahkikat›n sona ermesi ve sözlü yarg›lama (m. 184-
186).

• Hüküm (m. 294 vd.).
Daha önceki uygulamada, Kanunda düzenlenmifl olan
dört aflaman›n hepsinin iç içe geçti¤i, biri tamamlanma-
dan di¤erine geçildi¤i, bunun ise gereksiz ve kanuna
da uygun olmayan ifllemler yap›lmas› sonucunu do¤ur-
du¤u, yarg›laman›n asl›nda gecikti¤i görülmekteydi. Ör-
ne¤in, dava dilekçesi ile birlikte, henüz daha dilekçeler
aflamas› tamamlanmadan tahkikat için duruflma günü
tebli¤ edildi¤i, bu sebeple tahkikat duruflmalar›n›n ba-
fl›nda dilekçelerin verilmeye devam etti¤i ve gereksiz
duruflmalar yap›ld›¤›; tahkikata tüm deliller toplanma-
dan baflland›¤› için, duruflmalar›n birço¤u delil topla-
mak için gün vermekle geçti¤i, tahkikat›n tamamlanma-
s› ile sözlü yarg›lama için gerekli son diyeceklerin so-
rulmadan hükmün verildi¤i bugün uygulamam›z›n ru-
tin iflleyifli haline gelmiflti. Oysa yap›lmas› gereken fley,
dilekçeler aflamas›n›n tamamlanmas›, bu arada ibraz›
mümkün olan delillerin ibraz› ile baflka yerden getirile-
cek deliller hakk›nda bilgi ve masraf›n al›narak gerekli
delillerin toplanmas›, bu ifllemler yap›ld›ktan sonra, de-
lillerin tart›fl›lmas› için duruflmalar aç›lmas›, keflif ve bi-
lirkifli incelemesi için oturum yap›lmas›, en sonunda da
taraflara tüm yarg›lamay› de¤erlendirmeleri için sözlü
yarg›lamada f›rsat tan›narak hükmün verilmesiydi.
Uygulama neredeyse kanunun d›fl›nda bir yöntem uy-
gulayarak yarg›lama yapar hâle gelmifltir. Tahkikat ku-
ral olarak delillerin topland›¤› de¤il, delillerin incelenip
tart›fl›ld›¤› yarg›lama kesitleri olmal›d›r. Oysa uygulama-
da duruflmalar, delillerin incelendi¤i de¤il, sadece delil-
lerin topland›¤› gereksiz zaman dilimleri ve yarg›lama

Okuma Parças›
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kesitleri haline gelmifltir. fiüphesiz yarg›laman›n bafl›n-
da, do¤ru bir yol izlenmeyince, yarg›lama uzamakta, ifl
yükü artmakta, gereksiz ifllemler ve masraflar yap›lma-
s› kaç›n›lmaz bir hal almaktad›r.
Bunun yan›nda mahkemelerce yeterli haz›rl›k yap›l›p
dosyalar incelenmedi¤inden ve taraflar da bu konuda
gerekli aç›klamalar› tam olarak yapmad›klar›ndan, yar-
g›laman›n bafl›nda iken hakk›nda karar verilmesi gere-
ken, usûle iliflkin dava flartlar› ve ilk itirazlar davan›n
sonuna kadar bekletilmektedir. Örne¤in, gereksiz du-
ruflmalarla geçen iki y›ll›k bir yarg›laman›n sonunda,
bazen mahkemenin görevsizlik ve yetkisizlik karar› ver-
di¤i veya zamanafl›m›n›n gerçekleflmifl olmas› gerekçe-
siyle davay› reddetti¤i görülmektedir.” 
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davan›n Aflamalar›” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davan›n Aflamalar›” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davan›n Aflamalar›” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eda Davas›” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nflaî Dava” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Terditli Dava” konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dava fiartlar›” konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dava fiartlar›” konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹lk itirazlar” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹lk itirazlar” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Ön inceleme aflamas›nda mahkeme davan›n esas› hak-
k›nda inceleme yap›lmas›n› engelleyen dava flart› ek-
sikli¤i veya ilk itiraz gibi bir durum olup olmad›¤›n›  in-
celer ve bir eksiklik tespit ederse, usûle iliflkin bir ka-
rarla eksikli¤in tamamlanmas› için süre verir veya bu
eksiklik nedeniyle usûle iliflkin bir kararla davan›n red-
dine karar verir. Böylece mahkeme, esasa iliflkin birçok
tahkikat ifllemi yapt›ktan sonra usûle iliflkin flartlar›n ek-
sik olmas› sebebiyle bofl yere emek ve zaman harcama-
m›fl olur. Mahkeme, ön incelemede, taraflar›n dilekçe-
lerini inceleyerek uyuflmazl›k konusu vak›alar› tespit
ederek, bu vak›alar›n ayd›nlanmas› için gerekli haz›rl›k
ifllemleri ile taraflar›n delillerini sunmalar› ve delillerin
toplanmas›na iliflkin ifllemleri yaparak, tahkikat aflama-
s›na taraflar aras›ndaki uyuflmazl›k ve taraflar›n taleple-
ri hakk›nda bilgi sahibi olarak ve her türlü haz›rl›k ifl-
lemlerini tamamlayarak bafllar. Ayr›ca, bu aflamada ta-
raflar aras›ndaki uyuflmazl›k tespit edilmifl olaca¤›ndan,
mahkeme henüz tahkikat bafllamadan taraflar› sulhe
teflvik ederek, uyuflmazl›¤› onlar›n iradelerine göre so-
na erdirme imkan›na sahip olur. Ön inceleme aflamas›,
taraflar›n ve mahkemenin yapmas› gereken haz›rl›k ifl-
lemlerini belirli bir usûl kesitine toplayarak yarg›lama-
n›n yo¤unlaflt›r›lmas›na, mahkemelerin ifl yükünün azal-
t›lmas›na ve somut dava bak›m›ndan usûl ekonomisi-
nin gerçeklefltirilmesine hizmet eder. 

S›ra Sizde 2

Dava flartlar›, davan›n esastan görülerek karara ba¤la-
nabilmesi için, varl›¤› veya yoklu¤u davan›n her aflama-
s›nda hâkim taraf›ndan mutlak surette ve resen gözetil-
mesi gereken hususlard›r. Dava flartlar›, davan›n aç›la-
bilmesi için de¤il, mahkemenin davan›n esas›na girebil-
mesi için gerekli olan flartlard›r. Bu nedenle, dava flart-
lar›na, davan›n dinlenebilmesi flartlar› da denir. Bu flart-
lar›n mevcut olup olmamas›, sadece taraf menfaatleri
aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda kamu düzeni aç›s›ndan
da önemli oldu¤undan, taraflar›n itiraz›na gerek kalma-
dan incelenebilmesi gerekmektedir. Örne¤in bir devle-
tin yarg› yetkisi veya bir mahkemenin hangi davalara
bakabilece¤i sorunu do¤rudan kamu düzenini ilgilen-
dirdi¤inden, davaya bakan mahkeme taraf›ndan resen
incelenmelidir. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3
6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlü¤e giren ilk
halinde, asliye hukuk mahkemesi ile asliye ticaret mah-
kemesi aras›nda öngörülen iflbölümü iliflkisi bu Kanun-
da de¤ifliklik yapan 26.6.2012 tarih ve 6335 say›l› Ka-
nun ile yürürlükten kald›r›lm›fl; bu mahkemeler aras›n-
daki ifl paylafl›m›, görev iliflkisi olarak düzenlenmifltir.
Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi
ve di¤er hukuk mahkemeleri aras›nda iliflki görev iliflki-
sidir ve göreve iliflkin usul hükümlerine tabidir. Dolay›-
s›yla ticaret mahkemesi bulunan bir yarg› çevresinde
dava asliye hukuk mahkemesinde aç›l›rsa, mahkeme
görevli olup olmad›¤›n› re’sen inceleyerek görevsizlik
karar› vermelidir. Ayr›ca taraflar da dava sona erinceye
kadar mahkemenin görevsiz oldu¤unu ileri sürebilirler.
Bununla beraber, asliye ticaret mahkemesi bulunma-
yan yarg› çevresindeki bir ticari davada ise, görev kura-
l›na dayan›lmam›fl olmas›, görevsizlik karar› verilmesini
gerektirmeyecek, asliye hukuk mahkemesi davaya de-
vam edecektir (TTK m. 5, III ve IV). Somut olay aç›s›n-
dan de¤erlendirmek gerekirse, o yarg› çevresinde hem
asliye hukuk hem de asliye ticaret mahkemesi varsa,
daval› dava sona erinceye kadar görev itiraz›nda bulu-
nabilir. O yarg› çevresinde ayr› bir asliye ticaret mahke-
mesi yoksa, görev itiraz› ileri sürülemeyece¤inden, asli-
ye hukuk mahkemesi ticaret mahkemesi s›fat›yla dava-
ya devam edebilecektir. 

S›ra Sizde 4
Bir davan›n esastan incelenerek karara ba¤lanabilmesi
için varl›¤› veya yoklu¤u dava sürecinin tamam›nda
mutlaka gerekli olan ve eksikli¤i hâkim taraf›ndan re-
sen gözetilen usûlî flartlara dava flart› denir. Bununla
beraber, yine usûl hukukuna iliflkin olan fakat hâkim
taraf›ndan resen gözetilemeyen, ancak daval› taraf›n-
dan aç›kça ve usûlüne uygun olarak ileri sürülürse mah-
kemece dikkate al›nabilen di¤er baz› flartlara ise ilk iti-
raz denir. Dava flartlar› kamu düzenine iliflkin olup,
mahkeme taraf›ndan davan›n her aflamas›ndan resen
incelenmelidir. Ayr›ca taraflar da her zaman dava flart-
lar›n›n eksik oldu¤unu ileri sürebilirler. ‹lk itiraz say›lan
haller ise, mahkemece resen dikkate al›nmaz. ‹lk itiraz-
lar›n daval› taraf›ndan cevap dilekçesiyle birlikte esasa
cevap süresi içinde ileri sürülmesi gerekir. Kanun yolu
derecesinde dahi (istinaf ve temyizde) bölge adliye
mahkeme ve Yarg›tay dava flartlar›n›n var olup olmad›-
¤›n› resen incelemesine ra¤men, ilk itirazlar süresi için-
de ileri sürülmemiflse daha sonra bu nedenle kanun yo-
luna baflvurulamaz, baflvuru yap›lsa bile bu talep dik-
kate al›nmaz. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Dilekçeler aflamas›n› ve taraflar›n dilekçelerinde bulunmas› gereken kanuni
unsurlar› aç›klayabilecek,
Dava aç›lmas›n› ve dava aç›lmas›n›n maddî hukuka ve usûl hukukuna iliflkin
sonuçlar›n› aç›klayabilecek,
‹ddia ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤›n› ve bu yasa¤›n
istisnalar›n› aç›klayabilecek, 
Ön inceleme aflamas›n›n ifllevini ve özelliklerini aç›klayabilecek bilgi ve be-
cerilere sahip olabileceksiniz.

‹çindekiler

• Dava dilekçesi
• Dava sebebi
• Hukukî sebep
• Somutlaflt›rma yükü
• ‹ddian›n geniflletilmesi ve

de¤ifltirilmesi yasa¤›
• Davan›n geri al›nmas› 
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DAVANIN AÇILMASI

Genel Olarak
Medenî yarg›laman›n konusunu oluflturan uyuflmazl›klar özel hukuka iliflkindir. Bu
sebeple, mahkemenin bu uyuflmazl›klara el koymas›, kural olarak, bunun, uyufl-
mazl›¤›n taraflar›ndan birisince (davac› tarafça) talep edilmifl olmas›na ba¤l›d›r
(HMK m. 24, I). Öyle ki, kamu düzenini ilgilendiren baz› özel hukuk uyuflmazl›k-
lar›na dahi mahkemece resen el konulmamakta; bunlar›n Cumhuriyet savc›s› tara-
f›ndan mahkeme önüne getirilmesi aranmaktad›r (HMK m. 70).

Dava Dilekçesi
Uyuflmazl›¤›n mahkeme önüne getirilmesinin yolu dava açmakt›r. Davan›n aç›lma-
s› ise dava dilekçesiyle olur (HMK m. 118, c. 1). Dava dilekçesinin hangi unsurlar›
ihtiva etmesi gerekti¤i, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesinin 1. f›kra-
s›nda düzenlenmifltir. Buna göre, dava dilekçesinde flu unsurlar›n yer almas› aran›r:

1. Mahkemenin ad›,
2. Davac› ile daval›n›n ad›, soyad› ve adresleri,
3. Davac›n›n Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›,
4. Varsa taraflar›n kanuni temsilcilerinin ve davac› vekilinin ad›, soyad› ve ad-

resleri,
5. Davan›n konusu ve malvarl›¤› haklar›na iliflkin davalarda, dava konusunun

de¤eri,
6. Davac›n›n iddias›n›n dayana¤› olan bütün vak›alar›n s›ra numaras› alt›nda

aç›k özetleri,
7. ‹ddia edilen her bir vak›an›n hangi delillerle ispat edilece¤i,
8. Dayan›lan hukukî sebepler,
9. Aç›k bir flekilde talep sonucu,
10.Davac›n›n, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzas›.
Mahkemenin ad›, ileri sürülecek talebin hangi mahkemeye yöneltilmifl oldu¤u-

nun belirlenmesi ve böylece ilk derecede yer alan yüzlerce mahkemeden hangisi-
nin muhatap al›nd›¤›n›n ortaya konulmas› bak›m›ndan önemlidir. Bununla davac›,
ayn› zamanda, kendi de¤erlendirmesine göre, görevli ve yetkili mahkemeyi de be-
lirlemifl olmaktad›r. Davan›n aç›laca¤› yerde ayn› mahkemeden birden fazla bulun-
maktaysa, bunlar numaraland›r›l›rlar ve esas itibariyle tek bir mahkemenin dairesi

Davan›n Aç›lmas›, Dilekçeler
Teatisi ve Ön ‹nceleme

Görev: Medenî yarg› koluna
giren bir uyuflmazl›¤›n
(davan›n), bu yarg› kolunda
kurulmufl bulunan ilk derece
mahkemelerinden hangisi
taraf›ndan görülece¤ini
ifade eder. Di¤er bir
ifadeyle, özel hukuktan
kaynaklanan bir davan›n
belli bir yerdeki genel
mahkemeler (sulh veya
asliye hukuk) önünde mi
yoksa orada kurulmufl olan
özel mahkemelerden birisi
taraf›ndan m› görülece¤i
hususu, “görev” terimiyle
karfl›lan›r.

Yetki: Medenî usûl
hukukunda, medenî yarg›ya
dâhil bir uyuflmazl›¤›n
neredeki (hangi yarg›
çevresindeki) ilk derece
mahkemesinde
çözümlenece¤ini belirtmek
üzere kullan›lan bir terimdir.



niteli¤indedirler (5235 s.l› K. m. 5, V). Bu sebeple, davan›n (numara belirtmeksi-
zin) ilgili mahkemeye hitaben aç›lmas› gerekir. Birden fazla daire aras›ndaki ifl da-
¤›l›m› tevzi bürosu taraf›ndan (yahut nöbetçi mahkemece) yap›lacakt›r. 

Taraflar›n ad›, soyad› ve adreslerinin de dava dilekçesinde bulunmas› flartt›r. Zi-
ra, ancak bu sayede, usûlî iliflkinin davac› ve daval› taraf›nda yer alan süjeleri be-
lirlenmifl olur. Adresler özellikle taraflara yap›lacak olan tebligatlar için önemlidir.
Davan›n taraflarda birden fazla kifli (dava arkadafl›) bulunmaktaysa, onlar›n her bi-
rinin ayr› ayr› ad›, soyad› ve adreslerinin yer almas› gerekir. Taraflarda bu s›fatla
yer alacak olanlar›n hukukî anlamda (gerçek veya tüzel) kifli olmalar›, di¤er bir ifa-
deyle taraf ehliyetine sahip bulunmalar› flartt›r. Davac›n›n Türk vatandafl› (ve ger-
çek kifli) olmas› halinde, onun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›n› yazmas› da
aranm›flt›r. Bu numara, özellikle ayn› ad› ve soyad› tafl›yan birden fazla kifli bulun-
mas› ihtimalinde önem kazan›r. Daval›n›n kimlik numaras›n›n davac› taraf›ndan bi-
linmesi ço¤unlukla mümkün olamayaca¤›ndan, davac›ya bunun da bulunmas› ve
dilekçeye yaz›lmas› külfeti yüklenmemifltir.

Taraflardan birisinin veya her ikisinin dava ehliyeti bulunmad›¤› için davan›n
onlar ad›na kanuni temsilcileri taraf›ndan aç›lmas› ve yürütülmesi gerekiyorsa, bu
kiflilerin de ad›n›n, soyad›n›n ve adreslerinin dava dilekçesinde belirtilmesi önem-
lidir. Zira, bu takdirde usûl ifllemleri kanunî temsilciler taraf›ndan ve onlara karfl›
yap›lacak, tebligatlar kanunî temsilcilere muhatap olarak ç›kar›lacakt›r (Tebligat
Kanunu m. 11, II). Keza, davac› davay› bir iradi temsilci (avukat) arac›l›¤›yla aç-
maktaysa, onun da ad›n›n, soyad›n›n ve adresinin dava dilekçesinde bulunmas›
önemlidir. Çünkü, mahkemece daval› tarafa ç›kar›lacak tebligat ve davetiyelerin
avukata muhatap ç›kar›lmas› esast›r (Tebligat Kanunu m. 11, I). Buna karfl›l›k, da-
val› taraf›n bir iradî temsilcisinin (avukat›n›n) bulundu¤u kesin olarak bilinse dahi,
dava dilekçesinde ona yer verilmesi söz konusu de¤ildir. Çünkü, o avukata dava-
l› tarafça verilmifl ve halen geçerli bir vekâletname bulunsa dahi, onun bu davada
yer almas› ancak daval› taraf›n buna yönelik talebine ve avukat›n da bu talebi ka-
bul etmesine ba¤l›d›r. Oysa, henüz davan›n aç›ld›¤› aflamada, daval› olarak göste-
rilmekte olan taraf›n bu ifllemleri yapmas› ve davac› taraf›n bundan haberdar olma-
s› mümkün de¤ildir.

Davan›n konusu ve malvarl›¤› haklar›na iliflkin davalarda dava konusunun de-
¤erinin dava dilekçesinde belirtilmesi, özellikle görevli ve yetkili mahkemenin
do¤ru tespit edilmifl olup olmad›¤›n›n ilk bak›flta de¤erlendirilmesi; ayr›ca, dava-
n›n harca tâbi olup olmad›¤›n›n, harc›n türünün ve miktar›n›n belirlenmesi bak›-
m›ndan önem tafl›r. Her ne kadar bu hususlar›n talep sonucuna bak›larak anlafl›la-
bilmesi mümkün ise de, ayr›ca ve aç›kça gösterilmifl olmas› kolayl›k sa¤lar. Öte
yandan, Harçlar Kanununun 16. maddesinin üçüncü f›kras› gere¤ince, de¤er tâyi-
ni mümkün olan hallerde dava dilekçesinde de¤er gösterilmesi mecburidir. Göste-
rilmemiflse davac›ya tespit ettirilir. Tespitten kaç›nma halinde dava dilekçesi iflle-
me konmaz.

Davac›n›n dava dilekçesinde, davas›n›n (iddias›n›n) dayana¤›n› teflkil eden bü-
tün vak›alar› (maddî ve hukukî olgular›) s›ra numaras› alt›nda ve aç›k özet fleklin-
de belirtmelidir. Bu vak›alardan kas›t, talep sonucunun dayana¤› olan ve talep so-
nucunu hakl› gösteren vak›alard›r. Bunlar dava sebebi olarak da adland›r›l›r. Tale-
bin dayana¤› olan vak›alar›n davac› tarafça dava dilekçesinde tam ve do¤ru olarak
gösterilmesi çok önemlidir. Çünkü, mahkeme, kural olarak, davac›n›n dava (ve ce-
vaba cevap) dilekçesinde göstermedi¤i vak›alar› kendili¤inden araflt›ramaz ve dik-
kate alamaz (HMK m. 25, I). Talep sonucunun mahkemece hakl› görülüp görül-
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‹fl da¤›l›m›: ‹fl yo¤unlu¤unun
gerekli k›ld›¤› yerlerde, ayn›
ilk derece mahkemesinin
birden fazla dairesi kurula-
bilir. Numaraland›r›lan bu
daireler aras›ndaki ifl yükü-
nün dengeli olarak da¤›t›l-
mas›, ifl da¤›l›m› kavram›yla
ifade edilir. Taraflar›n veya
mahkemenin ifl da¤›l›m›na
itiraz etme imkan› yoktur.

Dava ehliyeti: Medenî
hukuktaki fiil ehliyetinin
medenî usûl hukukunda
büründü¤ü flekil olan dava
ehliyeti, kiflinin kendisinin
veya yetkili k›laca¤› bir
(iradi) temsilci (vekil)
arac›l›¤›yla bir davay›
davac› veya daval› olarak
takip edebilme ve usûl
ifllemlerini yapabilme
yetisini ifade etmektedir.

Dava sebebi: Davac›n›n
iddialar›n›n ve talep
sonucunun dayana¤› olan ve
talep sonucunu hakl›
gösteren vak›alard›r (hayat
olaylar›d›r). 



memesi bu vak›alara ba¤l›d›r. Dava (ve cevaba cevap) dilekçesinde mahkemeye
sunulmam›fl olan vak›alar›n daha sonra gösterilmesi ise ancak ›slah yahut karfl›
(daval›) taraf›n aç›k muvafakatine ba¤l›d›r. Çünkü, cevaba cevap dilekçesinin ve-
rilmesiyle birlikte davac› için iddian›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤› bafllar
(HMK m. 141). Öte yandan, söz konusu vak›alar›n ispata elveriflli flekilde somut-
laflt›r›lmas› da gerekir (somutlaflt›rma yükü, HMK m. 194,I).

Davac›, iddias›n› dayand›rd›¤› vak›alar› hangi delillerle ispatlayaca¤›n› da gös-
termelidir. Öyle ki, dayan›lan deliller bildirilirken hangi delilin hangi vak›an›n is-
pat› için gösterildi¤inin de aç›kça belirtilmesi zorunludur (somutlaflt›rma yükü,
HMK m. 194, II). Öte yandan, dava dilekçesinde gösterilen ve davac›n›n elinde bu-
lunan belgelerin as›llar›yla birlikte harç ve vergiye tâbi olmaks›z›n daval› say›s›n-
dan bir fazla düzenlenmifl örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklene-
rek, mahkemeye verilmesi ve baflka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için
de bunlar›n bulunabilmesini sa¤lay›c› aç›klaman›n dilekçede yer almas› zorunlu-
dur (HMK m. 121).

Dayan›lan hukukî sebep, davayla ileri sürülen talebin dayand›¤› vak›alar›n hu-
kukî niteli¤idir. Örne¤in, bir alacak davas›nda hukukî sebep bir sözleflme veya se-
bepsiz zenginleflme olabilir. Söz konusu hukukî nitelendirme, maddî hukuk kural-
lar›na bak›larak yap›lacakt›r. Her ne kadar davac›n›n dava dilekçesinde hukukî se-
bebi göstermesi öngörülmüflse de (HMK m. 119/g), bu bir zorunluluk de¤ildir.
Çünkü, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 33. maddesi gere¤ince, hâkim, Türk hu-
kukunu resen uygular (karfl. MÖHUK m. 2). Bununla birlikte, davac› tarafça yap›-
lacak bu bildirim, hâkimi ba¤lamasa bile ona yol gösterecek, birden fazla hukuk
kural›n›n uygulanmas›n›n söz konusu oldu¤u hallerde (haklar›n telahuku) seçimin
davac›n›n bizatihi kendisince yap›lmas›n› sa¤layacak ve ilgili hukukî sebep aç›s›n-
dan karfl› taraf›n de¤erlendirme yapmas›na imkân vererek onun hukukî dinlenil-
me hakk›n› (HMK m. 27) etkin flekilde kullanmas›na zemin oluflturacakt›r.

Talep sonucu, mahkemeden istenen hukukî koruman›n tam ve aç›k olarak ne
oldu¤u, di¤er bir ifadeyle, mahkemeye yöneltilen talebin sonuç itibariyle neden
ibaret bulundu¤udur. Söz konusu bu talep, kural olarak, daval›n›n aleyhine olmak
üzere, davac›n›n, mahkemeden kendisi lehine bir hüküm vermesine yöneliktir.
Her hâlde, davac›n›n üçüncü kifli lehine hüküm verilmesini istemesi mümkün de-
¤ildir. Böyle bir talep, öncelikle (bir dava flart› olan) hukukî yarar yoklu¤u sebe-
biyle reddedilir. Talep sonucunun içeri¤i, aç›lan davan›n türüne ba¤l› olarak de¤i-
flir. Buna göre; eda davas›nda bir fleyin verilmesine, yap›lmas›na yahut yap›lmak-
tan kaç›n›lmas›na; tespit davas›nda bir hakk›n yahut hukukî iliflkinin mevcut olup
olmad›¤›n›n tespitine; inflaî davalarda ise, mevcut bir hukukî durumun de¤ifltiril-
mesine, kald›r›lmas›na ya da yeni bir hukukî durumun yarat›lmas›na hüküm veril-
mesi istenir. Mahkemeye yöneltilen somut talebin ne oldu¤u, dava dilekçesinin di-
¤er k›s›mlar›ndan dolayl› flekilde anlafl›l›yor olsa bile, bunun, dilekçenin ayr› bir
unsuru (hanesi) olan “talep sonucu” k›sm›nda ayr›ca, aç›kça, net, koflulsuz, tered-
dütsüz, do¤rudan ve somut bir biçimde belirtilmesi ve bir “talep” olarak dermeyan
edilmesi gerekir. Nitekim bu husus, Hukuk Muhakemeleri Kanununun taleple ba¤-
l›l›k ilkesini düzenleyen 26. maddesinin 1. f›kras›nda flöyle ifade edilmifltir: “Hâ-
kim, taraflar›n talep sonuçlar›yla ba¤l›d›r; ondan fazlas›na veya baflka bir fleye
karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha az›na karar verebilir.”

Talep sonucu o derece aç›k, net ve kesin olmal›d›r ki, mahkeme davan›n (ta-
mamen) kabulüne karar verirse, dava dilekçesindeki talep sonucu, mahkemece
verilen nihaî karar›n “hüküm sonucu”na oldu¤u gibi al›nabilecek durumda bulun-
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Somutlaflt›rma yükü: Davac›
veya daval› taraf›n, iddia ve
savunmalar›n›
dayand›rd›klar› vak›alar›,
ispata elveriflli flekilde
zaman›, yeri ve içeri¤i
bak›m›ndan belirgin hale
getirmeleridir.

Hukukî Dinlenilme Hakk›:
Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 27. maddesine
göre, davan›n taraflar› ve
di¤er ilgililer, kendi
haklar›yla ba¤lant›l› olarak
hukukî dinlenilme hakk›na
sahiptirler. Bu hak,
yarg›lama ile ilgili olarak
bilgi sahibi olunmas›n›;
aç›klama ve ispat hakk›n› ve
mahkemenin aç›klamalar›
dikkate alarak
de¤erlendirmesini ve
mahkeme kararlar›n›n
somut ve aç›k olarak
gerekçelendirilmesini
kapsamaktad›r. 

Hüküm Sonucu: Hüküm
sonucu, gerekçeye ait
herhangi bir aç›klama
yap›lmadan, taraflar›n
taleplerinden her biri
hakk›nda verilen hükümle,
taraflara yüklenen borç ve
tan›nan haklar›n, s›ra
numaras› alt›nda, aç›kça,
flüphe ve tereddüt
uyand›rmayacak flekilde
gösterildi¤i karar k›sm›d›r
(HMK m. 297, II).



sun. Zira, dava tamamen kabul edilirse, talep sonucu aynen karar›n hüküm sonu-
cunu oluflturacakt›r. E¤er talep sonucu aç›k de¤ilse, mahkeme, talep sonucunu da-
vac›ya aç›klatt›rabilir (hâkimin davay› ayd›nlatma ödevi, HMK m. 31). Ancak, bu
yolla talep sonucunun artt›r›lmas›, de¤ifltirilmesi yahut yeni bir talebin ilave olarak
ileri sürülmesi kural olarak mümkün de¤ildir. Çünkü, böyle bir durum, (cevaba ce-
vap lâyihas›n›n verilmesinden sonra) iddian›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa-
¤› (HMK m. 141) kapsam›na girer.

Talep sonucunda, esas haktan ayr› olarak nafaka, faiz, icra inkâr tazminat› gibi
ek talepler varsa, davan›n bunlar› da mutlaka aç›kça belirtmesi ve istemesi gerekir.
Aksi takdirde, mahkeme, aç›kça talep edilmeyen bu konularda kendili¤inden ka-
rar veremez. Keza, faizin oran›n›n ve bafllang›ç tarihinin de dilekçede gösterilmesi
gerekir. Aksi takdirde, mahkeme, davan›n aç›ld›¤› tarihten itibaren kanunî faize
hükmeder. Buna karfl›l›k, yarg›lama giderleri için aç›k bir talebe ihtiyaç yoktur. Zi-
ra, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 332. maddesinin 1. f›kras› gere¤ince, yarg›-
lama giderlerine, mahkemece re’sen hükmedilir.

Dava dilekçesinde yer almas› gereken son unsur ise imzad›r. Dilekçenin dava-
c›, veya vekili yahut temsilcisi taraf›ndan imzalanmas› ve imzan›n mutlaka el yaz›-
s›yla at›lmas› gerekir. Alt›nda imza bulunmayan bir dilekçenin hiç al›nmamas› ge-
rekir. Çünkü, bu durumda, mahkemeye yönelmifl bir hukukî himaye talebinin var-
l›¤›ndan söz edilemez. ‹mzas›z bir dava dilekçesi her nas›lsa iflleme konmuflsa,
mahkeme, bu eksikli¤in tamamlanmas› için, davac› tarafa re’sen bir haftal›k süre
vermeli, bu süre zarf›nda imza noksan›n›n giderilmemesi halinde ise davan›n aç›l-
mam›fl say›lmas›na karar vermelidir (HMK m. 119, II).

Dava dilekçesinin yukar›da say›lan kanunî unsurlar›ndan biri yahut birkaç›n›n
noksan olmas› halinde, bunun müeyyidesinin ne olaca¤›, Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 119. maddesinin 2. f›kras›nda düzenlenmifltir. Buna göre:

• Taraflar›n ad, soyad› ve adreslerinin,
• Davac›n›n Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›n›n,
• Varsa kanuni temsilcilerin ve davac› vekilinin ad›, soyad› ve adreslerinin,
• Aç›k bir flekilde talep sonucunun,
• Davac›n›n, varsa kanunî temsilcisinin veya vekilinin imzas›n›n
bulunmamas› hâlinde, hâkim, davac›ya eksikli¤i tamamlamas› için bir haftal›k

kesin süre verir. Bu süre içinde eksikli¤in tamamlanmamas› hâlinde dava aç›lma-
m›fl say›l›r.

Buna karfl›l›k, di¤er unsurlar aç›s›ndan farkl› sonuçlar söz konusudur. Bu so-
nuçlar›n ne oldu¤una, yukar›da ilgili unsur aç›klan›rken de¤inilmifltir.

Dava sebeplerinin, dava dilekçesinde gösterilmesinin nedenlerini aç›klay›n›z?

Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ve Davan›n
Aç›lma Zaman›
Medenî usûl hukukunda yarg›lama, dava dilekçesi ile bafllar. Dava dilekçesi, dava-
l› tarafta bulunan kifli say›s›ndan bir fazla nüsha olarak haz›rlan›r (HMK m. 118, I,
c. 2) ve mahkemeye verilir. Dilekçenin bir nüshas› dava dosyas›na konur, di¤eri
ise mahkemece daval›ya tebli¤ edilir.

Harca tâbi davalarda, dava aç›l›rken, baflvurma harc› ve (maktu harca tâbi dava-
larda) karar ve ilâm harc›n›n tamam›, nispî harca tâbi davalarda ise bu harc›n dörtte
biri peflin olarak al›n›r (Harçlar Kanunu m. 27, m. 28, I/a; karfl. HMK m. 120, I). Al›n-
mas› gereken harçlar ödenmedikçe, müteakip ifllemler yap›lamaz, bu anlamda dava
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Hâkimin Davay› Ayd›nlatma
Ödevi: Hâkimin, davay›
ayd›nlatmak için sorular
sorma, iflaret etme ve
müzakare etme ödevidir.
Hâkim, uyuflmazl›¤›n
ayd›nlat›lmas›n›n zorunlu
k›ld›¤› durumlarda, maddî
ve hukukî aç›dan belirsiz ya
da çeliflkili gördü¤ü
hususlar konusunda
taraflara soru sorabilir,
aç›klama yapt›rabilir ve delil
gösterilmesini isteyebilir
(HMK m. 31). Hâkim,
ayd›nlatma ödevini ancak iki
taraf›n iddia ve savunmalar›
s›n›r› içinde kalarak
gerçeklefltirebilir. Zira,
taleple ba¤l›l›k ve taraflarca
haz›rlama ilkesi, taraflarca
talep edilmeyen veya ileri
sürülmeyen hususlar›n
hâkim taraf›ndan resen
incelenmesine engeldir.
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dilekçesi de al›namaz (Harçlar Kanunu, m. 32, c. 1). Yarg›lama s›ras›nda tespit olu-
nan de¤erin, dava dilekçesinde bildirilen de¤erden fazla oldu¤u anlafl›l›rsa, yaln›z o
celse için yarg›lamaya devam edilir; müteakip celseye kadar noksan de¤er üzerinden
peflin karar ve ilâm harc› tamamlanmad›kça davaya devam olunmaz.

Harca tâbi olsun olmas›n, bütün davalarda, dava dilekçesinin daval›ya tebli¤i
(HMK m. 122, c. 1) için yap›lmas› gerekli olan giderlerin de davac› tarafça peflin
olarak ödenmesi flartt›r. Aksi takdirde, talepten vazgeçilmifl kabul olunur (Tebligat
Kanunu m. 5).

Öte yandan, davac›, dava açarken, harçlar ve tebligat giderleri yan›nda, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 120. maddesi gere¤ince, her y›l Adalet Bakanl›¤›nca ç›-
kar›lacak gider avans› tarifesinde belirlenecek olan tutar›, mahkeme veznesine ya-
t›rmak zorundad›r. Bu husus dava flart› say›ld›¤›ndan (HMK m. 114, I, g), mahke-
mece resen gözetilmesi, yerine getirilmemifl olmas› halinde ikmali için kesin süre
verilmesi, noksanl›¤›n bu süre içinde de giderilmemesi halinde mahkemece dava-
n›n usûlden reddedilmesi gerekir (HMK m. 115, II).

3 Nisan 2013 tarihinde yürürlü¤e giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönet-
meli¤i’nin 36. maddesine göre, dava dilekçesi tevzi bürosu, ön büro veya tevzi
ifliyle görevlendirilen yaz› iflleri personeline teslim edilir. Dava dilekçesi, harca ta-
bi davalarda harç ve gider avans›, harca tabi olmayan davalarda ise gider avans›
tahsil edildikten sonra tevzi edilebilece¤inden, memur, al›nmas› gereken harçlar›
ve ödenmesi gereken avans tutar›n› hesaplar ve davac›y› (bunlar› yat›rmas› için)
vezneye yönlendirir. Davac›, harç ve avans›n ödendi¤ine dair al›nd› makbuzu ile
tebligat için gerekli pul ve zarf yan›nda bir de dava evrak›n›n içine konulaca¤› dos-
ya ile birlikte tekrar tevzi bürosuna gelir. Tevzi bürosu memuru, söz konusu bel-
geler ile dava dilekçesi ve eklerini davac›dan al›r, bunlar›n hangi mahkemeye gön-
derilece¤ini ve o mahkemede alaca¤› esas numaras›n› tevzi bilgisayar› üzerinden
tespit eder. Bu mahkeme davan›n aç›ld›¤› mahkeme, numara ise davan›n esas nu-
maras›d›r. Tevzi memuru, dava açan tarafa, tevzi ifllemi tamamland›¤›nda tevzi for-
munun bir örne¤ini verir. Bu belge, davan›n hangi mahkemeye veya hukuk daire-
sine gönderildi¤ini gösteren ve baflvuru sahibine verilen bir al›nd› belgesidir. Tev-
zi formu, da¤›t›m yap›lan mahkemenin ad›n›, dosyan›n esas numaras› ile esas nu-
maras›n›n verildi¤i tarih ve saati, dosya türünü, taraflar›n ad ve soyadlar›n›, dava-
n›n konusunu ve varsa iliflkili dosya numaras›n› içerir. Herhangi bir nedenle elek-
tronik ortamda ifllem yap›lamamas› halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve ifl-
lem fiziki ortamda yap›l›r. Elektronik sistem aç›ld›¤›nda fizikî ortamda yap›lan ifl-
lemler gecikmeksizin elektronik ortama aktar›l›r. Bu durumda dava, söz konusu
tutana¤›n düzenlendi¤i tarihte aç›lm›fl say›l›r. Dava, fiziksel ortamda mesai saati,
elektronik ortamda ise saat 00:00’a kadar aç›labilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 118. maddesinin 1. f›kras›n›n 1. cümlesi gere-
¤ince, dava, dava dilekçesinin kaydedildi¤i tarihte aç›lm›fl say›l›r. Dilekçenin kayde-
dildi¤i tarih ile harçlar›n yat›r›ld›¤› (ve duruma göre hâkim taraf›ndan havale yap›ld›-
¤›) tarihin ayn› olmas› halinde ortaya bir sorun ç›kmaz. Buna karfl›l›k, söz konusu ta-
rihlerin farkl› olmas› halinde, bunlardan hangisinin esas al›naca¤›nda tereddüt edile-
bilir. Nitekim, davan›n aç›lm›fl say›laca¤› tarih aç›s›ndan benzer bir düzenleme içeren
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu (m. 178) döneminde, sorun, Yarg›tay’›n birbi-
rinden farkl› kararlar›na konu teflkil etmifltir. Böylece ortaya ç›kan içtihat farkl›l›¤›,
6.2.1984 tarihli ‹çtihad› Birlefltirme Karar›yla (‹BK) giderilmifltir. Söz konusu ‹BK ge-
re¤ince, harca tâbi davalarda harc›n yat›r›ld›¤› tarih, harca tâbi olmayan davalarda ise
hâkimin dilekçeyi havale etti¤i tarih, davan›n aç›ld›¤› tarih olarak kabul edilir. Ancak,
harc›n yat›r›ld›¤› tarihten veya havale tarihinden sonraki bir tarihte davac› dilekçeyi
kaleme vermiflse ve kalem taraf›ndan bu durum belgelendirilebiliyorsa, dava harc›n
ödendi¤i veya havalenin yap›ld›¤› tarihte de¤il, dilekçenin kaleme verildi¤i tarihte
aç›lm›fl say›l›r. Böylece, davac›n›n, kendisine terettüp eden bütün ifllemleri tam ola-
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rak yapmas›ndan sonra, mahkeme kaleminde ortaya ç›kabilecek gecikmelerden et-
kilenmemesi esas› kabul edilmifltir. Sözü edilen bu ‹BK’n›n, davan›n aç›ld›¤› tarih
aç›s›ndan benzer bir düzenleme içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK m. 118,
I, c.1) döneminde de geçerli¤ini muhafaza etti¤i söylenebilir.

Dava aç›lmas› için gerekli olan harçlar›n, tebligat giderlerinin ve gider avans›n›n yat›r›l-
mamas›n›n sonuçlar›n› belirleyiniz ve karfl›laflt›r›n›z?

Dava Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler
Her ne kadar kanunî unsurlar› tafl›yan dava dilekçesi davan›n aç›lmas› bak›m›ndan
yeterli ise de, dilekçeye baz› belgelerin eklenmesi de gerekir. Eklenmesi gereken
bu belgelerin eklenmemesinin sonucu ise ayr›d›r. Buna göre:

1. Kanunî temsilciler, davan›n aç›l›p yürütülmesinin belli bir makam›n iznine
ba¤l› oldu¤u hâllerde izin belgelerini, tüzel kiflilerin organlar› ise temsil bel-
gelerini, dava veya cevap dilekçesiyle mahkemeye vermek zorundad›rlar;
aksi takdirde dava açamaz ve yarg›lamayla ilgili hiçbir ifllem yapamazlar. fiu
kadar ki, gecikmesinde sak›nca bulunan hâllerde mahkeme, kanunî temsilci-
lerin veya tüzel kiflilerin organlar›n›n, yukar›da belirtilen eksikli¤i gidermele-
ri flart›yla dava açmalar›na yahut davayla ilgili ifllem yapmalar›na izin verebi-
lir. ‹zin belgesinin al›nmas› için mahkemeye müracaat edilmesi gerekiyorsa
ilgiliye, müracaat› için kesin süre verilir. Bu süre içinde mahkemeye baflvu-
rulmas› hâlinde bu konuda karar verilinceye kadar beklenir. Süresi içinde
belgelerin ibraz edilmemesi veya mahkemeye baflvurulmamas› hâlinde, dava
aç›lmam›fl veya gerçeklefltirilen ifllemler yap›lmam›fl say›l›r (HMK m. 54).

2. Dava bir avukat (iradi temsilci arac›l›¤›yla aç›l›yorsa, avukat, noter taraf›n-
dan onaylanan ya da düzenlenen vekâletname asl›n› veya avukat taraf›ndan
onaylanm›fl asl›na uygun örne¤ini, dava yahut takip dosyas›na konulmak
üzere ibraz etmek zorundad›r. Kamu kurum ve kurulufllar›n›n avukatlar›na,
yetkili amirleri taraf›ndan usûlüne uygun olarak düzenlenip verilmifl olan
temsil belgeleri de geçerli olup, ayr›ca noterce onaylanmas›na gerek yoktur
(HMK m. 76). Vekâletnamesinin asl›n› veya onayl› örne¤ini vermeyen avu-
kat, dava açamaz ve yarg›lamayla ilgili hiçbir ifllem yapamaz. fiu kadar ki,
gecikmesinde zarar do¤abilecek hâllerde mahkeme, verece¤i kesin süre
içinde vekâletnamesini getirmek kofluluyla avukat›n dava açmas›na veya
usûl ifllemlerini yapmas›na izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname veril-
mez veya as›l taraf yap›lan ifllemleri kabul etti¤ini dilekçeyle mahkemeye
bildirmez ise dava aç›lmam›fl veya gerçeklefltirilen ifllemler yap›lmam›fl say›-
l›r (HMK m. 77, I).

3. Dava dilekçesinde gösterilen ve davac›n›n elinde bulunan belgelerin as›lla-
r›yla birlikte harç ve vergiye tâbi olmaks›z›n daval› say›s›ndan bir fazla dü-
zenlenmifl örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mah-
kemeye verilmesi ve baflka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de
bunlar›n bulunabilmesini sa¤lay›c› aç›klaman›n dilekçede yer almas› zorun-
ludur (HMK m. 121). Ön inceleme duruflmas›nda, taraflara, dilekçelerinde
gösterdikleri, ancak henüz sunmad›klar› belgeleri mahkemeye sunmalar›
veya baflka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amac›yla gereken
aç›klamay› yapmalar› için iki haftal›k kesin süre verilir. Bu hususlar›n veri-
len kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile da-
yanmaktan vazgeçilmifl say›lmas›na karar verilir (HMK m. 137,V).
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DAVANIN AÇILMASININ SONUÇLARI

Genel Olarak
Davan›n aç›lmas›n›n hem maddî hukuk hem de usûl hukuku bak›m›ndan sonuçla-
r› vard›r. Davan›n, esas itibariyle maddî hukuka göre taayyün eden hukukî iliflkiyi
esas almas› ve bu iliflkiden kaynaklanan hakk›n, sahibince (davac›), bu hakka ria-
yetle yükümlü olup bunu kendi iradesiyle yerine getirmekten kaç›nan kifliye (dava-
l›) karfl› mahkeme önünde ileri sürülmesinden ibaret olmas› karfl›s›nda, iliflkin oldu-
¤u maddî hukuk iliflkisi bak›m›ndan sonuç do¤urmas› do¤ald›r. Bunun yan›nda, da-
van›n aç›lmas›yla birlikte, ayn› zamanda bir usûl (yarg›lama) hukuku iliflkisi de bafl-
lat›lm›flt›r. Her fleyden önce, bu iliflkide yeni (ayr›) bir süje daha vard›r; bu süje, ta-
lep (uyuflmazl›k) hakk›nda karar verecek olan hâkimdir. Usûl hukuku iliflkisi her ne
kadar maddî hukuk iliflkisini esas alsa bile, ondan özellikle iki aç›dan farkl›d›r. Bun-
lardan birincisi, talebin muhatab›n›n art›k mahkeme olmas›, ikincisi ise talebin içe-
ri¤inin mahkemece verilebilecek karar›n içeri¤ine göre flekillendirilmesidir. Öte
yandan, davan›n aç›lmas›yla bafllayan usûl hukuku iliflkisi, usûl hukukuna iliflkin
hükümler çerçevesinde yürütülür ve sonuçland›r›l›r. Bu itibarla, davan›n aç›lmas›na
ba¤l› olarak, usûl hukuku bak›m›ndan da sonuçlar do¤maktad›r.

Davan›n aç›lmas›n›n hem maddî hukuk hem de usûl hukuku bak›m›ndan do-
¤urdu¤u sonuçlar›n ortaya ç›kmas› için, onun, kanuna göre aç›lm›fl kabul edildi-
¤i tarih (HMK m. 118, I, c.1) önemli olup, dava dilekçesinin daval›ya tebli¤ edil-
mifl olmas› gerekli de¤ildir. Tebli¤in gereklili¤i ve buna ba¤lanan sonuçlar ayr› bir
konudur.

Davan›n Aç›lmas›n›n Maddî Hukuk Bak›m›ndan Sonuçlar›
Davan›n aç›lmas›n›n maddî hukuk bak›m›ndan do¤urdu¤u sonuçlar, usûl hukuku-
nun de¤il, maddî hukukun konusudur. Her bir dava aç›s›ndan, o davan›n konusu-
nu teflkil eden hakk›n maddî hukuk yönüyle düzenlendi¤i hükümlerin öngördü¤ü
ayr› (özel) sonuçlar bir tarafa b›rak›lacak olursa, davan›n aç›lmas›n›n maddî hukuk
bak›m›ndan do¤urdu¤u sonuçlar, zamanafl›m›n›n kesilmesi ve hak düflürücü süre-
lerin korunmas›, baz› flah›svarl›¤› haklar›n›n malvarl›¤› hakk›na dönüflmesi, iyiniye-
tin ortadan kalkmas› ve daval›n›n temerrüde düflmesidir.

Zamanafl›m›n›n Kesilmesi ve Hak Düflürücü Sürenin Korunmas›
Davan›n aç›lmas› ile dava konusu alacak veya hak için zamanafl›m› kesilir (BK m.
133, II; TTK m. 662). Dava aç›lmas› ile kesilen zamanafl›m›, yarg›lama s›ras›nda iki
taraf›n yarg›lama ile ilgili her iflleminden ve hâkimin her karar ve iflleminden son-
ra tekrar kesilir (BK m. 136, I).

Alacakl›n›n müteselsil borçlulardan birine karfl› dava açmas›, zamanafl›m›n›n di-
¤er müteselsil borçlular hakk›nda da kesilmesi sonucunu do¤urur (BK m. 134, I).
K›smî dava aç›lmas› halinde, zamanafl›m›, sadece talep edilen alacak kesimi bak›-
m›ndan kesilir, talep edilmemifl olan alacak kesimi içinse ifllemeye devam eder.

Davan›n görevsizlik, yetkisizlik veya dilekçenin kanunî unsurlar›nda noksanl›k
gibi bir sebeple aç›lmam›fl say›lmas›na karar verilmesi hâlinde, dava aç›lmas›yla
meydana gelmifl olan zamanafl›m› kesilmesi art›k hükümsüz olur (zamanafl›m› hiç
kesilmemifl duruma döner). Ancak, bu arada zamanafl›m› süresi dolmuflsa, Borçlar
Kanununun 137. maddesi gere¤ince, davac›, dava açmak için, altm›fl günlük ek sü-
reden yararlan›r.
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Dava konusu hakk›n kullan›lmas›n›n hak düflürücü süreye tâbi oldu¤u hâller-
de, söz konusu hakk›n kullan›lmas› z›mn›nda dava aç›lmas›yla, ilgili hak düflürücü
süre korunmufl olur.

Baz› fiah›svarl›¤› Haklar›n›n Malvarl›¤› Hakk›na Dönüflmesi
Nafaka, manevi tazminat ve evlenmenin feshi gibi baz› flah›svarl›¤› haklar›, bu hak-
lar›n dava yoluyla ileri sürülmesi hâlinde, art›k malvarl›¤› hakk›na dönüflür. Bunun
sonucu olarak, söz konusu haklar› dava yoluyla kullanan (bu haklar› dava yoluy-
la ileri süren) kiflinin (davac›n›n) dava s›ras›nda ölmesi durumunda, onun mirasç›-
lar›, küllî halef s›fat›yla, ilgili davaya devam edilmesini isteyebilirler.

‹yiniyetin Ortadan Kalkmas›
Hukukî anlam›yla, bir fleyi bilmemek ve bilebilecek durumda olmamak olan iyini-
yet, davan›n aç›lmas› ve dava dilekçesinin daval›ya tebli¤ edilmesiyle ortadan kal-
kar (kötüniyete dönüflür). Çünkü, söz konusu tebligatla birlikte, art›k daval›, dava-
n›n konusunu oluflturan talepten haberdar olur. Örne¤in, Borçlar Kanununun 63.
maddesi gere¤ince, sebepsiz zenginleflme hâlinde, geri vermekle yükümlü olan ki-
fli, dava dilekçesinin kendisine tebli¤i an›nda ve bu sayede, daha önce bilmedi¤i
bir hususta bilgi sahibi oldu¤undan, art›k bu andan itibaren iyiniyetli oldu¤unu ile-
ri süremez.

Daval›n›n Temerrüde Düflmesi
Daval›n›n temerrüde düflmesi için ihtara gerek bulunan hallerde, daha önce bu ih-
tar yap›lmad›¤› için temerrüt gerçekleflmemiflse, dava aç›lmas› ve dava dilekçesinin
tebli¤i ile daval› temerrüde düfler. Zira, dava dilekçesinin tebli¤i bir tür ihtard›r.

Davan›n Aç›lmas›n›n Usûl Hukuku Bak›m›ndan Sonuçlar›
Maddî hukuka iliflkin talebin dava yoluyla ileri sürülmesi durumunda ayr› bir usûl
hukuku iliflkisi bafllamaktad›r. Bu usûlî iliflki sürecinde davan›n aç›ld›¤› an özel bir
önem tafl›makta ve bütün süreç bak›m›ndan önem tafl›yan baz› sonuçlar do¤ur-
maktad›r. Afla¤›da k›saca ele al›nan bu sonuçlar, esas itibariyle usûl hukuku tara-
f›ndan düzenlenmifltir.

Mahkemenin Davay› ‹nceleme Zorunlulu¤u
Davan›n aç›lmas›yla birlikte mahkemenin aç›lm›fl olan davay› inceleme ve karara ba¤-
lama zorunlulu¤u do¤ar. Zira, Anayasan›n 36. maddesinin ikinci f›kras› gere¤ince,
hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaç›namaz. Aksi takdir-
de hâkimin hukukî (tazminat), cezaî ve disiplin sorumlulu¤u söz konusu olabilir.

Derdestlik
Derdestlik, bir davan›n görülmekte olmas›d›r. Taraflar›, dava sebebi ve dava konu-
su ayn› olan bir dava yeniden aç›lamaz. Bu, olumsuz bir dava flart›d›r (HMK m.
114, I, 1). Aksi takdirde, ikinci kez aç›lan davada mahkeme, resen veya yarg›lama-
n›n her aflamas›nda ileri sürülecek itiraz üzerine, davan›n usûlden reddine karar
verir (HMK m. 115, II).

Dava fiartlar›n›n Davan›n Aç›ld›¤› Tarihe Göre Belirlenmesi
Dava flartlar›, kural olarak davan›n aç›ld›¤› tarihe göre belirlenir. Mahkeme, dava-
n›n bafl›nda, dava flartlar›n›n mevcut olup olmad›¤›n› resen araflt›rmakla yükümlü;
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hatta, bafllang›çtaki noksanl›k durumunda, bu husustaki karar›n› en geç ön incele-
me aflamas›nda vermek zorunda tutulmufltur (HMK m. 138; m. 140, I). Ancak, Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununun 115. maddesi gere¤ince, dava flart› noksanl›¤›n›n
giderilmesi mümkün ise, hâkim, bunun tamamlanmas› için kesin süre verir; bu sü-
re içinde dava flart› noksanl›¤› giderilmemiflse, davay› dava flart› yoklu¤u sebebiy-
le usûlden reddeder. Keza, dava flart› noksanl›¤›, mahkemece, davan›n esas›na gi-
rilmesinden önce fark edilmemifl, taraflarca ileri sürülmemifl ve fakat hüküm an›n-
da bu noksanl›k giderilmiflse, bafllang›çtaki dava flart› noksanl›¤›ndan ötürü, dava
usûlden reddedilemez.

‹htiyatî Tedbirin ve ‹htiyatî Haczin Korunmas›
Dava aç›lmadan önce, davac›, hakk›n› korumak için ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî ha-
ciz istemifl olabilir. E¤er böyle bir istek kabul edilerek, mahkemece, henüz dava-
n›n aç›lmam›fl oldu¤u bir esnada, ihtiyatî tedbire karar verilmiflse, tedbir talep eden
taraf›n en geç bu karar›n uygulanmas›n›n talep edildi¤i tarihten itibaren iki hafta
içinde esas hakk›ndaki davas›n› açmas› (HMK m. 397, I); ihtiyatî hacze karar veril-
miflse, lehine haciz karar› verilen taraf›n haczin tatbikinden, haciz g›yab›nda yap›l-
m›flsa haciz tutana¤›n›n kendisine tebli¤inden itibaren yedi gün içinde dava açma-
s› veya takip talebinde (haciz veya iflâs) bulunmas› (‹‹K m. 264, I) gerekir. Aksi
takdirde ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz karar› kendili¤inden kalkar. Belirtilen süre-
ler içinde ilgili davan›n aç›lm›fl olmas› halinde, söz konusu ihtiyatî tedbir ve ihtiya-
tî haciz kararlar›, davay› gören mahkemece kald›r›lmad›kça, hüküm kesinleflince-
ye kadar devam ederler (HMK m. 397, II).

Davay› Geri Alma Yasa¤›
Dava aç›ld›ktan sonra, davac›, daval›n›n aç›k r›zas› olmad›kça, davas›n› geri alamaz
(HMK m. 123). Davan›n geri al›nmas›, davac›n›n davas›n› takipten vazgeçmesinin
yollar›ndan biridir. Di¤er yollar, davan›n takipsiz b›rak›lmas› (duruflmaya gelme-
mesi) ve davadan feragat edilmesidir. Bunlar, birbirlerinden farkl› koflullar› ve ta-
mamen ayr› sonuçlar› olan yollard›r.

Davan›n geri al›nmas›nda, esas haktan feragat edilmemekte, bu hakka iliflkin
davan›n ileride yeniden (harç ödenerek) aç›lmas› mümkündür. Davan›n geri al›n-
mas›yla birlikte, dava aç›lmas›na ba¤l› olarak do¤mufl bulunan sonuçlar (iyiniyetin
ortadan kalkmas› ve temerrüt d›fl›nda) ortadan kalkar.

Buna karfl›l›k, davadan feragat edilmesi halinde dava konusu hak ayn› zaman-
da maddî hukuk aç›s›ndan da sona erdi¤inden, bu hakk›n bir daha dava yoluyla
ileri sürülebilmesi mümkündür.

Davac› usûlüne uygun olarak ça¤›r›ld›¤› halde duruflmaya gitmezse, daval›n›n
da davay› takip etmemesi üzerine, dosya ifllemden kald›r›l›r. Davac›n›n belli bir sü-
re içinde davan›n yenilenmesi talebinde bulunmamas› üzerine davan›n aç›lmam›fl
say›lmas›na karar verilir.

Davan›n geri al›nmas› yasa¤› davan›n aç›ld›¤› anda bafllar; bunun için dava di-
lekçesinin daval›ya tebli¤ edilmesine gerek yoktur. Davac›, hüküm kesinleflinceye
kadar, daval›n›n aç›k r›zas›yla, davas›n› geri alabilir.

Taraf›n ‹radî Olarak De¤ifltirilmesi Yasa¤›
Aksine özel bir kanun hükmü olmad›kça, dava aç›ld›ktan sonra davan›n taraf›nda ira-
di olarak de¤ifliklik yap›lmas›, ancak karfl› taraf›n aç›k r›zas› ile mümkündür. Ancak,
maddî bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kural›na ayk›r› olmayan taraf de¤iflik-
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karar›yla borçlunun
malvarl›¤› de¤erlerine el
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korumad›r. 



li¤i talebi, karfl› taraf›n r›zas› aranmaks›z›n hâkim taraf›ndan kabul edilir. Dava dilek-
çesinde taraf›n yanl›fl veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yan›lg›ya dayan›yor-
sa, hâkim karfl› taraf›n r›zas›n› aramaks›z›n taraf de¤iflikli¤i talebini kabul edebilir. Bu
durumda hâkim, davan›n taraf› olmaktan ç›kar›lan ve aleyhine dava aç›lmas›na sebe-
biyet vermeyen kifli lehine yarg›lama giderlerine hükmeder (HMK m. 124).

“Davan›n geri al›nmas›”, “davay› takipten vazgeçme” ve “davadan feragat” in hukukî so-
nuçlar›n› karfl›laflt›rarak farklar›n› belirtiniz.

CEVAP D‹LEKÇES‹

Cevap Dilekçesinin Verilmesi ve ‹çeri¤i
Dava dilekçesi, mahkeme taraf›ndan daval›ya tebli¤ edilir (HMK m. 122, c.1). Bu-
nun amac›, daval›n›n, kendisine karfl› aç›lm›fl bulunan davadan haberdar edilmesi-
dir. Davaya cevap vermek ve dava sürecinde kendisine tan›nm›fl olan hukukî din-
lenilme hakk› ile di¤er usûlî hak ve yetkileri kullanmak için öncelikle davadan (da-
yand›¤› vak›alar ve talep sonucu ile birlikte) tam olarak haberdar olmak gerekir.
Bunu sa¤laman›n en elveriflli yolu, dava dilekçesinin bir nüshas›n›n daval›ya teb-
li¤ edilmesidir.

Dava dilekçesi kendisine tebli¤ edilen daval›, aç›lm›fl olan davaya karfl› cevap-
lar›n› cevap dilekçesi (layihas›) ile mahkemeye bildirir. Daval›, bu cevap dilekçe-
sinde usûle ve esasa dair bütün itirazlar›n› bildirebilir. Usûle iliflkin itirazlardan
olan “ilk itirazlar” bak›m›ndan cevap dilekçesinin özel bir önemi vard›r. fiöyle ki,
cevap süresi içinde ve en geç cevap dilekçesiyle bildirilmeyen ilk itirazlar, daha
sonra ne hasm›n (davac›n›n) muvafakat›yla ne de ›slah yoluyla ileri sürülebilir
(HMK m. 131). Zira, söz konusu süre, ilk itirazlar bak›m›ndan hak düflürücü nite-
likte olup, mahkemece resen gözetilir. Buna karfl›l›k, dava flartlar›, taraflarca ileri
sürülmeseler dahi mahkemece yarg›laman›n her aflamas›nda resen dikkate al›na-
caklar›ndan, taraflar da davan›n her aflamas›nda bunlar› ileri sürülebilir. Buna kar-
fl›l›k, maddî hukuka iliflkin savunma sebeplerinin ikinci cevap layihas›yla da ileri
sürülebilmesi ve de¤ifltirilmesi mümkündür (karfl. HMK m. 141).

Daval›, cevap dilekçesini, davan›n aç›lm›fl oldu¤u mahkemeye verir. Cevap di-
lekçesine davac› say›s› kadar örnek eklenir. Cevap dilekçesinin örne¤i mahkeme
taraf›ndan davac›ya tebli¤ edilir. Cevap dilekçesi, havale edildi¤i tarihte verilmifl
say›l›r (HMK m. 126).

Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin daval›ya tebli¤inden itibaren
iki haftad›r. Ancak, durum ve koflullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde ha-
z›rlanmas›n›n çok zor yahut imkâns›z oldu¤u durumlarda, yine bu süre zarf›nda
mahkemeye baflvuran daval›ya, bir defaya mahsus olmak ve bir ay› geçmemek
üzere ek süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakk›nda verilen karar taraflara
derhal bildirilir (HMK m. 127).

Süresi içinde cevap dilekçesi vermemifl olan daval›, davac›n›n dava dilekçesin-
de ileri sürdü¤ü vak›alar›n tamam›n› inkâr etmifl say›l›r (HMK m. 128). Davac› ta-
raf, dilerse, cevaba cevap süresi içinde bir dilekçe vererek, söz konusu bu “inkâr
etmifl say›lma” sonucuna yönelik aç›klamalarda bulunabilir. Buna karfl›l›k, davac›-
n›n bu yola gitmedi¤i durumlarda, daval› için ikinci cevap süresinin ifllemeye bafl-
lamas› ve ikinci cevap dilekçesinin verilmesi mümkün olamayaca¤›ndan, art›k da-
val› için cevaplar›n› ikinci cevap dilekçesiyle ileri sürebilme yahut de¤ifltirebilme
veya tamamlayabilme imkân› hiç do¤mayacakt›r.
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‹lk ‹tiraz: Dava flartlar›
yan›nda, yine usûl hukukuna
iliflkin olan fakat hâkim
taraf›ndan resen
gözetilemeyen, ancak daval›
taraf›ndan aç›kça ve
usûlüne uygun olarak ileri
sürülmesi halinde davan›n
esas›na girilmesine engel
olan flartlara ilk itiraz
denilmektedir. Örne¤in yetki
ve tahkim itiraz›.  ‹lk
itirazlar, daval› taraf›ndan,
en geç cevap dilekçesiyle
birlikte ileri sürülmelidir.



Hukuk Muhakemeleri Kanununun 129. maddesi gere¤ince, cevap dilekçesi
afla¤›daki unsurlardan oluflur:

1. Mahkemenin ad›,
2. Davac› ile daval›n›n ad›, soyad› ve adresleri; daval› yurt d›fl›nda ise aç›lan

dava ile ilgili ifllemlere esas olmak üzere yurt içinde gösterece¤i bir adres, 
3. Daval›n›n Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›,
4. Varsa, taraflar›n kanuni temsilcilerinin ve davac› vekilinin ad›, soyad› ve ad-

resleri,
5. Daval›n›n savunmas›n›n dayana¤› olan bütün vak›alar›n s›ra numaras› alt›n-

da aç›k özetleri,
6. Savunman›n dayana¤› olarak ileri sürülen her bir vak›an›n hangi delillerle is-

pat edilece¤i,
7. Dayan›lan hukukî sebepler,
8. Aç›k bir flekilde talep sonucu,
9. Daval›n›n veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzas›.
Dava dilekçesinin unsurlar›na iliflkin olarak yukar›da yap›lan aç›klamalar, ce-

vap dilekçesinin unsurlar› bak›m›ndan da k›yasen geçerlidir. Bununla birlikte, iflin
niteli¤inden kaynaklanan baz› farkl›l›klar mevcuttur. Örne¤in, cevap dilekçesinin
verildi¤i s›rada art›k davan›n aç›ld›¤› mahkeme biliniyor oldu¤undan, dilekçenin
do¤rudan bu mahkemeye muhatap olarak yaz›lmas› gerekir.

Daval›n›n savunmas›n›n dayana¤› olan vak›alar›n s›ra numaras› alt›nda aç›k
özetleri yaz›l›rken, dava dilekçesinde ileri sürülmüfl olan vak›alar› karfl›layan ve
böylece davac›n›n iddia etti¤i sonuca ulaflmas›na engel olacak nitelikteki vak›alar
ileri sürülmelidir. Bundan daha önce, daval›, (varsa) usûle iliflkin savunma sebeple-
ri olan dava flartlar› ve ilk itirazlar aç›s›ndan tespit etti¤i noksanl›klar› bildirmelidir.

Daval›n›n esasa iliflkin savunma sebebi olarak cevap dilekçesinde ileri sürebi-
lece¤i vak›alar iki grupta mütalâa edilir. Bunlar, def’iler ve itirazlard›r. Def’i, do¤-
mufl bulunan bir borcu sona erdirmemekle birlikte, onu ifadan kaç›nma konusun-
da borçluya imkân veren hususlard›r (örne¤in, zamanafl›m› ve ödemezlik def’i gi-
bi). Buna karfl›l›k itiraz, hakk›n do¤umuna engel olan ve do¤mufl bulunan hakk›
sona erdiren vak›alard›r (örne¤in, ehliyetsizlik, geçerlik flekline riayetsizlik, borcun
ifas› gibi). Bu ay›r›m›n en önemli etkisi, bu savunma sebeplerinin hâkim taraf›ndan
nas›l dikkate al›naca¤› aç›s›ndan ortaya ç›kar. Buna göre, def’iler ancak buna da-
yanan tarafça aç›kça ileri sürülmüflse hâkim taraf›ndan dikkate al›nabilirken; itiraz-
lar, usûlüne uygun olarak dava dosyas›na girmifl bulunmalar› ve böylece dava
dosyas›ndan anlafl›lmalar› hâlinde, hâkim taraf›ndan resen gözetilirler.

Cevap dilekçesinin kanunî unsurlar›nda noksanl›k bulunmas›n›n yapt›r›m›, Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununun 130. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, nok-
sanl›¤›n, yukar›daki s›ralama (numaraland›rma) çerçevesinde, 1, 2, 3, 4 ve 9 numa-
ralarda belirtilenlerden birine iliflkin olmas› halinde, mahkeme, bunun giderilmesi
için bir haftal›k süre verir; eksikli¤in bu süre zarf›nda da giderilmemesi hâlinde ce-
vap dilekçesi verilmemifl say›l›r.

Dava dilekçesine eklenmesi gereken belgelere iliflkin yukar›da yap›lan aç›kla-
malar, cevap dilekçesi bak›m›ndan da geçerlidir.

Cevap dilekçesinde daval› tarafça ileri sürülebilecek olan talep sonucu kural
olarak davan›n reddidir. Ancak, daval›, cevap dilekçesinde davay› k›smen yahut
tamamen kabul de edebilir. 

Daval› taraf, cevap layihas›nda, davac› tarafa karfl› bir karfl› dava da açabilir.
E¤er daval› bu yolu seçmiflse, karfl› davan›n konusunu teflkil eden talebinin daya-
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na¤› olan vak›alar› da cevap dilekçesinin “savunman›n dayana¤›n› teflkil eden va-
k›alara” iliflkin k›sm›nda, karfl› davan›n talep sonucunu ise cevap dilekçesinin ta-
lep sonucu k›sm›nda bildirebilir. Hiç flüphesiz, karfl› davan›n, cevap süresi içinde,
ayr› bir dilekçeyle aç›lmas› da mümkündür (HMK m. 133, I).

Cevap Dilekçesi Verilmesinin ve Verilmemesinin
Sonuçlar›
Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu, henüz cevap süresi dolmam›fl olsa bile, da-
val›n›n, art›k ilk itirazlar›n› (HMK m. 116) ileri sürememesidir (HMK m. 131). Bu-
na karfl›l›k, cevap süresinin henüz dolmad›¤› hallerde, daval›n›n, kalan süre zarf›n-
da esasa iliflkin savunma sebeplerini geniflletebilip de¤ifltirebilmesinin mümkün
olup olmad›¤› hususunda Kanunda bir aç›kl›k yoktur. Ancak, ilk itirazlar›n ileri sü-
rülmesi bak›m›ndan aç›kça yasaklama getirilirken, esasa yönelik savunmalar bak›-
m›ndan bu yola gidilmemifl olmas› karfl›s›nda, bunun mümkün oldu¤u sonucuna
ulafl›lmal›d›r.

Süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu ise, Hukuk Muhakemele-
ri Kanununun 128. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, süresi içinde cevap di-
lekçesi vermemifl olan daval›, davac›n›n dava dilekçesinde ileri sürdü¤ü vak›alar›n
tamam›n› inkâr etmifl say›l›r. Di¤er bir ifadeyle, cevap dilekçesi verilmemesinin so-
nucu, daval›n›n cevap dilekçesi verip bu dilekçede, davac›n›n dava dilekçesiyle
ileri sürdü¤ü hakk› aç›kça inkâr etmesiyle ayn›d›r. ‹nkâr, davac› tarafça ileri sürü-
len hakk›n hiç do¤mad›¤› yahut art›k mevcut olmad›¤›n›n iddia edilmesidir.

Süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesinin inkâr say›lmas› karfl›s›nda, davac›,
bu inkâr sadedinde cevaba cevap vermek isterse, bu mümkün olmal›d›r. Ancak,
davac›n›n bu yolu tercih etmesi, kendisi aç›s›ndan olumsuz sonuç do¤urabilir. fiöy-
le ki, cevap dilekçesi vermeyen daval›, bu defa ikinci cevap dilekçesi verebilme ve
bu yolla (esasa yönelik) bütün savunmalar›n› ileri sürebilme imkân›n› elde etmifl
olur. Herhâlde, cevap dilekçesi vermeyen daval›, inkâr çerçevesinde kalan (inkâr›
gerekçelendiren) vak›alar› ileri sürebilmelidir.

Karfl› Dava Aç›lmas›
Daval›n›n cevap süresi içinde savunma olarak baflvurabilece¤i yollardan birisi de,
karfl› dava açmakt›r. Karfl› dava, aç›lm›fl bir davada, daval›n›n, cevap süresi içinde
verdi¤i cevap dilekçesinde veya ayn› süre zarf›nda verece¤i ayr› bir dilekçeyle, da-
vac›ya karfl› olan bir talebinin bu davada hükme ba¤lanmas›n› ileri sürmesidir.

Karfl› davan›n aç›labilmesinin koflullar›, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 132.
maddesinin 1. f›kras›nda düzenlenmifltir. Buna göre, karfl› dava aç›labilmesi için:

1. As›l davan›n aç›lm›fl ve hâlen görülmekte olmas›,
2. Karfl› davada ileri sürülecek olan talep ile as›l davada ileri sürülen talep ara-

s›nda takas veya mahsup iliflkisinin bulunmas› yahut bu davalar aras›nda
ba¤lant›n›n mevcut olmas›, flartt›r.

Belirtilen bu flartlar gerçekleflmeden karfl› dava aç›lacak olursa, mahkeme, ta-
lep üzerine yahut resen, karfl› davan›n as›l davadan ayr›lmas›na; gerekiyorsa dos-
yan›n görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. Herhâlde, karfl› davaya kar-
fl›, dava aç›lamaz (HMK m. 132, II-III).

Karfl› dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayr› bir dilekçe
verilmek suretiyle aç›l›r. Süresinden sonra karfl› dava aç›lmas› hâlinde, mahkeme
davalar›n ayr›lmas›na karar verir (HMK m. 133).
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TARAFLARIN ‹K‹NC‹ D‹LEKÇELER‹
Yaz›l› yarg›lama usûlünde, taraflar›n iddia ve savunmaya iliflkin talepleri ile bu ta-
leplerinin dayana¤› olan vak›alar›n davan›n bafl›nda tam olarak ortaya konulabil-
mesini sa¤lamak amac›yla, her iki tarafa da ikinci bir dilekçe verme imkân› tan›n-
m›flt›r. Bu sayede, davac›, daval›n›n cevap dilekçesinde ileri sürdü¤ü savunma se-
bepleri ile sahip oldu¤u belgeleri ö¤rendikten sonra kendi durumunu de¤erlendi-
rerek verece¤i cevaba cevap dilekçesinde iddias›n› revize edebilecek yahut dava-
l›n›n ileri sürdü¤ü savunma sebeplerine (örne¤in zamanafl›m›) karfl› ileri sürebile-
ce¤i itirazlar›n› dile getirebilecektir. Keza, daval› taraf da, ikinci cevap dilekçesiy-
le, (ilk) cevap dilekçesinde ileri sürmeyi ihmal etti¤i veya gerekli bulmad›¤› savun-
ma sebeplerini tamamlayabilecek yahut kendisinin cevaplar›na karfl› davac›n›n ge-
tirdi¤i itirazlar›n do¤ru olmad›¤›na iliflkin aç›klamalar›n› sunabilecektir. Böylelikle
taraflar, birbirlerine karfl› ileri sürebilecekleri bütün iddia ve savunma sebepleri ile
birbirlerinin ellerindeki delillerden karfl›l›kl› olarak haberdar olacak ve ön incele-
me duruflmas›na tam bir haz›rl›kla ç›kabileceklerdir. Bu do¤rultuda, davac›, cevap
dilekçesinin kendisine tebli¤inden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi;
daval› da davac›n›n cevab›n›n kendisine tebli¤inden itibaren iki hafta içinde ikin-
ci cevap dilekçesi verebilir. Davac›n›n cevaba cevap, daval›n›n da ikinci cevap di-
lekçesi hakk›nda, dava ve cevap dilekçelerine iliflkin hükümler, niteli¤ine ayk›r›
düflmedi¤i sürece k›yasen uygulan›r (HMK m. 136).

Daval›n›n süresi içinde cevap dilekçesi vermemesinin sonuçlar›n› maddî hukuka ve usûl
hukukuna iliflkin savunmalar bak›m›ndan, çeflitli ihtimallere göre de¤erlendiriniz?

‹DD‹A VE SAVUNMANIN GEN‹fiLET‹LMES‹ VE
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ YASA⁄I

Yasa¤›n Kapsam›
Medenî usûl hukukumuz, yarg›laman›n düzen içinde sürdürülmesi, gereksiz za-
man, emek ve para kayb›na yer verilmemesi amac›yla, taraflar›n iddia ve savunma-
lar› ile bunlar›n dayana¤› olan vak›alar›n belli bir yarg›lama kesitine kadar ileri sü-
rülmesini aramaktad›r. Ayn› zamanda teksif ilkesinin de bir gere¤i olan durum,
hem davac› hem de daval› bak›m›ndan söz konusudur.

Taraflar›n iddia ve savunmalar› ile bunlar›n dayana¤› olan vak›alar›n belli bir
yarg›lama kesitine kadar mahkemeye sunulmas›n› sa¤lamaya yönelik olarak Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununun öngördü¤ü kurum, iddia ve savunman›n geniflle-
tilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤›d›r (HMK m. 141).

Taraflar›n davada ileri sürdükleri iddia ve savunmalar› belli taleplere (sonuçla-
ra) iliflkindir ve bu taleplerin dayana¤› olan soyut hukuk kurallar› (hukukî sebep),
söz konusu sonucu belli koflullara ba¤lam›flt›r. ‹flte, hakk›nda mahkemece karar
verilecek olan somut talepler ile bu taleplerin dayana¤›n› teflkil eden vak›alar›n ne-
lerden ibaret bulundu¤unu hususunda, hem mahkemenin hem karfl›l›kl› olarak da-
van›n taraflar›n›n, davan›n bafl›nda bilgilendirilmesi istenmifltir. Bu, davan›n düzen
içinde sürdürülmesi, taraflarca ve mahkemece yap›lan usûl ifllemlerinin daha son-
ra beyhude yap›lm›fl durumuna düflürülmemesi için çok önemlidir.

Buna göre, davac›, talebini ve bunun dayana¤› olan vak›alar›, dava dilekçesiy-
le mahkemeye iletebilir. Bu dilekçede ileri sürmedi¤i talep ve vak›alar› ise, cevaba
cevap dilekçesinde mahkemeye serbestçe sunabilir. Bu çerçevede, talep sonucu-
nu artt›rabilir (iddias›n› geniflletebilir), de¤ifltirebilir; keza, talebini dayand›rd›¤› va-
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Teksif ‹lkesi: Bu ilkeye göre
taraflar iddia ve
savunmalar›n› belirli bir
usûl kesiti çinde ileri sürmek
zorundad›rlar. Bu usûl
kesitinden sonra ileri
sürülen iddia ve
savunmalar, kural olarak,
mahkemece kabul edilmez.
Teksif ilkesi davan›n
yo¤unlaflt›r›lmas›n›
sa¤layarak, usûl
ekonomisine (davalar›n
makul süre içinde ve en az
masrafla çözülmesine)
katk›da bulunur.



k›alar› de¤ifltirebilir ve bunlara ilaveler yapabilir (iddias›n› geniflletebilir ve de¤iflti-
rebilir). Ayn› flekilde daval› da, savunmas›n› dayand›rd›¤› vak›alar› cevap dilekçe-
sinde ileri sürebildi¤i gibi, bunlar›, verece¤i ikinci cevap dilekçesinde, de¤ifltirebi-
lir (savunmas›n› de¤ifltirebilir) yahut bunlara ilave baflka savunma sebepleri ileri
sürebilir (savunmas›n› geniflletebilir).

Ancak, ikinci dilekçeler (davac› bak›m›ndan cevaba cevap, daval› bak›m›ndan
ise ikinci cevap) verildikten sonra, art›k taraflar taleplerini ve bunlar›n dayana¤›
olan vak›alar›, kural olarak de¤ifltiremez ve artt›ramazlar. Bu yasa¤a, iddian›n ve sa-
vunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤› ad› verilmektedir (HMK m. 141).

Davac› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde iddian›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi ya-
sa¤› olarak nitelendirilen bu yasa¤›n kapsam›na, dava dilekçesinin unsurlar›ndan:

• HMK m. 119, I, ¤’de yer alan “talep sonucu” ile,
• HMK m. 119, I, e’de yer alan “davac›n›n iddias›n›n dayana¤› olan bütün

vak›alar”
girer. Buna göre, davac›n›n söz konusu bu kapsam› de¤ifltirmesi yahut artt›rma-

s›, cevaba cevap layihas›ndan sonra, kural olarak yasakt›r.
Buna karfl›l›k, daval› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, savunman›n geniflletil-

mesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤› olarak nitelendirilen bu yasa¤›n kapsam›na, daval›-
n›n savunma sebebi olarak ileri sürebilece¤i vak›alardan sadece def’iler girer. Esas
itibariyle daval›n›n savunma sebepleri iki kategoride mütalaa edilir. Usûle iliflkin
savunma sebeplerinden ilk itirazlar ve dava flartlar›n›n ileri sürülmesi tamamen
farkl› düzenlemelere tâbidir. Esasa iliflkin savunma sebeplerinden “itirazlar” ise,
usûlüne uygun olarak dava dosyas›na girmifl bulunmalar› ve böylece dava dosya-
s›ndan anlafl›lmalar› hâlinde, hâkim taraf›ndan resen gözetilirler. O halde, geriye
sadece “def’iler” kalmaktad›r ki, bunlar, dava dosyas›ndan anlafl›lsa dahi, hâkim
taraf›ndan resen dikkate al›nmazlar.

Dava flartlar› ve ilk itirazlar gibi, deliller de hiçbir dava türünde ve yarg›lama
usûlünde, iddian›n ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤› kapsa-
m›nda de¤ildir. Zira, delillerin ileri sürülme süresi ile bu süreye riayet edilmemesi-
nin yapt›r›m› ayr›ca düzenlenmifltir.

Öte yandan, iddian›n veya savunman›n dayand›¤› sebeplerin azalt›lmas› ve da-
ralt›lmas›, tasarruf ilkesi (HMK m. 24, III) ve taleple ba¤l›l›k ilkesi (HMK m. 26, I)
çerçevesinde, kural olarak, her zaman mümkün olup, bu durum yasak kapsam›na
girmez. Dolay›s›yla, davac› iddias›n›, daval› ise savunmas›n› dayand›rd›¤› vak›alar›
her zaman azaltabilir ve daraltabilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus,
davac›n›n, iddias›n›n (talebinin) bizatihi kendisini (talep sonucunu) daraltmas› bir
baflka yasak kapsam›na girer, ki o da davan›n geri al›nmas› yasa¤›d›r (HMK m.
123). Buna göre, davac›, hüküm kesinleflinceye kadar, ancak daval›n›n aç›k r›zas›
ile davas›n› geri alabilir. Buna karfl›l›k, talep sonucunun azalt›lmas› yahut daralt›l-
mas› feragat anlam›nda yap›lacaksa, davadan k›smen yahut tamamen feragat edil-
mesi yarg›laman›n her aflamas›nda (hüküm kesinleflinceye kadar) mümkün olup,
ne karfl› taraf›n onay›na ne de hâkimin iznine ba¤l›d›r (HMK m. 307, m. 310).

Meriç, N. (2011). Medenî Yarg›lama Hukukunda Tasarruf ‹lkesi, Ankara. 

‹ddian›n ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤› sadece taraflar-
ca haz›rlama ilkesinin (HMK m. 25; m. 26) geçerli oldu¤u davalarda söz konusu-
dur. Buna karfl›l›k, kamu düzenini ilgilendirdi¤i için, kanun taraf›ndan, resen arafl-
t›rma ilkesinin geçerli olmas› benimsenen davalarda hâkim taleple ba¤l› olmad›¤›
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Tasarruf ‹lkesi: Bu ilke,
medenî yarg›lama
hukukunda, bir mahkemenin
davaya ancak taraflardan
birinin talebi üzerine
bakabilece¤ini, taraflar›n
dava açmak, davay› takip
etmek ve sona erdirmek
bak›m›ndan serbest
olduklar› anlam›na gelir. Bu
ilke gere¤ince, kanunda
aç›kça belirtilmedikçe,
kimse kendi lehine olan bir
davay› açmaya ve hakk›n›
talep etmeye zorlanamaz. Bu
ilke kapsam›nda davac›
taraf davas›n› geri alabilir
veya davas›ndan feragat
edebilir yahut talep
sonucunu daraltabilir. 
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gibi, bütün iddia ve savunma sebeplerini de resen gözetebilece¤inden, taraflar›n
da bu yönlere dair yeni talep ve iddialar› yasak kapsam›na girmez.

‹ddia ve savunman›n de¤ifltirilmesi ve geniflletilmesi yasa¤›n›n kapsam›na giren ve girme-
yen hususlar› belirleyiniz.

Yasa¤›n Bafllad›¤› An
‹ddian›n ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤›, ikinci dilekçelerin
verilmesiyle bafllar (HMK m. 141, I, c. 1). Buna göre, davac› aç›s›ndan cevaba ce-
vap, daval› aç›s›ndan ise ikinci cevap dilekçesinin verilmesiyle birlikte yasak bafl-
lar. Ancak, taraflar›n ikinci dilekçe vermelerinin mümkün olamad›¤› hallerde, ya-
sak daha önce bafllayacakt›r. fiöyle ki, daval›n›n hiç cevap dilekçesi vermemesi
durumunda, bunun kendisi aç›s›ndan sonucu, davac›n›n ileri sürdü¤ü hakk› inkâr
etmifl say›lmas›d›r (HMK m. 128). E¤er davac› bu inkâr (say›lma) sadedinde, bu-
nu cevap olarak kabul edip, cevap süresinin sona ermesinden itibaren iki hafta
(HMK m. 136, I) dolduktan sonra cevaba cevap vermezse, kendisi (davac›) aç›s›n-
dan dava dilekçesini vermifl oldu¤u anda, daval› aç›s›ndan ise (kullanmad›¤›) ce-
vap süresi doldu¤u anda bafllam›fl olacakt›r. Buna karfl›l›k, davac›n›n, verilmeyen
cevap dilekçesinin inkâr say›lma sonucunu esas alarak cevaba cevap vermesi du-
rumunda, cevap dilekçesi vermemifl olan daval›, bu defa ikinci cevap dilekçesi
verebilme ve bu yolla (esasa yönelik) bütün savunmalar›n› ileri sürebilme imkâ-
n›n› elde etmifl olur.

Herhâlde, taraflardan birisi ön inceleme duruflmas›na mazeretsiz olarak gel-
mezse, layihalar teatisi aflamas›ndaki duruma bak›lmaks›z›n, gelen taraf›n iddias›n›
veya savunmas›n› geniflletebilmesi yahut de¤ifltirebilmesi mümkündür (HMK m.
141, I, c. 2).

Üstünda¤. S. (1967). ‹ddia ve Müdafaan›n De¤ifltirilmesi Yasa¤›, ‹stanbul. 

Yasa¤› Aflman›n Yollar›
‹ddian›n ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤› kamu düzenini ilgi-
lendiren bir konu de¤ildir. Bu sebeple, kanun, bir taraftan yasa¤›n hâkim taraf›n-
dan resen gözetilmesini öngörmüfl, di¤er taraftan da yasa¤›n afl›labilmesinin yolla-
r›n› düzenlemifltir. Söz konusu yollar iki tanedir. Bunlar, karfl› taraf›n aç›k muvafa-
kat› ve ›slaht›r.

Karfl› Taraf›n Muvafakat›
Davan›n taraflar›ndan birinin iddias›n› veya (duruma göre) savunmas›n› de¤ifltir-
mesi yahut geniflletmesi karfl› taraf›n muvafakat›yla her zaman mümkündür (HMK
m. 141, I, c. 1, II). Bu muvafakat›n aç›k, kay›ts›z ve flarts›z olmas› gerekir. Aç›k ol-
ma gereklili¤i kanunda özellikle vurgulanm›flt›r. Dolay›s›yla, geniflletme yahut de-
¤ifltirme olarak nitelendirilebilecek bir davran›fla karfl› susma z›mnî muvafakat ola-
rak de¤erlendirilip yeterli bulunamaz. Kay›ts›z ve flarts›z olmak ise, usûl ifllemleri-
nin kural olarak tâbi bulunduklar› bir ilkedir. ‹ddian›n ve savunman›n geniflletilme-
si durumuyla karfl›laflan hâkimin, davay› ayd›nlatma (HMK m. 31) ile davay› sevk
ve idare (HMK m. 32) görevleri çerçevesinde, muvafakat› bulunup bulunmad›¤›n›
karfl› tarafa sormas›, ald›¤› cevaba göre davay› sürdürmesi gerekir.
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Hâkimin Davay› Sevk ve
‹dare Etmesi: Medenî
yarg›lama hukukunda, dava
hâkim taraf›ndan sevk ve
idare edilir. Zira, yarg›lama
sadece taraflar› ilgilendiren
bir süreç olmay›p, dava
aç›lmas›yla birlikte ortaya
ç›kan usûl hukuku iliflkisinin
taraflar›ndan biri, kamusal
bir organ olan mahkemedir.
Bu nedenle, hâkim,
yarg›lama düzeninin
bozulmamas› ve sa¤l›kl›
flekilde yütürülebilmesi için
gerekli her tür tedbiri
alabilir. Duruflma günlerinin
belirlenmesi, taraflara belirli
ifllemleri yapmalar› için süre
verilmesi, yaz›flmalar›n
yürütülmesi gibi ifllemler bu
yetkisinin kullan›lmas›na
örnektir. 



Davan›n Islah›
‹ddian›n veya savunman›n geniflletilmesi yahut de¤ifltirilmesi kapsam›ndaki bir ifl-
lemin yap›lmas›na karfl› taraf›n aç›k muvafakatinin sa¤lanamad›¤› hallerde, bunu
yapabilmenin tek yolu ›slaht›r. Islah, davada, taraflardan her birinin bütün dava sü-
resince sadece bir defa baflvurabilecekleri bir imkând›r (HMK m. 176) ve ancak
tahkikat›n sona ermesine kadar yap›labilir (HMK m. 177, I).

Islah, bu yolla yap›lmak istenen ifllemin mahkemeye bildirilmesiyle olur. Bu
bildirimin duruflma esnas›nda sözlü veya yaz›l› olarak, duruflma d›fl› zamanlarda
ise yaz›l› olarak yap›lmas› mümkündür. Karfl› taraf duruflmada haz›r de¤ilse veya
›slah talebi duruflma d›fl›nda yap›l›yorsa, bu yaz›l› talep veya tutanak örne¤i, haber
vermek amac›yla karfl› tarafa bildirilir (HMK m. 177, II). Öte yandan, ›slah›n geçer-
li olmas› için, ›slah eden taraf›n, ›slah sebebiyle geçersiz hâle gelen ifllemler için
yap›lan yarg›lama giderleri ile karfl› taraf›n u¤rad›¤› ve u¤rayabilece¤i zararlar› kar-
fl›lamak üzere hâkimin takdir edece¤i teminat›, bir hafta içinde, mahkeme vezne-
sine yat›rmas› gerekir. Aksi hâlde, ›slah yap›lmam›fl say›l›r (HMK m. 178, I). Karfl›
taraf›n zarar›n›n kesin olarak tespit edilmesinden sonra, mahkeme veznesine yat›-
r›lan miktar eksikse tamamlatt›r›l›r, fazlaysa iade edilir (HMK m. 178, II).

Islah›n iki türü öngörülmüfltür. Bunlardan biri davan›n tamamen ›slah›, di¤eri
ise davan›n k›smen ›slah›d›r. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, hangi hallerde tama-
men ›slah›n, hangi hallerde ise k›smen ›slah›n söz konusu olaca¤› düzenlemeksi-
zin, sadece bu hallerde yap›lacak olan ifllemleri ve bunlara ba¤lanan sonuçlar› dü-
zenlemifltir.

Davac›n›n iddias›n› (talep sonucunu) veya bunu dayand›rd›¤› vak›alar›n tama-
m›n› de¤ifltirdi¤i hallerde davan›n tamamen ›slah›, iddian›n veya savunman›n de-
¤ifltirilmesi yahut geniflletilmesi kapsam›na giren di¤er bütün hallerde ise davan›n
k›smen ›slah› söz konusu olur. Dolay›s›yla, davan›n tamamen ›slah›n› sadece da-
vac› taraf, k›smen ›slah› ise hem davac› hem de daval› yapabilir. Daval›n›n yapaca-
¤› ›slah, her hâlükarda k›smî ›slaht›r.

Davas›n› tamamen ›slah etti¤ini bildiren davac›, bu bildirimden itibaren bir haf-
ta içinde, yeni bir dava dilekçesi vermek zorundad›r. Aksi hâlde, ›slah hakk› kulla-
n›lm›fl say›l›r ve ›slah hiç yap›lmam›fl gibi davaya devam edilir (HMK m. 180). Bu-
na karfl›l›k, k›smen ›slaha baflvuran tarafa, ›slah etti¤i usûl ifllemini yapmas› için bir
haftal›k süre verilir. Bu süre içinde ›slah edilen ifllem yap›lmazsa, ›slah hiç yap›l-
mam›fl gibi davaya devam edilir (HMK m. 181).

Islah›n geçerli olarak yap›lmas› durumunda dava art›k ›slah ölçüsünde de¤ifltiril-
mifl olur. Bundan sonra, davaya, yeni yahut de¤ifltirilmifl ve artt›r›lm›fl iddia ve savun-
malar veyahut bunlar›n dayana¤›n› teflkil eden vak›alar dikkate al›narak devam olu-
nur. Dolay›s›yla, de¤ifltirilmeden önceki talep ve vak›alarla ilgili olarak yap›lm›fl bü-
tün usûl ifllemleri art›k yap›lmam›fl say›l›r. Ancak, ikrar, tan›k ifadeleri, bilirkifli rapor
ve beyanlar›, keflif ve isticvap tutanaklar›, yerine getirilmifl olan veya henüz yerine ge-
tirilmemifl olmakla beraber, karfl› taraf›n yerine getirece¤ini ›slahtan önce bildirmifl ol-
mas› kofluluyla, yeminin teklifi, reddi veya iadesi ›slah ile geçersiz k›l›namaz. Bunun-
la birlikte, ›slahtan sonra yap›lacak tahkikat sonucuna göre, bu ifllemlerin göz önün-
de tutulmas› gerekmiyorsa, bunlar da yap›lmam›fl say›l›r HMK m. 179).

Islah›n davay› uzatmak veya karfl› taraf› rahats›z etmek gibi kötüniyetli düflün-
celerle yap›ld›¤› deliller veya belirtilerle anlafl›l›rsa, mahkeme, ›slah› dikkate alma-
dan karar verir. Ayr›ca hâkim, kötüniyetle ›slaha baflvuran›, karfl› taraf›n bu yüzden
u¤rad›¤› bütün zararlar›n› ödemeye ve beflyüz Türk Liras›ndan beflbin Türk Liras›-
na kadar disiplin para cezas›na mahkûm eder (HMK m. 182).

110 Medenî  Usûl  Hukuku



Y›lmaz, E. (2010). Medenî Yarg›lama Hukukunda Islah, Ankara. 

ÖN ‹NCELEME
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, davan›n bafl›nda, yarg›lama kesitlerinden lâyihalar
teatisi (dilekçelerin karfl›l›kl› verilmesi veya bunlar için öngörülen sürelerin geçme-
si) aflamas›ndan sonra ve tahkikattan önce gelmek üzere, ön inceleme ad›n› verdi-
¤i yeni bir yarg›lama kesiti (aflamas›) öngörmüfltür. Öyle ki, bu aflama tamamlan-
madan ve gerekli kararlar al›nmadan, tahkikata geçilemez ve tahkikat için oturum
günü verilemez (HMK m. 137, II). Ancak, lâyihalar aflamas›nda ortaya ç›kan durum
itibariyle dava flartlar› ve ilk itirazlar sebebiyle hâkimin dosyadan el çekmesini
gerektiren bir karar vermesi gerekiyorsa (örne¤in görevsizlik ve yetkisizlik karar›
gibi), hâkim bu karar› ön inceleme duruflmas› yapmadan önce de (dosya üzerin-
den) verebilir. E¤er hâkim, ilgili karar› vermeden önce taraflar› ayr›ca sözlü olarak
da dinlemek isterse, bu ön inceleme duruflmas›nda yapabilir (HMK m. 138).

Ön incelemenin mutlaka duruflmal› olarak yap›lmas› gerekir. Buna göre, mah-
keme, dilekçelerin karfl›l›kl› verilmesinden ve dava flartlar› ile ilk itirazlar hakk›n-
daki incelemeyi tamamlad›ktan sonra, ön inceleme için bir duruflma günü tespit
ederek taraflara bildirir. Ç›kar›lacak davetiyede, duruflma davetiyesine ve sonuçla-
r›na iliflkin di¤er hususlar yan›nda, taraflara sulh için gerekli haz›rl›¤› yapmalar›,
duruflmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yarg›lamaya devam etmek iste-
mesi durumunda, gelmeyen taraf›n yoklu¤unda yap›lan ifllemlere itiraz edemeye-
ce¤i ve di¤er taraf›n, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmas›n› geniflletebi-
lece¤i yahut de¤ifltirebilece¤i ayr›ca ihtar edilir (HMK m. 139).

Hâkim, ön inceleme duruflmas›nda, dava flartlar› ve ilk itirazlar hakk›nda karar
verebilmek için gerekli görürse taraflar› dinler; daha sonra, taraflar›n iddia ve sa-
vunmalar› çerçevesinde, anlaflt›klar› ve anlaflamad›klar› hususlar› tek tek tespit
eder. Uyuflmazl›k konular›n›n tespitinden sonra hâkim, taraflar› sulhe veya arabu-
luculu¤a baflvurmaya teflvik eder; bu konuda sonuç al›naca¤› kanaatine var›rsa, bir
defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruflma günü tayin eder. Ön inceleme du-
ruflmas›n›n sonunda, taraflar›n sulh veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç al›p
almad›klar›, sonuç alamad›klar› takdirde anlaflamad›klar› hususlar›n nelerden iba-
ret oldu¤u tutanakla tespit edilir. Bu tutana¤›n alt›, duruflmada haz›r bulunan taraf-
larca imzalan›r. Tahkikat bu tutanak esas al›nmak suretiyle yürütülür. Ön inceleme
tek duruflmada tamamlan›r. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere
yeni bir duruflma günü tayin edilir. Ön inceleme duruflmas›nda, taraflara dilekçe-
lerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmad›klar› belgeleri mahkemeye sunmalar›
veya baflka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amac›yla gereken aç›kla-
may› yapmalar› için iki haftal›k kesin süre verilir. Bu hususlar›n verilen kesin süre
içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmifl
say›lmas›na karar verilir (HMK m. 140).

Ön inceleme aflamas› tamamland›ktan sonra, yarg›laman›n en uzun aflamas›
olan ve konusunu esas itibariyle taraflar›n iddia ve savunmalar›n› dayand›rd›klar›
vak›alar›n gerçek olup olmad›¤›n›n bunlara iliflkin deliller üzerinden tespitinin ya-
p›ld›¤› tahkikat aflamas›na geçilecektir. Hâkimin bu aflama için yeni bir oturum gü-
nü tespit ederek taraflara bildirmesi gerekir.
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Dilekçeler aflamas›n› ve taraflar›n dilekçelerin-

de bulunmas› gereken kanuni unsurlar› aç›k-

lamak

Bir uyuflmazl›k hakk›nda mahkemenin karar ve-
rebilmesi için, hukukî korunma talebinde bulu-
nan taraf›n dava dilekçesiyle mahkemede dava
açmas› gerekir. Dava dilekçesinin hangi unsurla-
r› ihtiva etmesi gerekti¤i, HMK’nin 119. madde-
sinin 1. f›kras›nda ayr›nt›l› flekilde düzenlenmifl-
tir. Dilekçede yer almas› gereken birçok husus
varsa da özellikle, Taraflar›n ad, soyad› ve adres-
lerinin; davac›n›n Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numaras›n›n; varsa kanuni temsilcilerin ve dava-
c› vekilinin ad›, soyad› ve adreslerinin; aç›k bir
flekilde talep sonucunun; davac›n›n, varsa kanu-
nî temsilcisinin veya vekilinin imzas›n›n yer al-
mas› gerekir. Bu unsurlardan birinin veya birka-
ç›n›n bulunmamas› hâlinde, hâkim, davac›ya ek-
sikli¤i tamamlamas› için bir haftal›k kesin süre
verir. Bu süre içinde eksikli¤in tamamlanmama-
s› hâlinde dava aç›lmam›fl say›l›r. Dilekçede ay-
r›ca davac›n›n iddialar›n›n dayana¤› olan ve ta-
lep sonucunu hakl› gösteren vak›alar (dava se-
bepleri) de aç›k ve somutlaflt›r›larak belirtilmeli-
dir. Zira hâkim bu vak›alar üzerinden inceleme
yapacak ve bunlara göre karar verecektir. Dilek-
çede ileri sürülen vak›alar›n hukukî niteli¤i, bafl-
ka bir deyiflle uygulanmas› gereken hukuk ku-
rallar› da belirtilmelidir. Ancak, hukukî sebepler
dilekçede belirtilmese dahi, hâkimin hukuk ku-
rallar›n› resen uygulamas› ilkesi gere¤ince, mah-
keme inceleme yapabilir. 
Dava dilekçesinin unsurlar›na iliflkin olarak yu-
kar›da yap›lan aç›klamalar, cevap dilekçesinin
unsurlar› bak›m›ndan da k›yasen geçerlidir, an-
cak cevap dilekçesinin niteli¤inden kaynaklanan
farkl›l›klar sözkonusu olabilir. Dava dilekçesi
kendisine tebli¤ edilen daval›, davaya cevaplar›-
n› cevap dilekçesi ile mahkemeye bildirir. Dava-
l›, cevap dilekçesinde usûle ve esasa dair bütün
itirazlar›n› bildirebilir. Usûle iliflkin itirazlar, ilk
itirazlar ve dava flartlar›na ayk›r›l›k, esasa iliflkin
savunmalar ise maddî hukuk anlam›nda itirazlar
ve def’ilerdir. Cevap dilekçesini verme süresi, da-
va dilekçesinin daval›ya tebli¤inden itibaren iki
haftad›r. Ancak, flartlar› varsa, daval›ya, bir defa-

ya mahsus olmak ve bir ay› geçmemek üzere ek
süre verilebilir. Daval› flartlar› varsa, cevap dilek-
çesiyle ilk davan›n davac›s›na, karfl› dava açabi-
lir. Süresi içinde cevap dilekçesi verilmesine ve-
ya verilmemesine kanun baz› sonuçlar ba¤lam›fl-
t›r. E¤er daval› süresi içinde cevap dilekçesi ver-
mezse, davac›n›n dava dilekçesinde ileri sürdü-
¤ü vak›alar›n tamam›n› inkâr etmifl say›l›r. Buna
karfl›l›k cevap dilekçesini süresi içinde verir, an-
cak ilk tirazlar›n› ileri sürmezse, art›k cevap süre-
si sona ermemifl olsa dahi, daha sonra ilk itiraz-
lar›n ileri sürülmesi mümkün de¤ildir. Hatta mah-
kemenin izni veya karfl› taraf›n muvafakiyle da-
hi, ilk itirazlar› daha sonra ileri sürülemez. 
Yaz›l› yarg›lama usûlünde, taraflar›n iddia ve sa-
vunmaya iliflkin talepleri ile bunlar›n dayana¤›
olan vak›alar›n tam olarak ortaya konulabilmesi-
ni sa¤lamak amac›yla, her iki tarafa da ikinci bir
dilekçe verme imkân› tan›nm›flt›r. Bu sayede ta-
raflar iddia ve sunmalar›n› revize edebilir veya
karfl› taraf›n cevaplar›na karfl› yeni itirazlar ve sa-
vunmalar ileri sürebilir. Bu aflamada iddia ve sa-
vunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤›
uygulanmaz. 

Dava aç›lmas› ve dava aç›lmas›n›n maddî hu-

kuka ve usûl hukukuna iliflkin sonuçlar›n› aç›k-

lamak

Medenî usûl hukukunda yarg›lama, dava dilek-
çesi ile bafllar. Harca tâbi davalarda, dava aç›l›r-
ken, baflvurma harc› ve (maktu harca tâbi dava-
larda) karar ve ilâm harc›n›n tamam›, nispî harca
tâbi davalarda ise bu harc›n dörtte biri peflin ola-
rak al›n›r (Harçlar Kanunu m. 27, m. 28, I/a; karfl.
HMK m. 120, I). Al›nmas› gereken harçlar öden-
medikçe, müteakip ifllemler yap›lamaz, bu an-
lamda dava dilekçesi de al›namaz. Bütün dava-
larda, tebligat giderlerinin davac› taraf›ndan pe-
flin olarak ödenmesi flartt›r. Aksi takdirde, davac›
talebinden vazgeçmifl say›l›r. Davac› ayr›ca, her
y›l Adalet Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak gider avans›
tarifesinde belirlenecek olan tutar›, mahkeme
veznesine yat›rmak zorundad›r. Bu husus dava

flart› say›ld›¤›ndan, mahkemece resen gözetilir
ve flart yerine getirilmezse davan›n usûlden red-
dedilmesi gerekir.

Özet
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Dava, dava dilekçesinin kaydedildi¤i tarihte aç›l-
m›fl say›l›r. Dilekçenin kaydedildi¤i tarih ile harç-
lar›n yat›r›ld›¤› (ve duruma göre hâkim taraf›n-
dan havale yap›ld›¤›) tarihin farkl› olmas› halin-
de, bunlardan hangisinin esas al›naca¤› belirlen-
melidir. Yarg›tay’›n bu konudaki içtihad› birlefl-
tirme karar›na göre, harca tâbi davalarda harc›n
yat›r›ld›¤› tarih, harca tâbi olmayan davalarda ise
hâkimin dilekçeyi havale etti¤i tarih, davan›n aç›l-
d›¤› tarih olarak kabul edilir. Ancak, harc›n yat›-
r›ld›¤› tarihten veya havale tarihinden sonraki bir
tarihte davac› dilekçeyi kaleme vermiflse ve ka-
lem taraf›ndan bu durum belgelendirilebiliyorsa,
dava harc›n ödendi¤i veya havalenin yap›ld›¤›
tarihte de¤il, dilekçenin kaleme verildi¤i tarihte
aç›lm›fl say›l›r.
Dava aç›lmas›, maddî hukuk ve usûl hukuku ba-
k›m›ndan çeflitli sonuçlar do¤rurur. Dava aç›lma-
s›n›n maddî hukuk bak›m›ndan do¤urdu¤u so-
nuçlar, zamanafl›m›n›n kesilmesi ve hak düflürü-
cü sürelerin korunmas›, baz› flah›svarl›¤› haklar›-
n›n malvarl›¤› hakk›na dönüflmesi, iyiniyetin or-
tadan kalkmas› ve daval›n›n temerrüde düflmesi-
dir. Dava aç›lmas›n›n usûl hukuku bak›m›ndan
sonuçlar› ise, mahkemenin davay› inceleme zo-
runlulu¤u, derdestlik, dava flartlar›n› davan›n aç›l-
d›¤› tarihe göre belirlenmesi, ihtiyatî tedbirin ve
ihtiyatî haczin korunmas›, davay› geri alma yasa-
¤› ve tarafta iradi de¤ifliklik yasa¤› olarak s›rala-
nabilir.

‹ddia ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltiril-

mesi yasa¤›n› ve bu yasa¤›n istisnalar›n› aç›k-

lamak

Taraflar›n iddia ve savunmalar› ile bunlar›n da-
yana¤› olan vak›alar›n belli bir yarg›lama kesiti-
ne kadar mahkemeye sunulmas›n› sa¤lamaya yö-
nelik olarak HMK’n›n öngördü¤ü kurum, iddia
ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi
yasa¤›d›r. Davac› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
iddian›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤›
olarak nitelendirilen bu yasa¤›n kapsam›na, dava
dilekçesinin unsurlar›ndan, “talep sonucu” ile
“davac›n›n iddias›n›n dayana¤› olan bütün vak›a-
lar” girer. Buna karfl›l›k, daval› aç›s›ndan de¤er-
lendirildi¤inde, savunman›n geniflletilmesi ve de-
¤ifltirilmesi yasa¤›n›n kapsam›na, def’iler ve dava
dosyas›ndan anlafl›lamayan itiraz sebepleri girer. 
Dava flartlar›, ilk itirazlar ve deliller hiçbir dava

türünde ve yarg›lama usûlünde, iddian›n ve sa-
vunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤›
kapsam›nda yer almaz. Öte yandan, iddian›n ve-
ya savunman›n dayand›¤› sebeplerin azalt›lmas›
ve daralt›lmas›, tasarruf ve taleple ba¤l›l›k ilkeleri
çerçevesinde, kural olarak, her zaman mümkün-
dür. Ayr›ca iddia ve savunman›n geniflletilmesi ve
de¤ifltirilmesi yasa¤› sadece taraflarca haz›rlama
ilkesinin geçerli oldu¤u davalarda uygulan›r, bu-
na karfl›l›k resen araflt›rma ilkesinin geçerli oldu-
¤u hususlar yasak kapsam›nda de¤ildir. 
‹ddia ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltiri-
lesi yasa¤›, her bir taraf aç›s›ndan ikinci dilekçe-
lerinin (davac› aç›s›ndan cevaba cevap dilekçesi;
daval› aç›s›ndan ise ikinci cevap dilekçesi) veril-
mesinden itibaren bafllar. 
‹ddia ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltiril-
mesi yasa¤›n› aflman›n iki yolu vard›r. Bunlardan
biri karfl› taraf›n buna muvafakat etmesi, ikincisi
ise ›slah yoluna baflvurmakt›r. 

Ön inceleme aflamas›n›n ifllevini ve özelliklerini

aç›klamak

Layihalar teatisi aflamas›ndan sonra davan›n ikin-
ci temel aflamas›d›r. Mahkeme ön incelemede,
dava flartlar›n› ve ilk itirazlar› inceler, uyuflmazl›k
konular›n› tam olarak belirler, haz›rl›k ifllemleri
ile taraflar›n delillerini sunmalar› ve delillerin top-
lanmas› için gereken ifllemleri yapar, taraflar›n
üzerinde serbestçe tasarruf edebilece¤i davalar-
da onlar› sulhe teflvik eder ve bu hususlar› tuta-
na¤a geçirir. Ön incelemede mutlaka bir kez du-
ruflma yap›lmal›d›r. Ön inceleme tamamlanma-
dan ve gerekli kararlar al›nmadan tahkikata geçi-
lemez ve tahkikat için duruflma günü verilemez.
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1. Dava dilekçesindeki, taraflar›n ad›-soyad›, talep so-
nucu, imza unsurlar›ndan birinin eksik olmas› duru-
munda, mahkeme nas›l ifllem yapmal› ve ne tür bir ka-
rar vermelidir?

a. Davac›ya bir haftal›k kesin süre tan›mal›, bu sü-
re içinde de eksiklik tamamlanmazsa davan›n
aç›lmam›fl say›lmas›na karar vermelidir.

b. Dava flart› yoklu¤undan davay› usûlden reddet-
melidir. 

c. Davac›ya iki haftal›k kesin süre vermeli, bu süre
içinde eksiklik tamamlanmazsa dosyan›n ifllem-
den kald›r›lmas›na karar vermelidir. 

d. Davay› esastan reddetmelidir. 
e. Davan›n esas› hakk›nda inceleme yaparak, dos-

yan›n mevcut durumuna göre karar vermelidir. 

2. Malvarl›¤› haklar›na iliflkin bir davada, yarg›lama de-
vam ederken, dava konusunun de¤erinin, dava dilek-
çesinde bildirilen de¤erden fazla oldu¤u anlafl›l›rsa
mahkeme afla¤›daki ifllemlerden hangisini yapmal›d›r? 

a. Eksik harç tamamlan›ncaya kadar dosyan›n ifl-
lemden kald›r›lmas›na karar vermelidir.

b. Dava flart› yoklu¤undan davay› reddetmelidir. 
c. Davaya devam ederek esas hakk›ndaki karar›n›

vermeli, eksik harc› daha sonra davada haks›z
ç›kan taraftan tahsil etmelidir. 

d. Davaya derhal ara vermeli ve harc›n tamamlan-
mas› için davac›ya bir haftal›k kesin süre ver-
melidir. 

e. Mahkeme, yaln›z o celse için yarg›lamaya de-
vam etmeli, müteakip celseye kadar noksan de-
¤er üzerinden peflin karar ve ilâm harc› tamam-
lanmad›kça davaya devam etmemelidir. 

3. Dava aç›lmas› zamanafl›m› sürelerini nas›l etkiler?
a. Zamanafl›m› süresi durur.
b. Zamanafl›m› süresi ifllemeye devam eder.
c. Zamanafl›m› süresi kesilir. 
d. Zamanafl›m› süresi sona erer. 
e. Zamanafl›m› süresi bir y›l daha uzat›l›r. 

4. Afla¤›dakilerden hangisi dava aç›lmas›n›n maddî hu-
kuka iliflkin sonuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Zamanafl›m› süresinin kesilmesi
b. Derdestlik 
c. ‹yiniyetin ortadan kalkmas›
d. fiah›svarl›¤› haklar›n›n malvarl›¤› haklar›na dö-

nüflmesi
e. Daval›n›n temerrüde düflmesi

5. Afla¤›dakilerden hangisi dava aç›lmas›n›n usûl hu-
kukuna iliflkin sonuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. ‹htiyatî tedbirin korunmas›
b. Davadan feragat yasa¤› 
c. Mahkemenin davay› inceleme zorunlulu¤u 
d. Taraf›n iradî olarak de¤ifltirilmesi yasa¤›
e. Derdestlik

6. Aleyhine dava aç›lan daval› cevap dilekçesini hangi
süre içinde verebilir?

a. 1 hafta
b. 10 gün 
c. 2 hafta 
d. 15 gün
e. 1 ay 

7. Davac› bak›m›ndan iddian›n de¤ifltirilmesi yasa¤›
hangi andan itibaren bafllar?

a. Dava dilekçesinin mahkemeye verildi¤i andan
itibaren

b. Dava dilekçesinin daval›ya tebli¤ edili¤i andan
itibaren

c. Davan›n ilk duruflmas›n›n yap›ld›¤› andan itibaren 
d. Davac›n›n ikinci dilekçesini (cevaba cevap di-

lekçesi) verdi¤i andan itibaren 
e. Daval›n›n cevap dilekçesinin davac›ya ulaflt›¤›n

andan itibaren 

8. Afla¤›dakilerden hangisi, dava dosyas›n›n içeri¤in-
den anlafl›lsa bile, mahkemece resen dikkate al›nama-

yan maddî hukuka iliflkin savunma sebepleridir?
a. ‹lk itirazlar
b. Dava flartlar›na ayk›r›l›k
c. ‹tirazlar
d. Def’iler
e. Ön sorunlar

Kendimizi S›nayal›m
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9. ‹ddian›n veya savunman›n geniflletilmesi yahut de-
¤ifltirilmesi kapsam›ndaki bir ifllemin yap›lmas›na karfl›
taraf›n aç›k muvafakatinin sa¤lanamad›¤› taktirde afla¤›-
daki yollardan hangisine baflvurulmal›d›r?

a. Islah
b. Eski hale getirme
c. Tavzih
d. Yarg›alaman›n iadesi 
e. Davan›n geri al›nmas› 

10. Ön inceleme aflamas› bak›m›ndan afla¤›daki ifade-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Ön inceleme aflamas› tamamlanmadan tahkikat
aflamas›na geçilemez. 

b. Dava flartlar› ve ilk itirazlar hakk›nda en erken
ön inceleme aflamas›nda karar verilebilir. 

c. Ön inceleme aflamas›nda mutlaka bir kez durufl-
ma yap›lmal›d›r. 

d. Hâkim ön inceleme aflamas›nda taraflar› sulhe
teflvik edebilir. 

e. Taraflar›n iddia ve savunmalar› çerçevesinde,
anlaflt›klar› ve anlaflamad›klar› hususlar ön ince-
leme aflamas›nda tespit edilmelidir.

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dava Dilekçesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dava Dilekçesinin Mahke-
meye Verilmesi ve Davan›n Aç›lma Zaman›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davan›n Aç›lmas›n›n Mad-
dî Hukuk Bak›m›ndan Sonuçlar›” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davan›n Aç›lmas›n›n Mad-
dî Hukuk Bak›m›ndan Sonuçlar›” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Davan›n Aç›lmas›n›n Usûl
Hukuku Bak›m›ndan Sonuçlar›” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Cevap Dilekçesinin Veril-
mesi ve ‹çeri¤i” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ddia ve Savunman›n Ge-
niflletilmesi ve De¤ifltirilmesi Yasa¤›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ddia ve Savunman›n Ge-
niflletilmesi ve De¤ifltirilmesi Yasa¤›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Islah” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ön ‹ncelee” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde 1

Dava sebebi, davac›n›n iddialar›n›n ve talep sonucu-
nun dayana¤›n› oluflturan vak›alard›r. Medenî yarg›da
geçerli olan taraflarca haz›rlama ilkesi gere¤ince, dava-
n›n ayd›nlanmas› ve mahkemenin karar verebilmesi için
gerekli hayat olaylar›n›n ve bunlara iliflkin delillerin
mahkemeye taraflarca sunulmas› gerekir. Mahkeme,
belirli istisnalar d›fl›nda, taraflarca ileri sürülmeyen va-
k›alara dayarak hüküm (karar) veremez. Ayr›ca dilek-
çeler aflamas›n›n tamamlanmas›ndan sonra, taraflar›n
iddia ve savunmalar› de¤ifltirme ve geniflletme yasa¤›
devreye girer. Buna göre, taraflar dilekçelerinde ileri
sürmedikleri yeni bir vak›ay› daha sonra mahkemede
ileri sürmek isterlerse, ›slah yoluna baflvurmad›klar› ve-
ya karfl› taraf muvafakat etmedi¤i taktirde bu yasakla
karfl›lafl›rlar. Taraflar›n vak›alar› eksiksiz ve somut bi-
çimde mahkemenin önüne getirmeleri, hâkimin uyufl-
mazl›k konusu hususlar hakk›nda davan›n bafl›nda ye-
terince bilgi sahibi olmas›n› sa¤layaca¤›ndan, hâkim
davay› daha iyi yönetebilecek ve k›sa sürede sonuçlan-
d›rabilecektir. Sonuç olarak dava sebeplerinin (vak›ala-
r›n) dilekçede aç›k ve somut flekilde ortaya konulmas›
hem taraflar›n hem de genel olarak yarg› sisteminin
menfaatinedir.

S›ra Sizde 2 

Harçlar Kanunu gere¤ince, dava aç›l›rken al›nmas› ge-
reken harçlar ödenmedikçe, müteakip ifllemler yap›la-
maz, bu anlamda dava dilekçesi de al›namaz. Ayr›ca,
yarg›lama s›ras›nda dava konusunun (müddeabihin)
de¤erinin dava dilekçesinde bildirilen de¤erden fazla
oldu¤u anlafl›l›rsa, yaln›z o celse için yarg›lamaya de-
vam edilerek, müteakip celseye kadar noksan de¤er
üzerinden harçlar tamamlanmad›kça yeni bir ifllem ya-
p›lamaz. Dava dilekçesinin daval›ya tebli¤i için yap›l-
mas› gerekli olan giderler, davac› taraf›ndan peflin ola-
rak ödenmezse, davac› talebinden vazgeçmifl say›l›r.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu gere¤ince, dava açar-
ken, davac› taraf›ndan mahkeme veznesine yat›r›lmas›
gereken gider avans› ödenmezse, mahkemece tarafa
kesin süre verilir, noksanl›¤›n bu süre içinde de gideril-
memesi halinde, davan›n usûlden reddine karar verilir.
Zira gider avans›n›n yat›r›lm›fl olmas› bir dava flart›d›r. 

S›ra Sizde 3 

Davan›n geri al›nmas›, davay› takipten vazgeçme ve
davadan feragat, davay› sona erdiren taraf ifllemleridir.
Ancak, bu yollar›n her birinde davan›n sona erme bi-
çimi ve sonuçlar› birbirinden farkl›d›r. Davan›n geri
al›nabilmesi ancak, daval› taraf›n aç›k muvafakatini
alarak mümkün olabilir. Zira, davan›n geri al›nmas›n-
da, esas haktan feragat edilmedi¤inden, bu hakka ilifl-
kin davan›n ileride yeniden aç›lmas› mümkündür. Bu-
na karfl›l›k, davadan feragat edilmesi halinde, dava ko-
nusu hak ayn› zamanda maddî hukuk aç›s›ndan da so-
na erdi¤inden, bu hakk›n bir daha dava yoluyla ileri
sürülebilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle, davadan
feragat edilebilmesi için daval› taraf›n veya mahkeme-
nin muvafakatine ihtiyaç yoktur. Davay› takipten vaz-
geçme ise, davac› usûlüne uygun olarak ça¤›r›ld›¤›
halde duruflmaya gelmemiflse, daval›n›n davay› takip
etmemesi üzerine dosyan›n ifllemden kald›r›lmas› so-
nucunu do¤rurur. Bu durumda, kanunda öngörülen
süre içinde davan›n yenilenmesi talep edilmezse, da-
van›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar verilir. Davan›n ge-
ri al›nmas› ve davay› takipten vazgeçme hallerinde,
zamanafl›m› ve hak düflürücü süreler içierisinde yeni-
den dava aç›lmas› mümkündür. Ancak, davadan fera-
gat maddî anlamda kesin hüküm sonucunu do¤uraca-
¤›ndan, taraflar›, sebebi ve konusu ayn› olan baflka bir
dava aç›lamaz.

S›ra Sizde 4

Daval›n›n süresi içinde cevap dilekçesi vermemesinin
sonucu, davac›n›n dava dilekçesinde ileri sürdü¤ü vak›-
alar›n tamam›n› inkâr etmifl say›lmas›d›r. Bu durumda
iki olas›l›k sözkonusudur. E¤er davac› taraf cevaba ce-
vap dilekçesi verirse, bu kez daval› ikinci cevap dilek-
çesinde, daha önce (ilk cevap dilekesinde) ileri sürme-
di¤i savunma sebeplerini (vak›alar›) ileri sürebilir, bafl-
ka bir dyeiflle savunmas›n› de¤ifltrebilir veya genifllete-
bilir. Buna karfl›l›k davac› taraf cevaba cevap dilekçesi
verme hakk›n› kullanmaz ise, art›k daval›n›n ikinci ce-
vap dilekçesi verme hakk› do¤mayaca¤›ndan, yeni sa-
vunma sebepleri (vak›alar) ileri sürmesi, yani savunma-
s›n› de¤ifltirmesi veya geniflletmesi kural olarak müm-
kün de¤ildir (zira, ›slah ve karfl› taraf›n muvafakat et-
mesi istisnalar› sözkonusu olabilir). Ancak daval› inkâr
kapsam›nda savunma yapabilir ve “inkâr etmifl say›lma”
sonucuna yönelik aç›klamalarda bulunabilir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Cevap dilekçesi vermemenin usûl hukuku bak›m›ndan
sonucu ise, ilk itirazlar›n (yetki itiraz›, tahkim itiraz›)
daha sonra ileri sürülemeyecek olmas›d›r. Zira, ilk iti-
razlar›n ileri sürülmesi için öngörülen süre hak düflürü-
cü niteliktedir. ‹lk itirazlar›n, daha sonra, karfl› taraf›n
muvafakati veya mahkemenin izniyle dahi ileri sürül-
mesi mümkün de¤ildir.

S›ra Sizde 5

‹ddia ve savunman›n de¤ifltirilmesi ve geniflletilmesi ya-
sa¤›n›n kapsam›na taraflar›n taleplerinin dayana¤› olan
vak›alar ve talep sonuçlar› girer. Örne¤in, daval›n›n di-
lekçeler aflamas›nda belirtmedi¤i def’ileri veya dava
dosyas›ndan anlafl›lmayan itirazlar› daha sonra ileri sür-
mesi yahut davac›n›n dilekçesindeki talep sonucunu
sonradan art›rmas› veya de¤ifltirmesi, iddia ve savun-
may› geniflletme ve de¤ifltirme yasa¤›yla karfl›lafl›r. Bu-
na karfl›l›k deliller, hukukî sebepler, ilk itirazlar ve da-
va flartlar› yasak kapsam›nda de¤ildir. Taraflar kural
olarak her zaman yeni delillere dayanabilirler, dilekçe-
lerinde dayand›klar› hukukî sebepleri de¤ifltirebilirler
veya dava flartlar›nda eksikli¤i davan›n her aflamas›nda
ileri sürebilirler. ‹lk itirazlar ise, ancak kanunda öngörü-
len hak düflürücü süre içinde ileri sürülebilir, daha son-
ra mahkemenin izni veya karfl› taraf›n muvafakati ile
dahi ileri sürülmesi mümkün de¤ildir. Ayr›ca, iddia ve
savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤›, sa-
dece taraflarca haz›rlama ilkesinin geçerli oldu¤u dava-
larda uygulanabilir, resen araflt›rma ilkesinin geçerli ol-
du¤u hallerde ise uygulanmaz. 

Alangoya, Y., Y›ld›r›m, K., Deren Y›ld›r›m, N. (2009).
Medenî Usûl Hukuku Esaslar›, ‹stanbul.

Kuru, B., Arslan, R., Y›lmaz E. (2010). Medenî Usûl

Hukuku Ders Kitab›, Ankara.
Pekcan›tez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2011). Medenî

Usûl Hukuku, Ankara.
Postac›o¤lu, ‹lhan E. (1975). Medenî Usûl Hukuku

Dersleri, ‹stanbul.

Yararlan›lan Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tahkikat›n özelliklerini ve yürütülme biçimini aç›klayabilecek,
‹spat hukukuna iliflkin temel kavramlar› aç›klayabilecek ve ay›rt edebilecek,
Delil kavram›n›, delil türlerini ve delillerin mahkemeye bildirilmesini aç›k-
layabilecek, 
Sözlü yarg›lama ve hüküm aflamalar›n› aç›klayabilecek, 
Davaya son veren taraf usûl ifllemlerini aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sa-
hip olabileceksiniz.
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• Tahkikat 
• Duruflma
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• Kesin deliller
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• Senetle ispat kural› 
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• Davadan feragat
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TAHK‹KAT

Tahkikat›n Konusu
Karfl›l›kl› olarak dilekçelerin verilmesi (lâyihalar teatisi) veya bunun için öngörülen
sürelerin geçmesini müteakip gerçeklefltirilen ön inceleme aflamas›nda taraflar›n
sulh yapmalar› mümkün olmam›flsa, ileri sürülen iddia ve savunmalar ile bunlar›n
dayana¤›n› teflkil eden vak›alar tespit edilerek bir tutana¤a geçirilir. ‹flte, ilk dere-
cedeki yarg›laman›n en uzun ve hâkimin daha aktif oldu¤u tahkikat aflamas›nda,
kural olarak, ön inceleme tutana¤› ile tespit olunan, taraflar›n iddia ve savunmala-
r›n› dayand›rd›klar› vak›alar›n gerçek olup olmad›¤›n›n, bunlara iliflkin deliller üze-
rinden, yarg›lama yapmaya ve hüküm vermeye elveriflli ölçüde tespit edilmesi sa¤-
lanmaya çal›fl›l›r.

Taraflar›n vermifl olduklar› dilekçeleri ve ön inceleme duruflmas›nda sözlü ola-
rak yapt›klar› aç›klamalar›na dayan›larak tutulan ön inceleme tutana¤› ile taraflarca
bu aflamaya kadar sunulmufl bulunan delillerden (ço¤unlukla dilekçelere eklenen
belgelerden), uyuflmazl›¤›n konusu ile bunun halli aç›s›ndan önem tafl›y›p taraflar
aras›nda çekiflmeli bulunan vak›alar ortaya ç›km›fl olur. Mahkeme, ön inceleme afla-
mas›n› tamamlad›ktan sonra, iflte bu uyuflmazl›k konusu hususlar ve çekiflmeli va-
k›alar hakk›nda inceleme yapmak için taraflar› duruflmaya ça¤›r›r. Nitekim bu hu-
sus, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147. maddesinde flöyle ifade edilmifltir: “Ta-
raflar, ön inceleme aflamas›n›n tamamlanmas›ndan sonra tahkikat için duruflma-
ya davet edilir. Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli
bir özrü olmadan mahkemede haz›r bulunmad›klar› takdirde, duruflmaya yokluk-
lar›nda devam edilece¤i ve yap›lan ifllemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir.”

fiu halde, tahkikat›n konusu, ön inceleme tutana¤›yla belirlenmifl olan, uyufl-
mazl›¤›n halli bak›m›ndan önem tafl›y›p taraflar aras›nda çekiflmeli bulunan vak›-
alar›n, bunlara iliflkin deliller üzerinden, yarg›lama yapmaya ve hüküm vermeye
elveriflli ölçüde tespit edilmesidir. Delillerin incelenmesi usulü, her bir delil için
özel olarak düzenlenmifltir. Tahkikat s›ras›nda incelenen ilgili delil için öngörül-
müfl olan bu usûl uygulan›r.

Taraflar›n Duruflmaya Gelmemesi 
Tahkikat›n taraflar›n haz›r bulunmas› ve kat›l›m›yla gerçekleflmesi kural olmakla
birlikte, bu, taraflar›n, tahkikat ifllemlerinin yap›ld›¤› oturumlara kat›lmalar›n›n

Tahkikat, ‹spat, Sözlü
Yarg›lama ve Hüküm

Sulh: Görülmekte olan bir
davada, taraflar›n,
aralar›ndaki uyuflmazl›¤›
k›smen veya tamamen sona
erdirmek amac›yla,
mahkeme huzurunda yapm›fl
olduklar› bir sözleflmedir.



mecburî oldu¤u anlam›na gelmez. Onlar›n mahkemece usûlüne uygun olarak da-
vet edilmeleri esas olup, davet edildikleri oturuma kat›l›p kat›lmamak kendi istek-
lerine ba¤l›d›r. Di¤er bir ifadeyle, taraflar›n duruflmaya gelmeleri bir yükümlülük
olmay›p bir yüktür. Bunun sonucu olarak, mazeretsiz olarak gelmemeleri halinde
zorla getirilmeleri söz konusu olmamakla birlikte, bu gelmeyifllerinin kendileri
aleyhine do¤urdu¤u sonuçlara katlanmak durumunda kal›rlar.

Ça¤›r›ld›¤› duruflmaya gelmemenin do¤urdu¤u sonuçlar› flöylece s›ralamak
mümkündür:

• Taraflar›n ça¤r›ld›¤› duruflma e¤er ön inceleme duruflmas›ysa, bir taraf gel-
mifl ve di¤er taraf mazeretsiz olarak gelmemiflse, gelen taraf, esas›nda ikinci
dilekçelerin verilmesiyle bafllam›fl olan iddian›n ve savunman›n geniflletil-
mesi ve de¤ifltirilmesi yasa¤›yla karfl›laflmaks›z›n, hâkimin iznine yahut kar-
fl› taraf›n aç›k muvafakatine ihtiyaç duymaks›z›n, iddias›n› veya savunmas›-
n› serbestçe geniflletebilir ve de¤ifltirebilir (HMK m. 141, I, c. 2).

• Mahkemece belirlenip taraflara usûlüne uygun olarak bildirilen oturum gü-
nü ve saatinde yap›lan duruflmaya bir taraf gelir, di¤er taraf ise geçerli bir
özrü olmaks›z›n gelmezse, gelen taraf›n talebiyle davaya gelmeyen taraf›n
yoklu¤unda devam edilir. Bu takdirde, duruflmaya gelmemifl olan taraf, yok-
lu¤unda yap›lan ifllemlere itiraz edemez (HMK m. 147, II; m. 150, II).

• Taraflardan her ikisi de usûlüne uygun flekilde davet edildikleri duruflmaya
mazeretsiz olarak gelmezlerse, mahkemece, dosyan›n ifllemden kald›r›lma-
s›na karar verilir (HMK m. 150, I, c. 1, 1. Alt.).

• Taraflardan her ikisi de duruflmaya gelir, ancak, davay› takip etmeyecekle-
rini bildirirlerse, mahkemece, dosyan›n ifllemden kald›r›lmas›na karar veri-
lir (HMK m. 150, I, c.1, 2. Alt.).

• Usûlüne uygun flekilde davet edilmifl olan taraflardan biri duruflmaya gelir,
di¤eri gelmezse, gelen taraf›n davay› takip etmeyece¤ini bildirmesi halinde
dosya ifllemden kald›r›l›r (HMK m. 150, II).

• Duruflma gününün belli edilmesi için taraflar›n baflvurmas› gereken hâller-
de gün tespit ettirilmemiflse, son ifllem tarihinden bafllayarak bir ay geçmek-
le dosya ifllemden kald›r›l›r (HMK m. 150, III).

Yukar›daki sonuçlardan “dosyan›n ifllemden kald›r›lmas›” üzerinde ayr›ca dur-
mak gerekir. Çünkü, bu asl›nda geçici (süreye ba¤l›) bir sonuç olup, kanun tara-
f›ndan öngörülen süre içinde gerekli ifllemler yap›l›rsa ya davaya devam edilecek
ya da “davan›n aç›lmam›fl say›lmas›” sonucu (kendili¤inden) do¤acakt›r. Buna
göre, dosyas› ifllemden kald›r›lm›fl olan dava, ifllemden kald›r›ld›¤› tarihten baflla-
yarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile baflvurusu üzerine yenilenebilir.
Yenileme dilekçesi, duruflma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebli¤ edilir. Dos-
yan›n ifllemden kald›r›ld›¤› tarihten bafllayarak bir ay geçtikten sonra yenileme ta-
lebinde bulunulursa, yeniden harç al›n›r, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve kar-
fl› tarafa yüklenemez. Bu flekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davan›n de-
vam› say›l›r (HMK m. 150, IV). ‹fllemden kald›r›ld›¤› tarihten bafllayarak üç ay için-
de yenilenmeyen davalar, sürenin doldu¤u gün itibar›yla aç›lmam›fl say›l›r ve
mahkemece kendili¤inden karar verilerek kay›t kapat›l›r (HMK m. 150, V). ‹fllem-
den kald›r›lmas›na karar verilmifl ve sonradan yenilenmifl olan dava, ilk yenilen-
meden sonra bir defadan fazla takipsiz b›rak›lamaz. Aksi hâlde dava aç›lmam›fl sa-
y›l›r (HMK m. 150, VI). Hangi sebeple olursa olsun aç›lmam›fl say›lan davadaki ta-
lep dahi vaki olmam›fl say›l›r (HMK m. 150, VII).
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Duruflmalar›n Herkese Aç›k Olmas› (Aleniyet)
Tahkikat ifllemlerinin yap›ld›¤› oturumlar (ve kararlar›n bildirilmesi) sadece tarafla-
ra de¤il, ayn› zamanda, dava konusu uyuflmazl›kla herhangi bir ilgilerinin bulun-
mas› ve bunu ortaya koymalar› gerekmeksizin, herkese aç›kt›r (HMK m. 28). K›sa-
ca aleniyet olarak da isimlendirilen bu ilke, ayn› zamanda Anayasada (AY m. 141,
I, c. 1) ve ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesinde de (‹HAS m. 6) düzenlenmifltir. Du-
ruflmalar›n bir k›sm›n›n veya tamam›n›n gizli olarak yap›lmas›na ancak genel ahlâ-
k›n veya kamu güvenli¤inin kesin olarak gerekli k›ld›¤› hâllerde, taraflardan biri-
nin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebilir (AY m. 141, I, c. 2;
HMK m. 28, II). Taraflar›n gizlilik talebi ön sorunlar hakk›ndaki hükümler çerçe-
vesinde gizli duruflmada incelenir ve karara ba¤lan›r. Hâkim, bu karar›n›n gerek-
çelerini, esas hakk›ndaki karar› ile birlikte aç›klar (HMK m. 28, III).

Boflanma davalar›nda hâkim, yukar›daki koflullar›n (genel ahlâk veya kamu
güvenli¤inin kesin olarak gerekli k›lmas›) gerçekleflmesini aramaks›z›n, taraflar-
dan birinin istemi üzerine, duruflman›n gizli yap›lmas›na karar verebilir (TMK m.
184, VI).

Tahkikat›n Yürütülmesi ve Tutanak
Tahkikat aflamas› oturumlarda (celselerde) yap›lan duruflmalarla (kural olarak)
sözlü flekilde yürütülür. Mahkeme önünde yap›lan tahkikat ifllemleri için ayr›lm›fl
zaman dilimine oturum (celse), oturum esnas›nda yap›lan tahkikat ifllemlerine ise
genel olarak duruflma denir.

Oturumlar kural olarak taraflar›n da kat›l›m›yla, onlar›n huzurunda gerçekleflti-
rilir. Bu esnada, taraflar da, talepleri, vak›alar ve yap›lan tahkikat ifllemleriyle ilgili
olarak mahkemece dinlenir. Hukukî dinlenilme hakk›n›n (HMK m. 27) da bir ge-
re¤i olan bu husus, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 144. maddesinde ayr›ca dü-
zenlenmifltir. Buna göre, “tahkikat aflamas›nda mahkeme, her iki taraf› usûlüne
uygun olarak davet edip, davada ileri sürülen vak›alar hakk›nda dinleyebilir.
Mahkemenin, dinlenilmek üzere mahkemeye gelmeleri için iki tarafa verece¤i sü-
re iki haftadan az olamaz. Bu süre, gerekti¤inde, mahkemece resen veya iki taraf-
tan birinin talebi üzerine uzat›labilece¤i gibi k›salt›labilir.” Her ne kadar, söz ko-
nusu bu düzenlemelerin aç›k bir gere¤i olarak, taraflar dinlenmek üzere usûlüne
uygun flekilde duruflmaya ça¤r›lmadan ve duruflma yap›lmadan hüküm verilemez
ise de, kanunun aç›kça gösterdi¤i hallerde, özellikle acele ve geçici nitelikteki ba-
z› ifllerde duruflma yap›lmadan da karar verilebilir. Örne¤in, geçici hukukî koruma
tedbirleri ve dava flartlar› hakk›nda, duruflma yap›lmadan da karar verilebilir.

Mahkeme, taraflar›n r›zas› olmak flart›yla, kendilerinin veya vekillerinin, ayn›
anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulunduklar› yerden duruflmaya kat›lma-
lar›na ve usûl ifllemleri yapabilmelerine izin verebilir. Taraflar›n r›zas› olmak kay-
d›yla, mahkeme; tan›¤›n, bilirkiflinin, uzman›n veya bir taraf›n dinlenilmesi esna-
s›nda baflka bir yerde bulunmalar›na izin verebilir. Dinleme, ses ve görüntü olarak
ayn› anda duruflma salonuna nakledilir (HMK m. 149).

Duruflmaya kat›lan taraf vekilleri; tan›klara, bilirkiflilere ve duruflmaya ça¤r›lan
di¤er kiflilere, duruflma disiplinine uygun olarak do¤rudan soru yöneltebilirler. Ta-
raflar ise hâkim arac›l›¤›yla soru sorabilirler. Yöneltilen soruya itiraz edildi¤inde,
sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmedi¤ine hâkim karar verir (HMK m. 152, I).

Duruflma s›ras›nda foto¤raf çekilemez ve hiçbir flekilde ses ve görüntü kayd›
yap›lamaz. Ancak, dava dosyas›nda sakl› kalmak kayd›yla, yarg›laman›n zorunlu
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k›ld›¤› hâllerde, mahkemece çekim yap›labilir ve kay›t al›nabilir. Bu flekilde yap›-
lan çekim ve kay›tlar ile kiflilik haklar›n› ilgilendiren konular› içeren dava dosyas›
içindeki her türlü belge ve tutanak, mahkemenin ve ilgili kiflilerin aç›k izni olma-
d›kça hiçbir yerde yay›mlanamaz (HMK m. 153, I).

Duruflman›n düzenli ve güvenli bir flekilde sürdürülmesini sa¤lamak hâkimin
yetkisi ve sorumlulu¤u alt›ndad›r. Hâkim, duruflman›n düzenini bozan kimseyi,
bunu yapmaktan men eder ve gerekirse, avukatlar hariç, derhâl duruflma salonun-
dan ç›kar›lmas›n› emreder. Avukat d›fl›ndaki bir kimse, ihtara ra¤men mahkemenin
düzenini bozar veya mahkeme huzurunda uygun olmayan bir söz söylemeye ve-
ya davran›flta bulunmaya devam ederse derhâl yakalan›r ve hakk›nda dört güne
kadar disiplin hapsi uygulan›r. Mahkemenin düzenini bozan eylem veya mahke-
me huzurunda söylenen uygun olmayan söz veya davran›fl, ayr›ca bir suç olufltu-
ruyor ise bu durum bir tutanak ile Cumhuriyet baflsavc›l›¤›na gönderilir ve gereki-
yorsa, avukatlar hariç, fiili iflleyenin tutuklanmas›na da karar verilir (HMK m. 151).
Öte yandan, davas›n› kendisi takip eden kimsenin duruflmada uygun olmayan tu-
tum ve davran›flta bulunmas› ve hâkimin uyar›s›na ra¤men buna uymamas› hâlin-
de, hâkim, di¤er tedbirlerin yan›nda, gerekli görülürse, kendisini bir avukat (vekil)
ile temsil ettirmesine de karar verebilir. Söz konusu taraf›n kendisini bir avukat ile
temsil ettirmemesi hâlinde, taraf›n yoklu¤u hâlinde uygulanacak hükümlere göre
ifllem yap›l›r (HMK m. 79,  II).

Duruflmada uygunsuz söz ve davran›fllarda bulunmak suretiyle mahkemenin
düzenini bozan kiflinin avukat (vekil) olmas› durumunda, o da, hâkim taraf›ndan
uyar›l›r; vekil uyar›ya uymaz ve fiil disiplin suçu veya adlî suç teflkil eder nitelikte
görülürse, duruflma salonunda bulunan kiflilerin kimlik bilgileri, adresleri de yaz›-
larak olay tutana¤a geçirilir ve duruflma ertelenir. Vekil hakk›nda gerekli yasal ifl-
lem yap›lmak üzere mahkemece vekilin kay›tl› oldu¤u baroya ve gerekiyorsa Cum-
huriyet baflsavc›l›¤›na bildirimde bulunulur (HMK m. 79, I). Ancak, söz konusu
avukat›n, davaya bakmakta olan mahkemenin hâkimince duruflma salonunun d›-
fl›na ç›kar›larak davaya devam edilmesi ve bu avukat hakk›nda disiplin hapsi uy-
gulanmas› söz konusu de¤ildir.

Duruflmalarda sözlü olarak yap›lan ifllemler tutanakla tespit edilir. Öyle ki, ön
inceleme, tahkikat ve yarg›lama ifllemleri, ancak tutanakla ispat olunabilir (HMK
m. 156). Tutana¤›n nas›l düzenlenece¤i ve muhtevas›, Hukuk Muhakemeleri Ka-
nununun 154. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, hâkim, tahkikat ve yarg›la-
ma ifllemlerinin icras›yla, iki taraf›n ve di¤er ilgililerin sözlü aç›klamalar›n›, gerekir-
se özet olarak zab›t kâtibi arac›l›¤›yla tutana¤a kaydettirir. Taraflar veya di¤er ilgi-
liler sözlü aç›klamalar›n› hâkimin izniyle do¤rudan da tutana¤a yazd›rabilir. Afla¤›-
daki hususlar mutlak olarak tutana¤a yaz›l›r:

• Mahkemenin ad›, duruflman›n aç›ld›¤› yer, gün ve saat.
• Hâkim, zab›t kâtibi, haz›r bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsil-

cileri, fer’î müdahil ve tercüman›n ad ve soyadlar›.
• Yarg›laman›n aleni ya da gizli yap›ld›¤›.
• Beyanda bulunana okunmak ve imzas› al›nmak kayd›yla ikrar, yeminin eda-

s›, davan›n geri al›nmas›na muvafakat, davadan feragat, davay› kabule ilifl-
kin beyanlar ve sulh müzakereleri ile sonucu.

• Beyanda bulunana okunmak kayd›yla taraf, tan›k, bilirkifli veya uzman kifli
beyan›.

• Duruflma d›fl›nda yap›lan ifllemlerin özeti.
• Taraflar›n sunduklar› belgelerin neler oldu¤u.
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• Taraflar›n soruflturmaya iliflkin istekleri ile di¤er kanunlar›n tutana¤a yaz›l-
mas›n› emretti¤i konular.

• Ara kararlar› ve hükmün sonucu.
• Karar veya hükmün aç›klanma biçimi.
Tutanakta sözü edilen veya dosyaya kondu¤u belirtilen belgeler de tutana¤›n

eki say›l›r. Tahkikat ve yarg›lama s›ras›nda yap›lan ifllemler teknik araçlarla kayda
al›n›rsa, bu durum bir tutanakla tespit olunur.

Tutanak, hâkim ve zab›t kâtibi taraf›ndan derhâl imzalan›r. Tutana¤a imza ata-
mayacak durumda olan kimsenin parmak izi al›n›r, bunun hangi parma¤a ait oldu-
¤u belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar, imza yerine mühür veya özel
iflaret kullanabilirler (HMK m. 155).

Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge hâkim veya yaz›
iflleri müdürüne havale ettirildikten sonra, zab›t kâtibi taraf›ndan dosyas›na konu-
lur. Dosyan›n baflka bir resmî mercie gönderilmesi gerekti¤inde, hâkim resen ve-
ya talep üzerine dosyada yer alan bir belgenin asl› yerine onayl› bir örne¤inin gön-
derilmesine karar verebilir (HMK m. 159).

Tutanaklar›n tamam› veya bir k›sm›n›n örnekleri, talep hâlinde taraflara veya
fer’î müdahile verilir. Bu örneklere mahkemenin mührü bas›l›r ve asl›na uygun ol-
du¤u yaz› iflleri müdürü taraf›ndan imza olunarak onaylan›r. Tutana¤›n eki niteli-
¤inde bulunan ve gizlilik karar› kapsam›nda kalan belgelerin örne¤i ancak, hâki-
min izni ile verilebilir (HMK m. 158).

Zab›t kâtibi dosya içindeki her tür belgeyi gösteren, bir dizi listesi düzenlemek
zorundad›r. Dosyaya ibraz edilen veya ç›kar›lan belgeler derhâl bu listeye kayde-
dilir (HMK m. 160). Zab›t kâtibinin gözetimi alt›nda taraflar veya fer’î müdahil, da-
va dosyas›n› inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kayd› ve hâ-
kimin izniyle dosyay› inceleyebilir. Gizli olarak saklanmas›na karar verilen belge
ve tutanaklar›n incelenebilmesi hâkimin aç›k iznine ba¤l›d›r (HMK m. 161). Zab›t
kâtibi yarg›lamadan evvel ve gerekti¤i hâllerde dava dosyas›n› incelenmek için hâ-
kime vermek ve zaman›nda eksiksiz almak ile görevlidir (HMK m. 162).

Mahkemeler, resmî çal›flma gün ve saatlerinde görev yaparlar. Ancak, zorunlu-
luk veya gecikmesinde zarar olan hâllerde, keflif, delillerin tespiti ve günlük durufl-
ma listesinde yaz›l› ifller gibi ifllemlerin, resmî tatil günlerinde veya çal›flma saatle-
rinin d›fl›nda da yap›lmas›na karar verilebilir (HMK m. 148).

Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Her ne kadar tahkikat›n konusunu esas itibariyle uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan
önem tafl›y›p taraflar aras›nda çekiflmeli bulunan vak›alar›n gerçek olup olmad›¤›-
n›n, bunlara iliflkin deliller üzerinden araflt›r›lmas› olsa da, bazen, dava s›ras›nda,
as›l uyuflmazl›k konusu hakk›nda karar verebilmek için öncelikle halledilmesi ge-
reken sorunlarla karfl›lafl›l›r. Örne¤in, sunulmufl olan bir belgenin sahte oldu¤unun
ileri sürülmesi, eski hale getirme talebi, ilk itirazlar, uygulanmas› söz konusu olan
bir kanun hükmünün Anayasaya ayk›r› oldu¤unun iddia edilmesi, yahut davaya
bakan hâkim hakk›nda bir ret sebebinin mevcut oldu¤unun bildirilmesi gibi. Bü-
tün bu hallerde, öncelikle bu iddia (sorun) hakk›nda bir karar verilmesi gerekir.
‹ddian›n bizzat davaya bakan mahkemece karara ba¤lanmas› gereken haller (örne-
¤in, taraflarca ileri sürülen gizlilik talebi) ön sorun, buna karfl›l›k iddian›n bir bafl-
ka mahkemece karara ba¤lanmas› gereken haller (örne¤in, uygulanacak bir kanun
hükmünün Anayasaya ayk›r› oldu¤u iddias›) ise bekletici sorun olarak adland›r›l›r.
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E¤er somut ön sorunun nas›l incelenip karara ba¤lanaca¤› onun düzenlendi¤i
yerde ayr›ca ve aç›kça belirtilmiflse (örne¤in, hâkimin reddi hakk›nda HMK m. 38
vd.), söz konusu düzenlemelere tâbi olur. Buna karfl›l›k, bir ön sorun hakk›nda,
onun incelenmesi ve karara ba¤lanmas› aç›s›ndan ayr› bir usûl öngörülmemiflse
(örne¤in, hakem kurulunun yetki itiraz› hakk›nda inceleme yapmas› ve karar ver-
mesi, HMK m. 422, V), Hukuk Muhakemeleri Kanununun 164. maddesine göre in-
celeme yap›larak gerekli karar verilir. Buna göre, hâkim, taraflardan birinin ileri
sürdü¤ü ön sorunu incelemeye de¤er bulursa, belirleyece¤i süre içinde, varsa de-
lilleriyle birlikte cevab›n› bildirmesi için di¤er tarafa tefhim veya tebli¤ eder. Ön
sorun hakk›nda iki taraf aras›nda uyuflmazl›k varsa, hâkim gerekirse taraflar› davet
edip dinledikten sonra karar›n› verir. Hâkim, ön sorun hakk›ndaki karar›n› tarafla-
ra tefhim veya tebli¤ eder.

Buna karfl›l›k, davada bir bekletici sorun varsa, di¤er bir ifadeyle, davada hü-
küm verilebilmesi, baflka bir davaya, idari makam›n tespitine yahut dava konu-
suyla ilgili bir hukukî iliflkinin mevcut olup olmad›¤›na k›smen veya tamamen
ba¤l› ise mahkemece o davan›n sonuçlanmas›na veya idari makam›n karar›na ka-
dar yarg›lama bekletilebilir. Bir davan›n incelenmesi ve sonuçland›r›lmas› baflka
bir davan›n veya idari makam›n çözümüne ba¤l› ise mahkeme, ilgili tarafa görev-
li mahkemeye veya idari makama baflvurmas› için uygun bir süre verir. Bu süre
içinde görevli mahkemeye veya idari makama baflvurulmad›¤› takdirde, ilgili taraf
bu husustaki iddias›ndan vazgeçmifl say›larak esas dava hakk›nda karar verilir
(HMK m. 165).

Davalar›n Birlefltirilmesi ve Ayr›lmas›
‹lk derece mahkemelerinde görülmekte olan birden fazla dava aras›nda ba¤lant›
bulunabilir. Böyle bir durumda, bu davalar›n birlefltirilerek bir arada görülmesi bir
taraftan daha az emek, zaman ve para sarf edilerek birden fazla davan›n halledil-
mesi imkân›n› sa¤lar, di¤er taraftan ise, benzer davalarda çeliflkili kararlar›n ortaya
ç›kmas›na engel olur. Bundan dolay›d›r ki, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 166 ilâ
168. maddeleri aras›nda bu konuyu düzenlemifltir. Buna göre, ayn› yarg› çevresin-
de yer alan ayn› düzey ve s›fattaki hukuk mahkemelerinde aç›lm›fl davalar, arala-
r›nda ba¤lant› bulunmas› durumunda, davan›n her aflamas›nda, talep üzerine ve-
ya kendili¤inden, ilk davan›n aç›ld›¤› mahkemede birlefltirilebilir. Birlefltirme kara-
r›, ikinci davan›n aç›ld›¤› mahkemece verilir ve bu karar, di¤er mahkemeyi ba¤lar.

Davalar, ayr› yarg› çevrelerinde yer alan ayn› düzey ve s›fattaki hukuk mahke-
melerinde aç›lm›fl ise ba¤lant› sebebiyle birlefltirme ikinci davan›n aç›ld›¤› mahke-
meden talep edilebilir. Birinci davan›n aç›ld›¤› mahkeme, talebin kabulü ile dava-
lar›n birlefltirilmesine iliflkin karar›n kesinleflmesinden itibaren, bununla ba¤l›d›r.
Birlefltirme karar›, derhâl ilk davan›n aç›ld›¤› mahkemeye bildirilir.

Davalar aras›nda ba¤lant› oldu¤unun kabul edilebilmesi için afla¤›daki iki ko-
fluldan birisinin gerçekleflmesi gerekir:

• Davalar›n ayn› veya birbirine benzer sebeplerden do¤mas›,
• Davalardan biri hakk›nda verilecek hükmün di¤erini etkileyecek nitelikte

bulunmas›.
‹stinaf incelemesi ayr› dairelerde yap›lmas› gereken davalar›n da birlefltirilmesi-

ne karar verilebilir. Bu hâlde istinaf incelemesi, birlefltirilen davalarda uyuflmazl›¤›
do¤uran as›l hukukî iliflkiye ait karar› inceleyen bölge adliye mahkemesi dairesin-
de yap›l›r.
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taraf›ndan verilen karar›n,
duruflmada haz›r bulunan
tarafa veya taraflara hâkim
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bildirilmesidir.



Mahkeme, yarg›laman›n iyi bir flekilde yürütülmesini sa¤lamak için, birlikte
aç›lm›fl veya sonradan birlefltirilmifl davalar›n ayr›lmas›na, davan›n her aflamas›n-
da, talep üzerine veya kendili¤inden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, ayr›l-
mas›na karar verilen davalara bakmaya devam eder.

Ayn› yarg› çevresinde yer alan, ayn› düzey ve s›fattaki hukuk mahkemelerinde
görülmekte olan davalar yönünden verilen birlefltirme ve ay›rma hususundaki ilk
derece mahkemesi kararlar›na karfl› istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi karar-
lar› hakk›nda ise temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte gidilebilir. fiu kadar ki, bu
husus tek bafl›na, bölge adliye mahkemesinde hükmün kald›r›larak esastan ince-
lenmesi; Yarg›tay’da ise bozma sebebi teflkil etmez.

Sözleflmeye dayal› alacak davas›nda taraflar›n dilekçelerini alan mahkeme ön inceleme
duruflmas›nda, taraflar aras›nda çekiflmeli olan vak›alar› tespit edip, delillerini bildirme-
leri için taraflara kesin süre vererek bir sonraki duruflman›n tarihini ön inceleme durufl-
mas›na kat›lan daval›ya tefhim etmifl, davac›ya ise duruflma tarihini gösteren bir davetiye
gönderilmifltir. Duruflma davetiyesine gidece¤i il ve ilçe yaz›lmad›¤› için, duruflma daveti-
yesi adres yetersizli¤i sebebiyle dosyas›na iade edilmifltir. Bir sonraki duruflmaya da sade-
ce daval› gelmifl, ancak davac› yine kat›lmam›flt›r. Bunun üzerine mahkeme, daval›ya sor-
madan ayn› gün dosyan›n ifllemden kald›r›lmas›na karar vermifltir. Sizce mahkemenin ifl-
lemi do¤ru mudur? Do¤ru de¤ilse yanl›fllar›n› belirleyiniz. 

‹SPAT HUKUKU

Genel Olarak
‹spat, bir önermenin do¤rulu¤u hakk›nda kanaat oluflturulabilmesi için bir ne-
denselli¤in ortaya konulmas›d›r. Delil ise, çok genel anlamda, ispat için baflvu-
rulan araçt›r.

Hukukî anlamda ispat, bir iddian›n veya vak›an›n do¤rulu¤u konusunda dava-
ya bakan hâkimi ikna etmeye yönelik bir faaliyettir.

‹spat, bir hak olarak hukukî dinlenilme hakk›n›n (HMK m. 27, II/b) bir parça-
s›d›r. Ancak, kanun koyucu, hukukî dinlenilme hakk›na iliflkin genel düzenlemey-
le yetinmemifl, ispat hakk›n› ayr›ca düzenlemifltir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu-
nun 189. maddesinin birinci f›kras›na göre; “taraflar, kanunda belirtilen süre ve
usûle uygun olarak ispat hakk›na sahiptir.”

‹spat ve deliller konusu, bir hukuk davas›n›n esas itibariyle tahkikat aflamas›na
iliflkindir. Ancak, bu konu, dilekçeler ve sözlü yarg›lama aflamalar›nda da de¤er-
lendirilmesi gereken bir konudur. Öte yandan ispat ve deliller konusu, esas itiba-
riyle ilk derece ve istinaf yarg›lamas›na iliflkin olmakla birlikte, temyiz incelemesi
s›ras›nda Yarg›tay’da da, söz konusu mahkemelerin ispat hukukuna iliflkin kanun
hükümlerini yanl›fl uygulad›¤› veya inceledi¤i tespit edilirse, bu mahkemelerin ka-
rar› bozulabilir. Bu yönüyle ispat ve deliller konusu, temyiz aflamas› bak›m›ndan
da önem tafl›yan bir konudur.

‹spat ve delillere iliflkin hükümler esas itibariyle Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunda düzenlenmifltir. ‹spat yükünü düzenleyen ve genel kural niteli¤indeki hük-
me ise hem Medenî Kanunun 6. maddesinde hem de Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunun 190. maddesinde yer verilmifltir. Öte yandan, ispat ve delillere iliflkin hü-
kümler, özellikle belli somut vak›alar çerçevesinde olmak üzere, bir çok kanunda
özel olarak yer almaktad›r. Örne¤in, Türk Medenî Kanununda ispata iliflkin çok sa-
y›da özel düzenleme mevcuttur.
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‹spat aç›s›ndan temel soru, kimin, neyi nas›l ispat edece¤idir. “Kim” sorusunun
cevab› ispat yüküne iliflkin kurallarla bulunur. “Neyi” sorusunun cevab› ise, dava-
n›n unsurlar›ndan birisi olan maddî vak›alard›r. Zira, hukuk kurallar›n›n ispat› ge-
rekmez. Hâkim, uygulanmas› gereken hukuk kurallar›n› bilmek ve resen uygula-
mak zorundad›r. “Nas›l” sorusunun cevab› ispat›n hukukî çerçevesini belirler. Usûl
hukukumuzda hangi vak›alar›n nas›l ispat edilece¤ine iliflkin baz› s›n›rlamalar var-
d›r. Kural olarak deliller davan›n taraflar›nca gösterilir; hâkim, resen delil araflt›r-
mas› yapamaz. Ancak, baz› istisnaî hallerde, hâkim, resen de delil araflt›rabilir.
Özellikle keflif ve bilirkifli delillerine hâkim bütün yarg›lama usullerinde ve dava-
n›n konusunun kamu düzenini ilgilendirip ilgilendirmedi¤ine bak›lmaks›z›n resen
müracaat edebilir. Öte yandan, bir vak›an›n ispat›nda kanunî bir s›n›rlama bulu-
nup bulunmad›¤› konusu da “nas›l” sorusunun cevaplar› aras›ndad›r. Örne¤in, bel-
li bir miktar›n üzerindeki hukukî ifllemlerin kesin delillerle ispat edilmesi gere¤i
bunun tipik bir örne¤idir.

‹spat Yükü
‹spat yükü, esas itibariyle uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan önem tafl›y›p taraflar ara-
s›nda çekiflmeli bulunan vak›alar›n kim taraf›ndan ispatlanaca¤›n›n belirlenmesini
düzenleyen müessesedir. Ancak, davada taraflar, genellikle ispat yükünün kimde
oldu¤una bakmaks›z›n, ileri sürdükleri vak›alar›n ispat› için delil gösterirler. Bir va-
k›an›n ispat› amac›yla gösterilen delilin incelenebilmesi ve sonuçta o vak›an›n is-
patlanm›fl kabul edilebilmesi için, delilin mutlaka ispat yükü düflen tarafça göste-
rilmifl olmas› gerekmez. ‹spat yükünün kimde oldu¤unun önemi, uyuflmazl›¤›n
halli bak›m›ndan önem tafl›y›p, taraflar aras›nda çekiflmeli bulunan bir vak›an›n is-
pats›z kalmas› durumunda ortaya ç›kar. Böyle bir durumda, ispat yükünün kime
ait oldu¤u tespit edilir ve ilgili vak›an›n ispats›z kalmas›n›n sonucuna o taraf katla-
n›r. Bir vak›an›n ispats›z kalmas›n›n sonucu, o vak›an›n yok kabul edilmesidir. Bu-
nun anlam›, ilgili taraf›n mutlaka davay› kaybetmesi de¤ildir. Olaylar›n ço¤unda
böyle olsa da, bunun genel kural oldu¤u söylenemez. O vak›a yok say›ld›¤›nda
nas›l bir karar verilmek gerekecekse davada öyle karar verilecektir. Duruma göre,
ispats›z kalan vak›aya ra¤men, ispat yükünü tafl›yan taraf›n davay› kazanmas›
mümkün olabilir. Örne¤in, terditli olarak zamanafl›m› veya karfl› alacakla takas be-
yan›nda bulunarak ödeme vak›as›n› ileri süren borçlu, ödemeyi ispatlayamamas›-
na ra¤men, zamanafl›m› veya karfl› alaca¤›n›n takas› sayesinde davay› kazan›r. An-
cak, ispat yükünü yerine getirememifl olmas›n›n, mutlaka davan›n kayb› olmasa
da, her hâlükarda kendisi aleyhine bir sonuç do¤urdu¤u söylenebilir. Bütün bu
de¤erlendirmelerden de aç›kça anlafl›laca¤› üzere, ispat bir yük (külfet) olup, asla
yükümlülük (mükellefiyet/borç) de¤ildir. Dolay›s›yla yerine getirilmemesi, bunun
kendisine ait oldu¤u taraf aleyhine sonuç do¤urur; ancak, söz konusu taraf›n ispat
için zorlanmas› söz konusu de¤ildir.

Türk Medenî Kanununun 6. maddesi göre, “kanunda aksine bir hüküm bulun-
mad›kça, taraflardan her biri, hakk›n› dayand›rd›¤› olgular›n varl›¤›n› ispatla yü-
kümlüdür.” Bu düzenlemedeki “yükümlüdür” kelimesi, ispat›n bir “yük” olmas›
karfl›s›nda isabetli de¤ildir. Bu sebeple, ispat yükünü ayr›ca düzenlemifl olan Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununun 190. maddesinin 1. f›kras›ndaki düzenleme daha
isabetlidir. Sözü edilen bu düzenleme ise flöyledir: “‹spat yükü, kanunda özel bir
düzenleme bulunmad›kça, iddia edilen vak›aya ba¤lanan hukukî sonuçtan ken-
di lehine hak ç›karan tarafa aittir.”
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Buna göre, örne¤in, bir haks›z fiile dayanarak belli bir miktar tazminat istenme-
si durumunda, haks›z fiilin gerçekleflti¤ini, bu fiilin hukuka ayk›r› oldu¤unu, bun-
dan bir zarar do¤du¤unu ve zarar›n miktar›n›, iflleyen kiflinin veya bundan sorum-
lu olan›n davan›n karfl› taraf› oldu¤unu, fiil ile zarar aras›nda nedensellik iliflkisi
bulundu¤unu ispat yükü davac› tarafa düfler. Çünkü onun tazminat talebinin kar-
fl›lanabilmesi, bütün bu vak›alar›n do¤ru (gerçekleflmifl) olmas›na ba¤l›d›r. Buna
karfl›l›k, söz konusu haks›z fiil nedeniyle do¤an tazminat alaca¤›n›n dava aç›lma-
dan önce borçlu (daval›) taraf›ndan davac›ya ödendi¤i ve bu sebeple davan›n red-
di isteniyorsa, bu vak›adan ç›kan sonuç (davan›n reddi) kendi lehine olaca¤›ndan,
bunu ispat yükü daval›ya aittir.

Baz› hallerde kanun, ispat yüküne ait genel kuraldan ayr›larak, ispat yükünün
hangi tarafta oldu¤unu özel olarak düzenler. Bunun sebebi ço¤unlukla somut du-
rumdaki ispat zorlu¤u yahut hakkaniyettir. Örne¤in, borçlar hukukunda, bir söz-
leflmeden kaynaklanan borcunu ifa etti¤ini ispat yükü borçluya düfler. Keza, söz-
leflmeden kaynaklanan bir borcunu ifa etmeyen borçlunun, bundan do¤an zarar›
ödemekten kurtulabilmesi için, kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyece¤ini (yük-
lenemeyece¤ini) ispat yükü, yine kendisine aittir.

‹spat›n Konusu
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 187. maddesi ispat›n konusunu düzenlemekte-
dir. Buna göre, “ispat›n konusunu taraflar›n üzerinde anlaflamad›klar› ve uyufl-
mazl›¤›n çözümünde etkili olabilecek çekiflmeli vak›alar oluflturur ve bu vak›ala-
r›n ispat› için delil gösterilir. Herkesçe bilinen vak›alarla, ikrar edilmifl vak›alar çe-
kiflmeli say›lmaz.”

Buna karfl›l›k, hukuk kurallar› ispat›n konusunu oluflturmaz. Çünkü hâkim,
Türk hukukunu resen uygular (HMK m. 33). Keza, hâkim Türk kanunlar ihtilaf›
kurallar›n› ve bu kurallara göre yetkili olan yabanc› hukuku resen uygular. Hâkim,
yetkili yabanc› hukukun muhtevas›n›n tespitinde taraflar›n yard›m›n› isteyebilir
(MÖHUK m. 2, I).

‹spat›n Gerekmedi¤i Haller
Uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan önem tafl›malar›na ra¤men bir k›s›m vak›alar›n is-
pat› gerekli de¤ildir. Bu sonucu do¤uran en önemli durum, vak›an›n taraflar ara-
s›nda çekiflmeli olmamas›d›r. Di¤er bir ifadeyle, e¤er vak›a taraflar aras›nda çekifl-
meli de¤ilse ispat› da gerekmez. Bunun yan›nda, çekiflmeli say›lmad›klar›ndan,
herkesçe bilinen vak›alar›n da ispat› gerekmez. Ancak, herkesçe bilinen vak›an›n
do¤ru olmad›¤› ispatlanabilir (HMK m. 191).

Keza, kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluflturan
vak›aya iliflkin ispat yükü alt›ndad›r. Kanunda öngörülen istisnalar d›fl›nda, karfl›
taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir (HMK m. 190, II).

Bu düzenlemelerde geçen herkesçe bilinen vak›a, ikrar ve karine kavramlar›-
n›n ne oldu¤u üzerinde durmak gerekir.

1. Herkesçe bilinen vak›a, mutlaka herkesin bildi¤i vak›a demek de¤ildir. Bi-
lakis, özel bir ilgi, yetenek, uzmanl›k veya araflt›rma gerekmeksizin, her-
kesin o vak›ay› bilebilecek durumda olmas› kâfidir. Örne¤in, belli bir ta-
rihte hangi siyasi partinin bafl›nda kimin bulundu¤u, baflbakan›n yahut
cumhurbaflkan›n›n kim oldu¤u, belli bir tarihin haftan›n hangi gününe
denk geldi¤i gibi.
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2. ‹krar, bir vak›an›n do¤ru oldu¤unun, bu vak›an›n aleyhine oldu¤u taraf ya-
hut onun vekilince mahkemeye bildirilmesidir. Bu bildirim duruflma esna-
s›nda sözlü olarak veya mahkemeye sunulan imzal› bir belge (dilekçe) ile
yap›labilir. ‹krar›n duruflma esnas›nda sözlü olarak yap›lmas› halinde bunun
tutana¤a geçirilmesi ve tutana¤›n ilgili k›sm›n›n ikrarda buluna taraf›ndan
imzalanmas› gerekir (HMK m.154, III/ç).
‹krar›n aç›k olmas› gerekir. Bir vak›an›n do¤rulu¤unun iddia edilmesi karfl›-
s›ndaki susma ikrar say›lmaz; di¤er bir ifadeyle, z›mnî ikrar medenî usûl hu-
kuku anlam›nda geçerli (yeterli) bir ikrar de¤ildir. Buna karfl›l›k, kanun e¤er
belli bir durumdaki susmaya (hareketsiz kalmaya) ikrar sonucunu aç›kça
ba¤lam›flsa, bu durumda z›mnî ikrar geçerli (yeterli) olur. Örne¤in, bir taraf,
isticvap için ça¤r›ld›¤› duruflmaya özürsüz olarak gelmedi¤i veya gelip de
sorular› cevaps›z b›rakt›¤› takdirde, mahkemece sorulan vak›alar› ikrar et-
mifl say›l›r (HMK m. 171, II). Keza, sahtelik incelemesinde de, isticvap için
mahkemeye davet edilen taraf, belirtilen günde haz›r bulunmad›¤› takdirde,
inkâr etmifl oldu¤u belgedeki yaz› veya imzay› ikrar etmifl say›l›r (HMK m.
211, I/b). Ayn› flekilde, yemin için davet edilen kimse, tayin edilen gün ve
saatte mahkemede geçerli bir özrü olmaks›z›n bizzat haz›r bulunmaz yahut
haz›r bulunup da yemini iade etmez ya da yemini eda etmekten kaç›n›rsa
yemin konusu vak›alar› ikrar etmifl say›l›r (HMK m. 229, I).
‹krar kural olarak ba¤lay›c›d›r. Z›mnî ikrardan (ikrar edilmifl say›lmaktan)
dönmek hiçbir flekilde mümkün de¤ildir. Buna karfl›l›k, aç›k ikrardan, bu-
nun ancak maddî bir hatadan kaynakland›¤› iddia ve ispat edilerek dönüle-
bilir (HMK m. 188, II). Bu anlamda maddî hata, iddia edilen vak›a ile gerçe-
¤in birbirine uymamas›d›r. Buna karfl›l›k, sulh görüflmeleri s›ras›nda yap›lan
ikrar taraflar› ba¤lamaz (HMK m. 188, III).

3. Karine, genel olarak, bilinen bir olaydan bilinmeyen baflka bir olay›n veya
hukuksal durumun varl›¤› yahut yoklu¤u hakk›nda sonuç ç›kar›lmas›d›r. Ka-
rineler, fiilî karineler ve kanunî karineler olarak ikiye ayr›l›r. Fiilî karineler,
bilinen bir vak›adan hareket edilip, genel hayat tecrübelerine dayan›larak,
bilinmeyen bir vak›a hakk›nda hâkim taraf›ndan sonuç ç›kar›lmas›d›r. Örne-
¤in, genel hayat tecrübelerine göre, bir senet, alacakl›n›n elinde bulunur;
borçlu borcunu ödeyince senedi alacakl›dan geri al›r. Buna göre, senedin
borçlunun elinde bulunmas› borcun ödenmifl oldu¤unu (karineten) gösterir.
Karinenin bu türü kanun taraf›ndan aç›kça düzenlenmemifl olup, yarg›sal ve
bilimsel içtihatlarla gelifltirilmifltir. Buna karfl›l›k kanunî karineler, belli bir
vak›adan bilinmeyen bir vak›a hakk›nda sonuç ç›kar›lmas›n›n bizzat kanun
hükmü ile yap›lm›fl olmas› durumunda söz konusu olur. Kanunî karineler
de kesin olanlar ve kesin olmayanlar fleklinde iki kategoriye ayr›l›r. Kesin
kanunî karinelerin aksi iddia ve ispat edilemez. Örne¤in, TMK m. 1020 ge-
re¤ince, tapu siciline kay›tl› olan hususlar›n bilinmedi¤i ileri sürülemez. Bu-
na karfl›l›k, kesin olmayan kanunî karinelerin aksi ispat edilebilir. Örne¤in,
tafl›n›r bir mal›n zilyedinin onun maliki olarak kabul edilmesi (TMK m. 985)
kural ise de, bunun aksinin ispat› mümkündür.

Karineye dayanan taraf için ilgili vak›a aç›s›ndan art›k ispat› gereken hiçbir hu-
sus kalmad›¤› söylenemez. Bilakis, her fleyden önce, karineye dayanan taraf›n ka-
rine temelini ispatlamas› gerekir. Örne¤in, zilyetlikten mülkiyet sonucunun ç›kar›l-
d›¤› karine aç›s›ndan zilyetlik durumunun (vak›as›n›n) ispat› gerekir. Buna karfl›l›k,
söz konusu taraf›n ayr›ca ‘mülkiyet’i de ispat› gerekmez; bilakis mülkiyet aç›s›ndan
karine sonucu geçerli olacakt›r.
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Öte yandan, karine sonucu bak›m›ndan da ispat yükü karfl› tarafa geçmez. fiöy-
le ki, zaten kesin kanunî karineye dayan›lmas› durumunda, bunun aksinin iddia
ve ispat› mümkün de¤ildir. Buna karfl›l›k, bir taraf›n kesin olmayan kanunî karine
veya adî karineye dayanmas› durumunda, ispat yükü di¤er tarafa geçmemekte, bi-
lâkis, di¤er taraf, bu karinelerin karine sonucunun aksini ispat edebilme imkân›na
sahip olmaktad›r.

‹spat Ölçüsü
‹spat›n bir vak›an›n do¤rulu¤u konusunda davaya bakan hâkimi ikna etmeye yö-
nelik bir faaliyet olmas› karfl›s›nda, belli bir vak›an›n ispatlanm›fl say›labilmesi
için hâkimde oluflmas› gereken kanaatin derecesine, ispat ölçüsü ad› verilir. Bu
çerçevede kullan›lan iki ölçüt vard›r. Bunlardan birincisi tam ispat; ikincisi ise,
yaklafl›k ispatt›r.

Tam ispat, belli bir vak›an›n do¤rulu¤u hakk›nda hâkimde oluflturulmas› gere-
ken kanaatin kesinlik yahut kesinlik s›n›r›ndaki muhtemel görme derecesinde ol-
mas›d›r. Buna karfl›l›k, oluflan kanaatin a¤›r basan ihtimal derecesinde olmas› ha-
linde ise yaklafl›k ispattan söz edilir.

Medenî usûl hukukunda bir vak›an›n ispat› söz konusu oldu¤unda, aranan is-
pat ölçüsü, kural olarak tam ispatt›r. Buna karfl›l›k, bir konuda yaklafl›k ispat ölçü-
sü ile yetinilebilmesi için, bunun bir kanun hükmüyle aç›kça belirtilmifl olmas› ge-
rekir (ör. HMK m. 390, III).

‹spat Türleri
‹spat›, farkl› ölçütler kullanarak de¤iflik türlere ay›rmak mümkündür. Bunlardan,
özellikle ispat›n kim taraf›ndan yap›ld›¤› dikkate al›narak yap›lan ay›r›m, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun da önem verdi¤i bir ay›r›md›r. Söz konusu ölçüt aç›-
s›ndan de¤erlendirildi¤inde ispat, as›l ispat, karfl› ispat ve aksini ispat olarak üçe
ayr›l›r.

As›l ispat, somut bir vak›ay› ileri sürüp bundan kendi lehine sonuçlar ç›karan
tarafça (di¤er bir ifadeyle, ispat yükü kendisine düflen tarafça) yerine getirilen (ve-
ya getirilmesi gereken) ispatt›r.

Karfl› ispat, ispat yükü kendisine düflen taraf›n hasm›n›n (karfl› taraf›n›n), ispat
yükü kendisinde olan taraf›n henüz kesin delille ispatlayamamakla birlikte hâkim-
de bir ölçüde de olsa oluflturdu¤u kanaati sarsmak yahut henüz yap›lmam›fl olan
as›l ispat›n yap›labilmesini mant›ksal aç›dan imkâns›z k›lacak nitelikteki (baflka)
bir vak›ay› ispatlamas›d›r. Örne¤in, haks›z fiile dayanarak kendisine karfl› aç›lm›fl
bulunan bir davada, henüz kendisinin o fiili iflledi¤i ispatlanmam›fl olan daval›, fii-
lin ifllendi¤inin iddia edildi¤i tarihte baflka bir yerde oldu¤unu ispatlayarak, dava-
c›n›n o haks›z fiilin daval› tarafça ifllendi¤ini ispatlayabilmesini imkâns›z k›labilir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 191. maddesi gere¤ince; di¤er taraf, ispat yükü-
nü tafl›yan taraf›n iddias›n›n do¤ru olmad›¤› hakk›nda delil sunabilir. Karfl› ispat fa-
aliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine alm›fl say›lmaz.

Aksini ispat ise, ispat›n konusunu oluflturan bir vak›an›n âdi yahut kesin olma-
yan bir kanunî karineye dayan›larak ispat edilmifl say›ld›¤› hallerde, o vak›an›n
söz konusu karinenin öngördü¤ü karine sonucunun aksine gerçekleflti¤inin (ol-
du¤unun) ispat yükü kendisine düflmeyen tarafça ispatlanmas›d›r. Örne¤in, Türk
Medenî Kanununun 7. maddesi gere¤ince içeri¤inin do¤ru oldu¤u kabul edilen bir
resmî sicil yahut belgenin asl›nda gerçe¤i yans›tmad›¤›n›n, bilâkis belgenin içeri¤i-
nin do¤ru olmad›¤›n›n ispatlanmas› aksini ispatt›r.
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Davac› (A) kiflilik haklar›na sald›r›ld›¤› gerekçesiyle Mu¤la Asliye Hukuk Mahkemesinde
(B)’ye karfl› manevi tazminat davas› açm›flt›r. Davac› dilekçesinde, “daval›n›n kendisi hak-
k›nda flizofren hastas›d›r fleklinde beyanda bulundu¤unu, bu beyan›n›n yerel gazetelerde
yay›nland›¤›n› kiflilik haklar›na yap›lan bu sald›r› nedeniyle manevi zarar› olufltu¤unu”
ileri sürerek tazminat talep etmifltir. Daval› ise cevap dilekçesinde, “hiçbir gazeteye böyle
bir röportaj vermedi¤ini ve davac› için flizofren hastas›d›r diye bir ifade kullanmad›¤›n›”
ileri sürerek davan›n reddini talep etmifltir. Bu davada ispat yükü hangi taraftad›r?

Baflözen, A. (2010). Medenî Usûl Hukukunda ‹lk Görünüfl ‹spat›, Ankara.

DEL‹LLER VE ‹NCELENMES‹ 

Genel Olarak
Bir vak›an›n do¤rulu¤u hakk›nda hâkimde kanaat uyand›rmak için kullan›lan
araçlar delil olarak adland›r›l›r. Bir arac›n ispat faaliyetinde kullan›labilmesi, di¤er
bir ifadeyle delil niteli¤ini kazanabilmesi için, kendisinin ispat›nda kullan›laca¤›
vak›a hakk›nda bilgi tafl›maya bilimsel aç›dan elveriflli olmas› gerekir. Dolay›s›yla,
hipnoz, fal, rüya ve istiare gibi, ak›l ve mant›k ölçülerinin güvenilir bilgi tafl›y›c›s›
(kayna¤›) olarak yeterli bulmad›¤› yollara, davada ispat› gereken vak›a hakk›nda
bilgi kayna¤› olarak müracaat edilmesi söz konusu de¤ildir. Genel olarak ifade et-
mek gerekirse, delil, ispat faaliyetinde kullan›lan, dava öncesinde ve mahkeme
d›fl›nda gerçekleflmifl olan bir vak›ay› temsile etmeye ve böylece onu mahkeme-
ye yans›tmaya yahut aktarmaya elverifllili¤i bilimsel aç›dan kabul edilmifl her tür-
lü bilgi tafl›y›c›s›d›r.

Delil ve Emare Ay›r›m›
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, baz› durumlarda karar verebilmek için hâkimin de-
lil yerine emareye dayanabilece¤ini kabul etmektedir. Örne¤in, hâkimin reddi
(HMK m. 38, II; m. 41, I/b), eski hâle getirme (HMK m. 97), senedin sahibi elinde
beklenmeyen bir sebeple kayboldu¤unun ispat› (HMK m. 203, I/e) ve yalan yere
tan›kl›k sebebiyle tan›¤›n Cumhuriyet savc›l›¤›na sevki (HMK m. 264, I) konular›n-
da “emare” kavram›ndan “delil” kavram› yan›nda söz edilmektedir. Oysa, emare
kavram›ndan ne anlafl›lmas› gerekti¤i Kanunun hiçbir yerinde belirtilmemektedir.

Ö¤retideki genel kabule göre, emare, tecrübe kurallar› arac›l›¤›yla, uyuflmazl›-
¤a uygulanacak hukuk normunun koflul olay› hakk›nda sonuç ç›kar›labilen di¤er
olaylard›r. Di¤er bir ifadeyle, ispat› gereken bir vak›aya yabanc› ancak onun hak-
k›nda tecrübe kurallar›ndan hareketle sonuç ç›karman›n mümkün oldu¤u komflu
vak›aya emare ad› verilir. Emare yoluyla ispattan söz edebilmek için, söz konusu
komflu vak›an›n ispatlanmas› gerekir. Ancak, bu yap›lsa bile, emare yoluyla yap›-
lan ispat dolayl› bir ispat olmaktad›r. Çünkü, do¤rudan ispat› gereken vak›a de¤il,
onun hakk›nda kendisinden tecrübe kurallar› (yaflam deneyimleri) arac›l›¤›yla so-
nuç ç›kard›¤›m›z komflu olay ispatlanm›fl olmaktad›r. Söz konusu bu dolayl› ispat
sayesinde ispat ölçüsü olarak “tam ispat” düzeyine ulafl›lmas› mümkün de¤ildir. Bu
nedenle, emare ispat›, ancak bir yaklafl›k ispat sa¤layabilir. Hâkimin bir vak›a hak-
k›nda emare ispat›yla yetinebilmesi için bunun Kanun taraf›ndan aç›kça öngörül-
mesi gerekir. Kanunun buna izin verdi¤i haller ço¤unlukla ya uyuflmazl›¤›n esas›y-
la do¤rudan ilgisi bulunmayan hususlar (örne¤in, hâkimin reddi gibi) ya da ihtiya-
tî tedbirde oldu¤u gibi geçici nitelikteki kararlard›r.
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Tecrübe Kurallar›: Somut
vak›alar›n, hukuk kural›n›n
koflul vak›alar›na altlanmas›
s›ras›nda zorunlu olarak
yararlan›lan hayat
tecrübeleri ile çeflitli bilim
ve sanat kollar›na, ifl hayat›
ile di¤er alanlara iliflkin
bilimsel veriler ve uzmanl›k
bilgisidir. 



Delil Türleri
Deliller farkl› ölçütler kullan›lmak suretiyle de¤iflik flekillerde tasnif edilebilirler.
Ancak, medenî usûl hukukumuz aç›s›ndan önem tafl›yan en temel tasnif, kesin de-
lil - takdiri delil ay›r›m›d›r.

Kesin deliller, bir vak›aya iliflkin olarak mevcut bulunmalar› ve usulünce mah-
kemeye sunulmufl olmalar› durumunda, hâkimin takdir yetkisini kald›rarak o va-
k›an›n do¤ru kabul edilmesi sonucunu do¤uran delillerdir. Bu ba¤lamda dikkat
edilmesi gereken husus, hâkimin vak›an›n mevcudiyetine iliflkin kanaatine s›n›rla-
ma getirilmesi, o konudaki takdir yetkisinin kald›r›lmas›d›r. Buna karfl›l›k, mevcut
(do¤ru) kabul edilen o vak›a esas al›narak yap›lacak hukukî de¤erlendirme bak›-
m›ndan hâkimin takdir yetkisi devam eder.

Bir delilin kesin olmas› niteli¤i, ona ancak kanun taraf›ndan bahfledilebilir. Zi-
ra, as›l olan, hâkimin her konuda (Anayasaya, hukuka ve kanuna uygun olarak)
vicdani kanaatine göre hüküm vermesidir (AY m. 138, I) ve bu çerçevede delilleri
de serbestçe takdir etmesidir. Bir delilin kesin delil kabul edilmesinin di¤er bir so-
nucu ise, kanunun kesin delille ispat›n› öngördü¤ü vak›alar›n takdiri delille ispat-
lanamamas›, di¤er bir ifadeyle, söz konusu vak›alar› do¤ru kabul edebilmek için
hâkimin takdiri delillerle yetinememesidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun kabul etti¤i kesin deliller senet ve yemindir.
Bunlar›n yan›nda, kesin hüküm de, ayr›ca düzenlenmifl olan ba¤lay›c›l›¤› nedeniy-
le kesin deliller aras›nda yer al›r. Buna karfl›l›k, 1086 say›l› HUMK döneminde ke-
sin delil olarak kabul edilen ikrar, HMK taraf›ndan, kesin delil de¤il, bilâkis, ilgili
oldu¤u vak›ay› tart›flmal› olmaktan ç›kararak delil gösterme (ispat) gereklili¤ini or-
tadan kald›ran bir durum olarak kabul edilmifltir (HMK m. 187, II).

Kesin deliller d›fl›nda kalan bütün ispat araçlar›, ‘delil’ vasf› tafl›mak ve bu fle-
kilde nitelendirilebilmek kofluluyla, takdirî delildir. Bunlar›n bir k›sm› Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu taraf›ndan say›lm›flt›r. Ancak, ad› geçen Kanunun 192. mad-
desi gere¤ince, kanunun belirli bir delille ispat zorunlulu¤unu öngörmedi¤i hâl-
lerde, kanunda düzenlenmemifl olan di¤er delillere de baflvurulabilece¤i aç›kça
öngörüldü¤ünden, takdiri delillerin kanunda aç›kça say›lanlardan ibaret olmad›¤›
söylenebilir. Kanunda say›lan takdiri deliller belge (senet ve ilâm hariç), tan›k, bi-
lirkifli ve kefliftir.

Delil Sözleflmesi
Medenî usûl hukukumuzda baz› vak›alar›n ispat› bak›m›ndan mutlaka kesin delile
baflvurulmas›n›n öngörülmesi (HMK m. 200; m. 201), her ne kadar yarg›laman›n
daha h›zl› ve sonuçta verilen karar›n daha güvenilir olmas›n› amaçlamaktaysa da,
bu konu kamu düzenine iliflkin de¤ildir. fiöyle ki, kesin delille ispat› öngörülmüfl
bulunan bir vak›a hakk›nda takdiri delil sunulmas› durumunda, hâkim bunun caiz
olmad›¤›n› resen gözetir. Zira, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 189. maddesinin
üçüncü ve dördüncü f›kralar› gere¤ince, kanunun belirli delillerle ispat›n› emretti-
¤i hususlar, baflka delillerle ispat olunamaz ve bir vak›an›n ispat› için gösterilen
delilin caiz olup olmad›¤›na mahkemece karar verilir. Keza, Hukuk Muhakemele-
ri Kanununun 200. maddesinin ikinci f›kras› gere¤ince de, söz konusu madde uya-
r›nca senetle ispat› gereken hususlarda maddenin birinci f›kras›ndaki düzenleme
hat›rlat›larak, karfl› taraf›n aç›k muvafakati hâlinde tan›k dinlenebilir. Ancak, ayn›
Kanunun 193. maddesinin birinci f›kras› ise flu düzenlemeyi içermektedir: “Taraf-
lar yaz›l› olarak veya mahkeme önünde tutana¤a geçirilecek imzal› beyanlar›yla
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kanunda belirli delillerle ispat› öngörülen vak›alar›n baflka delil veya delillerle is-
pat›n› kararlaflt›rabilecekleri gibi; belirli delillerle ispat› öngörülmeyen vak›alar›n
da sadece belirli delil veya delillerle ispat›n› kabul edebilirler.” Söz konusu bu dü-
zenleme, kesin delille ispat› gereken vak›alar›n takdiri delil(ler)le, takdiri delillerle
ispat› caiz olan vak›alar›n ise sadece belli bir delille ispat› hususunda taraflar›n ya-
paca¤› anlaflman›n geçerli say›laca¤›n› öngörmektedir. Söz konusu bu anlaflma
“delil sözleflmesi” olarak adland›r›l›r.

Delil sözleflmesi davadan önce ayr› bir sözleflme fleklinde veya ilgili oldu¤u hu-
kukî iliflkinin maddî hukuk aç›s›ndan düzenlendi¤i sözleflmenin bir flart› olarak dü-
zenlenebilece¤i gibi, dava esnas›nda ayr› bir sözleflme olarak da yap›labilir. Geçer-
lik aç›s›ndan âdi yaz›l› flekil kâfidir. Buna karfl›l›k, duruflmada esnas›nda sözlü ola-
rak yap›lan delil sözleflmesinin geçerli olmas› için tutana¤a geçirilmesi ve tutana-
¤›n bu k›sm›n›n taraflarca imzalanmas› gerekir. Taraflardan birinin, kesin delille is-
pat› gereken bir vak›a hakk›nda takdiri delile baflvurmas› üzerine, hâkimin duru-
mu resen gözeterek karfl› tarafa muvafakatinin bulunup bulunmad›¤›n› sormas›
üzerine, e¤er karfl› taraf aç›kça muvafakat ederse, bunun da tutana¤a geçirilerek
alt›n›n imzalat›lmas› gerekir.

Delil sözleflmesinin belli bir vak›an›n sadece belli bir delille ispat›n› öngörme-
si durumunda, münhas›r delil sözleflmesi söz konusu olur. Bu durumda, ilgili va-
k›a için baflka delil gösterilemez. Bu husus mahkemece resen gözetilir. Münhas›r
delil sözleflmesinin tipik örne¤i, bir uyuflmazl›ktaki bir vak›an›n (örne¤in zarar›n
miktar›n›n) ispat› hususunda taraflar›n anlaflarak “hakem-bilirkifli” atamalar›d›r.
Buna karfl›l›k, kanunun kesin delille ispat›n› öngördü¤ü bir vak›an›n sadece bu
delillerle de¤il, bunun yan›nda kanunen caiz olan di¤er baflka deliller de (her tür-
lü delil olabilir) ispat›n› öngören delil sözleflmeleri ise münhas›r olmayan delil
sözleflmesi olarak adland›r›l›r. ‹spata elveriflli delillerin belirlenmesi bak›m›ndan,
münhas›r delil sözleflmesi s›n›rland›r›c›, münhas›r olmayan delil sözleflmesi ise ge-
niflletici etkiye sahiptir. 

Taraflardan birinin ispat hakk›n›n kullan›m›n› imkâns›z k›lan veya fevkalâde
güçlefltiren delil sözleflmeleri geçersizdir (HMK m. 193, II).

Hukuka Ayk›r› Yollarla Elde Edilen Deliller
Medenî usûl hukuku aç›s›ndan delil olarak nitelendirilmesi mümkün, hatta kanun-
da aç›kça say›lan delillerden birisi olsa dahi, bir vak›an›n gerçek olup olmad›¤› hak-
k›nda kendisine baflvurulmak suretiyle bilgi edinilmeye çal›fl›lan ispat arac›n›n hu-
kuka uygun yollarla elde edilmifl olmas› gerekir. Ayn› zamanda hukuk devleti  ilke-
sinin de (AY m. 2) bir gere¤i olan bu durum, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
189. maddesinin 2. f›kras›nda aç›kça düzenlenmifltir. Söz konusu düzenleme flöyle-
dir: “Hukuka ayk›r› olarak elde edilmifl olan deliller, mahkeme taraf›ndan bir va-
k›an›n ispat›nda dikkate al›namaz.” Bu düzenlemede dikkat edilmesi gereken hu-
sus, delilin bizatihi kendisinin de¤il, onun elde edilifl yönteminin hukuka ayk›r› ol-
mas›na yap›lan vurgudur. Öte yandan, söz konusu düzenlemenin iflletilebilmesi ba-
k›m›ndan “hukuka ayk›r› olarak elde edilmifl olmak” ifadesinden ne anlafl›lmas› ge-
rekti¤inin de ortaya konulmas› gerekir. Aç›kça belirtilmifl olmamakla birlikte, dü-
zenlemedeki “hukuka ayk›r›l›k” kavram›n›n genifl flekilde anlafl›lmas›, bu çerçeve-
de hem ceza hukuku anlam›nda yasaklanan hem de özel hukuk anlam›nda hukuk
düzeninin kendilerine izin vermedi¤i bütün davran›fllar›n bu kapsama dâhil bulun-
du¤unun kabulü gerekir. Özellikle suç yahut flahsiyet hakk›n›n ihlâli teflkil eden
davran›fllarla ulafl›lan deliller hukuka ayk›r› yollarla elde edilmifl kabul edilirler.
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Âdi Yaz›l› fiekil: Herhangi bir
resmî makam›n veya
memurun kat›l›m›
olmaks›z›n gerçeklefltirilen
flekil flart›d›r.

Hakem Bilirkifli: Taraflar
aras›ndaki uyuflmazl›¤›
çözen bir karar vermeksizin,
sadece, uyuflmazl›¤›n
konusu olan fleyin miktar›n›,
de¤erini veya niteliklerini
mahkemeyi ve taraflar›
ba¤layacak flekilde tespit
eden uzman kiflidir. Hakem
bilirkifli sözleflmesi, usûl
hukukuna iliflkin münhas›r
delil sözleflmesi olarak kabul
edilir.



Delilin hukuka ayk›r› yollarla elde edilmifl olmas›n›n yapt›r›m›, bunun, davada
hiçbir flekilde kullan›lmamas›d›r. Hatta, ilgili vak›an›n ispats›z kalmas› durumunda
dahi bu kural geçerlidir. Hâkim de, delilin hukuka ayk›r› yollarla elde edilmifl olup
olmad›¤›n› resen gözetmelidir.

Delillerin Mahkemeye Bildirilmesi ve Sunulmas›
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, delillerin mahkemeye bildirilmesini ve sunulmas›-
n› belli bir usûl ve süreye ba¤lam›flt›r. Nitekim, ad› geçen Kanun, ispat hakk›n› dü-
zenledi¤i 189. maddesinin birinci f›kras›nda, bu hususa aç›kça vurgu yapan “Ta-
raflar, kanunda belirtilen süre ve usûle uygun olarak ispat hakk›na sahiptir” flek-
lindeki düzenlemeye yer vermifltir.

Delillerin mahkemeye bildirilmesinin usûl ve süresi birbirini tamamlayan fark-
l› hükümlerle düzenlemifltir. Bu ba¤lamda dikkate al›nmas› gereken ilk hüküm,
Kanunun “taraflarca getirilme ilkesi”ni düzenlendi¤i 25. maddesinin ikinci f›kras›-
d›r. Buna göre, “kanunla belirtilen durumlar d›fl›nda, hâkim, kendili¤inden delil
toplayamaz”. O halde, kural, delillerin taraflarca mahkemeye bildirilmesi ve su-
nulmas›d›r. Bu kural›n iki istisnas› bilirkifli incelemesi ve keflif delilidir (HMK m.
266; m. 288,  I). Hâkim bu delillere, taraflar aç›kça istememifl olsa bile, kendili¤in-
den baflvurabilir.

‹kinci ilkesel hüküm, Kanunun 194. maddesinde düzenlenen “somutlaflt›rma
yükü ve delillerin gösterilmesi”ne dair düzenlemedir. Buna göre: “Taraflar, dayan-
d›klar› vak›alar›, ispata elveriflli flekilde somutlaflt›rmal›d›rlar. Taraflar›n, dayan-
d›klar› delilleri ve hangi delilin hangi vak›an›n ispat› için gösterildi¤ini aç›kça be-
lirtmeleri zorunludur.” Bu ilkeyi tamamlayan, daha do¤rusu onun somutlaflt›¤› dü-
zenlemeler ise, dava ve cevap dilekçelerine iliflkin maddelerdir. Nitekim, 119.
maddenin birinci f›kras›n›n (e) ve (f) bentleri gere¤ince, davac› dava dilekçesinde
“davac›n›n iddias›n›n dayana¤› olan bütün vak›alar›n s›ra numaras› alt›nda
aç›k özetleri” ile “iddia edilen her bir vak›an›n hangi delillerle ispat edilece¤i”ni
göstermek zorundad›r. Keza, daval› da, cevap dilekçesinde, “savunmas›n›n daya-
na¤› olan bütün vak›alar›n s›ra numaras› alt›nda aç›k özetleri” ile “savunman›n
dayana¤› olarak ileri sürülen her bir vak›an›n hangi delillerle ispat edilece¤i”ni
göstermek durumundad›r (HMK m. 129, I/d-e). Dava ve cevap dilekçelerinde de-
liller bak›m›ndan tek gereklilik, bu somutlaflt›rma yükü olmay›p, ayn› zamanda da-
vac› ve daval› ellerinde bulunan yaz›l› delilleri (belgeleri) de davan›n bafl›nda di-
lekçelerine eklemek ve baflka yerden getirtilecek olan belgeler hakk›nda bilgi ver-
mek durumundad›rlar. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121. maddesine göre:
“Dava dilekçesinde gösterilen ve davac›n›n elinde bulunan belgelerin as›llar›yla
birlikte harç ve vergiye tabi olmaks›z›n daval› say›s›ndan bir fazla düzenlenmifl
örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve
baflka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunlar›n bulunabilmesini
sa¤lay›c› aç›klaman›n dilekçede yer almas› zorunludur.” Bu düzenleme, cevap di-
lekçesi bak›m›ndan da geçerlidir (HMK m. 129, II).

Hukuk Muhakemeleri Kanununun iflbu (m. 121 ve m. 129, II) düzenlemeleri-
nin gere¤inin yerine getirilmemifl olmas› durumu için ön inceleme aflamas›nda hâ-
kimin iki haftal›k bir süre daha vermesi, bu süre zarf›nda da söz konusu gere¤in
yerine getirilmemesi halinde ilgili delilden vazgeçilmifl say›lmas› kabul edilmifltir.
Düzenleme flöyledir: “Ön inceleme duruflmas›nda, taraflara dilekçelerinde göster-
dikleri, ancak henüz sunmad›klar› belgeleri mahkemeye sunmalar› veya baflka
yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amac›yla gereken aç›klamay› yapma-
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Taraflarca Getirilme ‹lkesi:
Bir dava hakk›nda
mahkemece karar
verilebilmesi için gerekli
olan dava malzemesinin
(vak›alar ve deliller),
toplanmas›ndan asli olarak
taraflar›n sorumlu oldu¤u
anlam›na gelir. Bu ilkeye
göre, kanundaki istisnalar
d›fl›nda, hâkim, taraflarca
ileri sürülmeyen iddia ve
savunmalar› dikkate alamaz
ve kendili¤inden delil
toplayamaz.

Somutlaflt›rma Yükü: Davac›
veya daval› taraf›n, iddia ve
savunmalar›n›
dayand›rd›klar› vak›alar›,
ispata elveriflli flekilde
zaman›, yeri ve içeri¤i
bak›m›ndan belirgin hale
getirmeleridir.



lar› için iki haftal›k kesin süre verilir. Bu hususlar›n verilen kesin süre içinde tam
olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmifl say›lmas›-
na karar verilir (HMK m. 140, V).

Taraflar›n ellerinde bulunmayan ve incelenmesine karar verilen delillerin getir-
tilmesi için, mahkemece, ilgili resmî makam ve mercilerle üçüncü kiflilere bu hu-
sus bildirilir (HMK m. 195, c. 1).

Belirtmek gerekir ki, belgelerin mahkemeye bildirilmesi ve sunulmas› hakk›n-
da öngörülen bu düzenlemeler mutlak de¤ildir. Zira, Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunun 145. maddesi gere¤ince: “Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil
gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi yarg›lamay› geciktirme
amac› tafl›m›yorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili taraf›n kusurundan
kaynaklanm›yorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.”

Buraya kadarki aç›klamalar, bütün delillerin mahkemeye bildirilmeleri, bildiril-
mifl olan bir delilden vazgeçilmesi ve ayr›ca yaz›l› delillerin (belgelerin) mahkeme-
ye sunulmas› aç›s›ndan geçerlidir. Buna karfl›l›k, tan›k, bilirkifli ve keflif delillerine
dayan›lmas› durumunda, hangi vak›alar›n bu delillerle ispatlanaca¤›n›n belirtilme-
si yeterli olup, davan›n bafl›nda hangi tan›klar›n dinletilece¤inin yahut kimin bilir-
kifli atanmas›n›n istenece¤inin yahut keflfin ne zaman ve nas›l icra edilmesinin de
mahkemeye bildirilmesine gerek yoktur. Zira, her fleyden önce, tamam› takdirî de-
lillerden olan bu delillere ilgili vak›a bak›m›ndan gidilebilip gidilemeyece¤ini hâ-
kim takdir edecektir. Öte yandan bilirkifli ve keflif deliline hâkim zaten kendisi de
resen baflvurabilir. Kald› ki, bu delillerin davan›n bafl›nda mahkemeye ‘getirilmesi’
zaten fiilen imkâns›z olup, olsa olsa en fazla ‘bildirilmeleri’ söz konusu olabilir, ki
bu bildirimin kategorik olarak yap›lmas› zaten istenmifl, sadece isim baz›ndaki so-
mutlaflt›rma gerekli görülmemifltir. Bu ad›m, ilgili vak›an›n incelenmesi s›ras› gel-
di¤inde yap›lacakt›r. Yemin delili ise, zaten kural olarak ancak kesin delille ispat›
gereken bir vak›a hakk›nda bu türden bir delilin bulunamamas› üzerine son çare
olarak baflvurulan bir delil oldu¤undan, buna baflvurulmas› için söz konusu afla-
maya gelinmifl olmas›n›n beklenmesi do¤ald›r.

Delillerin ‹ncelenmesi
Her bir delilin nas›l incelenece¤i, o somut delilin özelli¤ine göre farkl›l›k gösterir.
Örne¤in, tan›¤›n ifadesinin nas›l al›naca¤›, bilirkiflinin nas›l ve nerede dinlenece¤i
yahut raporunda nelerin yer alaca¤› ilgili delil bak›m›ndan ayr›ca düzenlenmifltir.
Ancak, bütün deliller bak›m›ndan geçerli olmak üzere, Kanun, genel hükümler
olarak baz› düzenlemelere yer vermifltir. Buna göre, 

• Kanunda belirtilen hâller d›fl›nda, deliller davaya bakan mahkeme huzurun-
da, mümkün oldu¤u kadar birlikte ve ayn› duruflmada incelenir. Zorunlu
hâllerde, baz› delillerin incelenmesi baflka bir duruflmaya b›rak›labilir. Bafl-
ka yerde bulunan ve mahkemeye getirilemeyen deliller, o yerde istinabe yo-
luyla toplanabilir. Delillerin incelenmesi veya beyanlar›n dinlenmesi s›ras›n-
da taraflar istinabe olunan mahkemede haz›r bulunabilir ve delillerle ilgili
aç›klama haklar›n› kullanabilirler. Bu hususu sa¤lamak için, taraflara incele-
menin yap›laca¤› tarih ve yer bildirilir. Bu davet üzerine taraflar istinabe olu-
nan mahkemede haz›r bulunmasalar dahi deliller incelenir veya beyanlar
dinlenir (HMK m. 197; m. 195, c. 2).

• Delil gösteren taraf, karfl› taraf›n aç›k izni olmad›kça, o delile dayanmaktan
vazgeçemez (HMK m. 196).
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‹stinabe: Her mahkeme yarg›
yetkisini kendi yarg› çevresi
içinde kullanabilir. Davaya
bakmakta olan mahkemenin
yarg› çevresi d›fl›nda
yap›lmas› gereken ifller ve
ifllemler sözkonusu
oldu¤unda, bu ifllerin veya
ifllemlerin yap›laca¤› yer
mahkemesinden hukukî
yard›m istemesine istinabe
denir. 



• Kanuni istisnalar d›fl›nda hâkim delilleri serbestçe de¤erlendirir (HMK m.
198). Buradaki istisnalardan maksat kesin delillerdir. Bir vak›a hakk›nda
kesin delil bulunmas› halinde hâkim o vak›a iddias›n› do¤ru kabul etmek
zorundad›r.

• Mahkeme, taraflarca gösterilmifl olan delillerin incelenmesinden sonra, da-
van›n muhakeme ve hüküm için yeterli derecede ayd›nland›¤›n› anlarsa,
tahkikat›n bitti¤ini kendilerine bildirir (HMK m. 146). Ancak, hâkim, uyufl-
mazl›¤›n ayd›nlat›lmas›n›n zorunlu k›ld›¤› durumlarda, maddî veya hukukî
aç›dan belirsiz yahut çeliflkili gördü¤ü hususlar hakk›nda delil gösterilmesi-
ni isteyebilir (hâkimin davay› ayd›nlatma ödevi, HMK m. 31).

Senetle (Kesin Delille) ‹spat Kural› ve ‹stisnalar›
‹spat› söz konusu olan vak›an›n, niteli¤i itibariyle kesin delillerden biriyle de ispat-
lanabilmesinin mümkün oldu¤u hallerde, o vak›an›n mutlaka kesin delille ispat›-
n›n gerekli olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, ilgili taraf, elindeki kesin delili kullana-
bilir. Dolay›s›yla, taraflar, takdiri delille ispat›n caiz oldu¤u davalarda da, e¤er var-
sa, ellerindeki kesin delillere müracaat ederek, ilgili vak›ay› ispatlayabilirler.

Buna karfl›l›k, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz, 200 ve 201. maddelerinde,
ancak kesin delillerle ispatlanabilen, (kural olarak) takdiri delillerle ispat›n caiz ol-
mad›¤› baz› vak›alar öngörmüfltür.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 200. maddesinde öngörülen senetle ispat
zorunlulu¤u hukukî ifllemlere iliflkindir. “Senetle ispat kural›” olarak da adland›r›-
lan bu düzenleme gere¤ince, bir hakk›n do¤umu, düflürülmesi, devri, de¤ifltirilme-
si, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrar› ve itfas› amac›yla yap›lan hukukî ifllemlerin, ya-
p›ld›klar› zamanki miktar veya de¤erleri ikibinbeflyüz Türk Liras›n› geçti¤i takdir-
de senetle ispat olunmas› gerekir. Ad› geçen Kanunun 201. maddesi ise, parasal bir
s›n›r koymaks›z›n, “senede ba¤l› her çeflit iddiaya karfl› ileri sürülen ve senedin hü-
küm ve kuvvetini ortadan kald›racak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî ifl-
lemler ikibinbeflyüz Türk Liras›ndan az bir miktara ait olsa bile tan›kla ispat olu-
namaz” fleklindeki bir düzenlemeye yer vermifltir. Söz konusu bu ikinci düzenle-
me de “senede karfl› senetle ispat kural›” olarak adland›r›lmaktad›r.

Gerek senetle ispat gerekse senede karfl› senetle ispat kural›n›n geçerli oldu¤u
vak›alar›n, senet yan›nda, di¤er kesin deliller (yemin ve kesin hüküm) ile de ispat-
lanabilmesi mümkün oldu¤undan, söz konusu kurallar, ayn› zamanda “kesin delil-
le ispat kural›” ve “kesin delile karfl› kesin delille ispat kural›” olarak da ifade edi-
lir. Keza, kesin delille ispat›n gerekli oldu¤u durumlarda, elinde böyle bir delil bu-
lunmayan taraf›n müracaat etti¤i takdirî delil ço¤u zaman tan›k delili oldu¤undan
ve tan›k takdiri deliller aras›nda en önemli yeri iflgal etti¤inden, ayn› kurallar “ta-
n›kla ispat yasa¤›” olarak da ifade edilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun senetle ispat kural›n› düzenleyen 200. mad-
desi münhas›ran hukukî ifllemleri esas alm›flt›r. Bir davada ispat› gereken vak›a
e¤er borçlar hukuku anlam›nda hukukî ifllem kabul edilebiliyorsa ve (davan›n aç›l-
d›¤› yahut ispat›n söz konusu oldu¤u anda de¤il) yap›ld›¤› andaki miktar yahut
de¤eri ikibinbeflyüz Türk Liras›n› geçiyorsa, ancak senetle (kesin delille) ispatlana-
bilir. Buna karfl›l›k, haks›z fiiller, maddî olaylar, haks›z iktisaplar (sebepsiz zengin-
leflme) senetle ispat kural› kapsam›na dahil bulunmay›p (zaten niteli¤i gere¤i de
buna elveriflli bulunmay›p) her türlü delille ispatlanabilirler.

Hukukî ifllemin konusunun da “bir hakk›n do¤umu, düflürülmesi, devri, de¤ifl-
tirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrar› veya itfas›” olmas› gerekir. Ancak, huku-
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Hâkimin Davay› Ayd›nlatma
Ödevi: Hâkimin, davay›
ayd›nlatmak için sorular
sorma, iflaret etme ve
müzakere etme ödevidir.
Hâkim, uyuflmazl›¤›n
ayd›nlat›lmas›n›n zorunlu
k›ld›¤› durumlarda, maddî
ve hukukî aç›dan belirsiz ya
da çeliflkili gördü¤ü
hususlar konusunda
taraflara soru sorabilir,
aç›klama yapt›rabilir ve delil
gösterilmesini isteyebilir
(HMK m. 31). Hâkim,
ayd›nlatma ödevini ancak iki
taraf›n iddia ve savunmalar›
s›n›r› içinde kalarak
gerçeklefltirebilir. Zira,
taleple ba¤l›l›k ve taraflarca
haz›rlama ilkesi, taraflarca
talep edilmeyen veya ileri
sürülmeyen hususlar›n
hâkim taraf›ndan resen
incelenmesine manidir. 



kî ifllemin nitelik olarak taahhüt ifllemi (borçland›r›c› ifllem) yahut tasarruf ifllemi
(kazand›r›c› ifllem) olmas› aras›nda herhangi bir fark yoktur. Bunun yan›nda, ispa-
t› gereken somut vak›a dikkate al›narak de¤erlendirme yap›lmal›d›r. Örne¤in, ispa-
t› söz konusu olan vak›a hizmet sözleflmesinin bizatihi kendisi (varl›¤›) ise, 2.500
TL’sini geçmesi kayd›yla, senetle ispat› gerekir. Bu sözleflmeden do¤an ücret bor-
cunu iflverenin ödedi¤i iddias› da (ödeme tasarrufî bir ifllem say›ld›¤›ndan), 2.500
TL’sini geçmesi kayd›yla, senetle ispat› gerekir. Buna karfl›l›k, ayn› hizmet sözlefl-
mesinden do¤an iflçinin çal›flma borcunu yerine getirip getirmedi¤i ise, çal›flma bir
maddî fiil oldu¤undan, her türlü delille (tan›kla veya di¤er takdiri delillerle de) is-
patlanabilir. Kira gibi, devrevî (dönemsel) ödemeleri (örne¤in ayl›k belli bir mik-
tar para ödenmesi) ödemelerin söz konusu oldu¤u hukukî ifllemlerde, parasal s›-
n›r belirlenirken, y›ll›k toplam miktar›n esas al›nmas› gerekti¤i kabul edilmektedir.

Öte yandan, senetle ispat kural›n›n geçerli olabilmesi için, hukukî ifllemin ta-
raf› ile davan›n taraf›n›n ayn› olmas› gerekir. Di¤er bir ifadeyle, üçüncü kifliler
aras›nda yap›lm›fl olan bir hukukî ifllemin, bu ifllemin taraf› olmam›fl durumdaki
davac› taraf›ndan ifllemin taraflar›ndan birisine (daval› olarak) karfl› ileri sürülme-
si durumunda, senetle ispat kural› ifllemeyecek, ilgili hukukî ifllem her türlü de-
lille ispatlanabilecektir.

‹spat yükü kendisinde olan taraf›n, senetle ispat› gereken bir vak›ay› takdiri de-
lille ispata kalk›flmas› durumunda, hâkim bunu resen gözetir (HMK m. 189, III). Bu
durumda, hâkimin yapmas› gereken, karfl› tarafa muvafakatinin bulunup bulunma-
d›¤›n› sormakt›r. E¤er has›m aç›kça muvafakat ederse, kesin delille ispat› gereken
bir vak›a takdiri delille de ispatlanabilir (HMK m. 200, II).

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 201. maddesinde düzenlenen “senede karfl›
senetle ispat” kural›, parasal s›n›r d›fl›nda, 200. maddedeki kuralla ayn›d›r. Buna
göre, bir senedin ihtiva etti¤i bir kayd›n hüküm ve kuvvetini ortadan kald›racak
veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî ifllemler, ikibinbeflyüz Türk Liras›ndan az
bir miktara ait olsa bile, tan›kla ispat olunamaz (kesin delille ispatlanmal›d›r). Bu-
rada da, ileri sürülen (karfl›) vak›a iddias›n›n bir hukukî ifllem olmas› (örne¤in se-
nede ba¤lanm›fl 1.500 TL’lik bir ödüncün geri ödendi¤i iddias›); keza, hukukî iflle-
min taraflar›yla davada bu hukukî ifllemi ileri süren ve ifllemin kendisine karfl› ile-
ri sürüldü¤ü taraflar›n örtüflmesi gerekir.

Senetle ispat kural›n›n kat› flekilde uygulanmas›n›n ortaya ç›karabilece¤i sak›n-
calar›n bir ölçüde de olsa giderilmesi amac›yla, kanun, bu kurala istisnalar getir-
mifltir. Bu istisnalar flöylece s›ralanabilir:

1. Senetle ispat zorunlulu¤u bulunan hâllerde delil bafllang›c› bulunursa, tak-
diri delillere (ve bunlar aras›nda özellikle tan›k deliline) müracaat edilebilir
(HMK m. 202, I). Bu istisna, hem senetle ispat kural› (HMK m. 200) hem de
senede karfl› senetle ispat kural› (HMK m. 201) aç›s›ndan geçerlidir.
Delil bafllang›c›n›n ne oldu¤u, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 202. mad-
desinin 2. f›kras›nda düzenlenmifltir. Buna göre; “delil bafllang›c›, iddia ko-
nusu hukukî ifllemin tamamen ispat›na yeterli olmamakla birlikte, söz ko-
nusu hukukî ifllemi muhtemel gösteren ve kendisine karfl› ileri sürülen kim-
se veya temsilcisi taraf›ndan verilmifl veya gönderilmifl belgedir.”
Delil bafllang›c›n›n tam olarak neyi ifade etti¤inin anlafl›labilmesi için, bu
düzenlemede geçen unsurlar›n biraz daha yak›ndan ele al›nmas› uygun
olur:

a) Delil bafllang›c›ndan söz edebilmek için, her fleyden önce, ortada bir ‘bel-
ge’ bulunmas› gerekir. Belgenin ne oldu¤u, Hukuk Muhakemeleri Kanunu-
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nun 199. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, “uyuflmazl›k konusu va-
k›alar› ispata elveriflli, yaz›l› veya bas›l› metin, senet, çizim, plan, kroki, fo-
to¤raf, film, görüntü veya ses kayd› gibi veriler ile elektronik ortamdaki veri-
ler ve bunlara benzer bilgi tafl›y›c›lar› bu Kanuna göre belgedir.” Bu düzen-
leme kapsam›na giren üç belge türünün ay›rt edilmesi gerekir. Bunlar “nite-
likli belge” olarak tan›mlanabilecek senet, ilâm (kesin hüküm) ve resmî bel-
gelerdir. Senet ve ilâm kesin delil teflkil etti¤inden (senet için bkz. HMK m.
204, 205; ilâm için bkz. HMK m. 204, I), onlar›n art›k alelâde belge say›larak
“delil bafllang›c›” niteli¤i aç›s›ndan tart›fl›lmalar›na gerek yoktur. Bunun gibi,
resmî sicil ve belgelerin içerdi¤i vak›alar›n da, Türk Medenî Kanununun 7.
maddesi gere¤ince, aksi ispatlan›ncaya kadar do¤ru kabul edilmesi gerekti-
¤inden, bunlar›n da “delil bafllang›c›” çerçevesinde de¤erlendirilmelerine
ihtiyaç bulunmaz. Bu üç nitelikli belge d›fl›nda kal›p, söz konusu tan›ma
(HMK m. 199) giren her belge, delil bafllang›c›n›n ‘belge’ unsurunu karfl›la-
mak için yeterlidir.

b) Bir belgenin delil bafllang›c› kabul edilebilmesinin ikinci koflulu, onun “id-
dia konusu hukukî ifllemin tamamen ispat›na yeterli olmamakla birlikte,
söz konusu hukukî ifllemi muhtemel göstermesi”dir. Buradaki ‘ispata yeterli
olamama’ belgenin içerdi¤i bilginin eksikli¤inden (tam olmay›fl›ndan) kay-
naklanabilece¤i gibi, bilginin taml›¤›na ra¤men belgenin gerçekli¤inin kesin
olmay›fl›ndan da (örne¤in bir e-posta, senedin fotokopisi) kaynaklanabilir.

c) Delil bafllang›c›n›n üçüncü unsuru, yukar›daki nitelikleri tafl›yan belgenin
“kendisine karfl› ileri sürülen kimse veya onun temsilcisi taraf›ndan verilmifl
veya gönderilmifl” olmas›d›r.

2. Senetle ispat kural›n›n ikinci istisnas›, ispat› gereken vak›a aç›s›ndan senet
alman›n imkâns›z olmas›d›r. Buradaki ‘imkâns›zl›k’ maddî yahut manevî fle-
kilde tezahür edebilir. Her iki imkâns›zl›k türü de ayn› maddede (HMK m.
203, I/a-d) düzenlenmifltir. Buna göre, afla¤›daki hallerde senet al›nmas› im-
kâns›z kabul edildi¤inden, söz konusu hallerde, senetle ispat kural›na tâbi
olan vak›a takdirî delille de ispatlanabilir:
• Altsoy ve üstsoy, kardefller, efller, kay›nbaba, kaynana ile gelin ve damat

aras›ndaki ifllemler,
• ‹flin niteli¤ine ve taraflar›n durumlar›na göre, senede ba¤lanmamas› tea-

mül olarak yerleflmifl bulunan hukukî ifllemler,
• Yang›n, deniz kazas›, deprem gibi senet al›nmas›nda imkâns›zl›k veya

ola¤anüstü güçlük bulunan hâllerde yap›lan ifllemler,
• Hukukî ifllemlerde irade bozuklu¤u ile afl›r› yararlanma iddialar›,
• Hukukî ifllemlere ve senetlere karfl› üçüncü kiflilerin muvazaa iddialar›.

Say›lan bu imkâns›zl›k hallerinden ilk ikisinde manevî, di¤er üçünde ise maddî
imkâns›zl›k bulundu¤u söylenebilir.

Senede karfl› senetle ispat kural› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, e¤er hukukî ifllemin ta-
raflar›, söz konusu manevî imkâns›zl›¤› bertaraf ederek hukukî ifllemi senede ba¤-
lam›fllarsa, art›k “onun hüküm ve kuvvetini ortadan kald›racak veya azaltacak ni-
telikte bulunan hukukî ifllemler” aç›s›ndan da manevî imkans›zl›ktan söz edilemez.
Di¤er bir ifadeyle, senede karfl› senetle ispat kural› aç›s›ndan, manevî imkâns›zl›k
sebebine dayan›larak takdirî delillere müracaat edilemez. Buna karfl›l›k, maddî im-
kâns›zl›k halleri, senede karfl› senetle ispat kural› aç›s›ndan da geçerlidir.

3. Bafllang›çta mevcut olan senedin mücbir sebep say›labilecek flartlar alt›nda
kaybolmas› durumunda da, senetle ispat› gereken bir vak›a takdirî delille is-
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patlanabilir. Hem senetle ispat kural› (HMK m. 200) hem de senede karfl› se-
netle ispat kural› (HMK m. 201) aç›s›ndan geçerli olan bu istisna, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 203. maddesinin (e) bendinde düzenlenmifltir.
Buna göre, “bir senedin sahibi elinde beklenmeyen bir olay veya zorlay›c›
bir nedenle yahut usûlüne göre teslim edilen bir memur elinde veya noter-
likte herhangi bir flekilde kayboldu¤u kan›s›n› kuvvetlendirecek delil veya
emarelerin bulunmas› hâli”nde, kesin delille ispat› gereken vak›a için tak-
dirî delillere baflvurulabilir. Ancak, bu durumda, öncelikle, senedin, madde-
de belirtilen koflullarda kayboldu¤unun (takdirî deliller veya emarelerle) is-
patlanmas› gerekir.

KES‹N DEL‹LLER
Kesin deliller üç tanedir. Bunlar, ilâm, senet ve yemindir. Senet ve yemin, Hukuk
Muhakemeleri Kanununda nispeten kapsaml› olarak düzenlenmifltir. ‹lâm kavra-
m›na ise daha dar kapsamda yer verilmifltir.

Kesin delillere müracaat edilmesi sadece “kesin delille ispat› gereken vak›alar
(HMK m. 200; m. 201) aç›s›ndan söz konusu de¤ildir. Bilâkis, bu vak›alar bak›m›n-
dan kesin delile müracaat zorunlu, buna karfl›l›k, sair vak›alar bak›m›ndan ise ihti-
yarîdir. Di¤er bir ifadeyle, takdirî delille ispat› gereken vak›alar için de (e¤er var-
sa) kesin delile müracaat edilebilir ve böyle bir durumda, söz konusu kesin delil
(ilgili vak›a aç›s›ndan) hâkimi ba¤lar.

‹lâm
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 301. maddesinin ikinci f›kras› gere¤ince ilâm,
mahkemenin nihai karar›n›n taraflara verilen tasdikli nüshas›d›r. E¤er söz konusu
nihai karar, uyuflmazl›¤› esastan çözen bir karar ise (yani, hüküm ise), böyle bir
karar›n kesinleflmesiyle birlikte ortaya ‘kesin hüküm’ (kaz›yei muhkeme = maddî
anlamda kesin hüküm) ç›kar. Kesin hüküm olmaya ba¤lanan sonuçlardan (HMK
m. 303) birisi ise onun kesin delil teflkil etmesidir. Kesin hükmün kesin delil ola-
rak objektif ve sübjektif s›n›rlar›n›n belirlenmesi ayr› bir konudur. Buna iliflkin kap-
saml› aç›klamalara girmeksizin flunu söylemek mümkündür ki, kesin hükmün ta-
raflara verilen tasdikli nüshas› durumundaki ‘ilâm’›n (sahteli¤i ispatlan›ncaya ka-
dar) kesin delil teflkil etti¤i, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 204. maddesinin 1.
f›kras›nda aç›kça düzenlenmifltir. Öyle ki, bir ilâm›n sahteli¤i ispat olunmad›kça
aksinin ispat› mümkün de¤ildir (HMK m. 204, I).

Senet
Senet kavram› kanunlar›n›zda tan›mlanmam›flt›r. Ö¤retide genellikle kabul gören
tan›ma göre senet, bir kimsenin, kendisi aleyhine delil teflkil etmek üzere meydana
getirdi¤i ve kendi imzas›n› tafl›yan yaz›l› belgedir. Bu tan›mda eksik kalan hususlar,
bu belgenin fizikî bir varl›¤›n›n olmas› ve belli bir vak›a hakk›nda tam bir bilgi ihti-
va etmesidir. Bu unsurlar da ilave edildi¤inde (medenî usûl hukuku anlam›nda) se-
net flöyle tan›mlanabilir: Bir davada, uyuflmazl›¤›n çözümü aç›s›ndan önem tafl›yan
bir vak›a hakk›ndaki tam ve kesin bir bilgiyi d›fl dünyada (fizikî alemde) varl›k ka-
zanm›fl bir cisim üzerindeki yaz›yla bar›nd›ran ve aleyhine kullan›laca¤› kiflinin im-
zas›n› tafl›yan belge senettir. Buna göre senedin dört unsuru vard›r:

• Bir vak›a hakk›nda tam ve kesin bir bilgi,
• Bu bilginin yaz›yla ifade edilmifl olmas›,
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• Yaz›n›n d›fl dünyada fizikî varl›¤› olan bir cisim üzerinde yer almas›,
• Aleyhine kullan›laca¤› kiflinin (el yaz›s›yla at›lm›fl) imzas›n›n bulunmas›.
‹spat› gereken vak›a hakk›nda tam ve kesin bir bilgi ihtiva etmeyen belgenin o

vak›ay› ayd›nlatmas› mümkün olmayaca¤›ndan, böyle bir belge, e¤er di¤er unsur-
lar› bar›nd›r›yorsa, delil bafllang›c› say›labilir, ancak, senet olarak kabul edilemez.

Bilginin yaz›yla aktar›lm›fl olmas› gerekir. Buna karfl›l›k ses, film, çizim, resim
ve foto¤raf gibi bilgi tafl›y›c›lar› senet say›lmazlar. Yaz›da kullan›lan alfabe ve yaz›-
n›n dili önemli de¤ildir. Keza, yaz› elle yahut bir makineyle da yaz›lm›fl olabilir.
Yaz›y› üçüncü bir kiflinin yazmas› da herhangi bir önem tafl›maz.

Yaz›n›n d›fl dünyada fizikî varl›k kazanm›fl bir cisim üzerinde olmas› (tecessüm
etmesi) ve bu cismin az çok dayan›kl› olmas› gerekir. Bu anlamda en çok kullan›-
lan cisim kâ¤›t olmakla birlikte, bunun yan›nda deri, tahta yahut teneke de bu ifl-
levi görebilir. Buna karfl›l›k bir bilgisayar›n haf›zas›nda yahut sair bir dijital veri ta-
fl›y›c›s›nda yaz› ile tutulan kay›tlar, tecessüm etme (fizikî varl›k kazanm›fl olma) ko-
flulunu karfl›lamazlar.

Yukar›daki unsurlar› tafl›yan belgenin ‘senet’ niteli¤ini kazanabilmesi için ge-
rekli olan son unsur, bu belgenin alt›n›n, belgenin kendisi aleyhine kullan›laca¤›
kifli taraf›ndan elle at›lm›fl imzas›yla imzalanm›fl olmas›d›r (aleyhine kullan›laca¤›
kifliden sad›r olmak).  Dijital imzan›n bu anlamda ‘imza’ say›lmas› söz konusu de-
¤ildir. Ancak, dijital imzan›n nitelikli bir türü olan “güvenli elektronik imza” ile
oluflturulan elektronik veriler, iliflkin olduklar› vak›a hakk›nda tam ve kesin bir bil-
gi ihtiva ediyorsa, senet hükmünde say›l›rlar (HMK m. 205, II).

Yukar›daki nitelikleri bar›nd›ran bir belgenin senet olarak de¤er tafl›mas› için
onun mutlaka, üzerinde imzas› bulunan kifli taraf›ndan, daha sonra kendisi aleyhi-
ne kullan›labilmesi amac›yla düzenlenmifl olmas› gerekmez. Örne¤in, geçerlik flek-
li olan resmî flekle riayet edilmeyerek, yeterli oldu¤u san›l›p âdi yaz›l› flekilde ya-
p›lan bir sözleflme, maddî hukuk aç›s›ndan, amaçlanan hukukî sonucun do¤mas›-
na yetmese bile, e¤er bu senette bir taraf›n di¤er tarafa belli bir miktar paray› öde-
di¤i yaz›l›ysa ve bu sözleflmenin alt› paray› alan kifli taraf›ndan imzalanm›flsa, bu
sözleflme metni, söz konusu paran›n o kifli taraf›ndan al›nd›¤› vak›as› için senet
(kesin delil) teflkil eder.

Senedin düzenlenmesine bir resmî makam›n kat›lm›fl olup olmamas›na ba¤l›
olarak “âdi senetler” ve “resmî senetler” olarak ikiye ayr›l›r. 

Düzenlenmesine herhangi bir resmî makam›n kat›lmad›¤› senetler âdi senet
olarak adland›r›l›r. ‘Senet’ say›labilmek için gerekli olan di¤er unsurlar› tafl›mak
kayd›yla, âdi senetler de kesin delil teflkil ederler. Ancak, bunun için ilâve bir ko-
flul daha vard›r, ki bu da, âdi senet alt›ndaki imzan›n inkâr edilmemesidir. E¤er, âdi
senet alt›ndaki imza, kendisine ait oldu¤u iddia olunan kifli taraf›ndan inkâr edilir-
se (sahtelik iddias›), âdi senedin kesin delil say›labilmesi için, imzan›n inkâr eden-
den sad›r oldu¤unun mahkemece tespit edilmesi gerekir (HMK m. 205, I).

Âdi senetler bak›m›ndan sahtelik iddias›, iliflkin oldu¤u senedin kullan›lmak is-
tendi¤i davada bir ön sorun olarak ileri sürülebilece¤i gibi, bu hususta ayr› bir da-
va da aç›labilir (HMK m. 208, III).

Düzenlenmesine bir resmî makam›n kat›ld›¤› senetler resmî senet say›l›r. Bu
resmî makam, kural olarak noterdir. Çünkü, belgelere resmiyet kazand›rma görev
ve yetkisi, aksine özel bir kanun hükmü olmad›kça noterlere verilmifltir (Noterlik
Kanunu m. 60/1-2; m. 72). Di¤er bir ifadeyle, bir belgenin düzenlenmesine noter-
ler d›fl›ndaki bir resmî makam›n kat›labilmesi için bu hususta özel bir kanun hük-
münün bulunmas› gerekir. Buna karfl›l›k, noterin bir iflleme resmiyet kazand›rabil-
mesi için, buna dair özel bir kanun hükmüne ihtiyaç yoktur.
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Noterlerin kat›l›m›yla yap›lan senetler için iki farkl› flekil öngörülmüfltür. ‹lgile-
rin d›flar›da haz›rlayarak getirdikleri bir belgenin alt›n› noter huzurunda imzalama-
s› ve noterin de bu imzalar›n ilgililerce kendi huzurunda at›ld›¤›n› flerh vererek
kendi imzas›n› ve noterlik mührünü koymas› suretiyle oluflturulan noter senedine
“onaylama biçiminde noter senedi” denir (Noterlik Kanunu m. 90-93). Buna kar-
fl›l›k, ilgililerin noter huzuruna gelerek, yapmak istedikleri hukukî ifllemi notere
sözlü olarak anlatmalar›, noterin bu çerçevede kaleme ald›¤› metnin ilgililerce
okunarak, (isteklerine uygunsa) alt›n›n noter huzurunda imzalanmas›, noterin de
bütün bu hususlar› flerh vererek kendi imzas›n› ve noterlik mührünü koymas› su-
retiyle oluflturulan noter senedine ise “düzenleme biçiminde noter senedi” denir
(Noterlik Kanunu m. 84-86).

Onaylama veya düzenleme fleklinde yap›lan noter senetleri aras›nda ispat de-
¤eri aç›s›ndan herhangi bir fark bulunmay›p, her ikisi de (di¤er unsurlar›n bulun-
mas› kayd›yla) kesin delildir. Bu senetler aras›nda ispat hukuku aç›s›ndan iki fark
vard›r. Bunlardan birincisi, düzenleme fleklinde yap›lan noter senetlerinin aksinin
ispat›n›n mümkün olmamas›, bilâkis bunlar›n ancak sahteli¤inin ileri sürülebilece-
¤i; di¤er bir ifadeyle, sahtelikleri ispatlanmad›kça, aksini ispat›n mümkün olmama-
s›d›r (HMK m. 204, I; karfl. HMK m. 204, II). ‹kinci farkl›l›k ise, düzenleme fleklin-
de yap›lm›fl bir noter senedi, e¤er kay›ts›z flarts›z bir para borcu ikrar›n› ihtiva edi-
yorsa, ‹‹K m. 38 gere¤ince, ilâm hükmünde say›l›r (ilâmlar gibi icra olunur).

Noterler yan›nda, di¤er resmî makamlar›n, kanunun aç›kça verdi¤i yetkiye da-
yanarak, yap›lmas›na kat›ld›klar› senetler resmî senet say›l›rlar. Bu çerçevede özel-
likle tapu dairelerinde ve yurt d›fl›ndaki Türk konsolosluklar› önünde yap›lan se-
netler zikredilebilir.

Yabanc› devlet makamlar›nca haz›rlanan resmî belgelerin, Türkiye’de bu vas-
f› tafl›mas›, belgenin verildi¤i devletin yetkili makam› veya ilgili Türk konsolos-
luk makam› taraf›ndan onaylanmas›na ba¤l›d›r. Türkiye’nin taraf oldu¤u milletle-
raras› sözleflmelerin yabanc› resmî belgelerin tasdiki ile ilgili hükümleri sakl›d›r
(HMK m. 224).

Noterlerce onaylama biçiminde yap›lan senetler ile di¤er yetkili memurlar›n gö-
revleri içinde usûlüne uygun olarak düzenledikleri belgeler, aksi ispatlan›ncaya
kadar kesin delil say›l›rlar (HMK m. 204,II). Öte yandan, resmî bir senetteki yaz›
veya imzay› inkâr eden taraf›n bu iddias› (sahtelik iddias›), ancak ilgili evraka res-
miyet kazand›ran kifliyi de taraf göstererek açaca¤› ayr› bir davada incelenip kara-
ra ba¤lanabilir. As›l davaya bakan hâkim, gerekirse bu konuda imza veya yaz›y› in-
kâr eden tarafa, dava açmas› için iki haftal›k kesin bir süre verir (HMK m. 208, IV).

Bir senedin sahte oldu¤una dair karar kesinlefltikten sonra, senedin alt›na sah-
te oldu¤u yaz›larak senet iptal olunur. Resmî senetlerde, senedin ilgili dairedeki as-
l› da bu yolla iptal edilir (HMK m. 212).

Belgenin sahte olmad›¤›na dair hukuk mahkemesince verilen karar kesinlefltik-
ten sonra, söz konusu belge hakk›nda ceza mahkemesinde de sahtelik iddias› din-
lenmez. Ceza mahkemesince belgeyi düzenleyen hakk›nda ceza verilmesine yer
olmad›¤› ya da beraat karar› verilmifl olmas›, hukuk mahkemesinin belgenin sah-
teli¤ini incelemesini engellemez (HMK m. 214).

Senet olmamakla birlikte, ticarî davalarda ispat arac› olarak önemli bir yer tu-
tan ticarî defterler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu taraf›ndan ayr›ca düzenlenmifl-
tir. Ad› geçen Kanunun 222. maddesine göre, mahkeme, ticarî davalarda taraflar›n
ticarî defterlerinin ibraz›na kendili¤inden veya taraflardan birinin talebi üzerine ka-
rar verebilir. Ticarî defterlerin, ticarî davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için,
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kanuna göre eksiksiz ve usûlüne uygun olarak tutulmufl, aç›l›fl ve kapan›fl onayla-
r› yapt›r›lm›fl ve defter kay›tlar›n›n birbirini do¤rulam›fl olmas› flartt›r. Belirtilen bu
flartlara uygun olarak tutulan ticarî defter kay›tlar›n›n sahibi ve halefleri lehine de-
lil olarak kabul edilebilmesi için, di¤er taraf›n ayn› flartlara uygun olarak tutulmufl
ticarî defterlerindeki kay›tlar›n bunlara ayk›r› olmamas› veya ilgili hususta hiç bir
kay›t içermemesi yahut defter kay›tlar›n›n aksinin senet veya di¤er kesin delillerle
ispatlanmam›fl olmas› gerekir. Bu flartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahi-
bi lehine ve aleyhine olan kay›tlar birbirinden ayr›lamaz. Aç›l›fl veya kapan›fl onay-
lar› bulunmayan ve içerdi¤i kay›tlar birbirini do¤rulamayan ticarî defter kay›tlar› ise
ancak sahibi aleyhine delil olur. Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan di¤er
taraf›n ticarî defterlerindeki kay›tlar› kabul edece¤ini belirtir, ancak, karfl› taraf def-
terlerini ibrazdan kaç›n›rsa, ibraz› talep eden taraf iddias›n› ispat etmifl say›l›r.

Yemin
Kesin delillerin üçüncüsü olan “yemin”, niteli¤i itibariyle bir vak›a hakk›nda bilgi
vermeye elveriflli de¤ildir. Sadece, taraflardan birisinin, ispats›z kalan bir vak›an›n
do¤ru oldu¤unu, ‘kanunda belirtilen özel bir flekle riayet ederek’ bildirmesi duru-
munda, onun bu beyan›n›n “do¤ru kabul edilmesi” söz konusu olmaktad›r.

Burada sözü edilen, bir taraf›n yemin ile teyit edilen ifadesinin do¤ru kabul
edilmesi (taraf yemini) olup do¤rudan ispata iliflkindir. Buna karfl›l›k, Kanun, ba-
z› hallerde, tan›k, bilirkifli ve tercüman gibi üçüncü kiflileri, yapacaklar› aç›klama-
larda do¤ru söylemeye sevk etmek amac›yla da, bu kiflilere yemin verdirilmesini
öngörmektedir. Bu (ikinci) durumda yeminden beklenen, sadece ilgili kifliyi do¤-
ru söylemeye yönlendirmekten ibaret olup; o kiflinin (örne¤in tan›¤›n) yemin teyi-
di alt›ndaki aç›klamalar›na do¤ruluk de¤erinin atfedilmesi söz konusu de¤ildir.

Delil olan yeminin konusu, davan›n çözümü bak›m›ndan önem tafl›yan, çekifl-
meli olan ve kiflinin kendisinden kaynaklanan vak›alard›r (HMK m. 225, c. 1). Bir
kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden kaynaklanan vak›a say›l›r (HMK m.
225, c. 1).

Yemin deliline, ço¤unlukla, kesin delille ispat› gerekti¤i halde bu türden baflka
bir delil (ilâm, senet) bulunmad›¤› için ispats›z kalmas› söz konusu olan vak›alar
için, ispat yükü kendisine düflen taraf baflvurur. Bununla birlikte, takdirî delille is-
pat› mümkün olan bir vak›a hakk›nda da, elde herhangi bir takdirî delil bulunma-
d›¤› hallerde (veya bulunmas›na ra¤men) yemin deliline müracaat edilebilmesi
mümkündür. Nitekim, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 227. maddesinin birinci
f›kras› aynen flöyledir: “Uyuflmazl›k konusu vak›an›n ispat› için yeminden baflka
delili oldu¤unu beyan etmifl olan taraf dahi yemin teklif edebilir.”

Yemin deliliyle bir vak›an›n do¤ru kabul edilmesinin hasm›n inisiyatifine (dü-
rüstlü¤üne) b›rak›ld›¤›, hatta yemin bir kesin delil oldu¤u için, hasm›n davran›fl›-
n›n mahkemeyi dahi ba¤layaca¤›, bu sonuçlar›n kabul edilmesinin ise kabul edile-
mez oldu¤u ileri sürülmektedir. Ancak, unutmamak gerekir ki, kesin delille ispat›
gerekti¤i halde bu türden baflka bir delil bulunmad›¤› için ispats›z kalmas› ve böy-
lece ilgili dava bak›m›ndan yok farz edilmesi söz konusu bir vak›a için yemin, bafl-
vurulabilecek son çaredir.

Yemin deliline baflvurup vurmamak, ilgili vak›ay› ispat yükü alt›nda bulundu-
¤u halde bunu bir kesin delille yerine getirememifl olan taraf›n iste¤ine ba¤l›d›r.
Mahkeme kendili¤inden taraflara yemin verdiremez.

Belli bir vak›an›n ispat› için yemin deliline baflvurulaca¤› davan›n bafl›nda, da-
va ve cevap dilekçeleriyle bildirilmelidir. Ancak bunu yapm›fl olan taraf, söz konu-
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su vak›ay› (caiz olan) baflka bir delille ispatlayabilece¤i gibi, o vak›an›n incelenme-
si s›ras› geldi¤inde yemin deliline baflvurmaktan vazgeçebilir.

Yemin teklifi, taraf›n bizatihi kendisince (yahut varsa kanunî temsilcisi) veya
vekâletnamesinde bu hususta aç›kça yetkilendirilmifl bulunan vekilince (avukat›n-
ca) yap›l›r. Bu taraf›n, elinde baflkaca delilinin bulunmas› ve bunu mahkemeye da-
ha önceden bildirmifl olmas›, yemine baflvurmaya engel de¤ilse de, kendisine ye-
min teklif olunan kimse, yemini edaya haz›r oldu¤unu bildirdikten sonra, di¤er ta-
raf teklifinden vazgeçerek baflka bir delile dayanamaz ve yeni bir delil de göstere-
mez (HMK m. 227). Öte yandan, her ne kadar yeminin konusunu davan›n çözü-
mü bak›m›ndan önem tafl›yan, çekiflmeli olan ve kiflinin kendisinden kaynaklanan
bütün vak›alar oluflturabilirse de, afla¤›daki hususlar yemine konu olamaz (HMK
m. 226):

• Taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf edemeyece¤i vak›alar,
• Bir ifllemin geçerlili¤i için, kanunen iki taraf›n irade aç›klamalar›n›n yeterli

görülmedi¤i hâller,
• Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza so-

ruflturmas› ya da kovuflturmas› ile karfl› karfl›ya b›rakacak vak›alar.
Yemin, ispat yükü kendisine düflen tarafça karfl› tarafa yöneltilir. Karfl› taraf da-

vas›n› bizzat yürütüyorsa kendisi, davas›n› kanunî temsilcisi arac›l›¤›yla yürütüyor-
sa bu kifli, yemin teklifini kabul edebilir, reddedebilir veya yemini iade edebilir.
Karfl› taraf›n iradî temsilcisinin (vekilini/avukat›n›n) yemini kabul, ret veya iade
edebilmesi için vekâletnamesinde bu hususa iliflkin aç›k bir yetkinin bulunmas›
gerekir (HMK m. 74).

Yemin teklif edilen kimse duruflmada bizzat haz›r bulunmad›¤› takdirde, ken-
disine yemin için bir davetiye ç›kar›l›r. Yemin davetiyesine, yemine konu hususlar
hakk›nda sorulacak sorular ile geçerli bir özrü olmaks›z›n yemin için tayin olunan
gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmedi¤i veya gelip de yemini iade etmedi¤i ya-
hut yemini eda etmekten kaç›nd›¤› takdirde, yemin konusu vak›alar› ikrar etmifl sa-
y›laca¤› yaz›l›r (HMK m. 228).

Her ne kadar, vekâletnamesinde özel yetki bulunan vekil de yemini kabul, ret
veya iade edebilirse de, kabul edilen yeminin edas› (yerine getirilmesi) taraf›n bi-
zatihi kendisince yap›l›r. Taraflardan biri tüzelkifli yahut ergin olmayan veya k›s›t-
l› bir kimse ise onlar ad›na yap›lm›fl bir iflleme iliflkin vak›an›n ispat› için yemin, tü-
zel kifliyi temsile yetkili kifli veya organ yahut kanuni mümessil taraf›ndan eda ya
da iade olunabilir. Ergin olmayan veya k›s›tl› kimselere bizzat dava hakk› tan›nan
hâllerde yemin bu kiflilerce flahsen eda (veya iade) edilir (HMK m. 232).

Yemin edecek taraf gerçek kifli olup, yeminden evvel ölür veya fiil ehliyetini
kaybederse yemin teklif edilmemifl say›l›r (HMK m. 231).

Kendisine yemin teklif edilen taraf üç flekilde hareket edebilir. Bunlardan bi-
rincisi yemin etmeyi reddetmektir (yeminin reddi). Taraf yemin etmeyece¤ini
aç›kça beyan edebilece¤i gibi, yemini iade etmeyerek ya da yemini eda etmekten
kaç›narak da (z›mnî ret) yemin etmeyi reddedebilir. Her iki durumda da (aç›k ve-
ya z›mnî ret) sonuç ayn› olup, yemin konusu vak›alar ikrar edilmifl say›l›r: “Yemin
için davet edilen kimse, tayin edilen gün ve saatte mahkemede geçerli bir özrü ol-
maks›z›n bizzat haz›r bulunmaz yahut haz›r bulunup da yemini iade etmez ya
da yemini eda etmekten kaç›n›rsa yemin konusu vak›alar› ikrar etmifl say›l›r”
(HMK m. 229, I).

Kendisine yemin teklif olunan taraf, dilerse, yemini iade edebilir. Bunun anla-
m›, ilgili vak›an›n do¤rulu¤u hakk›nda bizzat yemin teklif edenin kendisinin yemin
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etmesinin, yemin teklif olunanca istenmesidir. Ancak, yeminin konusunu olufltu-
ran vak›a, her iki taraf›n de¤il, yaln›zca kendisine yemin teklif edilen taraf›n flah-
s›ndan kaynaklan›yorsa yemin iade edilemez (HMK m. 230). Teklif etti¤i yemin
kendisine iade olunan taraf yemini eda ederse, ilgili vak›a ispatlanm›fl; buna karfl›-
l›k,  kendisine yemin iade olunan kimse yemin etmekten kaç›n›rsa yemin konusu
vak›a ispat edilememifl say›l›r (HMK m. 229, II).

Yemin teklifi üzerine karfl› tarafça seçilebilecek üçüncü yol, ret ve iade edilme-
yen (kabul edilen) yeminin eda edilmesidir. Bu durumda, ilgili vak›an›n hangi öl-
çüde ispatlanm›fl say›laca¤›, yemin eden tarafa sorulan sorulara al›nan cevaplara
(bu cevaplar do¤ru kabul edilmek suretiyle) göre belirlenecektir.

Yeminin edas› mahkeme huzurunda gerçeklefltirilir (HMK m. 233, I). Ancak ye-
min edecek kimse, mahkemeye gelemeyecek kadar hasta veya özürlü ise hâkim,
bulundu¤u yerde o kimseye yemin ettirir. Bu s›rada isterlerse taraf vekilleri ve kar-
fl› taraf da haz›r bulunabilir (HMK m. 235). Mahkemenin yarg› çevresi d›fl›nda otu-
ran kimse, yemin için davaya bakan mahkemeye gelmek zorundad›r. Ancak, ye-
min edecek kifli, mahkemenin bulundu¤u il d›fl›nda oturuyor ve bulundu¤u yerde
ayn› anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile yemin icras› mümkün de¤il ise is-
tinabe yolu ile yemin ettirilir (HMK m. 236).

Hâkim, yeminin icras›ndan önce yemin edecek kimseye, hangi konuda yemin
edece¤ini aç›klar, yeminin anlam ve önemini anlat›r ve yalan yere yemin etmesi
hâlinde cezaland›r›laca¤› hususunda dikkatini çeker. Yemin edecek kimse, yemin
konusunun yeterli aç›kl›kta olmad›¤›n› ileri sürerse; hâkim, karfl› taraf›n görüflünü
ald›ktan sonra derhâl bu konuda karar›n› verir. Sonra “Size sorulan sorular hak-
k›nda, gerçe¤e uygun cevap verece¤inize ve hiçbir fley saklamayaca¤›n›za namu-
sunuz, flerefiniz ve kutsal sayd›¤›n›z bütün inanç ve de¤erler üzerine yemin eder
misiniz?” diye sorar. O kimse de “Bana sorulan sorular hakk›nda gerçe¤e uygun
cevap verece¤ime ve hiçbir fley saklamayaca¤›ma namusum, flerefim ve kutsal say-
d›¤›m bütün inanç ve de¤erlerim üzerine yemin ediyorum.” demekle yemin eda
edilmifl say›l›r. Yemin eda edilirken, hâkim de dâhil olmak üzere haz›r bulunan
herkes aya¤a kalkar (HMK m. 233, II-V).

Hâkim, eksik olan noktalar› tamamlamak veya aç›k olmayan hususlar› ayd›nlat-
mak için yeminin konusu ile ba¤lant›l› gördü¤ü sorular› yemin eden kimseye so-
rabilir (HMK m. 237). Hâkim, yemin eden kimsenin beyan›n› dinleyip tutana¤a ge-
çirir ve yaz›lanlar› yüksek sesle huzurunda okur; beyan›nda ›srar edip etmedi¤ini
sorar ve verilen cevab› tutana¤a kaydeder (HMK m. 238).

Yalan yere yemin edilmesi ceza hukuku anlam›nda suçtur. Türk Ceza Kanunu-
nun 275. maddesine göre, hukuk davalar›nda yalan yere yemin eden davac› veya
daval›ya bir y›ldan befl y›la kadar hapis cezas› verilir; ancak, dava hakk›nda hüküm
verilmeden önce gerçe¤in söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. Ancak, ye-
min eda edildikten sonra, yalan yere yemin nedeniyle aç›lan ceza davas›, esas da-
va bak›m›ndan bekletici sorun yap›lamaz (HMK m. 239). Her hâlükarda, lehine ka-
rar verilen taraf›n, karara esas al›nan yemini yalan yere etti¤inin, ceza mahkeme-
sinde kendisinin ikrar› veya yaz›l› delille sabit olmas› durumunda, yarg›laman›n ia-
desi yoluna gidilebilir (HMK m. 375, I/g).

TAKD‹R‹ DEL‹LLER
Deliller, iliflkin olduklar› (hakk›nda bilgi tafl›d›klar›) vak›alar›n do¤rulu¤unu kabul
bak›m›ndan hâkimin takdir yetkisini kald›r›p kald›rmamalar› itibariyle ikiye ayr›l›r.
Mevcudiyetleri ve usulünce mahkemeye sunulmalar› halinde, iliflkin olduklar› va-
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k›alar› hâkimin do¤ru kabul etmek durumunda oldu¤u delillere kesin deliller; bu-
na karfl›l›k, hâkimin, kendileri üzerinden edindi¤i bilgiyi vicdanî kanaatiyle de¤er-
lendirerek ilgili vak›an›n gerçekli¤ini takdir etti¤i delillere ise takdirî deliller ad› ve-
rilir. Kesin deliller, kanun taraf›ndan belirlenmifl olup, ilâm, senet ve yeminden
ibarettir. Bunlar d›fl›nda kalan bütün ispat araçlar›, (emareler bir tarafa b›rak›lacak
olursa) “takdirî delil” kategorisine dahildir.

Takdirî delillerin bir k›sm› Hukuk Muhakemeleri Kanunu taraf›ndan say›lm›flt›r.
Bunlar, (kesin delil say›lanlar d›fl›nda olmak üzere) belge, tan›k, bilirkifli ve kefliftir.
Ancak, ad› geçen Kanunun 192. maddesi gere¤ince, kanunun belirli bir delille is-
pat zorunlulu¤unu öngörmedi¤i hâllerde, kanunda düzenlenmemifl olan di¤er de-
lillere de baflvurulabilece¤i aç›kça öngörüldü¤ünden, takdiri delillerin kanunda
aç›kça say›lanlardan ibaret olmad›¤› söylenebilir. Ne var ki, “belge” ve “keflif” de-
lillerinin s›n›rlar› kanun taraf›ndan çok genifl çizildi¤i için, delil olarak nitelendiri-
lebilmeye elveriflli olup da bu iki delil türünden birisine dahil olmayan bir bilgi ta-
fl›y›c›s›n› düflünebilmek imkâns›z gözükmektedir.

Belge
Bir üst kavram olarak “belge”, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199. maddesinde
tan›mlanm›flt›r. Buna göre, “uyuflmazl›k konusu vak›alar› ispata elveriflli, yaz›l› ve-
ya bas›l› metin, senet, çizim, plan, kroki, foto¤raf, film, görüntü veya ses kayd› gi-
bi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi tafl›y›c›lar› bu Ka-
nuna göre belgedir.”

Bu düzenleme kapsam›na giren dört belge türünün ay›rt edilmesi gerekir. Bun-
lar “nitelikli belge” olarak tan›mlanabilecek senet, ilâm (kesin hüküm) ve resmî
belgeler ile delil bafllang›c› kategorisine giren belgelerdir. Senet ve ilâm kesin de-
lil teflkil ederler (senet için bkz. HMK m. 204; m. 205; ilâm için bkz. HMK m. 204,
I). Bunlar gibi, resmî sicil ve belgelerin içerdi¤i vak›alar›n da, Türk Medenî Kanu-
nunun 7. maddesi gere¤ince, aksi ispatlan›ncaya kadar do¤ru kabul edilmesi ge-
rekti¤inden, bunlar da kesin delil say›lmak gerekir. Bunlar d›fl›nda kal›p “delil bafl-
lang›c›” olarak nitelendirilen belgeler de (HMK m. 202) ayr› bir kategori oluflturur-
lar ve kendi bafllar›na delil olarak nitelendirilemezler. Delil bafllang›c› say›labilen
belgeler, baflka bir delille desteklenmedikçe, kendi bafl›na olsa olsa “emare” ola-
rak de¤erlendirilebilece¤inden, bunlar› da “takdirî delil” say›lan belgelerin d›fl›nda
tutmak gerekir. Bu dört tür d›fl›nda kalmakla beraber, Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunun 199. maddesi kapsam›na giren ve iliflkin oldu¤u vak›a hakk›nda bilgi tafl›-
maya elveriflli olan her türlü belge, bir takdirî delildir.

Tan›k Beyan›
Tan›k, bir davada, uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan önem tafl›yan ve taraflar aras›n-
da çekiflmeli bulunan, geçmiflte vukua gelmifl bir vak›a yahut durum hakk›nda
görme yahut iflitme duyular› vas›tas›yla sahip oldu¤u bilgiyi mahkemeye aktaran
kiflidir. Bu kiflinin söz konusu aktar›m› tan›k beyan› olarak adland›r›l›r. Tan›k, bel-
li bir vak›a yahut durum hakk›ndaki bilgisini görme yahut iflitme duyular› sayesin-
de ve o vak›a ya da durum gerçekleflti¤i veya mevcut oldu¤u anda edinmifltir. Bu
yönüyle tan›k ‘tarihi’ bir bilgiye sahiptir ve halihaz›r bir vak›a hakk›ndaki de¤er-
lendirmesini aktaran bilirkifliden ayr›l›r. Öte yandan görme ve iflitme duyular› bil-
gi edinme aç›s›ndan çok ifllevsel ve güvenilir oldu¤undan, tan›¤›n bu yollarla
edindi¤i bilginin do¤ruluk derecesi de yüksektir. Keza, belli bir vak›an›n gerçek-
leflti¤i s›rada o vak›aya görme yahut iflitme duyular›yla vaziyet edenlerin say›s› her
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hâlükarda s›n›rl› ve ikame olunamaz durumda bulundu¤undan, tan›k çok de¤erli
ve vazgeçilmez bir delildir. Bununla birlikte, alg›da yan›lma, unutkanl›k ve bildi-
¤ini (korku, ç›kar, taraf tutma vs. gibi sebeplerle) kasten eksik yahut yanl›fl aktar-
ma ihtimali, tan›k beyanlar›n›n güvenirli¤i hakk›nda flüphe duyulmas›n› hakl› k›l-
maktad›r. Bütün bu yönler bir arada de¤erlendirildi¤inde, tan›k beyan› çok önem-
li ve vazgeçilmez bir delil olmakla beraber, tam bir kesinlikle güvenilemeyece¤in-
den, takdirî bir delildir.

Tan›¤›n yerine bir baflkas›n› ikame etmek mümkün olmad›¤›ndan tan›kl›k (ka-
musal bir yükümlülük olarak) zorunlu tutulmufltur (HMK m. 245). Bir vak›aya ta-
n›kl›k eden kiflilerin her hâlükarda s›n›rl› olmas› ve bunlar›n ço¤unlukla davan›n
taraflar›ndan birine yahut öbürüne herhangi bir sebeple yak›nl›¤›n›n olmas›, ret ve-
ya yasakl›l›k sebepleri öngörerek tan›kl›k engeli konulmas›na izin vermemektedir.
Bu sebeple, davan›n taraflar›na yak›nl›k yahut onlarla mevcut bir menfaat iliflkisi,
tan›kl›ktan ret yahut yasakl›l›k sebebi olarak kabul edilmemifltir. Keza, hakk›nda
tan›kl›k yap›lacak olay›n niteli¤i nazara al›nd›¤›nda, yafl yahut ehliyet koflulunun
getirilmesi de gerekli ve amaca uygun de¤ildir. Örne¤in, aile içindeki bir fliddet
olay› hakk›nda küçük yafltaki bir çocuk dahi tan›kl›k yapabilecekken, ayn› çocu-
¤un kapsaml› bir hukukî ifllemi ayn› derecede alg›layabilmesi ve aktarabilmesi
mümkün olmayabilir.

Tan›k, taraflar d›fl›nda bir (gerçek) kifli olmal›d›r (HMK m. 240, I). ‹htiyarî dava
arkadafll›¤›nda ayn› tarafta yer alan dava arkadafllar› birbirlerine nazaran üçüncü
kifli olduklar›ndan, birbirlerine tan›kl›k yapabilirler.

Tan›k, bir vak›ay› bu yolla ispatlamak isteyen tarafça gösterilir. Davan›n bafl›n-
da (dava ve cevap dilekçelerinde) belli bir vak›an›n tan›kla ispatlanaca¤›n›n belir-
tilmifl olmas› yeterli olup, ayr›ca ileride dinlenilmesi istenecek tan›klar›n isimlerinin
de bu aflamada belirtilmesine gerek yoktur. Çünkü, o vak›an›n ispat›n›n gerekip
gerekmeyece¤i ve gerekecekse tan›k dinletilmesinin caiz olup olmad›¤› yarg›lama
s›ras›nda anlafl›lacakt›r. Yarg›lama s›ras›nda tan›kla ispat edilmesi istenen vak›a
hakk›nda tan›k dinlenmesine hâkimin karar vermesi üzerine, ilgili taraf, o vak›a
hakk›nda dinletmek istedi¤i tan›klar›n tamam›n› tek bir liste halinde, ad, soyad› ve
adresleriyle birlikte mahkemeye bildirir. Bu listede gösterilmemifl olan kimseler ta-
n›k olarak dinlenemez ve (ayn› vak›a hakk›nda) ikinci bir tan›k listesi verilemez
(HMK m. 240, II-III). Listede gösterilebilecek tan›klar›n say›s›yla ilgili bir s›n›rlama
yoktur. Dürüstlük kural›na ayk›r› düflmedikçe, çok say›da kifli (gerçekten ilgili va-
k›aya tan›k olmufllarsa) tan›k olarak gösterilebilir. Ancak, mahkeme, gösterilen ta-
n›klardan bir k›sm›n›n tan›kl›¤› sayesinde, ispat edilmek istenen husus hakk›nda
yeter derecede bilgi edindi¤i kanaatine ulafl›rsa, geri kalanlar›n dinlenilmemesine
karar verebilir (HMK m. 241).

Taraflarca dinlenilmesi istenen tan›klar›n ça¤r›lmas› mahkeme taraf›ndan Tebli-
gat Kanunu hükümleri çerçevesinde (m. 9) ç›kar›lacak davetiyeyle olur. Ancak, da-
vetiye gönderilmeden taraflarca haz›r bulundurulan tan›k da dinlenir. fiu kadar ki
tan›k listesi için kesin süre verildi¤i ve dinlenme gününün belirlendi¤i hâllerde, lis-
te verilmemifl olsa dahi taraf, o duruflmada haz›r bulundurursa tan›klar dinlenir.
Öte yandan, tan›¤› davet, gerekti¤inde telefon, faks, elektronik posta gibi araçlar-
dan yararlan›lmak suretiyle de yap›labilir. Ancak, davete ra¤men gelmemeye ba¤-
lanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz (HMK m. 243).

Tan›kl›k yapma mecburiyeti üç unsurdan oluflur. Bunlar; mahkemeye gelmek,
ilgili vak›a hakk›nda bildiklerini anlatmak ve yemin etmektir. Usûlüne uygun ola-
rak ça¤r›ld›¤› hâlde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tan›k zorla getirtilir, gelme-
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mesinin sebep oldu¤u giderlere ve beflyüz Türk Liras›na kadar disiplin para ceza-
s›na hükmolunur (HMK m. 245). Buna karfl›l›k, mahkemeye gelen (veya zorla ge-
tirilen) tan›k, hakl› bir sebep olmaks›z›n tan›kl›ktan çekinir, kaç›n›r veya yemin et-
mezse, bunun için ayr› müeyyideler getirilmifltir. fiöyle ki, tan›k, kanuni bir sebep
göstermeden tan›kl›ktan çekinir, yemin etmez veya göstermifl oldu¤u sebep mahke-
mece kabul edilmemesine ra¤men tan›kl›k yapmaktan çekinirse beflyüz Türk Lira-
s›ndan beflbin Türk Liras›na kadar disiplin para cezas›na ve bu yüzden do¤an gi-
derleri ödemesine hükmedilerek, yeniden dinlenilmek üzere yarg›lama baflka gü-
ne b›rak›l›r. Tan›k kendisine sorulan sorulara cevap vermez veya yemin etmemek-
te direnirse o mahkemece iki haftay› geçmemek üzere disiplin hapsine mahkûm
edilir (HMK m. 253).

Tan›kl›ktan ret yahut yasakl›l›k olmamas›na karfl›l›k, kanunda aç›kça say›lan se-
beplerin varl›¤› halinde tan›kl›ktan ‘çekinmek’ mümkündür (HMK m. 247, I). Ta-
n›kl›ktan çekinme sebepleri üç tanedir:

1. Afla¤›daki kimseler kiflisel nedenlerle tan›kl›ktan çekinebilirler (HMK m. 248):
• ‹ki taraftan birinin niflanl›s›,
• Evlilik ba¤› ortadan kalkm›fl olsa dahi iki taraftan birinin efli,
• Kendisi veya eflinin altsoy veya üstsoyu,
• Taraflardan biri ile aras›nda evlatl›k ba¤› bulunanlar,
• Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluflturan evli-

lik ba¤› ortadan kalkm›fl olsa dahi kay›n h›s›mlar›,
• Koruyucu aile ve onlar›n çocuklar› ile koruma alt›na al›nan çocuk,

2. Kanun gere¤i s›r olarak korunmas› gereken bilgiler hakk›nda tan›kl›¤›na
baflvurulacak kimseler, bu hususlar hakk›nda tan›kl›ktan çekinebilirler. An-
cak, Avukatl›k Kanununun 36. maddesi sakl› kalmak üzere, s›r sahibi tara-
f›ndan s›rr›n aç›klanmas›na izin verildi¤i takdirde, bu kimseler tan›kl›ktan
çekinemezler (HMK m. 249).

3. Afla¤›daki hâllerde menfaat ihlâli sebebiyle tan›kl›ktan çekinilebilir (HMK m.
250):
• Tan›¤›n beyan› kendisine veya 248. maddede yaz›l› kimselerden birine

do¤rudan do¤ruya maddî bir zarar verecekse,
• Tan›¤›n beyan› kendisinin veya 248. maddede yaz›l› kimselerden birinin

fleref veya itibar›n› ihlal edecek ya da ceza soruflturmas›na veya kovufl-
turmas›na sebep olacaksa,

• Tan›¤›n beyan›, meslek veya sanat›na ait olan s›rlar›n ortaya ç›kmas›na
sebebiyet verecekse.

Tan›kl›ktan çekinmeye iliflkin bu sebepler mutlak de¤ildir. fiöyle ki, 248 (ki-
flisel sebepler) ve 249. maddeler (s›r sebebi) ile 250. maddenin (a) bendindeki
hâllerde; 

• Bir hukukî ifllemin yap›lmas› s›ras›nda tan›k olarak bulundurulmufl olan
kimse o ifllemin esas› ve içeri¤i hakk›nda,

• Aile bireylerinin do¤um, ölüm veya evlenmelerinden kaynaklanan olay-
lar hakk›nda,

• Aile bireyleri aras›nda, ailevi iliflkilerden kaynaklanan malî uyuflmazl›kla-
ra iliflkin vak›alar hakk›nda,

• Taraflardan birinin hukukî selefi veya temsilcisi olarak kendisinin yapt›-
¤› ifller hakk›nda, tan›kl›ktan çekinilemez. 

Mahkeme taraf›ndan ça¤r›lan tan›¤a, her y›l Adalet Bakanl›¤›nca haz›rlanan ta-
rifeye göre, kaybetti¤i zaman ile orant›l› bir ücret verilir. Tan›k haz›r olmak için se-
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yahat etmek zorunda kalm›flsa yol giderleri ile tan›kl›¤a ça¤r›ld›¤› yerdeki konak-
lama ve beslenme giderleri de karfl›lan›r (HMK m. 265).

Tan›klar davaya bakan mahkemede dinlenir. Mahkeme, gerçe¤in ortaya ç›k-
mas› için gerekliyse, tan›¤›n olay›n gerçekleflti¤i veya fleyin bulundu¤u yerde
dinlenilmesine karar verebilir. Mahkeme, hasta veya özürlü olmas›ndan dolay›
gelemeyen tan›¤› bulundu¤u yerde dinler. Mahkemenin yarg› çevresi d›fl›nda bu-
lunan tan›¤›n, bulundu¤u yer mahkemesi taraf›ndan dinlenmesine karar verilebi-
lir. ‹stinabe yolu ile dinlenilmesine karar verilen tan›¤›n, nerede, hangi gün ve
saatte dinlenece¤i hususu, talepleri hâlinde taraflara tebli¤ edilir. Bu durumda,
tan›¤›n, hangi hususlardan dolay› dinlenece¤ini hâkim belirler (HMK m. 259).
Tan›k, dinlenmeden önce hakk›nda tan›kl›k yapaca¤› olayla ilgili olarak, hâkim
taraf›ndan kendisine bilgi verilir ve tan›kl›k edece¤i konulara iliflkin bildiklerini
söylemesi istenir (HMK m. 260).

Tan›¤a, dinlenmeden önce, gerçe¤i söylemesinin önemi, gerçe¤i söylememesi
hâlinde yalan tan›kl›k suçundan dolay› cezaland›r›laca¤›, do¤ruyu söyleyece¤i hu-
susunda yemin edece¤i, duruflmada mahkeme baflkan› veya hâkimin aç›k izni ol-
madan mahkeme salonunu terk edemeyece¤i ve gerekirse di¤er tan›klarla yüzlefl-
tirilebilece¤i anlat›l›r (HMK m. 256).

Tan›klar, hâkim taraf›ndan ayr› ayr› dinlenir ve biri dinlenirken henüz dinlen-
memifl olanlar salonda bulunamazlar. Tan›klar gerekti¤inde yüzlefltirilirler. Tan›k,
bildi¤ini sözlü olarak aç›klar ve sözü kesilmeden dinlenir. Dinlenilme s›ras›nda, ta-
n›k, yaz›l› notlar kullanamaz. fiu kadar ki, tan›k tarihleri ve rakamlar› tespit etmek
veya baz› hususlar› aç›klamak ya da hat›rlayabilmek için yaz›lar›na bakmak zorun-
da oldu¤unu hâkime söylerse, hâkim derhâl yaz›lar›na bakmas›na veya belirleye-
ce¤i duruflmada yeniden dinlenmesine karar verebilir. Hâkim, tan›k sözünü bitir-
dikten sonra, ifade etti¤i hususlar›n aç›klanmas› veya tamamlanmas› amac›yla bafl-
ka sorular da sorabilir. Tan›¤›n sözleri tutana¤a yaz›larak önünde okunur ve tuta-
na¤›n alt› kendisine imza ettirilir (HMK m. 261).

Dinleme s›ras›nda öncelikle tan›ktan ad›, soyad›, do¤um tarihi, mesle¤i, adre-
si, taraflarla akrabal›¤›n›n veya baflka bir yak›nl›¤›n›n bulunup bulunmad›¤›, ta-
n›kl›¤›na duyulacak güveni etkileyebilecek bir durumu olup olmad›¤› sorulur
(HMK m. 254).

Tan›¤›n davada yarar› bulunmak gibi tan›kl›¤›n›n do¤rulu¤u konusunda kufl-
kuyu gerektiren sebepler varsa, bunu iki taraftan biri iddia ve ispat edebilir
(HMK m. 255).

Tan›¤›n do¤ru söylemesini sa¤lamaya yönelik olarak, ona yemin verdirilmesi
de kabul edilmifltir. Yemin, tan›¤›n dinlenilmesinden önce eda edilir. Yemin eda
edilirken, hâkim de dâhil olmak üzere haz›r bulunan herkes aya¤a kalkar. Hâkim
tan›¤a, “Tan›k s›fat›yla sorulacak sorulara verece¤iniz cevaplar›n gerçe¤e ayk›r› ol-
mayaca¤›na ve bilginizden hiçbir fley saklamayaca¤›n›za namusunuz, flerefiniz
ve kutsal sayd›¤›n›z bütün inanç ve de¤erler üzerine yemin ediyor musunuz?” di-
ye sorar. Tan›k da cevaben, “Sorulacak sorulara, hiçbir fley saklamadan do¤ru ce-
vap verece¤ime namusum, flerefim ve kutsal sayd›¤›m bütün inanç ve de¤erlerim
üzerine yemin ediyorum.” demekle yemin eda edilmifl say›l›r (HMK m. 258).

Buna karfl›l›k, dinlendi¤i s›rada onbefl yafl›n› bitirmemifl olanlar ile yeminin ni-
teli¤ini ve önemini kavrayamayacak derecede ay›rt etme gücüne sahip olmayanlar
yeminsiz dinlenir (HMK m. 257).

Hâkim gerekli görülen hâllerde, sözlü olarak dinlenmesi yerine, belirlenecek
süre içinde cevaplar›n› yaz›l› olarak bildirmesi için tan›¤a soru ka¤›d› gönderilme-
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sine karar verebilir. Bu flekilde ifllem yap›lmas›, tan›¤›n verece¤i cevab›n hükme
yeterli olup olmad›¤› hususunu hâkimin takdir etmesine engel olamaz. Hâkim, ve-
rilen yaz›l› cevaplar›n yetersiz olmas› hâlinde, tan›¤› dinlemek üzere davet edebi-
lir (HMK m. 246).

Hâkim tan›¤›n tan›kl›¤› esnas›nda yalan söyledi¤i veya menfaat temin ederek
tan›kl›k etti¤i hakk›nda yeterli delil veya emare elde ederse bir tutanak düzenler
ve bu tutana¤› derhâl Cumhuriyet baflsavc›l›¤›na gönderir. Ayr›ca, hâkim, tan›¤›n
ve suçta ortaklar› varsa onlar›n tutuklanmas›na da karar verebilir ve kovuflturma
yap›lmak üzere Cumhuriyet baflsavc›l›¤›na sevk eder (HMK m. 264). Zira, yalan ye-
re tan›kl›k, Türk Ceza Kanununun 272. maddesinde ayr› bir suç olarak kabul edil-
mifltir. Öte yandan, aç›klamalar› karara esas al›nan tan›¤›n, yalan tan›kl›k yapt›¤›-
n›n karardan sonra bir ceza mahkemesi karar›yla sabit olmas›, bir yarg›laman›n ia-
desi sebebidir (HMK m. 375, I/e).

Son olarak belirtelim ki, taraflarca haz›rlama ilkesinin geçerli oldu¤u davalarda
hâkim kendili¤inden tan›k deliline müracaat edemez. Dinlenen tan›klar›n beyanla-
r›n› hâkim serbestçe takdir eder (HMK m. 198).

(A), sahibi oldu¤u büroyu (B) Turizm Anonim fiirketine seyahat acentesi olarak iflletmek
üzere, ayl›¤› üç bin Türk Liradan kiraya vermifl ve ba¤›ms›z bölüm ayn› gün teslim edilmifl-
tir. (B) A.fi., dairede sigorta acentesi  olarak faaliyete bafllam›flt›r. A¤ustos, Eylül ve Ekim
aylar›na ait kira bedellerinin ödenmemesi üzerine (A) dava açm›fl ve dokuzbin Türk Lira-
s› muaccel kira alaca¤›n›n tahsili ile, temerrüt ve sözleflmeye ayk›r›l›ktan dolay› tafl›nma-
z›n tahliyesine karar verilmesini talep etmifltir. (B) A.fi., cevap lâyihas›nda, kira bedelleri-
nin flahitler huzurunda ödenmifl oldu¤unu ve dairenin de sözleflmeye ayk›r› olarak kulla-
n›lmad›¤›n› ileri sürmüfltür. Daval› taraf kira bedelinin ödenmifl oldu¤una iliflkin savun-
mas›n› ispat için tan›k dinletebilir mi? 

Bilirkifli Görüflü
Uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan önem tafl›yan ve do¤rulu¤unun anlafl›labilmesi
hukukî bilgi d›fl›nda özel ya da teknik bilgi gerektiren çekiflmeli bir vak›a iddias›n›n
do¤ru olup olmad›¤›n anlafl›labilmesi için görüfl ve de¤erlendirmesine baflvurulan
kifliye bilirkifli, bu kifli taraf›ndan konu hakk›nda haz›rlanan rapora ise bilirkifli
raporu denir. Medenî usûl hukuku anlam›nda delil olan, söz konusu bu bilirkifli
raporudur.

Tan›¤›n aksine, bilirkifliye, (geçmiflte meydana gelmifl olsa bile) mevcudiyetini
halen (dava esnas›nda da) devam bir vak›a hakk›nda baflvurulur. Örne¤in, geçmifl-
te infla edilmifl olan bir binada bilimsel aç›dan gerekli ölçüde malzeme kullan›l›p
kullan›lmad›¤› gibi. Keza, bilirkifli, tan›ktan farkl› olarak, vak›an›n veya durumun
gerçekleflti¤i anda onun hakk›nda görme veya iflitme duyular›yla sahip oldu¤u bil-
giyi de¤il, genel olarak o vak›an›n anlafl›labilmesi için gerekli ve kendisinde mev-
cut olan özel yahut teknik bilgiyi kullanmak suretiyle o vak›ay› ayd›nlatmaya çal›-
fl›r. Di¤er bir ifadeyle, bilirkifli, tan›ktan farkl› olarak, somut bir vak›an›n olufluna
dair bireysel alg›lara dayanan bilgisini de¤il, özel yahut teknik uzmanl›k bilgisi ge-
rektiren bir alanda önceden sahip oldu¤u genel bilgiyi kullanarak somut bir vak›a-
y› ayd›nlatmaya çal›fl›r.

Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz, hukukî konularda bilirkifliye gidilmesini
aç›kça yasaklam›flt›r (HMK m. 266, c. 2). Zira, hâkimlik mesle¤inin gerektirdi¤i
hukukî bilgiye sahip olmak ve bunu do¤ru flekilde uygulamak hâkimin görevidir
(HMK m. 33). Öte yandan, hukukî bilginin somut vak›alara uygulanmas› maddî
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anlamda yarg› ifllevi say›laca¤›ndan, devredilemez nitelikteki bu yetkinin münha-
s›ran hâkim taraf›ndan kullan›lmas› anayasal bir zorunluluktur (AY m. 9). Konu-
ya özel bir önem veren Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 266. maddesinde flöyle
bir düzenlemeye yer vermifltir: “Mahkeme, çözümü hukuk d›fl›nda, özel veya tek-
nik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendili-
¤inden, bilirkiflinin oy ve görüflünün al›nmas›na karar verir. Hâkimlik mesle¤i-
nin gerektirdi¤i genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konular-
da, bilirkifliye baflvurulamaz.”

Taraflar, ileri sürdükleri bir vak›ay› bilirkifli görüflüyle ispatlayacaklar›n› dava-
n›n bafl›nda (dava veya cevap dilekçelerinde) bildirmelidirler. Ancak, bilirkifliye gi-
dilip gidilmemesi ve gidilecekse bilirkiflinin seçimi mahkemenin karar›na ba¤l› ol-
du¤undan, taraflar›n, davan›n bafl›nda, bilirkiflinin kim olmas› gerekti¤i konusun-
da bir bildirimde bulunmalar› gereksiz ve anlams›zd›r. Öte yandan, tan›k delilin-
den farkl› olarak, hâkim, taraflarca haz›rlama ilkesinin geçerli oldu¤u davalarda
dahi, taraflar istememifl olsa bile, kendili¤inden bilirkifliye müracaat edebilir (HMK
m. 266, c.1).

Tan›¤›n aksine, bilirkifli olarak görüflüne baflvurulabilecek kiflilerin say›s› (en
az›ndan teorik olarak) s›n›rl› bulunmad›¤›ndan, bilirkiflilik yapmak (kural olarak)
zorunlu tutulmam›fl; öte yandan, tan›k aç›s›ndan söz konusu olan endiflelere yer
bulunmad›¤›ndan, bilirkiflinin tarafs›zl›¤›n› ve objektifli¤ini temin amac›yla, onun,
hâkimlerde oldu¤u gibi, ifl görmekten reddi ve yasakl›l›¤› kabul edilmifltir (HMK
m. 272). Bu yap›l›rken kendisinden hareket edilen yaklafl›m, bilirkiflinin görevini
yaparken ‘hâkim yard›mc›s›’ s›fat›yla kamu görevlisi say›lmas›d›r (HMK m. 284).

Talep üzerine veya kendili¤inden gözeterek, çözümü özel veya teknik bilgi ge-
rektiren bir vak›a hakk›nda bilirkifli incelemesine karar veren mahkeme, bilirkifli
olarak, yaln›zca bir kifliyi görevlendirebilir. Ancak, gerekçesi aç›kça gösterilmek
suretiyle, tek say›da, birden fazla kifliden oluflacak bir kurulun bilirkifli olarak gö-
revlendirilmesi de mümkündür (HMK m. 267).

Bilirkiflinin kimler aras›ndan seçilece¤i, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268.
maddesinde ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir. Buna göre; bilirkifli (veya bilirkifliler),
yarg› çevresinde yer ald›¤› bölge adliye mahkemesi adli yarg› adalet komisyonlar›
taraf›ndan, her y›l düzenlenecek olan listelerde yer alan kifliler aras›ndan görevlen-
dirilirler. Listelerde bilgisine baflvurulacak uzmanl›k dal›nda bilirkiflinin bulunma-
mas› hâlinde, di¤er bölge adliye mahkemelerinde oluflturulmufl listelerden, burada
da yoksa liste d›fl›ndan bilirkifli görevlendirilebilir. Kanunlar›n görüfl bildirmekle
yükümlü k›ld›¤› kifli ve kurulufllara görevlendirildikleri konularda bilirkifli olarak
öncelikle baflvurulur. Ancak, kamu görevlilerine, ba¤l› bulunduklar› kurumlarla il-
gili dava ve ifllerde, bilirkifli olarak görev verilemez.

Bilirkiflilik yapmak kural olarak mecburî de¤ildir. Ancak, Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu, afla¤›daki hallerde bilirkiflilik görevinin kabulünü zorunlu
k›lm›flt›r:

• Resmî bilirkifliler,
• Bölge adliye mahkemesi adli yarg› adalet komisyonlar› taraf›ndan tutulan bi-

lirkifli listelerinde yer alan kifliler,
• Bilgisine baflvurulacak konuyu bilmeksizin, meslek veya zanaatlar›n› icra et-

mesine olanak bulunmayanlar,
• Bilgisine baflvurulacak konu hakk›nda, meslek veya sanat icras›na resmen

yetkili k›l›nm›fl olanlar.
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Mahkemece görevlendirilmeleri durumunda bilirkiflilik yapmak mecburiyetin-
de olan bu kifliler, ancak tan›kl›ktan çekinme sebeplerine veya mahkemece kabul
edilebilir di¤er bir sebebe dayanarak, bilirkiflilikten çekinebilirler (HMK m. 270, II).

Öte yandan, hâkimler hakk›ndaki yasakl›l›k (HMK m. 34) ve ret (HMK m. 36)
sebepleriyle ilgili kurallar, bilirkifliler bak›m›ndan da uygulan›r. Ancak, bilirkiflinin,
ayn› dava veya iflte daha önceden tan›k olarak dinlenmifl bulunmas›, bir ret sebebi
teflkil etmez. Hâkimler hakk›ndaki yasakl›l›k sebeplerinden birisi, bilirkiflinin flah-
s›nda gerçekleflmiflse, mahkeme, hüküm verilinceye kadar, her zaman bilirkifliyi re-
sen görevden alabilece¤i gibi; bilirkifli de mahkemeden, görevden al›nma talebin-
de bulunabilir. Ret sebeplerinden birisinin, bilirkiflinin flahs›nda gerçekleflmesi hâ-
linde taraflar, bilirkiflinin reddini talep edebilece¤i gibi; bilirkifli de kendisini redde-
debilir. Ret talebi veya bilirkiflinin kendisini reddetmesinin, ret sebebinin ö¤renil-
mesinden itibaren en geç bir hafta içinde yap›lm›fl olmas› flartt›r. Ret sebeplerinin
ispat› için, yemin teklif edilemez. Görevden al›nma, ret ve bilirkiflinin kendisini
reddetmesine yönelik talep, bilirkifliyi görevlendiren mahkemece dosya üzerinden
incelenir ve karara ba¤lan›r. Kabule iliflkin kararlar kesindir. Redde iliflkin kararla-
ra karfl› ise, ancak esas hakk›ndaki kararla birlikte kanun yoluna baflvurulabilir.

Bilirkiflinin görev alan›, kendisini görevlendiren mahkemece belirlenir. Buna
göre mahkeme, bilirkiflinin görevlendirilmesine iliflkin karar›nda, taraflar›n da gö-
rüflünü almak suretiyle, afla¤›da belirtilen hususlara yer verir (HMK m. 273, I):

• ‹nceleme konusunun bütün s›n›rlar›yla ve aç›kça belirlenmesi,
• Bilirkiflinin cevaplamas› gereken sorular,
• Raporun verilme süresi,
Bilirkifli raporunun haz›rlanmas› için verilecek süre üç ay› geçemez. Bilirkiflinin

talebi üzerine, kendisini görevlendiren mahkeme gerekçesini göstererek, süreyi üç
ay› geçmemek üzere uzatabilir.  Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirki-
fli görevden al›n›p, yerine bir baflka kimse, bilirkifli olarak görevlendirilebilir. Bu
durumda mahkeme, görevden al›nm›fl olan bilirkifliden, görevden al›nd›¤› ana ka-
dar yapm›fl oldu¤u ifllemler hakk›nda aç›klama yapmas›n› talep eder ve ayr›ca bi-
lirkiflinin dizi pusulas›na ba¤l› bir biçimde görevi sebebiyle incelenmek üzere ken-
disine teslim edilmifl bulunan dosya ve eklerini mahkemeye hemen tevdi etmesini
ister. Sözü edilen bilirkiflilerin, hukukî ve cezai sorumlulu¤una iliflkin hükümler
sakl› kalmak kayd›yla, gerekiyorsa, kendilerine ücret ve masraf ad› alt›nda hiçbir
ödeme yap›lmamas›na veya gerekçesini göstererek bölge adliye mahkemesi adli
yarg› adalet komisyonundan o kiflinin bilirkiflilik görevi yapmaktan belirli bir süre
yasaklanmas›n›n yahut listeden ç›kart›lmas›n›n istenmesine, görevlendirmeyi ya-
pan mahkemece karar verilir (HMK m. 274).

Bilirkifli, mahkemece kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle
yükümlü olup, görevinin icras›n› k›smen yahut tamamen baflka bir kimseye b›ra-
kamaz (HMK m. 276).

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 278. maddesi, kendisine verilen görevi hak-
k›yla yerine getirebilmesi için bilirkifliye baz› yetkiler vermifltir. Buna göre:

• Bilirkifli, görevini, mahkemenin sevk ve idaresi alt›nda yürütür,
• Bilirkifli, görev alan› veya s›n›rlar› hakk›nda tereddüde düflerse, bu tereddü-

dünün giderilmesini, her zaman mahkemeden isteyebilir,
• Bilirkifli, incelemesini gerçeklefltirirken ihtiyaç duyarsa, mahkemenin de uy-

gun bulmas› kayd›yla, taraflar›n bilgisine baflvurabilir. Taraflardan birinin
bilgisine baflvurulaca¤› hâllerde, mahkemece bilirkifliye taraflardan biri bu-
lunmaks›z›n di¤erinin dinlenemeyece¤i hususu önceden hat›rlat›l›r,
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• Bilirkiflinin oy ve görüflünü aç›klayabilmesi için bir fley üzerinde inceleme
yapmas› zorunlu ise mahkeme karar› ile gerekli incelemeyi yapabilir. Bu ifl-
lemin icras› s›ras›nda taraflar da haz›r bulunabilir.

Bilirkifli, oy ve görüflünü, hâkimin kendisini de¤erlendirmesine göre, sözlü ve-
ya yaz›l› olarak mahkemeye bildirir (HMK m. 279, I).

Mahkeme, bilirkiflinin oy ve görüflünü sözlü olarak aç›klamas›na karar verirse,
bilirkiflinin aç›klamalar› tutana¤a geçirilir ve tutana¤›n alt›na bilirkiflinin de imzas›
al›n›r. Kurul hâlinde görevlendirme söz konusu ise bilirkiflilerin bilgilerine baflvu-
rulan hususu hemen aralar›nda müzakere etmelerine imkân tan›n›r ve müzakere
sonucunda aç›klanan oy ve görüfl, tutanakla tespit edilip; tutana¤›n alt›, bilirkiflile-
re imza ettirilir (HMK m. 279, III).

Buna karfl›l›k, mahkeme, bilirkiflinin oy ve görüflünü yaz›l› olarak aç›klamas›na
karar verirse, bilirkifli aç›klamalar›n› bir rapor halinde mahkemeye sunar. Raporda,
taraflar›n ad ve soyadlar›, bilirkiflinin görevlendirildi¤i hususlar, gözlem ve incele-
me konusu yap›lan maddî vak›alar, gerekçe ve var›lan sonuçlarla, bilirkifliler ara-
s›nda görüfl ayr›l›¤› varsa, bunun sebebi, düzenlenme tarihi ve bilirkifli ya da bilir-
kiflilerin imzalar›n›n bulunmas› gerekir (HMK m. 279, II). Az›nl›kta kalan bilirkifli,
oy ve görüflünü ayr› bir rapor hâlinde de mahkemeye sunabilir. Bilirkifli, raporu-
nu, varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen fleylerle birlikte bir dizi pusu-
las›na ba¤l› olarak mahkemeye verir; verildi¤i tarih rapora yaz›l›r ve duruflma gü-
nünden önce birer örne¤i taraflara tebli¤ edilir (HMK m. 280).

Taraflar, bilirkifli raporunun, kendilerine tebli¤i tarihinden itibaren iki hafta
içinde, raporda eksik gördükleri hususlar›n, bilirkifliye tamamlatt›r›lmas›n›; belir-
sizlik gösteren hususlar hakk›nda ise bilirkiflinin aç›klama yapmas›n›n sa¤lanma-
s›n› veya yeni bilirkifli atanmas›n› mahkemeden talep edebilirler. Mahkeme, bilir-
kifli raporundaki eksiklik yahut belirsizli¤in tamamlanmas› veya aç›kl›¤a kavufltu-
rulmas›n› sa¤lamak için, bilirkifliden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor
alabilece¤i gibi; tayin edece¤i duruflmada, sözlü olarak aç›klamalarda bulunmas›-
n› da kendili¤inden isteyebilir. Mahkeme, gerçe¤in ortaya ç›kmas› için gerekli gö-
rürse, yeni görevlendirece¤i bilirkifli arac›l›¤›yla, tekrar inceleme de yapt›rabilir
(HMK m. 281).

Bilirkifli incelemesinin soyba¤›n›n tespiti amac›yla yap›lacak olmas› ve bunun
için davan›n taraflar› veya üçüncü kiflilerden kan yahut doku örne¤i al›nmas›n›n
gerekmesi durumunda, ilgili taraf›n yahut üçüncü kiflinin buna katlanmas› zorun-
lulu¤u özel olarak düzenlenmifltir (HMK m. 292). Buna göre, “uyuflmazl›¤›n çözü-
mü bak›m›ndan zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayr›ca sa¤l›k yönünden
bir tehlike oluflturmamak flart›yla, herkes, soyba¤›n›n tespiti amac›yla vücudun-
dan kan veya doku al›nmas›na katlanmak zorundad›r. Hakl› bir sebep olmaks›-
z›n bu zorunlulu¤a uyulmamas› hâlinde, hâkim incelemenin zor kullan›larak ya-
p›lmas›na karar verir. Üçüncü kifli tan›kl›ktan çekinme hakk› bulundu¤unu ileri
sürerek bu yükümlülükten kaç›namaz.”

Hâkim, bilirkiflinin oy ve görüflünü di¤er delillerle birlikte serbestçe de¤erlen-
dirir (HMK m. 282).

Bilirkiflinin “gerçe¤e ayk›r› mütalâada bulunmas›” Türk Ceza Kanununun 276.
maddesiyle suç kabul edilmifltir. Öte yandan, bilirkiflinin hükme esas al›nan husus
hakk›nda kasten gerçe¤e ayk›r› beyanda bulundu¤unun karardan sonra bir ceza
mahkemesi karar›yla sabit olmas›, bir yarg›laman›n yenilenmesi sebebidir (HMK
m. 375, I/f).
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Bilirkiflinin gerçe¤e ayk›r› raporunun hükme esas al›nmas› durumunda, bunun
sebep oldu¤u zararlardan dolay› hukukî sorumluk rejimi de, hâkimlerin hukukî
sorumlulu¤una paralel olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 285 ilâ 285.
maddelerinde düzenlenmifltir. Buna göre, bilirkiflinin kasten veya a¤›r ihmal sure-
tiyle düzenlemifl oldu¤u gerçe¤e ayk›r› raporun, mahkemece hükme esas al›nma-
s› sebebiyle zarar görmüfl olanlar, bu zarar›n tazmini için Devlete karfl› tazminat
davas› açabilirler. Devlet, ödedi¤i tazminat için sorumlu bilirkifliye rücu eder
(HMK m. 285). Devlet aleyhine aç›lacak olan tazminat davas›, gerçe¤e ayk›r› bi-
lirkifli raporunun ilk derece mahkemesince hükme esas al›nd›¤› hâllerde, bu mah-
kemenin yarg› çevresi içinde yer ald›¤› bölge adliye mahkemesi hukuk dairesin-
de; bölge adliye mahkemesince hükme esas al›nd›¤› hâllerde ise Yarg›tay ilgili
hukuk dairesinde görülür. Devletin, sorumlu bilirkifliye karfl› açaca¤› rücu davas›,
tazminat davas›n› karara ba¤lam›fl olan mahkemede görülür (HMK m. 286). Dev-
let, ödedi¤i tazminat nedeniyle, sorumlu bilirkifliye, ödeme tarihinden itibaren bir
y›ll›k zamanafl›m› süresi içinde rücu eder. Hükme esas al›nan bilirkifli raporu kas-
ten gerçe¤e ayk›r› olarak düzenlenmiflse, bu durumda, ceza zamanafl›m› süresi
uygulan›r (HMK m. 287).

Bilirkifli bahsinde üzerinde durulmas› gereken son konu, uzman görüflü ve bi-
limsel mütalâad›r. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 293. maddesi, her iki hususu
birlikte düzenlemifltir. Buna göre “taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uz-
man›ndan bilimsel mütalâa alabilirler. Sadece bu nedenle ayr›ca süre istenemez.
Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor al›nan uzman kiflinin davet
edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kiflinin ça¤r›ld›¤› duruflmada hâ-
kim ve taraflar gerekli sorular› sorabilir. Uzman kifli ça¤r›ld›¤› duruflmaya geçerli
bir özrü olmadan gelmezse, haz›rlam›fl oldu¤u rapor mahkemece de¤erlendirme-
ye tabi tutulmaz.”

Keflif
Keflif, hâkimin, uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan önem tafl›yan çekiflmeli bir vak›a
hakk›nda, görme, iflitme, koku ve tat alma gibi, bizatihi kendi duyu organlar› vas›-
tas›yla do¤rudan bilgi sahibi olabilmek amac›yla, tafl›n›r veya tafl›nmaz eflya üze-
rinde inceleme yapmas›d›r. Örne¤in, bir kazan›n meydana geldi¤i yerin görülmesi
suretiyle kazan›n gerçekleflme biçimi hakk›nda bilgi sahibi olmak; bir fabrikan›n
yahut otoyolun gürültüsünün belli bir mesafeye kadar ulafl›p ulaflmad›¤›n› yerinde
incelemek gibi.

Keflif yoluyla elde edilen bilginin tam ve güvenilir olmas› için bazen keflfin ic-
ras› s›ras›nda tan›k dinlenmesi veya bilirkifli bulundurulmas› da gerekebilir. Bu
ihtimalde, her üç delilin bir arada olmas› durumuyla karfl›lafl›l›r (HMK m. 288, I;
m. 290, II).

Hâkim, bilirkifli deliline oldu¤u gibi, keflif deliline de, taraflarca haz›rlama ilke-
sinin geçerli oldu¤u davalarda dahi, kendili¤inden baflvurabilir (HMK m. 288, II). 

Keflif, davaya bakan mahkemece bizzat icra olunur. Keflif konusunun mah-
kemenin yarg› çevresi d›fl›nda bulunmas› halinde, keflif incelemesi istinabe yo-
luyla yap›l›r. E¤er keflif konusu eflya büyükflehir belediye s›n›rlar› içerisinde bu-
lunuyorsa, inceleme, davaya bakan mahkeme taraf›ndan da yerine getirilebilir
(HMK m. 289).

Keflfin yeri ve zaman› mahkeme taraf›ndan tespit edilir. Keflif, taraflar haz›r ise-
ler huzurlar›nda, aksi takdirde yokluklar›nda yap›l›r. Mahkeme keflif esnas›nda ve
mahallinde, ça¤›rd›¤› tan›k ve bilirkiflileri dinleyebilir. Keflfin icras› çerçevesinde
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mahkeme, bir olay›n nas›l geçmifl olabilece¤ini tespit için temsili uygulama da
yapt›rabilir. Keflif s›ras›nda, yap›lan tüm ifllemler ve beyanlar› içeren bir tutanak
(keflif tutana¤›) düzenlenir. Plan, çizim, foto¤raf gibi belgeler de tutana¤a eklenir
(HMK m. 290).

Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz 291. maddesinde, hem taraflar hem de
üçüncü kifliler için “keflfe katlanma zorunlulu¤u” getirmifltir. Buna göre, “taraflar
ve üçüncü kifliler keflif karar›n›n gere¤ine uymak ve engelleyici tutum ve davra-
n›fllardan kaç›nmak zorundad›rlar. Keflif yap›lmas›na taraflardan birinin karfl›
koymas› hâlinde, o kimse ispat yükü kendisine düflen taraf ise bu delilden vazgeç-
mifl; di¤er taraf ise iddia edilen vak›ay› kabul etmifl say›l›r. fiu kadar ki, hâkim
duruma ve karfl› koyma sebebine göre bu hükmü uygulamayabilir. Keflif, üçüncü
kifli için uygun olan zamanda yap›l›r. Keflif zaman› ve yeri üçüncü kifliye bildiri-
lir. Gecikmesinde zarar umulan hâllerde bildirim yap›lmaks›z›n keflif icra edilir.
Keflfe karfl› koyma hâlinde hâkim, üçüncü kifliyi karfl› koyman›n sebep oldu¤u gi-
derlere ve beflyüz Türk Liras›ndan beflbin Türk Liras›na kadar disiplin para ceza-
s›na mahkûm eder, gerekti¤inde zor kullan›lmas›na karar verebilir. Ancak üçün-
cü kifli tan›kl›ktan çekinme sebeplerine dayanarak keflfe katlanma yükümlülü-
¤ünden kaç›nabilir.”

‹sticvap
Bir taraf›n, kendisi aleyhine olan bir vak›a hakk›nda mahkemece özel bir usulle
sorguya çekilmesi olan isticvap, davada genel olarak taraflar›n dinlenmesinden ay-
r› bir kurumdur. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 144. maddesinde düzenlenmifl
olan “taraflar›n dinlenmesi”, taraflar›n iddia ve savunmalar› ile bunlar›n dayand›-
¤› vak›alar›n nelerden ibaret oldu¤unun anlafl›lmas›na hizmet eder. Öte yandan, ta-
raflar›n dinlenmesi hukukî dinlenilme hakk›n›n (HMK m. 27) bir gere¤i olup, du-
ruma göre, hâkimin davay› ayd›nlatma görevinin (HMK m. 31) bir yans›mas› ola-
rak da ortaya ç›kabilir. Keza, taraflar tahkikat s›ras›nda yap›lan oturumlarda haz›r
bulunarak yap›lan ifllemler, tahkikat›n sonunda tahkikat›n bütününe yönelik ola-
rak ve nihayet sözlü yarg›lama aflamas›nda da yarg›laman›n tamam› hakk›nda aç›k-
lamada bulunabilirler ve bu aç›klamalar› mahkemece dinlenir ve dikkate al›n›r.
Ancak, bütün bu dinlemeler, somut bir vak›an›n ispat›na yönelik de¤ildir.

Buna karfl›l›k, bir delil olarak kabul edilmeyen ve bu sebeple Hukuk Muhake-
meleri Kanununun ispat ve delillere iliflkin de¤il bilakis tahkikata iliflkin beflinci
bölümünde düzenlenen isticvap, ispat konusuyla do¤rudan ilgilidir. Zira, delil ola-
rak kabul edilmese de, düzenlenifl gayesi, bir vak›a hakk›nda, bunun aleyhine ol-
du¤u kifliden ikrar elde etmeye çal›flmakt›r. ‹krar edilen vak›a, sonuç olarak art›k
ispat faaliyetine konu k›l›nmayacak, mevcut ve do¤ru kabul edilecektir.

‹sticvab›n konusunu, davan›n temelini teflkil eden, di¤er bir ifadeyle, uyuflmaz-
l›kta taraflar›n iddia ve savunmalar›n› dayand›rd›klar› vak›alar ile bunlarla iliflkisi
bulunan hususlar oluflturur (HMK m. 169, II).

Hâkim, isticvaba resen yahut taraflardan birinin talebi üzerine karar verir (HMK
m. 169, I). ‹sticvap edilecek kifli ise taraf›n bizatihi kendisidir. Tüzel kifliler ad›na,
temsil yetkisine sahip kimseler isticvap olunur. Di¤er bir ifadeyle, bir taraf›n avuka-
t›n›n taraf ad›na isticvab› söz konusu olmaz. Ancak, ergin olmayan veya k›s›tl› bir
kimse ad›na yap›lm›fl bir iflleme iliflkin olarak, o kiflinin kanuni mümessili isticvap
olunur. Ergin olmayan veya k›s›tl› bulunan kifliye davas›n› bizzat yürütebilme (dava
ehliyeti) tan›nan hâllerde ise bu kiflinin kendisi isticvap olunur. Tüzel kifliler ad›na
ise, onlar› temsil yetkisine sahip kimseler isticvap olunur (HMK m. 170; m. 172, c. 1).
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‹sticvab›na karar verilen kimseye bizzat davetiye gönderilir ve belirlenen gün
ve saatte isticvap olunmak üzere haz›r bulunmas› gerekti¤i belirtilir. Davetiyede,
ayr›ca, isticvap konusu vak›alar gösterilir; ilgili taraf›n geçerli bir özrü olmaks›z›n
gelmedi¤i veya gelip de sorulara cevap vermedi¤i takdirde, isticvap konusu vak›-
alar› ikrar etmifl say›laca¤› ihtar› da yap›l›r. Ça¤r›lan taraf özürsüz olarak gelmedi¤i
veya gelip de sorular› cevaps›z b›rakt›¤› takdirde, mahkemece sorulan vak›alar ik-
rar edilmifl say›l›r (HMK m. 171).

‹sticvap, davan›n görüldü¤ü mahkemede icra edilir. Ancak, isticvap olunacak
kimse hastal›k, sakatl›k veya benzeri sebeplerle mahkemeye bizzat gelemeyecek
durumda ise bulundu¤u yerde isticvap olunur. Keza, isticvap olunacak kifli, mah-
kemenin bulundu¤u il d›fl›nda oturuyor ve bulundu¤u yerde ayn› anda ses ve gö-
rüntü nakledilmesi yolu ile isticvap olunmas› mümkün de¤il ise istinabe yolu ile is-
ticvap olunur (HMK m. 172).

‹sticvap hâkim taraf›ndan yap›l›r. Hâkim, isticvaba bafllamadan önce isticvap
olunan tarafa gerçe¤i söylemesi gerekti¤i hususunu hat›rlat›r. ‹sticvap esnas›nda,
karfl› taraf ve taraf vekilleri haz›r bulunabilirler. ‹sticvap olunan taraf, mahkemenin
izni olmad›kça, yaz›l› notlar kullanamaz (HMK m. 173). ‹sticvap sonunda bir tuta-
nak düzenlenir. ‹sticvap olunan tarafça yap›lan aç›klamalar, sorulan sorular ve ve-
rilen cevaplar tutana¤a yaz›l›r. Tutanak taraflar huzurunda okunduktan sonra alt›
isticvap olunan tarafa imzalat›l›r. ‹sticvap olunan taraf hakl› bir gerekçe göstermek-
sizin tutana¤› imzalamaktan kaç›n›rsa, bu durum hâkim taraf›ndan tutanakla tespit
olunur (HMK m. 174).

‹sticvap s›ras›nda hâkim, isticvab›n konusunu teflkil eden vak›a hakk›nda ikrar
elde ederse, o vak›a tart›flmal› olmaktan ç›kar (mevcut ve do¤ru kabul edilir). Bu-
na karfl›l›k, ikrar›n elde edilemedi¤i durumlarda hâkimin yaln›zca isticvap s›ras›n-
da elde etti¤i intiba ve kanaate dayanarak, ilgili vak›ay› mevcut ve do¤ru kabul et-
mesi mümkün de¤ildir. Ancak, takdiri delille ispat› caiz olan bir vak›a hakk›nda
baflkaca takdiri deliller mevcutsa ve hâkim bu delilleri inceleyerek ilgili vak›a hak-
k›nda bir kanaat edinmiflse, isticvap s›ras›nda edindi¤i intiba ve kanaatini, bunu
pekifltirmek üzere kullanabilir.

Davac› (A) kiflilik haklar›na sald›r›ld›¤› gerekçesiyle Mu¤la Asliye Hukuk Mahkemesinde
(B)’ye karfl› manevi tazminat davas› açm›flt›r. Davac› dilekçesinde, “daval›n›n kendisi hak-
k›nda flizofren hastas›d›r fleklinde beyanda bulundu¤unu, bu beyan›n›n yerel gazetelerde
yay›nland›¤›n›, kiflilik haklar›na yap›lan bu sald›r› nedeniyle manevi zarar› olufltu¤unu”
ileri sürerek tazminat talep etmifltir. Daval› ise cevap dilekçesinde, “hiçbir gazeteye böyle
bir röportaj vermedi¤ini ve davac› için flizofren hastas›d›r diye bir ifade kullanmad›¤›n›”
ileri sürerek davan›n reddini talep etmifltir. Bu davada ispat yükü üzerinde olan taraf, id-
dias›n› hangi delillerle ispat edebilir?

TAHK‹KATIN B‹TMES‹ VE SÖZLÜ YARGILAMA
Yarg›laman›n en uzun aflamas› olan tahkikat›n konusu, esas itibariyle, delillerin in-
celenmesi ve bunlar üzerinden elde edilen bilgiye dayanan kanaatle, uyuflmazl›¤›n
halli bak›m›ndan önem tafl›y›p taraflar aras›nda çekiflmeli olan vak›alar›n gerçek
olup olmad›¤›n›n takdir edilmesidir. Böylece mevcut ve do¤ru oldu¤u takdir edi-
len vak›alara sübût bulmufl vak›alar denir. Uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan önem
tafl›yan vak›alardan böylece ispat faaliyeti sonucu sübût bulanlar ile taraflar aras›n-
da çekiflmeli olmad›¤› için ispat faaliyetine konu k›l›nmayanlar, tahkikat aflamas›-
n›n sonunda bir araya getirilmifl olur. Hâkim, taraflar›n iddia ve savunmalar›yla
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toplanan delilleri böylece inceledikten sonra, duruflmada haz›r bulunan taraflara
tahkikat›n tümü hakk›nda aç›klama yapabilmeleri için söz verir. Bunun üzerine ta-
raflar, toplanan ve incelenen deliller üzerinden, iddia ve savunmalar›n› dayand›r-
d›klar› vak›alar›n sübût bulup bulmad›¤›na iliflkin görüfl ve de¤erlendirmelerini
mahkemeye sunabilir, keza, varsa tahkikat›n geniflletilmesine yönelik isteklerini
bildirebilirler. Örne¤in, bu çerçevede, bir taraf›n, elinde olmayan sebepler yüzün-
den vaktinde ileri süremedi¤i delilleri incelenebilir (HMK m. 145, c. 2). Mahkeme
taraflar›n tahkikat›n tümü hakk›ndaki aç›klamalar›ndan sonra, tahkikat›n geniflletil-
mesi ve ikmal edilmesi gerekti¤i sonucuna var›rsa, yeniden gerekli delillerin top-
lanmas›na ve incelenmesine karar verir ve bunun için gerekli olan ifllemleri yapar.
Buna karfl›l›k, e¤er tahkikat› gerektiren bir husus kalmad›¤›n› görürse, tahkikat›n
bitti¤ini taraflara tefhim eder (HMK m. 146; m. 184).

Mahkeme, tahkikat›n bitiminden sonra, sözlü yarg›lama ve hüküm için tayin
olacak gün ve saatte mahkemede haz›r bulunmalar›n› sa¤lamak amac›yla iki ta-
raf› davet eder. Taraflara ç›kart›lacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte
mahkemede haz›r bulunmad›klar› takdirde yokluklar›nda hüküm verilece¤i hu-
susu bildirilir (HMK m. 186, I). Buna göre, sözlü yarg›laman›n ayr› bir oturumda
yap›lmas› esast›r.

Sözlü yarg›lama, uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan önem tafl›yan vak›alardan tah-
kikat aflamas›ndaki ispat faaliyeti sonucu sübût bulanlar ile taraflar aras›nda çekifl-
meli olmad›¤› için ispat faaliyetine konu k›l›nmayanlardan yola ç›k›larak, taraflar›n
iddia ve savunma olarak ileri sürdükleri taleplerinin, uygulanmas› gereken soyut
hukuk kurallar› karfl›s›nda karfl›lanabilir olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesidir.
Buna “altlama faaliyeti” de denmektedir. Dava yoluyla ileri sürülen talep (iddia)
ve (kural olarak) bu talebin karfl›lanamaz oldu¤u yönündeki savunma, maddî hu-
kuk taraf›ndan düzenlenmifl soyut hukuk normlar›na dayan›r. Bu soyut hukuk ku-
rallar›, öngördükleri sonuçlar›n (ki, bu sonuçlar somut davada davac› tarafça iddi-
a olarak ileri sürülmüfltür) tan›nabilirli¤ini belli koflullara (koflul vak›a) ba¤lam›flt›r.
Örne¤in, haks›z fiil sonucu ortaya ç›kan zarar›n zarar verenden tazminin talep edi-
lebilmesinin koflullar›, Borçlar Kanununun 41. maddesinde say›lm›flt›r. Somut da-
vada ileri sürülen talebin bu olmas› durumunda, talep sahibinin talebini dayand›r-
d›¤› somut vak›alar›n, Borçlar Kanununun 41. maddesindeki koflullara karfl›l›k gel-
di¤inin tespit edilmifl olmas›na ba¤l›d›r. ‹flte, sözlü yarg›lama aflamas›nda, bu “kar-
fl›l›k gelme” koflulunun sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› de¤erlendirilir. Bu faaliyet, bir bafl-
ka deyiflle, vak›alar›n hukukî nitelendirmesinin yap›lmas›d›r.

Tahkikat›n tamamlanmas›nda hâkimin her iki tarafa da tahkikat aflamas›na (va-
k›alar›n toplanmas›na) iliflkin de¤erlendirmelerini sormas›nda oldu¤u gibi, sözlü
yarg›lama aflamas›nda da hâkimin, her iki tarafa, mevcut vak›alar karfl›s›nda iddia
ve savunman›n ileri sürdü¤ü taleplerin hukukî aç›dan karfl›lanabilir olup olmad›¤›
hakk›ndaki de¤erlendirmelerini sözlü flekilde ifade ederek mahkemeye sunabil-
meleri için söz vermesi gerekir (HMK m. 186, II). Böylece, taraflar, iddia ve savun-
man›n, ortaya ç›kan vak›alar ve mevcut hukukî durum karfl›s›nda, karfl›lanabilir
olup olmad›¤›n›, karfl›l›kl› olarak ve kendi de¤erlendirmeleri aç›s›ndan, mahkeme-
ye bildirirler. Taraflar›n de¤erlendirmelerini tamamlamalar›n› müteakip, hâkim, ay-
n› oturumda, nihaî karar›n› verir ve bunu sözlü olarak aç›klayarak tutana¤a kaydet-
tirir (HMK m. 294, II-III). Hükmün böylece (sözlü flekilde) aç›klanmas›na “hük-
mün tefhimi”, tefhim edilerek tutana¤a geçirilen karara ise “k›sa karar” denir.

Hükmün tefhimini, duruflmada bulunanlar ayakta dinler (HMK m. 294, V).
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HÜKÜM

Genel Olarak
Yarg›lama sonunda hâkim, iddia ve savunma hakk›ndaki nihaî de¤erlendirmesini
bir “karar” olarak aç›klar. Bu kararla hâkim ilk derece mahkemesindeki yarg›lama
sürecine (davaya) son verdi¤i için, bu karar “nihaî karar” olarak adland›r›l›r. Hâ-
kim, nihaî kararla, kural olarak uyuflmazl›¤›n esas› hakk›nda bir karar vermifl olur.
Ancak, bazen de, esas hakk›nda bir karar vermeksizin, hâkim, usûle iliflkin bir ka-
rarla dosyadan elini çeker (HMK m. 294, I, c.1).

Uyuflmazl›¤›n esas› hakk›nda verilen nihaî karar “hüküm” olarak adland›r›l›r.
Bu, davan›n k›smen yahut tamamen kabulü fleklinde olabilece¤i gibi tamamen
reddi yönünde de olabilir. Ancak, her hâlükârda, esasa iliflkin nihaî karar bir “hü-
küm”dür (HMK m. 294, I, c. 2).

Uyuflmazl›¤› esastan çözmemekle birlikte hâkimin davadan el çekmesi sonucu-
nu do¤uran (usûle iliflkin) nihaî kararlar, farkl› flekillerde tezahür eder ve dayand›-
¤› sebep do¤rultusunda farkl› isimlerle an›l›r. Örne¤in, görevsizlik, yetkisizlik, gön-
derme, hüküm verilmesine yer olmad›¤›, davan›n aç›lmam›fl say›lmas› karar› gibi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu nihaî kararlara iliflkin düzenlemelerini hükmü
esas alarak sevk etmifltir. Ancak, bu düzenlemeler, niteli¤ine uygun düfltü¤ü ölçü-
de, usûle iliflkin nihai kararlar hakk›nda da uygulan›r (HMK m. 294, VI).

Sözlü yarg›lamada aç›klanan k›sa karar, ço¤unlukla gerekçeyi ihtiva etmez. Bu-
nun sebebi, kanun koyucunun, bu an itibariyle, hükmün bütün unsurlar›yla (ve
özellikle gerekçesiyle birlikte) yaz›lmas›n›n zorlu¤unu dikkate alarak, tefhim edi-
len k›sa kararda, hüküm sonucunun duruflma tutana¤›na geçirilerek okunmas›yla
yetinilmesine izin vermesidir (HMK m. 294, III). Ancak, hüküm sonucunun (k›sa
karar›n) tefhim edildi¤i hâllerde, gerekçeli karar›n tefhim tarihinden bafllayarak bir
ay içinde yaz›lmas› gerekir (HMK m. 294, IV).

Söz konusu bir ayl›k süre içinde yaz›lmas› gereken hükmün unsurlar› ve kap-
sam›, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde düzenlenmifltir: Buna
göre, “hüküm ‘Türk Milleti Ad›na’ verilir ve bu ibareden sonra afla¤›daki hususla-
r› kapsar:

a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zab›t kâtibinin ad ve
soyadlar› ile sicil numaralar›, mahkeme çeflitli s›fatlarla görev yap›yorsa
hükmün hangi s›fatla verildi¤ini.

b) Taraflar›n ve davaya kat›lanlar›n kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kim-
lik numaras›, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadlar› ile ad-
reslerini.

c) Taraflar›n iddia ve savunmalar›n›n özetini, anlaflt›klar› ve anlaflamad›kla-
r› hususlar›, çekiflmeli vak›alar hakk›nda toplanan delilleri, delillerin tart›-
fl›lmas› ve de¤erlendirilmesini, sabit görülen vak›alarla bunlardan ç›kar›lan
sonuç ve hukukî sebepleri [gerekçe].

ç) Hüküm sonucu, yarg›lama giderleri ile taraflardan al›nan avans›n harcan-
mayan k›sm›n›n iadesi, varsa kanun yollar› ve süresini.

d) Hükmün verildi¤i tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zab›t kâtibinin im-
zalar›n›.

e) Gerekçeli karar›n yaz›ld›¤› tarihi.
Hükmün sonuç k›sm›nda [hüküm f›kras›], gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar

edilmeksizin, taleplerden her biri hakk›nda verilen hükümle, taraflara yüklenen
borç ve tan›nan haklar›n, s›ra numaras› alt›nda, aç›k, flüphe ve tereddüt uyand›r-
mayacak flekilde gösterilmesi gereklidir.”
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Bu unsurlar› tafl›yan karara, uygulamada “gerekçeli karar” ad› verilir. Gerekçeli
karar›n da hükmü veren hâkim taraf›ndan yaz›lmas› esas olup “k›sa karar”a uygun
olarak kaleme al›nmas› gerekir (HMK m. 298, I-II). Toplu mahkemelerde (varsa)
karfl› oyu da ihtiva eden nihai karar, her hâlükarda hükmü veren hâkim (veya hâ-
kimler) ile zab›t kâtibi taraf›ndan imzalan›r (HMK m. 298, III-IV).

Hüküm yaz›l›p imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra,
nüshalar› yaz› iflleri müdürü taraf›ndan taraflardan her birine makbuz karfl›l›¤›nda
verilir ve bir nüshas› da gecikmeksizin di¤er tarafa tebli¤ edilir. Hükmün bir nüs-
has› da dosyas›nda saklan›r. Taraflardan her birine verilen hüküm nüshas›na ilâm
ad› verilir. Taraflar›n elinde bulunan hüküm nüshalar›n›n farkl› olmas› hâlinde, ka-
rar kartonundaki esas al›n›r (HMK m. 301).

Taraflar, harc›n›n ödenmifl olup olmamas›na bak›lmaks›z›n ilâm› her zaman ala-
bilirler. Bakiye karar ve ilâm harc›n›n ödenmemifl olmas›, hükmün tebli¤e ç›kar›l-
mas›na, takibe konmas›na ve kanun yollar›na baflvurulmas›na engel teflkil etmez
(HMK m.302,I-II).

Hükmün Kesinleflmesi ve Kesin Hüküm
‹lk derece mahkemelerinin verdikleri kararlara karfl› kural olarak kanun yoluna (is-
tinaf, temyiz) gidilebilir. Baz› durumlarda, nihaî karara karfl› kanun yoluna müra-
caat imkân› kald›r›lm›flt›r. Kanun yollar›, ilk derece mahkemesinin vermifl oldu¤u
karar›n hatal› (hukuka ayk›r›) yahut eksik olmas› ihtimali için öngörülmüfl olup, is-
te¤e ba¤l› k›l›nm›fl ve bir süreye tâbi tutulmufltur. Dolay›s›yla, süresi içinde ve usû-
lüne uygun olarak müracaat edilmemesi durumunda, hükmün resen kanun yolu
incelemesi için bir üst mahkemeye gönderilmesi söz konusu de¤ildir. Öte yandan,
ilk derece mahkemesinin verdi¤i nihai karara karfl› yap›lan kanun yolu müracaat›-
n›n usûlüne uygun olmamas› yahut esas bak›m›ndan haks›z olmas› durumunda da,
vâki müracaat, üst mahkeme taraf›ndan reddedilir. Buna göre, ilk derece mahke-
mesinden verilen bir nihaî karar, afla¤›daki ihtimallerde kesinleflir:

• Nihaî karar›n verildi¤i anda kesin olmas› (HMK m. 341, II; m. 362),
• Kanun yoluna müracaat hakk›ndan feragat edilmesi (HMK m. 349),
• Süresi içinde kanun yoluna müracaat edilmemesi,
• Kanun yoluna müracaat›n üst mahkemece reddedilmesi ve gidilebilecek

baflka bir kanun yolunun bulunmamas›.
Bu dört ihtimalden birinin gerçekleflmesi durumunda, ilk derece mahkemesinin

nihaî karar›na karfl› gidilebilecek bir baflka (ola¤an) kanun yolu (baflvurulabilecek
bir üst mahkeme) bulunmad›¤›ndan veya art›k kalmad›¤›ndan, söz konusu karar
kesinleflir. Bu kesinli¤e, “fleklî anlamda kesinlik” denir. K›saca ifade etmek gere-
kirse, fleklî anlamda kesinlik, ilk derece mahkemesinin nihaî karar›na karfl› gidile-
bilecek bir kanun yolunun bulunmamas› yahut art›k kalmamas›d›r.

Böylece (fleklî anlamda) kesinleflen bir hükümle halledilmifl bulunan bir uyufl-
mazl›¤›n yeniden ilk derece mahkemesi önüne getirilememesi ve kesinleflen kara-
r›n hem davan›n taraflar›n› hem de bütün mahkemeleri ba¤lamas›na hükmün
maddî anlamda kesinleflmesi ad› verilir. Maddî anlamda kesinlik Hukuk Muhake-
meleri Kanununun 303. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, bir davaya ait
fleklî anlamda kesinleflmifl olan hükmün, di¤er bir davada maddî anlamda kesin
hüküm oluflturabilmesi için, her iki davan›n 

• taraflar›n›n,
• dava sebeplerinin (davan›n dayana¤›n› teflkil eden vak›alar›n) ve
• ilk davan›n hüküm f›kras› ile ikinci davaya ait talep sonucunun
ayn› olmas› gerekir.
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Kesin hükmün, iliflkin oldu¤u davan›n yeniden ilk derece mahkemesi önüne
getirilmesine engel olmas› özelli¤ine “kesin hükmün olumsuz etkisi” denir. Olum-
suz bir dava flart› olan bu husus Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesi-
nin (i) bendinde düzenlenmifltir.

Öte yandan, kesin hükmün objektif (konu itibariyle) kapsam›na, sadece dava-
da veya karfl›l›k davada ileri sürülen taleplerden hükme ba¤lanm›fl olanlar dahil-
dir. Buna karfl›l›k, davada hükme ba¤lanmam›fl olan talepler varsa (örne¤in faiz
davada hiç ileri sürülmemifl, yahut ileri sürülmesine ra¤men mahkemece faiz hak-
k›nda bir karar verilmemiflse), kesin hükmün objektif kapsam›na bu hususlar da-
hil olmayacakt›r.

Kesin hükmün sübjektif (kifli itibariyle) kapsam›na ise davan›n taraflar› ile on-
lar›n küllî halefleri yan›nda hükmün kesinleflmesinden sonra dava konusu fleyin
mülkiyetini taraflar›n birisinden devralan yahut dava konusu fley üzerinde s›n›rl›
bir ayni hak veya fer’î zilyetlik kazanan kifliler de dahildir. Ancak, sonuncu grup
aç›s›ndan, Türk Medenî Kanununun iyiniyetle mal edinmeye ait hükümleri sakl›-
d›r. Buna karfl›l›k, müteselsil borçlulardan biri veya birkaç› ile alacakl› aras›nda ya-
hut müteselsil alacakl›lardan biri veya birkaç› ile borçlu aras›nda oluflan kesin hü-
küm, di¤erleri hakk›nda geçerli de¤ildir.

DAVAYA SON VEREN TARAF USÛL ‹fiLEMLER‹ 

Genel Olarak
Medenî usûl hukukuna hâkim olan ilkelerden birisi de tasarruf ilkesidir (HMK m.
24). Davan›n taraflar›n›n yarg›laman›n bafllang›c›n›, konusunu ve sona ermesini
belirleyebilmeleri anlam›na gelen bu ilke, özü itibariyle, özel hukukun kiflilere
kendi haklar› üzerinde tan›d›¤› tasarruf yetkisinin, bir uyuflmazl›k ortaya ç›k›p bu
uyuflmazl›¤›n mahkeme önüne getirilmek suretiyle medenî usûl hukukunun konu-
sunu oluflturdu¤u aflamadaki görünümüdür. Tasarruf ilkesinin üç yönü mevcuttur. 

• Bunlardan birincisi, hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaks›z›n, kendili¤in-
den bir davay› inceleyememesi ve karara ba¤layamamas›; 

• ikincisi, kimsenin kendi lehine olan bir davay› açmaya zorlanamamas›; 
• üçüncüsü ise, davan›n taraflar›n›n dava konusu üzerinde kural olarak ser-

bestçe tasarruf edebilmeleridir. 
Bu yetki, davan›n taraflar›na, kanunda öngörülen usûle uymak kayd›yla, yarg›-

laman›n sona erdirilmesi konusunda da tasarruf edebilme imkân›n› verir. Bunun
sonucu olarak, davac› (daval›n›n aç›k r›zas›yla) davas›n› geri alabilir (HMK m. 123),
davas›ndan feragat edebilir (HMK m. 307); daval› davay› kabul edebilir (HMK m.
308); her iki taraf da do¤mufl bulunan kanun yolu haklar›ndan feragat edebilir
(HMK m. 349) yahut sulh olabilirler (HMK m. 313). ‹flte bunlardan feragat, kabul
ve sulh, dava konusu yap›lm›fl olan uyuflmazl›¤›n bizatihi davan›n taraflar›nca so-
na erdirilmesi anlam›na gelip, art›k mahkemece uyuflmazl›¤›n esas› hakk›nda bir
karar verilmesine yer b›rakmazlar. Bu yönüyle, söz konusu ifllemler hükmün sür-
rogat› (ikamesi) olarak da nitelendirilirler. 

Davadan Feragat
Davadan feragat, davac›n›n, talep sonucundan, bir daha dava etmemek üzere, k›s-
men veya tamamen vazgeçmesidir (HMK m. 307). Bu, ancak davac› taraf›ndan ya-
p›labilecek bir usûl ifllemidir. Bununla birlikte, ayn› dava içinde bir de karfl›l›k da-
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va aç›lm›flsa, karfl›l›k davan›n davac›s› (ilk/as›l davan›n daval›s›) da kendi açm›fl ol-
du¤u karfl› davadan (k›smen veya tamamen) feragat edebilir.

Davadan feragat davan›n geri al›nmas›ndan sonucu itibariyle çok farkl›d›r. fiöy-
le ki, daval›n›n r›zas›yla geri al›nan dava (HMK m. 123) yeniden aç›labildi¤i halde,
feragat edilen davan›n tekrar mahkeme önüne getirilebilmesi mümkün de¤ildir. 

Davadan feragatin flekli Hukuk Muhakemeleri Kanunu taraf›ndan aç›kça dü-
zenlenmifltir. Buna göre, feragat tek tarafl› bir irade beyan› olup, kay›t ve flarta ba¤-
lanmaks›z›n, dilekçeyle veya yarg›lama s›ras›nda (mahkemede) sözlü olarak yap›-
l›r. Feragatin yarg›lama s›ras›nda (mahkemede) sözlü olarak yap›lmas› durumun-
da, bunun aç›kça tutana¤a geçirilmesi ve alt›na feragat eden davac›n›n imzas›n›n
al›nmas› bir geçerlilik flart›d›r (HMK m. 154, III/ç). K›smî feragat halinde, feragat
edilen kesimin dilekçede yahut tutanakta aç›kça gösterilmesi gerekir (HMK m. 309,
III). Feragatin geçerli olabilmesi için karfl› taraf›n muvafakat› yahut hâkimin onay›
gerekli de¤ildir (HMK m. 309, II). Avukatla takip edilen davalarda, avukat›n (veki-
lin) müvekkili ad›na davadan feragat edebilmesi için, vekâletnamesinde bu husus-
ta aç›k bir yetkinin bulunmas› gerekir (HMK m. 74).

Feragatin yap›labilece¤i süre de Kanunda düzenlenmifltir. Buna göre, feragat,
dava aç›ld›¤› andan hüküm kesinleflinceye kadar her zaman yap›labilir (HMK m.
310). Henüz aç›lmam›fl bir davadan feragat edilmesi mümkün de¤ildir. Bu, ancak
ileride dava konusu k›l›nabilecek olan bir haktan maddî hukuk aç›s›ndan vazgeç-
mek anlam›na gelir ve münhas›ran maddî hukuk hükümlerine tâbidir. Keza, hük-
mün fleklî anlamda kesinleflmesinden sonra da art›k, medenî usûl hukuku anla-
m›nda feragat söz konusu olmaz. Buna karfl›l›k, hükmün kanun yollar›nda bulun-
mas› (istinaf, temyiz) veya kanun yollar› sürelerinin iflledi¤i fakat henüz dolmad›¤›
bir s›rada da feragat mümkündür.

Hangi davalardan feragat edilebilece¤i konusunda herhangi bir s›n›rlama
yoktur. Kural olarak, bütün davalardan feragat edilebilir. Öyle ki, taraflar›n ko-
nusu üzerinde serbestçe tasarruf edemedikleri davalarda dahi, davac› davadan
feragat edebilir.

Feragat, kesin hüküm gibi hukukî sonuç do¤urur (HMK m. 311, c. 1). Bunun-
la, davac› davas›n› kaybetmifl gibi olur. Söz konusu olan k›smî feragat ise, flüphe-
siz feragat sadece o k›s›m aç›s›ndan sonuç do¤uracakt›r. Feragat nedeniyle sona
eren dava, ayn› taraflar aras›nda ve ayn› dava sebebine dayan›larak yeniden aç›la-
maz; e¤er aç›lacak olursa, kesin hüküm (dava flart›) sebebiyle (HMK m. 114, I/i)
usûlden reddedilir.

Feragat durumunda, dava davac›n›n feragat (iradesiyle) ifllemiyle sona erdi¤in-
den, mahkemenin art›k esas hakk›nda bir karar vermemesi, feragat ifllemine iflaret
ederek ve bu çerçevede yarg›lama giderlerini belirleyerek, usûle iliflkin bir kararla
(esas hakk›nda karar verilmesine yer olmad›¤›na) davay› bitirmesi gerekir. Yarg›-
lama giderleri belirlenirken dikkate al›nmas› gereken düzenlemeler, Hukuk Muha-
kemeleri Kanununun 312., Harçlar Kanununun 22. ve Avukatl›k Asgarî Ücret Tari-
fesinin 6. maddesidir. Buna göre, feragat beyan›nda bulunan taraf, davada aleyhi-
ne hüküm verilmifl gibi yarg›lama giderlerini ödemeye mahkûm edilir; feragat ta-
lep sonucunun sadece bir k›sm›na iliflkin ise yarg›lama giderlerine mahkûmiyet,
ona göre belirlenir (HMK m. 312, I). Davadan feragat, muhakemenin ilk celsesin-
de vuku bulursa, karar ve ilâm harc›n›n üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi al›-
n›r (Harçlar Kanunu m. 22). Karfl› taraf›n davada kendisini bir avukatla temsil ettir-
mifl olmas› halinde, lehine hükmolunacak (yarg›lama gideri niteli¤indeki) vekâlet
ücreti, Avukatl›k Kanununun 168. maddesi gere¤ince haz›rlanan Avukatl›k Asgarî
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Ücret Tarifesinin 6. maddesi gere¤ince, feragat, delillerin toplanmas›na iliflkin ara
karar› gere¤inin yerine getirilmesinden önce yap›lm›flsa, tarife hükümleriyle belir-
lenen ücretlerin yar›s›, söz konusu karar gere¤inin yerine getirilmesinden sonra ya-
p›lm›flsa tamam› olarak belirlenir.

Feragat hâlinde mahkeme esas hakk›nda karar vermedi¤inden, onun yarg›la-
may› sona erdiren ve usûle iliflkin bulunan karar› aleyhine sadece usûl kurallar›na
ayk›r›l›k (örne¤in feragatin süresinde ve usûlüne uygun yap›lmad›¤› halde geçerli
kabul edilmesi, özellikle yarg›lama giderlerine dair kurallar›n do¤ru uygulanmam›fl
olmas› gibi) iddias›yla kanun yollar›na gidilebilir. Buna karfl›l›k, uyuflmazl›¤› sona
erdiren taraf usûl ifllemi niteli¤indeki feragatin kanun yollar›nda bozulabilmesi
mümkün de¤ildir. Ancak, e¤er feragat ifllemi irade bozuklu¤u (hata, hile, ikrah) se-
bebiyle sakat ise, feragatin iptali istenebilir (HMK m. 311, c. 2). ‹ptal talebi, henüz
davan›n görüldü¤ü mahkeme usûle iliflkin nihai karar›yla yarg›lamay› fleklen de bi-
tirmemiflse, ayn› davada, buna karfl›l›k söz konusu dava art›k fleklen de sona er-
miflse aç›lacak yeni bir davada ileri sürülebilir.

Davay› Kabul
Davay› kabul, daval›n›n, davac›n›n dava dilekçesinde ileri sürdü¤ü talep sonucu-
na, bütün bir gelecek için sonuç do¤urmak üzere, k›smen veya tamamen muvafa-
kat etmesidir (HMK m. 308, c. 1). Bu, ancak daval› taraf›ndan yap›labilecek bir usûl
ifllemidir. Bununla birlikte, ayn› dava içinde bir de karfl›l›k dava aç›lm›flsa, karfl›l›k
davan›n daval›s› (ilk/as›l davan›n davac›s›) da kendisine karfl› aç›lm›fl olan karfl› da-
vay› (k›smen veya tamamen) kabul edebilir.

Davay› kabul, ikrardan farkl›d›r. ‹krar, taraflardan herhangi birinin, di¤er tara-
f›n iddias›n› (talebini) dayand›rd›¤› vak›an›n do¤ru oldu¤unun mahkemeye bildi-
rilmesidir (HMK m. 188). Dolay›s›yla, davac› veya daval› tarafça da yap›labilen ik-
rar, her halükârda do¤rudan talep sonucuna de¤il, bilakis, talep soncunun (veya
savunman›n) dayand›¤› vak›alara (bunlardan birine veya birkaç›na yahut tamam›-
na) yöneliktir. Vak›an›n ikrar›, bu vak›aya dayan›larak ileri sürülmüfl olan talebe de
muvafakat verilmesini tazammun etmez. Örne¤in, bir sözleflmeye dayan›larak ile-
ri sürülen bir alacak iddias›nda, sözleflmenin ikrar›na ra¤men, daval› zamanafl›m›-
n› ileri sürerek talep sonucuna karfl› ç›kabilir.

Davay› kabulün flekli, süresi ve sonuçlar› davadan feragate paralel olarak dü-
zenlenmifltir. Buna göre, kabul de tek tarafl› bir irade beyan› olup, kay›t ve flarta
ba¤lanmaks›z›n, dilekçeyle veya yarg›lama s›ras›nda (mahkemede) sözlü olarak
yap›l›r. Davay› kabulün yarg›lama s›ras›nda (mahkemede) sözlü olarak yap›lmas›
durumunda, bunun aç›kça tutana¤a geçirilmesi ve alt›na davay› kabul eden dava-
l›n›n imzas›n›n al›nmas› bir geçerlilik flart›d›r (HMK m. 154, III/ç). K›smî kabul ha-
linde, kabul edilen kesimin dilekçede yahut tutanakta aç›kça gösterilmesi gerekir
(HMK m. 309, III). Kabulün geçerli olabilmesi için karfl› taraf›n (davac›n›n) muva-
fakat› yahut hâkimin onay› gerekli de¤ildir (HMK m. 309, II). Avukatla takip edi-
len davalarda, avukat›n (vekilin) müvekkili ad›na davay› kabul edebilmesi için, ve-
kâletnamesinde bu hususta aç›k bir yetkinin bulunmas› gerekir (HMK m. 74).

Davay› kabul de, feragatte oldu¤u gibi, dava aç›ld›¤› andan hüküm kesinleflin-
ceye kadar her zaman yap›labilir (HMK m. 310).

Davadan feragatin aksine, hangi davalar›n kabul edilebilece¤i konusunda Ka-
nun önemli bir s›n›rlama getirmifltir. Buna göre, davay› kabul, ancak taraflar›n
üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm do¤urur (HMK m. 308,
c. 2). Buna karfl›l›k, taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf edemedikleri davalarda
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(örne¤in, boflanma davas›, iflâs davas›) daval›n›n davay› kabul beyan› ile dava so-
na ermez. Bilâkis, mahkemenin, kabule ra¤men, bununla ba¤l› olmaks›z›n, davay›
görmeye devam etmesi gerekir.

Geçerli bir kabul, t›pk› feragatte oldu¤u üzere, kesin hüküm gibi hukukî sonuç
do¤urur (HMK m. 311, c. 1). Bununla, daval› davas›n› kaybetmifl gibi olur. Söz ko-
nusu olan k›smî kabul ise, flüphesiz kabul sadece o k›s›m aç›s›ndan sonuç do¤u-
racakt›r. Kabul nedeniyle sona eren dava, ayn› taraflar aras›nda ve ayn› dava sebe-
bine dayan›larak yeniden aç›lamaz; e¤er aç›lacak olursa, kesin hüküm (dava flart›)
sebebiyle (HMK m. 114, I/i) usûlden reddedilir.

Davay› kabul durumunda, daval›n›n buna dair taraf usûl ifllemi kesin hüküm gi-
bi sonuç do¤urmas›n›n yan›nda, ‹cra ve ‹flâs Kanununun 38. maddesi gere¤ince,
ilâmlar gibi (‹‹K 24 vd.) icra olunur.

Kabul durumunda, dava daval›n›n kabul (iradesiyle) ifllemiyle sona erdi¤inden,
mahkemenin art›k esas hakk›nda bir karar vermemesi, kabul ifllemine iflaret ede-
rek ve bu çerçevede yarg›lama giderlerini belirleyerek, usûle iliflkin bir kararla
(esas hakk›nda karar verilmesine yer olmad›¤›na) davay› bitirmesi gerekir. Yarg›-
lama giderleri belirlenirken dikkate al›nmas› gereken düzenlemeler, Hukuk Muha-
kemeleri Kanununun 312., Harçlar Kanununun 22. ve Avukatl›k Asgarî Ücret Tari-
fesinin 6. maddesidir. Buna göre, kabul beyan›nda bulunan daval›, davada aleyhi-
ne hüküm verilmifl gibi yarg›lama giderlerini ödemeye mahkûm edilir; kabul talep
sonucunun sadece bir k›sm›na iliflkin ise yarg›lama giderlerine mahkûmiyet, ona
göre belirlenir (HMK m. 312, I). Ancak, daval›, davan›n aç›lmas›na kendi hâl ve
davran›fl›yla sebebiyet vermemifl ve yarg›laman›n ilk duruflmas›nda da davac›n›n
talep sonucunu kabul etmifl ise yarg›lama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez
(HMK m. 312, II). Davay› kabul, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar
ve ilâm harc›n›n üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi al›n›r (Harçlar Kanunu m.
22). Karfl› taraf›n davada kendisini bir avukatla temsil ettirmifl olmas› halinde, lehi-
ne hükmolunacak (yarg›lama gideri niteli¤indeki) vekâlet ücreti, Avukatl›k Kanu-
nunun 168. maddesi gere¤ince haz›rlanan Avukatl›k Asgarî Ücret Tarifesinin 6.
maddesi gere¤ince, kabul, delillerin toplanmas›na iliflkin ara karar› gere¤inin yeri-
ne getirilmesinden önce yap›lm›flsa, tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yar›-
s›, söz konusu karar gere¤inin yerine getirilmesinden sonra yap›lm›flsa tamam› ola-
rak belirlenir.

Davay› kabul hâlinde de, mahkeme esas hakk›nda karar vermedi¤inden, onun
yarg›lamay› sona erdiren ve usûle iliflkin bulunan karar› aleyhine sadece usûl ku-
rallar›na ayk›r›l›k (örne¤in, kabulün süresinde ve usûlüne uygun yap›lmad›¤› hal-
de geçerli kabul edilmesi, kabulün caiz olmad›¤› bir davada yap›lan kabulün ge-
çerli kabul edilmesi, yarg›lama giderlerine dair kurallar›n do¤ru uygulanmam›fl ol-
mas› gibi) iddias›yla kanun yollar›na gidilebilir. Buna karfl›l›k, uyuflmazl›¤› sona er-
diren taraf usûl ifllemi niteli¤indeki kabulün kanun yollar›nda bozulabilmesi müm-
kün de¤ildir. Ancak, e¤er davay› kabul ifllemi irade bozuklu¤u (hata, hile, ikrah)
sebebiyle sakat ise, bunun iptali istenebilir (HMK m. 311, c. 2). ‹ptal talebi, henüz
davan›n görüldü¤ü mahkeme usûle iliflkin nihai karar›yla yarg›lamay› fleklen de bi-
tirmemiflse, ayn› davada, buna karfl›l›k söz konusu dava art›k fleklen de sona er-
miflse aç›lacak yeni bir davada ileri sürülebilir.
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Sulh
Sulh, görülmekte olan bir davada, taraflar›n, aralar›ndaki uyuflmazl›¤› k›smen veya
tamamen sona erdirmek amac›yla, mahkeme huzurunda yapm›fl olduklar› bir söz-
leflmedir (HMK m. 313, I). Bununla, davac› davas›ndan (talep sonucundan) k›smen
feragat eder, daval› da kalan k›s›m itibariyle davay› kabul eder ve böylece, dava
konusu yap›lm›fl olan uyuflmazl›k taraflar›n uzlaflmas›yla, k›smen veya tamamen
son bulur. Sulh anlaflmas›n›n, dava konusu yap›lm›fl olan uyuflmazl›¤›n (talep so-
nucunun) tamam›n› kapsamas› zorunlu de¤ildir. Talep sonucunun belli bir kesini-
me yönelik k›smî kabul ve k›smî feragat yap›larak o kesim sulhle çözümlenebilir.
Keza, taraflar, sulh anlaflmas›na, henüz dava konusu yap›lmam›fl olan hak veya
borçlar›n› da dahil edebilirler (HMK m. 313, III). Oysa, davadan feragat ve davay›
kabulün müstakil olarak yap›lmalar› durumunda, onlar›n henüz dava konusu k›l›n-
mam›fl olan talepleri de kapsar flekilde yap›lmas› mümkün de¤ildir. Öte yandan,
sulh, flarta ba¤l› olarak da yap›labilir (HMK m. 313, IV).

Sulhun ayn› zamanda k›smî kabul olmas› karfl›s›nda, uyuflmazl›¤›n sulh yoluy-
la sona erdirilebilmesi için, davan›n konusunun taraflar›n üzerinde serbestçe tasar-
ruf edebilecekleri bir konu olmas› gerekir (HMK m. 313, II).

Sulhun flekli konusunda Kanun, bunun sadece mahkeme huzurunda yap›lma-
s›n› öngörmüfltür (HMK m. 313, I, c. 1). Bundan maksat, ya sözlü olarak iletilen uz-
laflman›n (k›smî kabul ve k›smî feragatin) tutana¤a geçirilerek alt›n›n her iki taraf-
ça da imzalanmas› (HMK m. 154, III/ç) ya da d›flar›da yaz›l› flekilde haz›rlanm›fl
sulh anlaflmas›n›n mahkemeye sunulmas› ve bunun (sunuldu¤unun) tutana¤a ge-
çirilmesidir. Belirtmek gerekir ki, tutanakta sözü edilen veya dosyaya kondu¤u be-
lirtilen belgeler de tutana¤›n eki say›l›r (HMK m. 153, IV).

Feragat ve kabulde oldu¤u gibi, sulh de, hüküm kesinleflinceye kadar her za-
man yap›labilir (HMK m. 314). Davan›n avukat arac›l›¤›yla takip edilmesi duru-
munda, avukat›n müvekkili ad›na sulh sözleflmesi yapabilmesi için vekâletname-
sinde bu hususta özel yetki bulunmas› gerekir (HMK m. 74).

Sulh de, flarta ba¤l› olarak yap›lsa yahut sulh anlaflmas›na somut davan›n konu-
su olmayan baflka bir husus ilâve edilmifl olsa bile, davay› (k›smen veya tamamen)
sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukukî sonuç do¤urur (HMK m. 315, I, c. 1). Ke-
za, sulh durumunda, taraflar›n buna dair anlaflmalar›, ‹cra ve ‹flâs Kanununun 38.
maddesi gere¤ince, ilâmlar gibi (‹‹K m. 24 vd.) icra olunur.

Sulh durumunda, taraflar sulhe göre karar verilmesini isterlerse, mahkeme, sulh
sözleflmesini, verece¤i nihaî karar›n hüküm sonucuna oldu¤u gibi alabilir (HMK
m. 315, I). Ancak, taraflar bunu istemezlerse veya sulh anlaflmas› flarta ba¤l› olarak
yap›lm›flsa yahut sulh anlaflmas›na dava konusu olmayan bir husus da dahil edil-
miflse, hâkim sulh anlaflmas›na iflaret ederek, usûle iliflkin bir nihai kararla (hüküm
verilmesine yer olmad›¤›na karar vererek) yarg›lamay› sona erdirir.

Sulh anlaflmas›nda e¤er taraflar yarg›lama giderlerinin kimin üzerinde b›rak›la-
ca¤› hususunda anlaflmam›fllarsa, mahkeme, taraflar›n kabul ve feragat oranlar›n›
dikkate alarak, yarg›lama giderlerinin kimin üzerine ne oranda yüklenece¤ini be-
lirler. Yarg›lama giderlerinin hesaplanmas›nda ise, feragat ve kabulde oldu¤u gibi,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 312., Harçlar Kanununun 22. ve Avukatl›k As-
garî Ücret Tarifesinin 6. maddesi dikkate al›n›r. Zira, sulh, özü itibariyle k›smen ka-
bul ve k›smen feragattir.

Davay› sona erdiren bir usûl ifllemi olmas›na ra¤men, niteli¤i itibariyle ayn› za-
manda bir borçlar hukuku sözleflmesi olan sulh anlaflmas›, irade bozuklu¤u ve afl›-

162 Medenî  Usûl  Hukuku



r› yararlanma (gabin) hallerinde iptal edilebilir (HMK m. 315, II). ‹ptal talebi, he-
nüz davan›n görüldü¤ü mahkeme usûle iliflkin nihai karar›yla yarg›lamay› fleklen
de bitirmemiflse, ayn› davada, buna karfl›l›k söz konusu dava art›k fleklen de sona
ermiflse aç›lacak yeni bir davada ileri sürülebilir.

Ayn› zamanda “alternatif bir uyuflmazl›k çözüm yöntemi” olan sulh, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun özel önem verdi¤i bir kurumdur. Zira, ad› geçen Ka-
nunun 137, 139, 140, 320. maddeleriyle, hem yaz›l› hem de basit yarg›lama usu-
lünün uyguland›¤› davalarda, hâkime, ön inceleme duruflmas›nda taraflar› sulhe
teflvik etme ödevini yüklenmifl; bu amaçla ve sonuç al›nabilece¤i umulan haller-
de bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir oturum günü belirlenebilmesine im-
kân tan›m›fl; ayr›ca, 188. maddesinin üçüncü f›kras›yla da, sulh müzakereleri s›-
ras›nda yap›lan ikrar›n, e¤er sulh gerçekleflmez ve bunun üzerine davaya devam
edilecek olursa, ikrar eden taraf› ba¤lamayaca¤› aç›kça hükme ba¤lanm›flt›r. Tah-
kikat ifllemlerinin yap›ld›¤› oturumlar kural olarak alenidir. Buna göre, mahkeme
aksine karar vermedikçe ve mahkeme salonun koflullar› uygun oldu¤u taktirde
herkes duruflmalar› izleyebilir.
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Tahkikat›n özelliklerini ve yürütülme biçimini

aç›klamak

Tahkikat›n konusu, ön inceleme tutana¤›yla be-
lirlenmifl olan, uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan
önem tafl›y›p taraflar aras›nda çekiflmeli bulunan
vak›alar›n, bunlara iliflkin deliller üzerinden, yar-
g›lama yapmaya ve hüküm vermeye elveriflli öl-
çüde tespit edilmesidir. Tahkikatta taraflar›n ha-
z›r bulunmas› kural olmakla birlikte, bu, tarafla-
r›n, tahkikat ifllemlerinin yap›ld›¤› oturumlara ka-
t›lmalar›n›n mecburî oldu¤u anlam›na gelmez.
Ancak Kanun, taraflar›n mazeretsiz olarak durufl-
maya kat›lmamas›na baz› sonuçlar ba¤lam›flt›r.
Örne¤in, mazeretsiz olarak duruflmaya kat›lma-
yan taraf, yoklu¤unda yap›lan ifllemlere itiraz
edemez. Tahkikat aflamas› oturumlarda (celseler-
de) yap›lan duruflmalarla sözlü flekilde yürütü-
lür. Mahkeme önünde yap›lan tahkikat ifllemleri
için ayr›lm›fl zaman dilimine oturum (celse), otu-
rum esnas›nda yap›lan tahkikat ifllemlerine ise
genel olarak duruflma denir. Ancak, acele ve ge-
çici nitelikteki baz› ifllerde duruflma yap›lmadan
da karar verilebilir. Duruflman›n düzenli ve gü-
venli bir flekilde sürdürülmesini sa¤lamak hâki-
min yetkisi ve sorumlulu¤u alt›ndad›r. Duruflma-
larda sözlü olarak yap›lan ifllemler tutanakla tes-
pit edilir. Zira ön inceleme, tahkikat ve yarg›la-
ma ifllemleri ancak tutanakla ispat olunabilir. Tu-
tanak, hâkim ve zab›t kâtibi taraf›ndan derhâl
imzalan›r. 
Dava s›ras›nda, as›l uyuflmazl›k konusu hakk›n-
da karar verebilmek için öncelikle halledilmesi
gereken sorunlarla karfl›lafl›lafl›labilir. Sorunun
bizzat davaya bakan mahkemece karara ba¤lan-
mas› gereken haller ön sorun, bir baflka mahke-
mece karara ba¤lanmas› gereken haller ise bek-
letici sorun olarak adland›r›l›r. Davalar›n ayn› ve-
ya birbirine benzer sebeplerden do¤mas› veya
davalardan biri hakk›nda verilecek hükmün di-
¤erini etkileyecek nitelikte bulunmas› durumun-
da, aralar›nda ba¤lant› bulunan davalar›n bir ara-
da görülmesi için davalar›n birlefltirilmesine ka-
rar verilebilir. Mahkeme, yarg›laman›n iyi bir fle-
kilde yürütülmesini sa¤lamak için, birlikte aç›l-
m›fl veya sonradan birlefltirilmifl davalar›n ayr›l-
mas›na da karar verebilir. 

‹spat hukukuna iliflkin temel kavramlar› aç›kla-

mak ve ay›rt etmek

‹spat, bir iddian›n veya vak›an›n do¤rulu¤u ko-
nusunda davaya bakan hâkimi ikna etmeye yö-
nelik bir faaliyettir. ‹spat aç›s›ndan temel soru,
kimin, neyi nas›l ispat edece¤idir. “Kim” sorusu-
nun cevab› ispat yüküne iliflkin kurallarla bulu-
nur. “Neyi” sorusunun cevab› ise, davan›n unsur-
lar›ndan birisi olan maddî vak›alard›r. Zira, hu-
kuk kurallar›n›n ispat› gerekmez. Hâkim, uygu-
lanmas› gereken hukuk kurallar›n› bilmek ve re-
sen uygulamak zorundad›r. “Nas›l” sorusunun
cevab› ispat›n hukukî çerçevesini belirler.
‹spat›n konusunu taraflar›n üzerinde anlaflama-
d›klar› ve uyuflmazl›¤›n çözümünde etkili olabi-
lecek çekiflmeli vak›alar oluflturur ve bu vak›ala-
r›n ispat› için delil gösterilir. Herkesçe bilinen
vak›alarla, ikrar edilmifl vak›alar çekiflmeli say›l-
mayaca¤› için ispat edilmesine gerek yoktur.
‹spat yükü, esas itibariyle uyuflmazl›¤›n halli bak›-
m›ndan önem tafl›y›p taraflar aras›nda çekiflmeli
bulunan vak›alar›n kim taraf›ndan ispatlanaca¤›-
n›n belirlenmesi düzenleyen müessesedir. HMK’ya
göre, ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bu-
lunmad›kça, iddia edilen vak›aya ba¤lanan huku-
kî sonuçtan kendi lehine hak ç›karan tarafa aittir.
Belli bir vak›an›n ispatlanm›fl say›labilmesi için
hâkimde oluflmas› gereken kanaatin derecesine
ise, ispat ölçüsü ad› verilir. Bu çerçevede kulla-
n›lan iki ölçüt vard›r. Bunlardan birincisi tam is-
pat; ikincisi ise, yaklafl›k ispatt›r. Ayr›ca ispat›n
kim taraf›ndan yap›ld›¤› ölçütüne göre de¤erlen-
dirildi¤inde ise ispat, as›l ispat, karfl› ispat ve ak-
sini ispat olarak üçe ayr›l›r.

Delil kavram›n›, delil türlerini ve delillerin mah-

kemeye bildirilmesini aç›klamak 

Delil, ispat faaliyetinde kullan›lan, dava öncesin-
de ve mahkeme d›fl›nda gerçekleflmifl olan bir
vak›ay› temsil etmeye ve böylece onu mahkeme-
ye yans›tmaya yahut aktarmaya elverifllili¤i bi-
limsel aç›dan kabul edilmifl her türlü bilgi tafl›y›-
c›s›d›r. Medenî usûl hukuku sistemimizde delil-
ler kesin ve takdiri deliller olarak ikiye ayr›l›r.
Kesin deliller, bir vak›aya iliflkin olarak mevcut
bulunmalar› ve usulünce mahkemeye sunulmufl
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olmalar› durumunda, hâkimin takdir yetkisini kal-
d›rarak o vak›an›n do¤ru kabul edilmesi sonucu-
nu do¤uran delillerdir. Bir delile, kesin delil gü-
cünü ancak kanun verebilir. Kesin deliller senet,
yemin ve kesin hükümdür.  ‹krar ise bir kesin
delil de¤il, bir vak›ay› çekiflmesiz hale getirerek
ispat edilmesi ihtiyac›n› ortadan kald›ran bir taraf
ifllemidir. Kesin deliller d›fl›nda kalan bütün ispat
araçlar›, ‘delil’ vasf› tafl›mak ve bu flekilde nite-
lendirilebilmek kofluluyla, takdirî delildir. Ka-
nunda say›lan takdiri deliller belge (senet ve ilâm
hariç), tan›k, bilirkifli ve kefliftir. 
Taraflar, kanunda belirli delillerle ispat› öngörü-
len vak›alar›n baflka delil veya delillerle ispat›n›
kararlaflt›rabilecekleri gibi (münhas›r olmayan
delil sözleflmesi); belirli delillerle ispat› öngörül-
meyen vak›alar›n da sadece belirli bir delil veya
delillerle ispat›n› kabul edebilirler (münhas›r de-
lil sözleflmesi). Hukuka ayk›r› olarak elde edil-
mifl olan deliller, mahkeme taraf›ndan bir vak›a-
n›n ispat›nda dikkate al›namaz.
HMK, delillerin mahkemeye bildirilmesini ve su-
nulmas›n› belli bir usûl ve süreye ba¤lam›flt›r.
Kural olarak deliller mahkemeye taraflarca bildi-
rilmeli ve sunulmal›d›r. Bu kural›n iki istisnas› bi-
lirkifli incelemesi ve keflif delilidir. Hâkim bu de-
lillere, taraflar aç›kça istememifl olsa bile, kendi-
li¤inden baflvurabilir. Taraflar dilekçelerinde ile-
ri sürdükleri her bir vak›an›n hangi delillerle is-
pat edilece¤ini göstermek zorundad›r. Taraflar›n,
dayand›klar› delilleri ve hangi delilin hangi va-
k›an›n ispat› için gösterildi¤ini aç›kça belirtmele-
ri zorunludur. Ayr›ca taraflar, ellerinde bulunan
yaz›l› delilleri (belgeleri) de davan›n bafl›nda di-
lekçelerine eklemek ve baflka yerden getirtilecek
olan belgeler hakk›nda bilgi vermek durumun-
dad›rlar. Kanunda bu düzenlemelerinin gere¤i-
nin yerine getirilmemifl olmas› durumu için, ön
inceleme aflamas›nda hâkimin iki haftal›k bir sü-
re daha vermesi, bu süre zarf›nda da söz konusu
gere¤in yerine getirilmemesi halinde ilgili delil-
den vazgeçilmifl say›lmas› kabul edilmifltir.  An-
cak, bu kural da mutlak de¤ildir. Zira, bir delilin
sonradan ileri sürülmesi yarg›lamay› geciktirme
amac› tafl›m›yorsa veya süresinde ileri sürüleme-
mesi ilgili taraf›n kusurundan kaynaklanm›yorsa,
mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin
verebilir. Tan›k, bilirkifli ve keflif delillerine daya-
n›lmas› durumunda ise, hangi vak›alar›n bu de-

lillerle ispatlanaca¤›n›n belirtilmesi yeterli olup,
davan›n bafl›nda hangi tan›klar›n dinletilece¤inin
yahut kimin bilirkifli atanmas›n›n istenece¤inin
yahut keflfin ne zaman ve nas›l icra edilmesinin
de mahkemeye bildirilmesine gerek yoktur.
HMK’da bütün deliller bak›m›ndan geçerli olmak
üzere, delillerin nas›l incelenece¤ine iliflkin ge-
nel hükümlere de yer verilmifltir. Buna göre, ak-
sine düzenleme olmad›kça, deliller davaya ba-
kan mahkeme huzurunda, mümkün oldu¤u ka-
dar birlikte ve ayn› duruflmada incelenir. Zorun-
lu hâllerde, baz› delillerin incelenmesi baflka bir
duruflmaya b›rak›labilir. Kanuni istisnalar (kesin
deliller) d›fl›nda, hâkim delilleri serbestçe de¤er-
lendirir. Mahkeme, taraflarca gösterilmifl olan de-
lillerin incelenmesinden sonra, davan›n muhake-
me ve hüküm için yeterli derecede ayd›nland›¤›-
n› anlarsa, tahkikat›n bitti¤ini kendilerine bildirir. 
HMK’ya göre, belirli bir miktar›n üzerinde para-
sal de¤eri olan hukukî ifllemlerden kaynaklanan
uyuflmazl›klarda senetle ispat kural› geçerlidir.
Buna göre, bir hakk›n do¤umu, düflürülmesi,
devri, de¤ifltirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi,
ikrar› ve itfas› amac›yla yap›lan hukukî ifllemle-
rin, yap›ld›klar› zamanki miktar veya de¤erleri
ikibinbeflyüz Türk Liras›n› geçti¤i takdirde senet-
le ispat olunmas› gerekir. Ayr›ca senede ba¤l›
her çeflit iddiaya karfl› ileri sürülen ve senedin
hüküm ve kuvvetini ortadan kald›racak veya azal-
tacak nitelikte bulunan hukukî ifllemler ikibin-
beflyüz Türk Liras›ndan az bir miktara ait olsa bi-
le tan›kla ispat olunamayacakt›r. Senetle ispat
kural›n›n da baz› istisnalar› vard›r. Senetle ispat
zorunlulu¤u bulunan hâllerde delil bafllang›c› bu-
lunursa veya daha önce mevcut olan bir senet
mücbir sebep nedeniyle kaybolur veya yok olur-
sa ya da hukukî ifllemin yap›ld›¤› s›rada senet
al›nmas›na engel olan maddi veya manevi bir en-
gel varsa, senetle ispat kural› uygulanmaz. 
Kesin deliller üç tanedir: ‹lâm, senet ve yemin.
HMK’n›n 301. maddesinin ikinci f›kras› gere¤in-
ce ilâm, mahkemenin nihai karar›n›n taraflara ve-
rilen tasdikli nüshas›d›r. Senet ise bir davada,
uyuflmazl›¤›n çözümü aç›s›ndan önem tafl›yan
bir vak›a hakk›ndaki tam ve kesin bir bilgiyi d›fl
dünyada (fizikî alemde) varl›k kazanm›fl bir ci-
sim üzerindeki yaz›yla bar›nd›ran ve aleyhine
kullan›laca¤› kiflinin imzas›n› tafl›yan belgedir.
Senedin düzenlenmesine bir resmî makam›n ka-



166 Medenî  Usûl  Hukuku

t›lm›fl olup olmamas›na ba¤l› olarak “âdi senet-
ler” ve “resmî senetler” olarak ikiye ayr›l›r. Kesin
delillerin üçüncüsü olan “yemin”, taraflardan bi-
risinin, ispats›z kalan bir vak›an›n do¤ru oldu¤u-
nu, ‘kanunda belirtilen özel bir flekle riayet ede-
rek’ bildirmesidir. 
Hâkimin, kendileri üzerinden edindi¤i bilgiyi vic-
danî kanaatiyle de¤erlendirerek ilgili vak›an›n
gerçekli¤ini takdir etti¤i delillere ise takdirî delil-
ler ad› verilir. Takdirî delillerin bir k›sm› HMK’da
say›lm›flt›r. Bunlar, (kesin delil say›lanlar d›fl›nda
olmak üzere) belge, tan›k, bilirkifli ve kefliftir.
Belge, uyuflmazl›k konusu vak›alar› ispata elverifl-
li, yaz›l› veya bas›l› metin, senet, çizim, plan, kro-
ki, foto¤raf, film, görüntü veya ses kayd› gibi ve-
riler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara
benzer bilgi tafl›y›c›lar›d›r. Tan›k, bir davada, uyufl-
mazl›¤›n halli bak›m›ndan önem tafl›yan ve taraf-
lar aras›nda çekiflmeli bulunan, geçmiflte vukua
gelmifl bir vak›a yahut durum hakk›nda görme ya-
hut iflitme duyular› vas›tas›yla sahip oldu¤u bilgi-
yi mahkemeye aktaran kiflidir. Bilirkifli, hukukî
bilgi d›fl›nda özel ya da teknik bilgi gerektiren çe-
kiflmeli bir vak›a iddias›n›n do¤ru olup olmad›¤›n
anlafl›labilmesi için görüfl ve de¤erlendirmesine
baflvurulan kiflidir. Keflif ise, hâkimin, çekiflmeli
bir vak›a hakk›nda, görme, iflitme, koku ve tat al-
ma gibi, kendi duyu organlar› vas›tas›yla do¤ru-
dan bilgi sahibi olabilmek amac›yla, tafl›n›r veya
tafl›nmaz eflya üzerinde inceleme yapmas›d›r.

Sözlü yarg›lama ve hüküm aflamalar›n› aç›klamak 

Sözlü yarg›lama, uyuflmazl›¤›n halli bak›m›ndan
önem tafl›yan vak›alardan tahkikat aflamas›ndaki
ispat faaliyeti sonucu sübût bulanlar ile taraflar ara-
s›nda çekiflmeli olmad›¤› için ispat faaliyetine ko-
nu k›l›nmayanlardan yola ç›k›larak, taraflar›n iddia
ve savunma olarak ileri sürdükleri taleplerinin, uy-
gulanmas› gereken soyut hukuk kurallar› karfl›s›n-
da karfl›lanabilir olup olmad›¤›n›n de¤erlendiril-
mesidir. Bu aflamada taraflar, iddia ve savunma-
n›n, ortaya ç›kan vak›alar ve mevcut hukukî du-
rum karfl›s›nda, karfl›lanabilir olup olmad›¤›n›, kar-
fl›l›kl› olarak ve kendi de¤erlendirmeleri aç›s›ndan,
mahkemeye bildirirler. Taraflar›n de¤erlendirme-
lerini tamamlamalar›n› müteakip, hâkim, ayn› otu-
rumda, nihaî karar›n› verir ve bunu sözlü olarak
aç›klayarak tutana¤a kaydettirir. Hükmün sözlü fle-
kilde aç›klanmas›na “hükmün tefhimi”, tefhim edi-

lerek tutana¤a geçirilen karara ise “k›sa karar” de-
nir. Hüküm sonucunun (k›sa karar›n) tefhim edil-
di¤i hâllerde, gerekçeli karar›n tefhim tarihinden
bafllayarak bir ay içinde yaz›lmas› gerekir. Hüküm
yaz›l›p imza edildikten ve mahkeme mührü ile mü-
hürlendikten sonra, yaz› iflleri müdürü taraf›ndan
taraflardan her birine makbuz karfl›l›¤›nda verilen
hüküm nüshas›na ise “ilâm” denir. 
‹lk derece mahkemesinin nihaî karar›na karfl› gi-
dilebilecek ola¤an kanun yolu bulunmamaktay-
sa karar kesinleflir. Bu kesinli¤e, “fleklî anlamda
kesinlik” denir. fieklî anlamda kesinleflen bir hü-
kümle halledilmifl bulunan bir uyuflmazl›¤›n ye-
niden ilk derece mahkemesi önüne getirileme-
mesi ve kesinleflen karar›n hem davan›n tarafla-
r›n› hem de bütün mahkemeleri ba¤lamas›na
hükmün “maddî anlamda kesinleflmesi” ad› veri-
lir. Maddî anlamda kesinlikten söz edilebilmesi
için, her iki davan›n taraflar›n›n, dava sebepleri-
nin (davan›n dayana¤›n› teflkil eden vak›alar›n)
ve ilk davan›n hüküm f›kras› ile ikinci davaya ait
talep sonucunun ayn› olmas› gerekir. 

Davaya son veren taraf usûl ifllemlerini ve so-

nuçlar›n› aç›klamak

Medenî yarg›lama hukukunda geçerli olan tasar-
ruf ilkesi gere¤ince taraflar aç›lm›fl bir davay› so-
na erdirip erdirmemek konusunda serbestiye sa-
hiptirler. Davay› sona erdiren taraf ifllemleri da-
vadan feragat, davay› kabul ve sulhtur. Davadan
feragat, davac›n›n, talep sonucundan, bir daha
dava etmemek üzere, k›smen veya tamamen vaz-
geçmesidir.  Davay› kabul, daval›n›n, davac›n›n
dava dilekçesinde ileri sürdü¤ü talep sonucuna,
bütün bir gelecek için sonuç do¤urmak üzere,
k›smen veya tamamen muvafakat etmesidir. Sulh,
görülmekte olan bir davada, taraflar›n, aralar›n-
daki uyuflmazl›¤› k›smen veya tamamen sona er-
dirmek amac›yla, mahkeme huzurunda yapm›fl
olduklar› bir sözleflmedir. Böylece, davac› dava-
s›ndan (talep sonucundan) k›smen feragat eder,
daval› da kalan k›s›m itibariyle davay› kabul eder
ve dava konusu yap›lm›fl olan uyuflmazl›k taraf-
lar›n uzlaflmas›yla, k›smen veya tamamen son
bulur. Feragat ve kabul  kesin hüküm gibi huku-
kî sonuç do¤urur. Ayn› flekilde, flarta ba¤l› olarak
yap›lmam›fl olmas› halinde, sulh de kesin hüküm
gibi sonuç do¤urur. 
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1. Mahkeme usûlüne uygun flekilde taraflar› davet et-
mifl olmas›na ra¤men, daval› taraf duruflmaya gelmifl,
ancak davac› mazeret bildirmeksizin gelmemifltir. Bu
durumda mahkeme nas›l bir ifllem yapmal›d›r?

a. Davay› esastan reddetmelidir. 
b. Taraf teflkili sa¤lanmad›¤›ndan davay› usûle ilifl-

kin bir kararla reddetmelidir. 
c. Davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar vermelidir. 
d. Daval›ya davay› takip edip etmeyece¤ini sor-

mal›d›r. Daval› davay› takip etmeyece¤ini bil-
dirirse, dosyan›n ifllemden kald›r›lmas›na karar
vermelidir.

e. Davac›ya yeniden duruflma davetiyesi gönder-
melidir. 

2. Görülmekte olan (derdest) davada uygulanacak bir
kanun hükmünün Anayasaya ayk›r› oldu¤u iddias› üze-
rine, davaya bakan ilk derece mahkemesinin kendi kara-
r›n› Anayasa Mahkemesince karar verilinceye kadar erte-
lemesi afla¤›daki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

a. Bekletici sorun
b. Ön Sorun
c. ‹lk itiraz
d. Def’i
e. Dava flart› 

3. ‹spat hukuku bak›m›ndan, bilinen bir olaydan bilin-
meyen baflka bir olay›n varl›¤› yahut yoklu¤u hakk›nda
genel hayat tecrübelerine dayan›larak sonuç ç›kar›lma-
s› afla¤›daki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

a. ‹krar
b. Emare
c. Fiili karine 
d. Kabul 
e. Kanuni karine 

4. ‹spat yükü kendisine düflen taraf›n hasm›n›n (karfl›
taraf›n›n), ispat yükü kendisinde olan taraf›n henüz ke-
sin delille ispatlayamamakla birlikte hâkimde bir öl-
çüde de olsa oluflturdu¤u kanaati sarsmak yahut henüz
yap›lmam›fl olan as›l ispat›n yap›labilmesini mant›ksal
aç›dan imkâns›z k›lacak nitelikteki (baflka) bir vak›ay›
ispatlamas› fleklindeki ispat faaliyeti afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. As›l ispat
b. Karfl› ispat 
c. Aksini ispat
d. Yaklafl›k ispat 
e. Tam ispat 

5. Bir vak›aya iliflkin olarak mevcut bulunmalar› ve
usulünce mahkemeye sunulmufl olmalar› durumunda,
hâkimin takdir yetkisini kald›rarak o vak›an›n do¤ru
kabul edilmesi sonucunu do¤uran deliller afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Elektronik deliller
b. Takdiri deliller
c. Tecrübe kurallar› 
d. Emareler
e. Kesin deliller 

6. Afla¤›dakilerden hangisi senetle ispat kural›n›n istis-
nalar›ndan biri de¤ildir?

a. Kardefller aras›nda yap›lan hukukî ifllemler 
b. Hukukî ifllemlerde irade bozuklu¤u ile afl›r› ya-

rarlanma iddialar›
c. ‹flin niteli¤ine ve taraflar›n durumlar›na göre, se-

nede ba¤lanmamas› teamül olarak yerleflmifl bu-
lunan hukukî ifllemler

d. Hukukî ifllemlere ve senetlere karfl› taraflar›n
muvazaa iddialar› 

e. Yang›n veya deprem gibi ola¤anüstü durumlar-
da yap›lan ifllemler 

7. Bir davada afla¤›daki kiflilerden hangisi tan›kl›ktan
çekinemez?

a. Taraflardan birinin niflanl›s›
b. Taraflardan birinin amcas›n›n k›z›  
c. Taraflardan birinin eflinin annesi (kay›nvalidesi)
d. Taraflardan birinin koruyucu ailesi 
e. Evlilik ba¤› ortadan kalkm›fl olsa dahi taraflar-

dan birinin efli

8. Afla¤›dakilerden hangisi bir belgenin ispat hukuku
anlam›nda senet say›lmas› için gerekli zorunlu unsur-
lardan biri de¤ildir?

a. Belgenin bir vak›a hakk›nda tam ve kesin bir
bilgi içermesi

b. Belge içindeki bilginin yaz›yla ifade edilmifl
olmas›

c. Belgenin d›fl dünyada fizikî varl›¤› olan bir cisim
üzerinde yer almas›

d. Belgede aleyhine kullan›laca¤› kiflinin imzas›n›n
bulunmas›.

e. Belgede resmî bir merciin onay›n›n bulunmas›  

Kendimizi S›nayal›m
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9. Dava hakk›ndaki esasa iliflkin nihai karar›n imzala-
narak ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra,
yaz› iflleri müdürü taraf›ndan makbuz karfl›l›¤›nda ta-
raflardan her birine verilen nüshas› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. ‹lâm 
b. Hüküm
c. K›sa karar 
d. Gerekçeli karar 
e. Hüküm sonucu 

10. Daval› taraf›ndan, davac›n›n dava dilekçesinde ileri
sürdü¤ü talep sonucuna, bütün bir gelecek için sonuç
do¤urmak üzere, k›smen veya tamamen muvafakat edil-
mesi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sulh 
b. Davay› kabul  
c. Davadan feragat
d. Davan›n geri al›nmas› 
e. ‹krar 

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Taraflar›n Duruflmaya Gel-
memesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ön Sorun ve Bekletici So-
run” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹spat›n Gerekmedi¤i Hal-
ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹spat Türleri” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Delil Türleri” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Senetle ‹spat Kural› ve ‹stis-
nalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tan›k Beyan›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Senet” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hüküm” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kabul” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1 

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 150. maddesine gö-
re, “Usûlüne uygun flekilde davet edilmifl olan taraflar,

duruflmaya gelmedikleri veya gelip de davay› takip et-

meyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyan›n ifllemden

kald›r›lmas›na karar verilir.” Buna göre, somut olayda
davac›n›n duruflmaya gelmemesi nedeniyle dosyan›n
ifllemden kald›r›labilmesi için her fleyden önce usûlüne
uygun bir davetiye gönderilmesi ve davetiyenin davac›-
ya tebli¤ edilmifl olmas› gerekir. Somut olayda ise, ad-
res yetersizli¤i nedeniyle davetiye tebli¤ edilememifl,
dolay›s›yla davac› duruflma gününü ö¤renememifltir.
Davetiyenin tebli¤ edilemedi¤i, dava dosyas› içine gir-
mifl olan tebligat parças›ndan kolayl›kla anlafl›labilecek-
tir. Ayr›ca, tebligat usûlüne uygun olarak yap›lm›fl ol-
sayd› dahi, mahkemenin duruflmaya gelen di¤er tarafa
(olayda daval›ya) davay› takip edip etmeyece¤ini sor-
madan resen dosyan›n ifllemden kald›r›lmas›na karar
vermesi de yanl›flt›r. Zira, medenî yarg›da tasarruf ilke-
si geçerli olup, bir davan›n aç›l›p aç›lmayaca¤›, davaya
devam edilip edilmeyece¤i konusunda karar verme (ta-
sarrufta bulunma) yetkisi taraflara aittir. Mahkemece
yap›lmas› gereken, di¤er tarafa davay› takip edip etme-
yece¤ini sormak, di¤er taraf takip edece¤ini beyan eder-
se, duruflmaya ve yarg›lama devam etmek; takip etme-
yece¤ini beyan ederse, dosyan›n ifllemden kald›r›lma-
s›n karar vermektir. 

S›ra Sizde 2 

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 190. maddesine gö-
re, ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunma-
d›kça, iddia edilen vak›aya ba¤lanan hukukî sonuçtan
kendi lehine hak ç›karan tarafa aittir. Keza Türk Mede-
nî Kanununun 6. maddesine göre, kanunda aksine bir

hüküm bulunmad›kça, taraflardan her biri, hakk›n›

dayand›rd›¤› olgular›n varl›¤›n› ispatla yükümlüdür.

Somut olayda davac›n›n iddias› kiflilik haklar›n›n dava-
l›n›n söz ve davran›fllar›yla sald›r›ya u¤rad›¤› ve bu ne-
denle manevi zarar› olufltu¤u yönündedir. Daval› ise bu
iddialar› inkar etmektedir. Somut olay bak›m›ndan, da-
vac› bak›m›ndan kiflilik haklar›na sald›r› teflkil edebile-
cek “flizofren hastas›d›r” ifadesin kullan›l›p kullan›lma-
d›¤› çekiflmelidir. Bu vak›aya ba¤lanan hukukî sonuç-
tan (tazminat hakk›) lehine haklar ç›karan taraf davac›
(A) oldu¤una ve kanunda aksine bir düzenleme bulun-
mad›¤›nda göre, ispat yükü davac› (A)’n›n üzerindedir.  

S›ra Sizde 3 

Daval› (B) flirketi, kira borcunu ödedi¤ine dair tan›k
dinletemez. Zira, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
200. maddesinde hukukî ifllemler bak›m›ndan öngörü-
len senetle ispat zorunlulu¤u kural›na göre, bir hakk›n
do¤umu, düflürülmesi, devri, de¤ifltirilmesi, yenilenme-
si, ertelenmesi, ikrar› ve itfas› amac›yla yap›lan hukukî
ifllemlerin, yap›ld›klar› zamanki miktar veya de¤erleri
ikibinbeflyüz Türk Liras›n› geçti¤i takdirde senetle ispat
olunmas› gerekir. Somut olayda, taraflar aras›nda akde-
dilen kira sözleflmesi ve kira sözleflmesinden kaynakla-
nan ayl›k kira borcunun ödenmesi vak›alar› hukukî ifl-
lem niteli¤inde olup, bu ifllemin (ödemenin) yap›ld›¤›
tarih itibariyle de¤eri, kanunda öngörülen ikibinbeflyüz
liral›k parasal s›n›r›n üzerinde oldu¤u için, ödeme (itfa)
iddias› ancak senetle (ör. davac›n›n imzas›n› içeren bir
ödeme-tahsilat makbuzu) veya di¤er kesin deliller ispat
edilebilir. Daval› ödeme vak›as›n› ispat için, tan›k din-
letmek isterse, hâkim di¤er tarafa (davac›ya) tan›k din-
letilmesine muvafakat edip etmedi¤i sormal›d›r. Davac›,
tan›k dinletilmesine muvafakat ederse, ödeme vak›as›
tan›k beyan›yla dahi ispat edilebilir.  

S›ra Sizde 4

Somut olayda daval›n›n davac› hakk›nda “flizofren has-

tas›d›r” fleklinde beyanda bulundu¤u iddias› maddî hu-
kuk aç›s›ndan bir haks›z fiildir. Haks›z fiiller, hukuka
ayk›r› fiillerdendir. Buna göre, davac› (A) iddias›n› her
türlü takdiri delille ispat edebilir. Ortada bir hukukî ifl-
lem bulunmad›¤›ndan ve somut olayda kiflilik haklar›na
sald›r› teflkil eden haks›z fiilin senede ba¤lanmas› bek-
lenemeyece¤inden, takdiri deliller ispat mümkündür.
Takdiri delillerden belge, tan›k beyan›, keflif, bilirkifli
raporu Hukuk Muhakemeleri Kanununda ayr›nt›l› ola-
rak düzenlenmifltir. Davac› iddias›n› olay›n görgü tan›k-
lar›n›n beyanlar›yla, bu olay› haber yapan yerel gazete-
lerin olaya iliflkin nüshalar›yla, olaya iliflkin ses ve gö-
rüntü kay›tlar›n›n incelenmesini (belge delili ve keflif
yap›lmas›) talep ederek ve daval› taraf›n isticvap edil-
mesini talep ederek ispat edebilir. Bir vak›an›n takdiri
delillerle ispat›n›n mümkün olmas›, kesin delillerle is-
pat edilemeyece¤i anlam›na gelmedi¤inden, varsa ke-
sin delillerle de iddias›n› ispat edebilir. Örne¤in, davac›
(A) iddialar›n› di¤er takdiri ve kesin delillerle ispat ede-
memiflse, son olarak daval› (B)’ye yemin teklif edebilir. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Medenî usûl hukukunda kanun yolu kavram›n› ve türlerini aç›klayabilecek,
‹stinaf kanun yoluna baflvuru usûlünü, istinaf incelemesinin özelliklerini ve
istinaf mahkemesinin verebilece¤i karar türlerini aç›klayabilecek, 
Temyiz kanun yoluna baflvuru usûlünü, temyiz incelemesinin özelliklerini ve
temyiz incelemesi sonunda verilebilecek karar türlerini aç›klayabilecek, 
Yarg›laman›n iadesi yoluna baflvuru usûlünü, yarg›laman›n iadesi inceleme-
sinin özelliklerini ve yarg›laman›n iadesi sonunda verilebilecek karar türleri-
ni aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

‹çindekiler

• Kanun yolu
• Genifl ve dar anlamda kanun yolu 
• Ola¤an ve ola¤anüstü kanun yolu
• Erteleyici etki
• Aktar›c› etki
• ‹stinaf 
• Bölge adliye mahkemesi
• ‹stinaf sebepleri
• Ön inceleme
• ‹nceleme
• Temyiz

• Yarg›tay 
• Temyiz sebepleri
• Onama karar›
• Düzelterek ve de¤ifltirerek

onama karar›
• Bozma karar›
• Uyma karar›
• Direnme karar›
• Yarg›laman›n iadesi
• Yarg›laman›n iadesi sebepleri
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KANUN YOLU KAVRAMI VE TÜRLER‹
Yeterli hayat tecrübesi ve hukuk bilgisine sahip oldu¤u varsay›lan hâkimler, yarg›-
lama faaliyetini gereken özen ve dikkati göstererek yürütmek ve karar vermekle
yükümlüdürler. Hâkimler, ço¤u zaman dava konusu vak›alar› do¤ru flekilde tespit
etmekte ve hukuk kurallar›n› somut olaya uygulayarak do¤ru sonuca varmaktad›r-
lar veya an az›ndan kendilerinin böyle davranmas› beklenmektedir. Ancak, bazen
olumsuz baz› etkenler nedeniyle, yarg›lama faaliyetinin sonunda do¤ru sonuca
ulafl›lamayabilir. 

Mahkemenin karar›n› etkileyen olumsuzluklar, yarg›lamay› yürüten ve karar
veren hâkimden kaynaklanan içsel etkenler veya yarg›lama sürecini etkileyen d›fl
etkenler fleklinde ortaya ç›kabilir. ‹çsel etkenler, hâkimin psikolojik durumu, bilgi
düzeyi, ak›l yürütme ve sonuç ç›karsamalar›n›n do¤ru ya da yanl›fl olmas›yla ilgili-
dir. Örne¤in, belli bir olay›n varl›¤› veya yoklu¤u konusunda sunulan delillerin
yanl›fl de¤erlendirilmesi ve yanl›fl bir sonuca var›lmas› içsel etkenlerdir. D›fl etken-
ler ise, hâkimin iradesi d›fl›nda gerçekleflen ve ço¤u zaman onun engelleyemeye-
ce¤i koflul veya durumlard›r. Örne¤in, taraflar›n dava malzemesinin kayna¤› olan
vak›alar› eksik sunmalar›, mahkemenin afl›r› ifl yükü alt›nda olmas›, hâkimin zaman
bask›s› alt›nda çal›flmas›, taraflar›n yarg›lamay› sürüncemede b›rakmak veya yanl›fl
yönlendirmek amac›yla kulland›klar› taktikler d›fl etkenlerdir. 

Di¤er yandan geçmiflte yaflanan olay›n içinde olmayan hâkim, ancak önüne ge-
len delillere ve inceleme sonucunda ulaflaca¤› tespitlere göre karar verir. Bu süre-
cin baz› halkalar›n›n eksik olmas› veya yarg›lamaya yanl›fl aksetmesi durumunda
da ulafl›lan yarg›sal sonuç hatal› olabilir. 

Yarg›lama sürecine veya karara iliflkin hatalar, hâkimin hükmedece¤i yarg›sal
çözümün dayanaklar› olan vak›alar›n tespitinde, hukukî uyuflmazl›kla ilgili takdir
hakk›n›n kullan›lmas›nda ve hukuk kurallar›n›n uygulanmas›nda hata veya eksik-
lik fleklinde ortaya ç›kabilir. Bu hatalar hâkimden, taraflar›n mazur görülebilir ih-
mallerinden veya önlenemeyen baflka olumsuzluklardan kaynaklanmaktaysa, ka-
nun yollar›na baflvurularak düzeltilmelidir. Zira, Anayasa ile güvence alt›na al›nan
hukukî korunma hakk› (AY m. 36), sadece fleklî bir yarg›lama yap›lmas›n› de¤il,
ayn› zamanda adil ve do¤ru bir yarg›lamay› gerektirmektedir. Adil yarg›lanman›n
teminatlar›ndan biri de kanun yollar›d›r.

Kanun Yollar›



Hâkim taraf›ndan yürütülen yarg›lama süreci eksiksiz ve üretilen yarg›sal karar
do¤ru olsa dahi, taraflar, özellikle de davay› kaybeden taraf, bu karar›n hatal› ve-
ya eksik oldu¤u sonucuna ulaflabilir. Taraflar nezdinde ve dolay›s›yla toplumda,
mahkeme kararlar›n›n do¤rulu¤u konusunda oluflabilecek güvensizlikleri önlemek
bak›m›ndan da kanun yoluna baflvuru imkân›n sa¤lanmas› bir ihtiyaçt›r. 

Mahkeme kararlar›n›n do¤rulu¤unu, güvenilirli¤ini ve hukukî istikrar› sa¤lama-
y› amaçlayan kanun yolu, en genifl anlam›yla bir mahkemenin karar›na karfl› yan-
l›fl oldu¤u gerekçesiyle baflvurulan ve sözkonusu karar›n iptal edilmesi ve/veya
düzeltilmesi amac›na yönelik bir baflvuru yolu olarak tan›mlanabilir. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu genifl ve dar anlamda kanun yolu ayr›m›n› yap-
mam›flt›r. Kanunun sekizinci k›sm›n›n bafll›¤› “Kanun Yollar›” olup, bu bafll›k alt›n-
da birinci bölümde “‹stinaf ”, ikinci bölümde “Temyiz ” ve üçüncü bölümde ise
“Yarg›laman›n ‹adesi ” yolu düzenlenmifltir. 

Kanunda her ne kadar bir ayr›m yap›lmam›flsa da kanun yolu, genifl anlamda ve
dar anlamda kanun yolu olarak ikiye ayr›labilir. Genifl anlamda kanun yolu, mah-
kemeler taraf›ndan verilen her tür karar›n bir baflka mahkeme taraf›ndan bir kez da-
ha gözden geçirilmesi ve hatal› ise düzeltilmesini sa¤layan bir denetim yoludur. Dar
anlamda kanun yolu ise, mahkemelerin kesinleflmemifl nihai kararlar›na karfl› bafl-
vurulan ve bir üst mahkeme taraf›ndan karar›n denetlenmesini ve düzeltilmesini
sa¤layan baflvuru yoludur. Bu ba¤lamda yarg›laman›n iadesi genifl anlamda kanun
yolu, istinaf ve temyiz ise dar anlamda kanun yolu olarak s›n›fland›r›labilir. 

Genifl ve dar anlamda kanun yolu ayr›m›n›n yan›nda, ö¤retide ve uygulamada
ola¤an ve ola¤anüstü kanun yolu ayr›m› yap›lmaktad›r. Ola¤an kanun yolu, henüz
kesinleflmemifl nihai kararlara karfl› baflvurulan, baflka bir deyiflle karar›n kesinlefl-
mesini erteleyen kanun yolu; ola¤anüstü kanun yolu ise, kesinleflmifl mahkeme
kararlar›na karfl› baflvurulan kanun yoludur. Kesinleflmifl mahkeme karar›ndan ka-
s›t, kanun yoluna baflvuru imkân› olmad›¤› için verildi¤i anda kesin hüküm teflkil
eden ve de¤ifltirilemeyen veya ola¤an kanun yolu incelemelerinden geçerek ke-
sinleflen ve baflka bir ola¤an kanun yolu ile de¤ifltirilmesine olanak bulunmayan
mahkeme kararlar›d›r. Bu ayr›ma göre, istinaf ve temyiz ola¤an kanun yollar›, yar-
g›laman›n iadesi ise ola¤anüstü kanun yoludur. 

Dar ve teknik anlamda kanun yolu, erteleyici ve aktar›c› etki olmak üzere iki
temel özelli¤e sahiptir. Erteleyici etki, kanun yoluna baflvurulmas›n›n mahkeme
karar›n›n kesinleflmesini ertelemesi (geciktirmesi) anlam›na gelir. Aktar›c› etki ise,
karar›n bir üst mahkeme taraf›ndan incelenmesi ve gerekti¤inde kald›r›larak de-
¤ifltirilmesi veya bozulmas› anlam›na gelir. ‹stinaf, ilk derece mahkemesinin karar-
lar›n›n bir üst mahkeme olan bölge adliye mahkemeleri taraf›ndan incelenmesini;
temyiz ise, bölge adliye mahkemesinin ve baz› hallerde ilk derece mahkemesinin
kararlar›n›n adli yarg› kolunda en üst mahkeme olan Yarg›tay taraf›ndan incelen-
mesini sa¤lad›¤›ndan, hem erteleyici hem de aktar›c› etkiye sahiptir. Ancak, yarg›-
laman›n iadesi baflvurusu, kesinleflmifl bir mahkeme karar›na karfl›, davan›n esas›
hakk›nda karar veren ilk derece mahkemesine yap›laca¤›ndan ve bu talep hakk›n-
da ayn› ilk derece mahkemesi karar verece¤inden, erteleyici ve aktar›c› etkiye sa-
hip de¤ildir. 

Ça¤dafl hukuk sistemleri, mahkeme kararlar›n›n denetimi için tek bir kanun yo-
lu öngörmemifl, bilakis ulafl›lmak istenen sonuca göre farkl› kanun yolu türleri
oluflturmufltur. Hukuk sistemleri farkl› kanun yolu türleri öngördü¤üne göre, bun-
lar›n her birinin öne ç›kan amac› ve aslî ifllevi di¤erlerinden farkl› olmal›d›r. Bu
ba¤lamda istinaf, temyiz ve yarg›laman›n iadesi yollar›n›n temel ve öncelikli ama-
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Hak arama hürriyeti
(Anayasa m. 36): “Herkes,
meflrû vas›ta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yarg›
mercileri önünde davac›
veya daval› olarak iddia ve
savunma ile adil yarg›lanma
hakk›na sahiptir. Hiçbir
mahkeme, görev ve yetkisi
içindeki davaya bakmaktan
kaç›namaz”.



c› belirlenmelidir. ‹stinaf yolunun öncelikli amac›, somut olay adaletini gerçeklefl-
tirmektir. Somut olay adaletinden kas›t, ilk derece mahkemesince yap›lan maddî
ve hukukî hatalar›n düzeltilmesi ve böylece taraflar›n sübjektif haklar›n›n gerçek-
lefltirilmesidir. ‹stinaf kanun yolunda, bölge adliye mahkemesi, uyuflmazl›k hak-
k›nda ilkesel nitelikte de¤il, tamamen somut olaya iliflkin bir karar vermektedir.
Buna karfl›l›k temyiz yolunun öncelikli amac›, önemli uyuflmazl›klar bak›m›ndan
içtihat oluflturulmas›n› ve hukuk kurallar›n›n ülke genelinde yeknesak (ayn›) flekil-
de uygulanmas›n›, baflka bir deyiflle içtihat birli¤ini sa¤lamakt›r. Hukukî uyuflmaz-
l›¤›n önemi, hukukî sorunun niteli¤ine, ilkesel de¤erine ya da maddî de¤erine ba-
k›larak belirlenmektedir. Örne¤in, Kanuna göre çekiflmesiz yarg› iflleri veya geçici
hukukî korumalar hakk›ndaki bölge adliye mahkemesi kararlar›na karfl›, temyize
baflvurulamamaktad›r (HMK m. 362, I, ç, f). Yarg›laman›n iadesi yolunun amac›
ise, kesinleflmifl ilk derece mahkemesi kararlar›na karfl›, Kanunda tahdîdî olarak
belirtilen a¤›r yarg›lama hatalar› nedeniyle baflvuru yolunu açarak, davan›n yeni-
den görülmesini ve böylece do¤ru karar verilmesini sa¤lamakt›r. 

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 01.10.2011 tarihinde yürürlü¤e girmesiyle
birlikte bölge adliye mahkemelerinin göreve bafllamas›, bundan böyle ilk derece
mahkemesi kararlar›na karfl› istinaf yoluna baflvurulmas› öngörülmüfltür. Belirtme-
liyiz ki bölge adliye mahkemeleri Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlü¤e gir-
mesiyle birlikte hemen göreve bafllamasa dahi, altyap›yla ilgili eksiklerin tamam-
lanmas›yla, istinaf hükümlerinin uygulanmaya bafllayaca¤› söylenebilir. Ayr›ca, ka-
nun yollar› aras›na istinaf›n kat›lmas›ndan sonra, temyiz incelemesi sonunda Yar-
g›tay dairelerinin kararlar›na karfl› baflvurulan karar düzeltme yolu yürürlükten kal-
kacakt›r. Bu ba¤lamda, kanun yolu kavram› ve türlerine iliflkin genel aç›klamalar
yap›ld›ktan sonra, afla¤›da s›ras›yla istinaf, temyiz ve yarg›laman›n iadesi yolu, ye-
ni 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre incelenmifl, karar düzeltme
yoluna ise de¤inilmemifltir. Sadece, eski ve yeni kanun yolu sistemlerinin bir ara-
da uygulanaca¤› geçici dönem bak›m›ndan, 6217 s. l› Kanun ile getirilen geçifl hü-
kümleri incelenmifltir (Bkz. afla. “Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Bafllay›ncaya
Kadar Kanun Yolu Baflvurular›na Uygulanacak Kanun Hükümleri”)

‹ST‹NAF

‹stinafa Tâbi Mahkeme Kararlar›
Kural olarak, ilk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlara karfl› istinaf yo-
luna baflvurulabilir. ‹stinafa tâbi mahkeme kararlar›n›n belirlenmesinde nihai karar
kavram› esas al›nm›flt›r. Nihai karar›n esasa ve usûle iliflkin olmas› bak›m›ndan bir
ayr›m yap›lmam›flt›r. Ayr›ca bu nihai karar›n çekiflmeli ve çekiflmesiz yarg›da veril-
mesi bak›m›ndan da ayr›m gözetilmemifltir. Dolay›s›yla çekiflmeli ve çekiflmesiz
yarg›da mahkemelerin her tür nihai kararlar›na karfl› istinafa baflvurulabilir. Nihai
kararlara karfl›l›k, ara kararlar›na karfl› istinaf yoluna baflvurulmas› mümkün de¤il-
dir. Ancak, ara karar ve nihai karar yan›nda, geçici kararlar olarak nitelendirilebi-
lecek ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararlar›na karfl› istinafa baflvuru imkân› tan›n-
m›flt›r. Buna göre, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararlar›na ve
bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karfl› istinaf yoluna
baflvurulabilir (HMK m. 341, I). Geçici hukukî korumalar ba¤lam›nda istinaf yolu-
nun aç›lmas›, sadece ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz için tan›nm›flt›r. Bunlar›n d›fl›n-
da kalan di¤er geçici hukukî koruma kararlar›na (örne¤in delil tespiti) karfl›, ka-
nunda aksine bir düzenleme olmad›kça istinafa baflvurulamaz. 

1758.  Ünite  -  Kanun Yol lar ›

Nihai karar ve ara karar:
Hâkim karar verdikten sonra
yarg›lamaya devam etmiyor,
baflka bir deyiflle iflten el
çekiyorsa, o karar nihai
karard›r. Örne¤in, davan›n
yetkili olmayan mahkemede
aç›lmas› nedeniyle verilen
yetkisizlik karar› usûle
iliflkin nihai karard›r. Buna
karfl›l›k hâkim karar
verdikten sonra uyuflmazl›¤›
çözme faaliyetine devam
ediyorsa, davadan elini
çekmiyorsa, bu karar ara
karard›r. Örne¤in, daval›
taraf›ndan ileri sürülen yetki
itiraz›n›n reddi karar›,
davaya devam edilmesi
sebebiyle, ara karard›r.



Mahkeme kararlar›n›n istinafa tâbi olup olmad›¤›, malvarl›¤›na iliflkin ve mal-
varl›¤›na iliflkin olmayan davalar bak›m›ndan ayr› ayr› de¤erlendirilmelidir. Malvar-
l›¤›na iliflkin olmayan davalar bak›m›ndan, ilk derece mahkemesinin her tür niha-
i karar›na karfl› istinafa baflvurulabilir. Malvarl›¤›na iliflkin dava ve ifllerde ise, mik-
tar veya de¤eri binbeflyüz Liray› geçmeyen kararlar kesin hüküm teflkil etti¤inden,
bu parasal s›n›r› geçmeyen mahkeme kararlar›na karfl› istinafa baflvurulamaz. Bu-
nunla birlikte özel kanunlarda istinafa baflvuru hakk› bak›m›ndan farkl› parasal s›-
n›rlar öngörülmüfl olabilir. Örne¤in, ‹fl Mahkemeleri Kanununa göre, ifl mahkeme-
lerinde ancak miktar veya de¤eri bin liray› geçen ifl davalar› hakk›ndaki niha-
î kararlara karfl› istinafa baflvurulabilir (5521 s. l› ‹MK m. 8, I) Keza ‹cra ve ‹flâs Ka-
nununa göre, istinafa tâbi icra mahkemesi kararlar›na karfl›, ait oldu¤u alacak, hak
veya mal›n de¤er veya miktar›n›n bin liray› geçmesi flart›yla istinaf yoluna baflvu-
rulabilir (5311 s. l› K. ile de¤iflik ‹‹K m. 363, I). 

Parasal s›n›r›n afl›l›p afl›lmad›¤›n›n tespiti için Kanunda öngörülen yöntem esas
al›nmal›d›r. Buna göre, alaca¤›n bir k›sm›n›n dava edilmifl olmas› durumunda ke-
sinlik s›n›r› alaca¤›n tamam›na göre belirlenir. Alaca¤›n tamam›n›n dava edilmifl ol-
mas› durumunda ise, kararda as›l talebinin kabul edilmeyen bölümü Kanunda ön-
görülen parasal s›n›r› geçmeyen taraf, istinaf yoluna baflvuramaz (HMK m. 341, III
ve IV).

Yeni kanun yolu sistemine geçilmesiyle, ilk derece mahkemesinin kararlar›na
karfl›, öncelikle ve do¤rudan do¤ruya temyize baflvuru imkân› yürürlükten kalka-
ca¤›ndan ve daha önce temyize tâbi olan birçok mahkeme karar›na karfl› öncelik-
le istinafa baflvurulmas› gerekece¤inden, bu konuda yaflanabilecek tereddütleri ve
duraksamalar› aflmak amac›yla, ilk derece mahkemelerinin di¤er kanunlarda tem-
yiz edilebilece¤i veya haklar›nda Yarg›tay’a baflvurulabilece¤i belirtilmifl olup da
bölge adliye mahkemelerinin görev alan›na giren dava ve ifllere iliflkin niha-
i kararlar›na karfl›, bölge adliye mahkemelerine baflvurulabilece¤i öngörülmüfltür
(HMK m. 341, V). Baflka bir deyiflle, di¤er kanunlarda, temyize baflvurulamayaca-
¤› veya karar›n kesin oldu¤u belirtilmedikçe, bu mahkeme kararlar›na karfl› istina-
fa baflvurulabilecektir. 

Tahkimde, hakemler taraf›ndan verilen kararlara karfl› ise istinafa baflvurulamaz.
Tahkime baflvuran taraflar, uyuflmazl›¤›n devlet yarg›s› d›fl›nda tahkim yoluyla ve
hakemler taraf›ndan çözülmesini arzu etmelerine ra¤men, istinaf incelemesini yü-
rüten bölge adliye mahkemesi, gerekti¤inde tahkikat› tamamlayarak davan›n esas›
hakk›nda karar verme yetkisine sahip oldu¤undan, istinaf, tahkimin niteli¤i ile ba¤-
daflmamaktad›r. Hakem kararlar›na karfl› yaln›zca iptal davas› aç›labilir. ‹ptal dava-
s›nda verilen kararlar aleyhine ise temyiz yoluna baflvurulabilir (HMK m. 439).

‹stinaf Sebepleri
‹stinaf sebeplerinden kas›t, ilk derece mahkemesi karar›n›n ve buna dayanak tefl-
kil eden yarg›laman›n neden hatal› veya eksik oldu¤unu gösteren ve ilk derece
mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas›n› (iptal edilmesini) ve de¤ifltirilmesini gerektiren
iddialard›r. Hukuk Muhakemeleri Kanunu hangi hususlar›n istinaf sebebi olabile-
ce¤ini ayr›ca ve aç›kça düzenlememifltir. Sadece Hukuk Muhakemeleri Kanunu-
nun 353. maddesinde istinaf sebebi say›lan önemli usûl hatalar› belirtilmifltir. Bu
düzenleme tarz› dikkate al›nd›¤›nda, ilk derece mahkemesinin karar›n›n yanl›fl ol-
mas› sonucunu do¤urabilecek her hata veya eksiklik istinaf sebebi olarak kabul
edilebilir.
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Usûle ve esasa iliflkin
karar: Usûle iliflkin karar,
mahkemenin maddî hukuk
bak›m›ndan de¤il, usûle
iliflkin verdi¤i kararlard›r.
Örne¤in, davan›n görevsiz
mahkeme aç›lmas›
nedeniyle verilen görevsizlik
karar›, usûle iliflkin bir nihai
karard›r. Esasa iliflkin karar
ise, hâkimin davada ileri
sürülen talepleri maddî
hukuk bak›m›ndan
inceleyerek verece¤i,
davan›n kabulü veya reddi
kararlard›r. Esasa iliflkin
karar, do¤rudan maddî
hukuk taraf›ndan sa¤lanan
subjektif haklar›
gerçeklefltirmeye ve
korumaya yöneliktir.
Örne¤in, tazminat davas›n›
kabul eden mahkemenin,
daval›y› onbin lira ödemeye
mahkum etmesi davan›n
esas›na iliflkin nihai bir
karard›r.

Çekiflmesiz yarg›: Hukuk
mahkemeleri taraf›ndan
yürütülen bir yarg›lama
faaliyeti olmakla birlikte
dava olarak
nitelendirilemeyen ve baz›
k›staslarla davadan ayr›lan
yarg› faaliyetine çekiflmesiz
yarg› denilmektedir.
Çekiflmesiz yarg›y›,
çekiflmeli yarg›dan ay›rmaya
yarayan k›staslar,
çekiflmesiz yarg›da
uyuflmazl›k bulunmamas›,
subjektif hakk›n yoklu¤u ve
uygulanacak usûl
hükümlerinin farkl›
olmas›d›r. Çekiflmesiz
yarg›da, davan›n aksine,
“taraf” kavram› yerine
“ilgili” kavram› esas
al›nmaktad›r. Çekiflmesiz
yarg› iflleri Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun
382. maddesinde
say›lm›flt›r.

Tahkim: Taraflar›n, üzerinde
serbestçe tasarruf
edebilecekleri konularda,
aralar›ndaki mevcut veya
muhtemel bir uyuflmazl›¤›n,
devlet yarg›s› d›fl›nda,
hakemlerce çözülmesi için
yapt›klar› bir anlaflmad›r.
Tahkim de (özel) bir
yarg›lama faaliyeti olup,
hakemlerin verdikleri
kararlar, t›pk› mahkeme
kararlar› gibi kesin hüküm
teflkil eder ve cebri icra
yoluyla icra edilebilir.



‹stinaf sebepleri, maddî hukuk kurallar›na ayk›r›l›k (hukukî sorunun yanl›fl
çözülmesi), usûl kurallar›na ayk›r›l›k (hatal› veya eksik yarg›lama yap›lmas›) ve
maddî sorun hakk›nda yanl›fl sonuca var›lmas› (vak›a tespitlerindeki hatalar) ol-
mak üzere üç gruba ayr›labilir. 

Maddî hukuk kurallar›na ayk›r›l›k, somut olayda uygulanmas› gereken maddî
hukuk kural›n›n hiç uygulanmamas› veya yanl›fl uygulanmas› fleklinde ortaya ç›ka-
bilir. Bölge adliye mahkemesi, maddî hukuk kurallar›na ayk›r›l›k itirazlar› ile ba¤l›
de¤ildir, baflka bir deyiflle somut olaya iliflkin hukuk kural›n› resen uygular. 

Usûl kurallar›na ayk›r›l›k, ilk derece mahkemesinin karar›n› etkileyen usûli ha-
talar ve eksiklikler bulunmas› anlam›na gelir. Usûl kurallar›na ayk›r›l›k, usûl huku-
kuna iliflkin mutlak istinaf sebepleri ve nispi istinaf sebepleri olarak iki alt gruba
ayr›labilir.

Mutlak istinaf sebepleri, ilk derece mahkemesinin hükmünü etkileyip etkileme-
di¤ine bak›lmaks›z›n, bölge adliye mahkemesince resen dikkate al›nmas› gereken
önemli ve a¤›r usûl hatalar›d›r. Bu gruba giren istinaf sebeplerinin bir bölümü Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununun 353. maddesinde düzenlenen duruflma yap›lma-
dan karar verilebilecek hallerdir. Buna göre, davaya bakmas› yasak olan hâkimin
karar vermifl olmas›; ileri sürülen hakl› ret talebine ra¤men reddedilen hâkimin da-
vaya bakm›fl olmas›; mahkemenin görevli ve yetkili olmas›na ra¤men görevsizlik
veya yetkisizlik karar› vermifl olmas› veya mahkemenin görevli ya da yetkili olma-
mas›na ra¤men davaya bakm›fl bulunmas› veyahut mahkemenin bölge adliye mah-
kemesinin yarg› çevresi d›fl›nda kalmas›; di¤er dava flartlar›na ayk›r›l›k bulunmas›;
mahkemece usûle ayk›r› olarak davan›n veya karfl› davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na,
davalar›n birlefltirilmesine veya ayr›lmas›na, merci tayinine karar verilmifl olmas›;
taraflar›n davan›n esas›yla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan
veya gösterilen deliller hiç de¤erlendirilmeden karar verilmifl olmas› bafll›ca mut-
lak istinaf sebepleridir. Mutlak istinaf sebepleri bu hükümde say›lan usûle ayk›r›-
l›klarla s›n›rl› de¤ildir. ‹lk derece yarg›lamas›n›n usûle ayk›r› olarak gizli yap›lmas›
(aleniyet ilkesinin ihlali), tarafa hukukî dinlenilme hakk› tan›nmamas› gibi kanun-
da aç›kça istinaf sebebi olarak belirtilmeyen usûl hatalar› da a¤›r yarg›lama hatala-
r›ndan olup, mutlak istinaf sebeplerinden say›lmal›d›r.

Mutlak istinaf sebepleri de kendi içinde dört gruba ayr›labilir: Mahkemeye, ta-
raflara, dava konusuna iliflkin temel usûl kurallar›n›n ihlal edilmesi ve son olarak
di¤er mutlak istinaf sebepleri. 

Mahkemeye iliflkin mutlak istinaf sebeplerinin bafl›nda, mahkemeye iliflkin da-
va flartlar›n›n ihlal edilmesi gelir. Bu çerçevede yarg› yetkisine, yarg› koluna, göre-
ve ve kesin yetkiye iliflkin usûl kurallar›na (dava flartlar›na) uyulmam›fl olmas› mut-
lak istinaf sebebidir (HMK m. 114, I, a-ç). Yasakl› hâkim taraf›ndan veya hakl› ret
istemine ra¤men reddedilen hâkim taraf›ndan karar verilmifl olmas› da mahkeme-
ye iliflkin usûl kurallar›n›n ihlali say›lmal›d›r. 

Taraflara iliflkin mutlak istinaf sebeplerinin bafl›nda, taraflara iliflkin dava flartla-
r›n eksik olmas› gelir. Dava iki taraf›n bulunmamas›, taraf ehliyeti, dava ehliyeti ve
dava takip yetkisinin bulunmamas› veya davaya vekalet ehliyeti ve geçerli vekalet-
namesi bulunmayan temsilci huzurunda davaya bak›lmas›, taraflar iliflkin dava
flartlar›n›n ihlal edilmesi sonucunu do¤urur (HMK m. 114, I, d-f). 

Dava konusuna iliflkin olarak, davac›n›n dava açmakta hukukî yarar›n›n bulun-
mamas›, ayn› dava hakk›nda daha önce verilmifl bir kesin hüküm bulunmas›, da-
vac› taraf›ndan gider avans›n›n yat›r›lmamas›, teminat gösterilmesine iliflkin karar›n
yerine getirilmemesi, derdest bir davan›n tekrar aç›lmas› mutlak istinaf sebebidir
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Maddî hukuk: Maddî hukuk,
hukuk düzeni taraf›ndan
kiflilere tan›nan subjektif
haklar›n içeriklerini
düzenleyen medenî hukuk,
borçlar hukuku, ticaret
hukuku, eflya hukuku gibi
hukuk dallar›ndan oluflan
bütünü ifade eder. fieklî
hukuk ise, maddî hukukun
karfl›t› olarak usûl hukukunu
ifade eder.

Mutlak istinaf sebepleri:
Mutlak istinaf sebepleri, ilk
derece mahkemesinin
hükmünü etkileyip
etkilemedi¤ine
bak›lmaks›z›n, bölge adliye
mahkemesince resen
dikkate al›nmas› gereken
önemli ve a¤›r usûl
hatalar›d›r.

Dava flart›: Bir davan›n
esas› hakk›nda inceleme
yap›labilmesi ve karar
verilebilmesi için mutlaka
gerekli olan, var olup
olmad›¤› mahkeme
taraf›ndan resen araflt›r›lan
flartlard›r.

Kesin hüküm: fieklî anlamda
kesin hüküm ve maddî
anlamda kesin hüküm
olarak ikye ayr›l›r. fieklî
anlamda kesin hüküm, bir
hükme karfl›
baflvurulabilecek ola¤an
kanun yolu bulunmamas›,
baflka bir deyiflle ola¤an
kanun yollar›na
baflvurularak mahkemenin
karar›n›n ortadan
kald›r›lmas› imkân›n›n
bulunmamas›d›r. Maddî
anlamda kesin hüküm ise,
hükmün karar› veren
mahkeme tarf›ndan
de¤ifltirilememesi, ola¤an
kanun yoluna
baflvurulamamas› ve daha
da önemlisi taraflar›,
konusu ve sebebi ayn› olan
uyuflmazl›k hakk›nda tekrar
dava aç›lamamas›d›r. fieklî
kesinlik, maddî anlamda
kesinli¤in ön flart›d›r.



(HMK m. 114, I, g-i). Dava flartlar›na ayk›r›l›k d›fl›nda, ilk derece mahkemesinin
usûle ayk›r› olarak davan›n veya karfl› davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar verme-
si ya da usûle ayk›r› olarak davalar›n ayr›lmas›na veya birlefltirilmesine karar ver-
mesi bu gruba dahil önemli usûl hatalar›ndand›r.

Yukar›da belirtilen istinaf sebepleri d›fl›nda kalan a¤›r yarg›lama hatalar› ise, di-
¤er mutlak istinaf sebepleri bafll›¤› alt›nda toplanabilir. Örne¤in, ilk derece mahke-
mesi karar›n›n gerekçesiz olmas›, yasaya ayk›r› olarak aleniyet ilkesinin ihlal edil-
mesi, bir taraf›n hukukî dinlenilme hakk›n›n ihlal edilmifl olmas›, taraflar›n davan›n
esas›yla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen de-
liller hiç de¤erlendirilmeden karar verilmesi bu grupta say›labilir. 

Mutlak istinaf sebeplerinden birinin var oldu¤u tespit eden bölge adliye mah-
kemesi, davan›n esas› hakk›nda bizzat karar veremez. Örne¤in, davaya bakmas›
yasak olan hâkimin karar vermifl olmas›, görevli ve yetkili olmayan mahkeme ta-
raf›ndan karar verilmifl olmas› veya dava flartlar›na ayk›r›l›k durumunda, ilk dere-
ce mahkemesinin karar› kald›r›larak, dosya karar› veren mahkemeye veya görevli
ve yetkili mahkemeye gönderilmelidir.

Bir maddî tazminat davas›nda, ilk derece mahkemesi, taraflarca ileri sürülen delilleri son
derece yetersiz biçimde toplam›fl, gösterilen tan›klar›n ço¤unu dinlememifl, maddî hasar-
lar›n tespiti konusunda bilirkifli incelemesi talep edilmesine ra¤men bilirkifliden rapor al-
mam›fl ve sadece dosyadaki bir belgeye dayanarak karar vermiflse, istinaf baflvurusu üze-
rinde inceleme yapan bölge adliye mahkemesi nas›l karar vermelidir?

Mutlak istinaf sebepleri d›fl›nda kalan usûle ayk›r›l›klar ise nispi istinaf sebebi-
dir. Bu çerçevede, ilk derece mahkemesinin yanl›fl karar vermesine neden olan
her usûl hatas› kural olarak nispi istinaf sebebidir. Bu tür usûl hatalar›ndan dolay›
ilk derece mahkemesi karar›n›n de¤ifltirilebilmesi için, sözkonusu usûli hatan›n
mahkemenin karar›n› etkilemifl olmas› ve bu illiyet ba¤›n›n istinaf sebepleri aras›n-
da gösterilerek ve gerekçelendirilerek ortaya konulmas› gereklidir. Nispi istinaf se-
bepleri resen dikkate al›namayaca¤›ndan, istinafa baflvuran taraf, dilekçesinde
bunlar› mutlaka belirtmelidir. 

‹stinaf sebepleri aras›ndaki bir di¤er grup, maddî sorun hakk›nda yanl›fl sonu-
ca var›lmas›d›r. ‹lk derece mahkemesinin karar›n›n do¤ru olabilmesi, karar›n da-
yana¤› olan vak›alar›n eksiksiz ve gerçeklere uygun olarak tespit edilmifl olmas›na
ba¤l›d›r. ‹lk derece mahkemesi delilleri yanl›fl de¤erlendirir (ör. tan›k beyanlar›n›n
yanl›fl de¤erlendirilmesi), dosya münderecat›na ayk›r› karar verir (ör. dosyadaki
belgeler ile vak›a tespitleri aras›nda çeliflki olmas›) veya vak›alar› yanl›fl tespit eder-
se (ör. iki arac›n çarp›flma h›z›n›n yanl›fl tespit edilmesi), istinafa baflvuran›n dilek-
çesinde ileri sürmesi halinde, bölge adliye mahkemesince tahkikat tamamlanarak
davan›n esas› hakk›nda yeniden karar verilir, baflka bir deyiflle ilk derece mahke-
mesinin karar› de¤ifltirilir.

Mutlak istinaf sebepleri d›fl›nda kalan yarg›lama hatas›, maddî hukuka ayk›r›l›k
veya vak›a tespitlerine iliflkin hatalar›n tespit edilmesi halinde, bölge adliye mah-
kemesi dosyay› ilk derece mahkemesine göndermeyip, bizzat tahkikat› tamamla-
yarak davan›n esas› hakk›nda kendisi karar vermelidir. 

Mutlak istinaf sebepleri ve maddî hukuk kurallar›na ayk›r›l›k d›fl›nda kalan isti-
naf sebepleri, istinafa baflvuran taraf›ndan dilekçesinde mutlaka gösterilmelidir.
Aksi taktirde, bölge adliye mahkemesi ileri sürülmeyen istinaf sebeplerini resen in-
celeyemez (HMK m. 355, c. 1). 
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‹stinafa Baflvuru

‹stinafa Baflvurabilecek Kifliler
Genel olarak, ilk derece mahkemesinde görülen davan›n taraflar› istinafa baflvura-
bilir. ‹stinafa baflvurmak isteyen taraf›n hukukî yarar› bulunmal›d›r. Hukukî yarar›n
mevcut olup olmad›¤›, taraf›n talep sonucu ile ilk derece mahkemesinin hüküm
sonucunun karfl›laflt›r›lmas›yla belirlenir. Mahkemenin karar› aleyhine olan taraf,
baflka bir deyiflle talep sonucu k›smen veya tamamen reddedilen taraf baflvuru
hakk›na sahiptir. 

Taraflar›n külli ve cüzi halefleri, kat›ld›¤› davalar bak›m›ndan Cumhuriyet sav-
c›s›, çekiflmesiz yarg› iflleri bak›m›ndan karardan etkilenen ilgililer, dava arkadafll›-
¤› hallerinde her bir ihtiyari dava arkadafl› veya mecburi dava arkadafll›¤›nda bir-
likte hareket etmek kayd›yla mecburi dava arkadafllar›, davaya müdahale halinde
tarafla birlikte feri müdahil veya tek bafl›na asli müdahil istinafa baflvurabilir. 

Yetkili Bölge Adliye Mahkemesi
‹lk derece mahkemelerinin kesin olmayan nihai hüküm ve kararlar›na karfl› yap›-
lan istinaf baflvurular›, bölge adliye mahkemeleri taraf›ndan incelenir (5235 s. l›
Adli Mahkemeler Kanunu m. 33, I, 1). Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin co¤-
rafi durumlar› ve ifl yo¤unlu¤u göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkim-
ler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun olumlu görüflü al›narak Adalet Bakanl›¤› taraf›n-
dan kurulur. Bölge adliye mahkemelerinin yarg› çevrelerinin belirlenmesine veya
de¤ifltirilmesine ise Adalet Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Hâkimler ve Savc›lar Yük-
sek Kurulu taraf›ndan karar verilir (5235 s. l› Adli Mahkemeler Kanunu m. 25). 

Bölge adliye mahkemeleri kendi yarg› çevreleri içinde bulunan ilk derece mah-
kemelerinin kararlar›na karfl› yap›lan istinaf baflvurular›n› inceleyebilir. Bölge adli-
ye mahkemeleri için yetki sözleflmesi yap›lamaz (HMK m. 357, II). Bu nedenle is-
tinaf baflvurusu üzerine dosya önüne gelen bölge adliye mahkemesi yetkili olup
olmad›¤›n› resen incelemelidir. Karar› veren ilk derece mahkemesi bölge adliye
mahkemesinin yarg› çevresi d›fl›nda kalmaktaysa, bölge adliye mahkemesi, resen
dosyan›n yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar verir (HMK m.
353, I, 3). 

Baflvuru fiekli
‹stinaf baflvurusu dilekçeyle yap›l›r ve dilekçeye karfl› taraf›n say›s› kadar örnek ek-
lenir. ‹stinaf dilekçesinde afla¤›daki hususlar›n yer almas› gerekir:

• Baflvuran ile karfl› taraf›n davadaki s›fatlar›, ad›, soyad›, Türkiye Cumhuriye-
ti kimlik numaras› ve adresleri

• Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad›, soyad› ve adresleri
• Karar›n hangi mahkemeden verilmifl oldu¤u ve tarihi ile say›s›
• Karar›n baflvurana tebli¤ edildi¤i tarih
• Karar›n özeti
• Baflvuru sebepleri ve gerekçesi
• Talep sonucu
• Baflvuran›n veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzas›
‹stinaf dilekçesi, baflvuran›n kimli¤i ve imzas›yla, baflvurulan karar› yeteri kadar

belli edecek kay›tlar› tafl›maktaysa, di¤er hususlar bulunmasa bile reddedilmez ve
355. madde çerçevesinde inceleme yap›l›r. Sözkonusu hüküm istinaf incelemesi-
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Hukukî yarar: Mahkemede
dava aç›lmas›, mahkemece
verilen karara karfl› kanun
yoluna baflvurulmas› veya
mahkemeye yöneltilen di¤er
tüm taleplerde hukukî
korunma talep edilmektedir.
Hukukî korunma ihtiyac›
içinde olmayan bir kiflinin
mahkemede dava açmakta
veya kanun yoluna
baflvurmakta hukukî yarar›
yoktur. Bir hakka ulaflmak
için mahkemeden karar
al›nmas›na gerek yoksa,
hukukî yarardan da söz
edilemez. 

‹htiyari dava arkadafll›¤›nda,
dava arkadafl› say›s› kadar
dava vard›r ve mahkeme her
bir ihtiyari dava arkadafl›
bak›m›ndan ayr› ayr› karar
verir. Buna karfl›l›k mecburi
dava arkadafll›¤› ise, maddî
hukuk bak›m›ndan birden
fazla kiflinin birlikte dava
açmas› veya onlara karfl›
birlikte dava aç›lmas›n›n
zorunlu oldu¤u durumlarda
sözkonusudur ve tüm dava
arkadafllar› bak›m›ndan tek
bir dava vard›r. ‹htiyari dava
arkadafllar› kendi davalar›
bak›m›ndan ba¤›ms›z
hareket edebilmelerine
ra¤men, mecburi dava
arkadafllar› tüm ifllemleri
birlikte yapmak zorundad›r. 

Yetki sözleflmesi: Taraflarca
mevcut veya muhtemel bir
uyuflmazl›k hakk›nda,
asl›nda yetkisiz olan bir
mahkemeyi yetkili k›lmak
amac›yla yap›lan bir usûl
sözleflmesidir. Hukuk
Muhakemeleri Kanununa
göre sadece tacirler ve kamu
tüzel kiflileri yetki sözleflmesi
yapabilirler (HMK m. 17).
Ancak, yetki sözleflmesi ile
yetkili bölge adliye
mahkemesi de¤ifltirilemez.



nin kapsam›n› belirlemektedir. Bu düzenlemeye göre, istinaf incelemesi, baflvuru-
da bulunan›n dilekçesinde belirtti¤i istinaf sebepleriyle s›n›rl› olarak yap›l›r. E¤er
istinaf sebepleri gösterilmemifl veya eksik gösterilmiflse mahkeme kendili¤inden
inceleme yapamaz. Ancak, kamu düzenine ayk›r›l›k gördü¤ünde bu durumu resen
dikkate alabilir. 

‹stinaf dilekçesi, karar› veren mahkemeye veya baflka bir yer mahkemesine ve-
rilebilir. ‹stinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmiflse, o mahkemece bölge adliye
mahkemesi baflvuru defterine kaydolunur ve baflvurana ücretsiz bir al›nd› belgesi
verilir. ‹stinaf dilekçesi, karar› veren mahkemeden baflka bir mahkemeye verilmifl-
se, bu mahkemece baflvuru defterine kaydolunur ve baflvurana ücretsiz bir al›nd›
belgesi verildikten sonra dosya karar› veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gön-
derilir. Bu durum derhâl mahkemesine bildirilir (HMK m. 343).

‹stinaf dilekçesiyle birlikte, istinafa baflvuru harc› ve tebli¤ giderleri de dâhil ol-
mak üzere tüm giderlerin yat›r›lmas› gerekir. Harç ve giderlerin hiç ödenmedi¤i ve-
ya eksik ödenmifl oldu¤u sonradan anlafl›l›rsa, karar› veren mahkeme taraf›ndan
verilecek bir haftal›k kesin süre içinde tamamlanmas›, aksi hâlde baflvurudan vaz-
geçmifl say›laca¤›, baflvurana yaz›l› olarak bildirilir. Mahkemece verilen kesin süre
içinde harç ve giderler tamamlanmad›¤› takdirde, mahkeme baflvurunun yap›lma-
m›fl say›lmas›na karar verir (HMK m. 344).

‹stinaf dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara
iliflkin olursa, karar› veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar verir ve bafl-
vuru s›ras›nda yat›r›lan giderden (HMK m. 344) karfl›lanmak suretiyle ret karar›n›
kendili¤inden ilgiliye tebli¤ eder. Dilekçenin reddi karar›na karfl›, tebli¤i tarihinden
itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna baflvurulabilir. Bu durumda dosya, karar›
veren mahkemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mah-
kemesi istinaf dilekçesinin reddine iliflkin karar› yerinde görmezse, ilk istinaf dilek-
çesine göre gerekli incelemeyi yapar.

‹stinaf dilekçesi, karar› veren mahkemece karfl› tarafa tebli¤ olunur. Karfl› taraf,
tebli¤den itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini karar› veren mahkemeye veya
bu mahkemeye gönderilmek üzere baflka bir yer mahkemesine verebilir. Karar›
veren mahkeme, dilekçeler verildikten veya bunun için belli süreler geçtikten son-
ra, dosyay› dizi listesine ba¤l› olarak, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile ba¤l›
kal›nmaks›z›n, ilgili bölge adliye mahkemesine gönderir.

Baflvuru Süresi
‹stinafa baflvuru süresi iki haftad›r. Bu süre, ilâm›n usûlen taraflardan her birine
tebli¤iyle ifllemeye bafllar. ‹stinafa baflvuru süresi bak›m›ndan özel kanun hüküm-
leri farkl› süreler öngörebilir (HMK m. 345). Örne¤in, ifl mahkemesi kararlar›na
karfl› tefhim veya tebli¤ tarihinden itibaren sekiz gün (5308 s. l› K. ile de¤iflik 5521
s. l› ‹MK m. 8, II); icra mahkemesi kararlar›na karfl› ise, tefhim veya tebli¤ tarihin-
den itibaren on gün içinde istinafa (5311 s. l› K. ile de¤iflik 2004 s. l› ‹‹K m. 363, I)
baflvurulabilir. 

‹stinaf süresini geçiren taraf, elde olmayan sebeplerle süreyi geçirdi¤ini ispat
ederek eski hale getirme yoluna baflvurabilece¤i gibi (HMK m. 95 vd.), kat›lma yo-
luyla istinaf baflvurusu da yapabilir. 

Kat›lma yoluyla istinafta, baflvuru hakk› bulunmayan veya baflvuru süresini ge-
çirmifl olan taraf, di¤er taraf›n istinafa baflvurmas› halinde verece¤i cevap dilekçe-
si ile istinafa baflvurabilir. Ancak, kat›lma yoluyla istinaf as›l istinaf baflvurusuna ba-
¤›ml› oldu¤undan, as›l istinaf yoluna baflvuran, bu talebinden feragat eder veya ta-
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492 say›l› Harçlar Kanununa
Ek 1 Say›l› Tarifeye göre,
bölge adliye mahkemelerine
yap›lacak istinaf
baflvurular›nda maktu
baflvuru harc› al›nmaktad›r.
Ayr›ca bölge adliye
mahkemesinin ilk derece
mahkemesi karar›n› tasdik
etti¤i veya iflin esas›n›
hüküm alt›na ald›¤›
kararlar› için nispi veya
duruma göre maktu karar ve
ilâm harc› ödenmelidir.
Karar ve ilâm harc›n›n dörtte
biri peflin, geri kalan›
karar›n verilmesinden
itibaren iki ay içinde ödenir
(Harçlar K. m. 28, I, a). 

Eski hale getirme: Kanunda
düzenlenen veya hâkim
taraf›ndan belirlenen bir
süre içinde yap›lmas›
gereken ifllemin, bu sürede
yap›lamamas› halinde,
elinde olmayan sebeplerle
süreyi kaç›ran taraf›n
baflvurabilece¤i bir hukukî
çaredir.



lebi bölge adliye mahkemesi taraf›ndan esasa girilmeden reddedilirse, kat›lma yo-
lu ile baflvuran›n talebi de reddedilir (HMK m. 348).

‹stinaf Baflvurusunun ‹craya Etkisi
Kural olarak istinafa baflvurulmas›, ilk derece mahkemesi karar›n›n (ilâm›n) icras›-
n› durdurmaz. Bununla beraber, ‹cra ve ‹flâs Kanununun 36. maddesinde düzen-
lenen icran›n geri b›rak›lmas› yoluna baflvurarak, gösterilecek teminat karfl›l›¤›nda,
kanun yolu incelemesi sonuçlan›ncaya kadar, icran›n durdurulmas›n› sa¤lanabilir.
Ancak, nafaka ödenmesine iliflkin mahkeme kararlar›n›n icras›, icran›n geri b›rak›l-
mas› yoluyla dahi durdurulamaz (HMK m. 350, I; ‹‹K m. 36).

Baz› mahkeme kararlar› ise, ancak kesinleflmelerinden sonra icra edilebilir. Ka-
nuna göre, kifliler hukuku, aile hukuku ve tafl›nmaz mal ile ilgili aynî haklara ilifl-
kin kararlar kesinleflmedikçe icra edilemez (HMK m. 350, II). Bu tür kararlar en er-
ken, taraflarca istinafa baflvurulmamas› halinde, iki haftal›k istinaf süresinin sona
ermesiyle icra edilebilirler.

‹stinafa Baflvuru Hakk›ndan Feragat
Medenî usûl hukukundaki tasarruf ilkesinin bir sonucu olarak, taraflar ilk derece
mahkemesi ilam›n›n kendilerine tebli¤inden sonra istinafa baflvuru hakk›ndan fe-
ragat edebilirler (HMK m. 349, I). 

Baflvuru hakk›ndan, baflvuru yap›ld›ktan sonra ancak henüz dosya bölge adli-
ye mahkemesine gönderilmeden önce veya baflvuru yap›l›p dosya bölge adliye
mahkemesine gönderildikten sonra feragat edilebilir. ‹lk ihtimalde dosya bölge ad-
liye mahkemesine gönderilmeden, karar› veren ilk derece mahkemesince baflvu-
runun reddine karar verilir. Dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmifl ve he-
nüz karara ba¤lanmam›flsa, bu kez bölge adliye mahkemesi istinaf baflvurusunu fe-
ragat nedeniyle reddeder (HMK m. 349, II).

Feragat, taraf›n mahkemeye yöneltece¤i tek tarafl› ve aç›k bir beyanla gerçek-
leflir. Feragatin sonuç do¤urabilmesi için karfl› taraf›n veya mahkemenin r›zas›
aranmaz. Baflvuru hakk›ndan feragat dilekçesi, dosya henüz bölge adliye mahke-
mesine gönderilmemiflse ilk derece mahkemesine verilmeli, istinaf incelemesi bafl-
lam›flsa incelemeyi yürüten bölge adliye mahkemesine verilmelidir.

‹stinaf ‹ncelemesi
‹stinaf befl temel aflamaya ayr›larak incelenebilir. Bunlar s›ras›yla dilekçelerin veril-
mesi, ön inceleme, inceleme, sözlü yarg›lama ve karar aflamas›d›r. Dilekçelerin ve-
rilmesi aflamas› ilk derece mahkemesi önünde cereyan etmesine karfl›l›k, di¤er afla-
malar›n tümü bölge adliye mahkemesinde gerçekleflir. Yukar›da istinaf baflvurusu
bafll›¤› alt›nda dilekçeler aflamas› da aç›kland›¤›ndan, afla¤›da s›ras›yla ön incele-
me, inceleme, sözlü yarg›lama ve hüküm aflamalar› incelenmifltir.

Ön ‹nceleme
Bölge adliye mahkemesi, ön inceleme aflamas›nda dosya üzerinden kolayl›kla tes-
pit edebilece¤i baz› temel hususlar›n eksik olmas› durumunda, esasa girmeden is-
tinaf baflvurusunu süratle sonuçland›rma imkân›na sahiptir. Ön incelemede, istinaf
baflvurusunun esas› hakk›nda inceleme (tahkikat) yap›lmas›n› ve karar verilmesini
engelleyen usûli bir eksiklik olup olmad›¤› incelenir. Bunlara istinaf baflvurusunun
incelenebilirlik flartlar› da denilebilir. 
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Ön incelemede, incelemenin baflka bir dairece yap›lmas›n›n gerekti¤i, karar›n
kesin oldu¤u, baflvurunun süresi içinde yap›lmad›¤›, baflvuru flartlar›n›n yerine ge-
tirilmedi¤i, baflvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmedi¤i tespit edilir-
se, bölge adliye mahkemesince gerekli karar verilmelidir (HMK m. 352). Eksiklik
bulunmad›¤› anlafl›l›rsa, mahkeme dosyay› incelemeye al›r, baflka bir deyiflle art›k
tahkikat aflamas›na geçilmifl olur. 

Ön inceleme dosya üzerinden yap›labilir, duruflma yap›lmas› gerekli de¤ildir.
Bölge adliye mahkemesinin üyelerinden biri taraf›ndan veya heyetçe ön inceleme
yap›labilir. Bölge adliye mahkemesi, ön incelemede taraflar›n talepleri ile ba¤l› ol-
may›p, esas hakk›nda inceleme yap›lmas›n› engelleyen bir eksiklik olup olmad›¤›-
n› resen inceler. 

Ön incelemede esasa girilmesini engelleyen usûli bir eksiklik tespit edildi¤inde
nas›l karar verilmesi gerekti¤i Kanunda belirtilmemifltir. Bu nedenle, sözkonusu
usûli eksikli¤in türüne göre baflvurunun usûle iliflkin bir kararla reddine, dosyan›n
ilgili daireye gönderilmesine veya baflvurunun yap›lmam›fl say›lmas›na olmak üze-
re üç flekilde karar verilebilir. Kesinleflmifl bir ilk derece mahkemesi karar›na karfl›
baflvuru yap›lm›fl, baflvuru süresi içinde yap›lmam›fl veya Kanunda “baflvuru sebep-
leri ve gerekçesi ” olarak ifade edilen “istinaf sebepleri” hiç gösterilmemiflse, baflvu-
runun reddine karar verilir. ‹ncelemenin bölge adliye mahkemesinin baflka bir da-
iresi taraf›ndan yap›lmas› gerekiyorsa, dosyan›n resen ilgili daireye gönderilmesine
karar verilir. ‹stinafa baflvuru s›ras›nda harç ve giderler eksik yat›r›lm›fl ve mahke-
mece verilen süre içinde tamamlanmam›flsa, baflvurunun yap›lmam›fl say›lmas›na
karar verilmelidir. 

Ön inceleme sonunda bölge adliye mahkemesi baflvuruyu reddeder veya bafl-
vurunun yap›lmam›fl say›lmas›na karar verirse, bu karara karfl›, HMK’n›n 362. mad-
desinde say›lan temyiz edilemeyen kararlar aras›nda yer almamas› halinde, temyiz
yoluna baflvurulabilir.

‹nceleme (Tahkikat)
“Tahkikat” olarak da adland›rabilece¤imiz inceleme aflamas›nda, ilk derece mah-
kemesinin karar›n› etkileyen bir usûl hatas› bulunup bulunmad›¤›, maddî hukuk
normlar›n›n do¤ru uygulan›p uygulanmad›¤›, ilk derece mahkemesinin vak›a tes-
pitlerinin tam ve do¤ru olup olmad›¤› incelenerek, hata veya eksiklik olmas› duru-
munda bunlar›n düzeltilmesi için gerekli tahkikat ifllemleri yürütülür.

Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin karar›n› etkileyen bir usûli
eksiklik tespit ederse, kural olarak dosyay› ilk derece mahkemesine göndermeden,
kendisi sözkonusu hatalar› düzelterek veya eksiklikleri gidererek davan›n esas›
hakk›nda yeniden karar verir. ‹stinaf kanun yolunun temyizden en önemli fark›,
hukuka uygunluk denetimi yan›nda, ilk derece mahkemesindeki vak›a tespitleri-
nin do¤ru olup olmad›¤›n› inceleyebilmesi (vak›a denetimi) ve gerekti¤inde bizzat
tahkikat› tamamlayarak davan›n esas› hakk›nda karar verebilmesidir.

Kanuna göre inceleme, davan›n özelli¤ine, incelenen konunun önemine ve
kapsam›na göre, bölge adliye mahkemesi heyeti veya görevlendirilecek bir üye ta-
raf›ndan yap›l›r (HMK m. 354, I). Daire baflkan›, dosyay› üyelerden birine havale
ederek incelemenin onun taraf›ndan yap›lmas›n› ve rapor haz›rlamas›n› isteyebilir
(5235 s. l› K. m. 38, I ve 39, I). Üyenin görevi, tahkikat›n tamamlanmas› için gerek-
li tüm ifllemleri yapmak (örne¤in, taraflar› duruflmaya davet etmek, taraflar› ve ta-
n›klar› dinlemek, taraflara çeflitli ifllemler için süre vermek vb.) ve rapor haz›rla-
makt›r. Bu ifllemler tamamland›ktan sonra, mahkeme heyetince de¤erlendirme ya-
p›larak istinaf baflvurusunun esas› hakk›nda karar verilebilir. 
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Ayr›ca inceleme s›ras›nda, gerekti¤inde baflka bir bölge adliye mahkemesi ve-
ya ilk derece mahkemesi istinabe edilebilir (HMK m. 354, II). ‹stinaf mahkemesi,
di¤er bölge adliye mahkemelerinden birini, di¤er bölge adliye mahkemelerinden
birinin yarg› çevresi içinde bulunan veya kendi yarg› çevresindeki herhangi bir ilk
derece mahkemesini istinabe edebilir. 

‹stinaf mahkemesinde hangi yarg›lama usûlünün uygulanaca¤› Kanunun 360.
maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre, Kanunun istinafa iliflkin bölümünde hü-
küm bulunmayan hallerde, ilk derece mahkemesinde uygulanan yarg›lama usûlü
bölge adliye mahkemesinde de uygulan›r. ‹lk derece mahkemesindeki yarg›lama
usûlünün uygulanmas›, özellikle istinafta duruflma yap›lmas›na karar verilen haller
bak›m›ndan önemlidir. Bu düzenleme, hem genel olarak ilk derece mahkemesin-
de uygulanan yarg›lama usûlüne (ör. yaz›l› yarg›lama usûlü, basit yarg›lama usûlü)
uyulmas› hem de bölge adliye mahkemesinde yap›labilecek her usûl ifllemi bak›-
m›ndan, ilk derece mahkemesinde öngörülen flekil kurallar›na uyulmas› anlam›na
gelmektedir (ör. taraf ve tan›k beyanlar› duruflmada kendilerine okunarak tutana-
¤a geçirilmelidir). 

Bölge adliye mahkemesinde, ilk derece mahkemesinde geçerli olan yarg›lama
usûlü uygulanacak olmakla birlikte, istinaf esasen bir kanun yolu denetimi oldu-
¤undan, ilk derece mahkemesinde yap›labilecek baz› usûl ifllemlerine istinafta izin
verilmemifltir. Bu ba¤lamda, bölge adliye mahkemesinde baz› ifllemlerin yap›lma-
s› yasaklanm›flt›r. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 357. maddesine göre, bölge
adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karfl› dava aç›lamaz; davaya müdahale tale-
binde bulunulamaz; davan›n ›slah› ve 166. maddenin birinci f›kras› hükmü sakl›
kalmak üzere davalar›n birlefltirilmesi istenemez; bölge adliye mahkemesince re-
sen göz önünde tutulacaklar d›fl›nda, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen
iddia ve savunmalar dinlenemez ve yeni delillere dayan›lamaz. 

Ancak, ilk derece mahkemesinde usûlüne uygun olarak gösterildi¤i hâlde ince-
lenmeden reddedilen veya mücbir bir sebeple gösterilmesine olanak bulunmayan
deliller, bölge adliye mahkemesince incelenebilir. Bu düzenleme, özellikle istinaf
mahkemesinin karar›na esas alabilece¤i dava malzemesinin belirlenmesi bak›m›n-
dan önemlidir. Zira, istinaf derecesinde, bir taraf›n ›slah yoluyla veya karfl› taraf›n
muvafakatini alarak davaya yeni iddia ve savunmalar eklemesi, yeni vak›alar ileri
sürmesi veya yeni delillere dayanmas› kural olarak mümkün de¤ildir. Yeni iddia
ve savunmalar›n ileri sürülememesi fleklinde ifade edilen iddia ve savunman›n de-
¤ifltirilmesi yasa¤›, taraflar›n itiraz› olmasa dahi, istinaf mahkemesince resen dikka-
te al›nmal›d›r. 

‹stinaf mahkemesinin inceleme yetkisinin kapsam›, kural olarak, taraflar›n isti-
naf dilekçelerinde ileri sürdükleri istinaf sebepleri ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Buna göre,
istinaf mahkemesi istinaf sebepleri aras›nda gösterilmeyen hususlar› kendili¤inden
dikkate alamaz (HMK m. 355). Bu kural, hâkimin taraflarca ileri sürülmeyen vak›-
alar› dikkate alamayaca¤› kural›n› istinaftaki uygulamas›d›r. Bölge adliye mahke-
mesinin resen dikkate alamayaca¤› istinaf sebepleri, usûl hukukuna iliflkin nispi is-
tinaf sebepleri ile vak›a tespitlerindeki eksikler ve hatalard›r. Resen dikkate al›na-
bilecek istinaf sebepleri ise, maddî hukuk kurallar›na ayk›r›l›k, usûl hukukuna ilifl-
kin mutlak istinaf sebepleri (HMK m. 353, I, a, 1-6) ve kamu düzenine ayk›r›l›klar-
d›r (HMK m. 355, c. 2). 

Tahkikat aflamas›nda, duruma göre, duruflmal› veya duruflmas›z inceleme yap›-
labilir. Duruflma yap›lmadan karar verilebilecek haller iki grupta toplanabilir.
Bunlardan ilki, ilk derece mahkemesinde gerçekleflen baz› a¤›r (temel) usûl hata-
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‹stinabe: ‹stinabe, bir
mahkemenin yarg› çevresi
d›fl›nda yap›lacak ifllemler
için, o yer mahkemesinden
hukukî yard›m talep
edilmesidir. Örne¤in, davaya
bakan mahkemenin yarg›
çevresi d›fl›nda ikamet eden
bir tan›k, bulundu¤u yerdeki
mahkeme taraf›ndan
istinabe yoluyla dinlenebilir.

Yarg›lama usûlleri: Hukuk
Muhakemeleri Kanununa
göre iki tür yarg›lama usûlü
benimsenmifltir: Yaz›l›
yarg›lama usûlü ve basit
yarg›lama usûlü. Hukuk
mahkemelerinde görülmekte
olan davalarda kural olarak
yaz›l› yarg›lama usûlü
uygulanmaktad›r. Ancak,
baz› dava ve ifllerde basit
yarg›lama usûlünün
uygulanaca¤› kabul
edilmifltir (HMK m. 316).
Örne¤in, sulh hukuk
mahkemelerinin görevine
giren dava ve ifllerde,
do¤rudan dosya üzerinden
karar vermek konusunda
kanunun mahkemeye takdir
hakk› tan›d›¤› dava ve
ifllerde veya ihtiyati tedbir,
ihtiyati haciz, delil tespiti
gibi geçici hukukî koruma
talepleri ve bunlara karfl›
yap›lacak olan itirazlar ve
benzeri durumlarda basit
yarg›lama usûlü uygulan›r.

Karfl› dava: Kendisine dava
aç›lan bir daval›n›n, ayn›
mahkemede ve ayn› dosyada
kendi haklar›n›n da hüküm
alt›na al›nmas› talebiyle da-
vac›ya karfl› dava açmas›na
karfl› dava denir. Karfl› dava
aç›labilmesi için, as›l dava
derdest olmal›d›r, as›l dava
ile karfl› dava aras›nda ba¤-
lant› bulunmal›d›r, as›l dava
ile karfl› dava ayn› yarg› yo-
luna tâbi olmal›d›r, ilk dere-
ce mahkemesinde esasa ce-
vap süresi içinde cevap di-
lekçesiyle veya ayr› bir dilek-
çeyle talepte bulunulmal›d›r.



lar›d›r (HMK m. 353, I, a, 1-6). “Mutlak istinaf sebebi” olarak da adland›rabilece-
¤imiz bu tür hatalardan biri tespit edilirse (bkz. yuk. istinaf sebepleri), bölge adli-
ye mahkemesi, baflvurunun esas›n› incelemeden karar›n kald›r›lmas›na ve davan›n
yeniden görülmesi için dosyan›n karar› veren mahkemeye veya kendi yarg› çevre-
sinde uygun görece¤i baflka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahke-
meye gönderilmesine duruflma yapmadan kesin olarak karar verir. Sözkonusu
hükme göre, duruflma yap›lmadan karar verilebilecek haller, davaya bakmas› ya-
sak olan hâkimin karar vermifl olmas›; ileri sürülen hakl› ret talebine ra¤men red-
dedilen hâkimin davaya bakm›fl olmas›; mahkemenin görevli ve yetkili olmas›na
ra¤men görevsizlik veya yetkisizlik karar› vermifl olmas› veya mahkemenin görev-
li ya da yetkili olmamas›na ra¤men davaya bakm›fl bulunmas› veyahut mahkeme-
nin bölge adliye mahkemesinin yarg› çevresi d›fl›nda kalmas›; di¤er dava flartlar›na
ayk›r›l›k bulunmas›; mahkemece usûle ayk›r› olarak davan›n veya karfl› davan›n
aç›lmam›fl say›lmas›na, davalar›n birlefltirilmesine veya ayr›lmas›na, merci tayinine
karar verilmifl olmas›; taraflar›n davan›n esas›yla ilgili olarak gösterdikleri delillerin
hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç de¤erlendirilmeden karar verilmifl
olmas›d›r. 

Duruflma yap›lmadan karar verilecek ikinci grup ise, baflvurunun veya davan›n
esas› hakk›nda karar verilebilecek baz› durumlard›r (HMK m. 353, I, b, 1-3). Bölge
adliye mahkemesi, incelenen mahkeme karar›n›n usûl veya esas yönünden huku-
ka uygun oldu¤u anlafl›ld›¤› takdirde baflvurunun esastan reddine ; yarg›lamada
eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmas›nda hata edilip de
yeniden yarg›lama yap›lmas›na ihtiyaç duyulmad›¤› takdirde veya karar›n gerekçe-
sinde hata edilmifl ise düzelterek yeniden esas hakk›nda; yarg›lamada bulunan ek-
siklikler duruflma yap›lmaks›z›n tamamlanacak nitelikte ise bunlar›n tamamlanma-
s›ndan sonra yeniden esas hakk›nda duruflma yapmadan karar verebilir. 

HMK m. 353’de düzenlenen ihtimaller (duruflma yap›lmadan karar verilebile-
cek haller) gerçekleflmemiflse, inceleme duruflmal› olarak yap›l›r. Bu durumda du-
ruflma günü taraflara tebli¤ edilir (HMK m. 356). Taraflar usûlüne uygun olarak da-
vet edilmelerine ra¤men duruflmaya gelmezlerse, tahkikat yokluklar›nda yap›larak
karar verilebilir. Ancak, istinafa baflvuran taraf, kabul edilebilir bir mazerete daya-
narak duruflmaya gelemedi¤ini bildirdi¤i takdirde, yeni bir duruflma günü tayin
edilerek taraflara bildirilir. ‹stinafa baflvuran taraf, mazeretsiz olarak duruflmalara
kat›lmad›¤› veya tahkikatla ilgili giderler süresi içinde yat›r›lmad›¤› takdirde, dos-
yan›n mevcut durumuna göre karar verilir. Ancak, öngörülen tahkikat yap›lmaks›-
z›n karar verilmesine olanak bulunmayan hâllerde istinaf baflvurusu reddedilir
(HMK m. 358).

Sözlü Yarg›lama
Kanunda istinaf derecesinde sözlü yarg›lama aflamas›n›n bulundu¤unu gösteren
aç›k bir hüküm bulunmamakla birlikte, 360. maddenin ilk derece mahkemesinde
uygulanan yarg›lama usûlüne at›fta bulundu¤undan ve sözlü yarg›lama ilk derece
mahkemesinde uygulanan yarg›lama usûlünün temel aflamalar›ndan biri oldu¤un-
dan (HMK m. 186; m. 321), istinafta da sözlü yarg›lama aflamas› bulunmaktad›r. ‹s-
tinaf her ne kadar denetim (kanun yolu) derecesiyse de, bölge adliye mahkemesi-
nin davan›n esas› hakk›nda karar verebilece¤i hallerde, bu ancak sözlü yarg›lama-
dan sonra gerçekleflebilir.

Sözlü yarg›laman›n gerçekleflebilmesi için, istinaf incelemesi duruflmal› yap›lm›fl
olmal›d›r. Zira, ilk derece mahkemesindeki yarg›lama usûlünün istinafta da uygu-
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Her bölge adliye mahkemesi
en az üç hukuk dairesi ve iki
ceza dairesinden
oluflmaktad›r. Bu say› daha
fazla olabilir. Daireler ise,
bir baflkan ve yeteri kadar
üyeden oluflmaktad›r (5235
s. l› K. m. 29).

Islah: Islah iddia ve
savunmay› de¤ifltirme
yasa¤›n› istisnalar›ndan biri
olup, taraflar›n eksik veya
yanl›fl yapt›klar› usûl
ifllemlerini düzeltmelerine
yarayan usûli bir imkând›r.
Örne¤in, davac› ›slah
dilekçesiyle dava
dilekçesindeki talep
sonucunu art›rabilir veya
dava dilekçesinde ileri
sürmedi¤i bir vak›ay› daha
sonra ileri sürebilir.

‹stinaf incelemesinin
kapsam›: Bölge adliye
mahkemesi usûl hukukuna
iliflkin nispi istinaf sebepleri
ile vak›a tespitlerindeki
eksikler ve hatalar
bak›m›ndan taraflarca ileri
sürülen istinaf sebepleriyle
ba¤l› olup, bunlarla s›n›rl›
olarak inceleme yapabilir.
Buna karfl›l›k, maddî hukuk
kurallar›na ayk›r›l›k, usûl
hukukuna iliflkin mutlak
istinaf sebepleri ve kamu
düzenine ayk›r›l›klar
bak›m›ndan, bölge adliye
mahkemesi taraflarca ileri
sürülen istinaf sebepleriyle
ba¤l› de¤ildir.



lanmas› duruflma aç›lmas›na ba¤l›d›r. Duruflma yap›lmadan karar verilebilen haller-
de (HMK m. 353), dosya üzerinden karar verilebilece¤inden, baflvurunun veya da-
van›n esas› hakk›nda karar verilebilmesi için sözlü yarg›lamaya ihtiyaç yoktur.

Sözlü yarg›lama yap›lmas› gereken hallerde ise, inceleme (tahkikat) sona erin-
ce (HMK m. 184; 185), hükmün verilece¤i sözlü yarg›lama için bir duruflma günü
belirlenir ve haz›r bulunmalar› için taraflara davetiye gönderilir. Taraflar davetiye-
de belirtilen günde duruflmada haz›r bulunmazlarsa, yokluklar›nda hüküm verilir
(HMK m. 186, I). Taraflar sözlü yarg›lama duruflmas›na gelmifllerse, mahkeme ta-
raflara son sözlerini sorar ve daha sonra hükmünü verir. Sözlü yarg›lama aflama-
s›nda, taraflar, istinaf incelemesini de¤erlendirerek kendi iddia ve savunmalar›n›n
hakl›l›¤›n› ve kendi lehlerine olan görüflleri ortaya koyarlar (HMK m 186, II).

Karar
Hukuk Muhakemeleri Kanununda, bölge adliye mahkemesinin karar›n›n içeri¤i
düzenlenmifl olmas›na ra¤men, karar›n nas›l verilece¤i ve tefhim edilece¤i konu-
sunda aç›k hüküm bulunmamaktad›r. Bu nedenle, karar›n verilmesi ve tefhimi ko-
nusunda da ilk derece mahkemesinde geçerli usûl kurallar› uygulanacakt›r. Buna
göre, mahkeme sözlü yarg›lamada taraflara son sözlerini sorduktan sonra hükmü-
nü tefhim eder (HMK m. 186, II; m. 321). Hükmün tefhimi, hüküm sonucunun du-
ruflma tutana¤›na geçirilerek okunmas› suretiyle olur (HMK m. 294, III). 

Bölge adliye mahkemesince verilecek karar›n biçimsel özelli¤i ve içeri¤i Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 359. maddesinin 1. f›kras›nda düzenlenmifltir. Buna gö-
re, karar afla¤›daki hususlar› içerir:

• Karar› veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi ile baflkan, üyeler ve za-
b›t kâtibinin ad ve soyadlar›, sicil numaralar›

• Taraflar›n ve davaya ilk derece mahkemesinde müdahil olarak kat›lanlar›n
kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›, varsa kanuni temsilci ve
vekillerinin ad›, soyad› ve adresleri

• Taraflar›n iddia ve savunmalar›n›n özeti
• ‹lk derece mahkemesi karar›n›n özeti
• ‹leri sürülen istinaf sebepler
• Taraflar aras›nda uyuflmazl›k konusu olan veya olmayan hususlarla bunlara

iliflkin delillerin tart›flmas›, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vak›-
alarla bunlardan ç›kar›lan sonuç ve hukukî sebep

• Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi
• Karar›n verildi¤i tarih, baflkan ve üyeler ile zab›t kâtibinin imzalar›
• Gerekçeli karar›n yaz›ld›¤› tarih
Hükmün sonuç k›sm›nda, gerekçe tekrar edilmeden, taleplerden her biri hak-

k›nda verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tan›nan haklar›n, s›ra numaras›
alt›nda, flüphe ve tereddüt uyand›rmayacak flekilde aç›kça gösterilmesi gereklidir
(HMK m. 359, II).

Bölge adliye mahkemesince esas hakk›nda yap›lan inceleme sonucunda ne tür
kararlar verebilece¤i ise, Kanundaki çeflitli hükümlerin birlikte ele al›nmas›yla be-
lirlenebilir. Bölge adliye mahkemesi afla¤›daki kararlar› verebilir:

• ‹stinaf baflvurusunun esastan reddi karar›
• ‹lk derece mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas› ve dosyan›n gönderilmesi karar›
• ‹lk derece mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas› ve davan›n k›smen veya tama-

men kabulü karar› 
• ‹lk derece mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas› ve davan›n reddi karar›
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Tefhim: Mahkemece verilen
karar›n veya hükmün,
duruflmada haz›r bulunan
tarafa (taraflara) hâkim
taraf›ndan sözle
bildirilmesidir.



Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin karar›n› usûl ve esas yö-
nünden hukuka uygun bulursa, “istinaf baflvurusunun esastan reddine” ka-
rar verir (HMK m. 353, I, b, 1). Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesin-
de usûlüne uygun yarg›lama yap›ld›¤›, vak›a tespitlerinde eksiklik ve hata bulun-
mad›¤› ve maddî hukuk kurallar›n›n do¤ru uyguland›¤› sonucuna varm›flsa baflvu-
ruyu esastan reddeder. Bu karar ile ilk derece mahkemesi karar›n›n do¤ru oldu¤u
bölge adliye mahkemesince de teyit edilmifl olur. Baflvurunun esastan reddi kara-
r›, temyizdeki onama karar›na benzetilebilir. Özellikle, temyize tâbi olmayan böl-
ge adliye mahkemesi kararlar› bak›m›ndan bu benzerlik daha da belirginleflir. An-
cak, bu karar›n teknik anlamda bir onama karar› oldu¤u anlam›na gelmez. Zira,
bölge adliye mahkemesinin baflvurunun esastan reddi karar› temyize tâbi ise, ilk
derece mahkemesinin karar› kesinleflmez.

Bölge adliye mahkemesi, istinaf baflvurusunu hakl› bulursa, duruma göre fark-
l› kararlar verebilir. ‹lk derece mahkemesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
353, I, a, 1-6. bentlerinde düzenlenen a¤›r usûl hatalar›ndan (usûl hukukuna ilifl-
kin mutlak istinaf sebeplerinden) biri gerçekleflmiflse, bölge adliye mahkemesince
“ilk derece mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas› ve dosyan›n gönderilmesi
karar›” verilir. Gönderme karar› verilmesini gerektiren durumlar, esas hakk›nda
sa¤l›kl› ve eksiksiz bir inceleme yap›lmas›n› engelleyen, yarg›lamay› ve hükmü
ciddi derecede etkileyen usûl hatalar›d›r. Maddî hukuk kurallar›n›n yanl›fl uygulan-
mas› nedeniyle gönderme karar› verilemez. Bu karar temyizdeki bozma karar›na
benzetilebilirse de teknik anlamda bir bozma de¤ildir. 

‹stinaf baflvurusunun esastan hakl› bulunmas› durumunda bölge adliye mahke-
mesi “ilk derece mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas› ile davan›n k›smen ve-
ya tamamen kabulü” ya da “ilk derece mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas›
ve davan›n reddi” karar› verebilir. Kural olarak, baflvuruyu (ileri sürülen istinaf
sebeplerini) hakl› bulan bölge adliye mahkemesi, davan›n esas› hakk›nda bizzat
karar vermelidir (HMK m. 353, I, b, 2-3). Davan›n kabulü veya reddi kararlar› ile
ilk derece mahkemesinin hükmü k›smen veya tamamen de¤ifltirildi¤inden, bu tür
kararlara düzeltici kararlar da denilebilir. 

Belirtmeliyiz ki, taraflardan sadece biri istinafa baflvurmuflsa, ilk derece mahke-
mesinin karar›, bölge adliye mahkemesince istinaf talebinde bulunan taraf›n aley-
hine olacak flekilde de¤ifltirilemez. Bu ilke, aleyhe karar verme yasa¤› (reformatio
in peius) olarak adland›r›lmaktad›r. Buna göre, taraflardan yaln›zca biri istinafa
baflvurmuflsa, sadece istinaf baflvurusunun reddedilmesi riski ile karfl› karfl›ya olup,
o taraf›n durumunun daha da a¤›rlaflt›r›lmas› mümkün de¤ildir. 

Aleyhe karar verme yasa¤›, medenî usûl hukukunda geçerli olan tasarruf ilke-
sinin ve taleple ba¤l›l›k kural›n›n bir sonucudur. Zira, taraflardan biri istinafa bafl-
vurmufl, di¤eri kanun yoluna baflvurmak için talepte bulunmam›flsa, talepte bu-
lunmayan taraf›n ilk derece mahkemesinin karar›na raz› oldu¤u kabul edilmekte-
dir. Dolay›s›yla pasif kalan taraf›n lehine olacak flekilde, ilk derece mahkemesi-
nin karar›yla verilenden daha fazlas›na hükmedilmesi, taleple ba¤l›l›k ilkesiyle
ba¤daflmamaktad›r.

Bununla beraber, her iki taraf da istinafa baflvurmuflsa, aleyhe karar verme ya-
sa¤› uygulanmayaca¤›ndan, karar taraflardan birisinin aleyhine veya di¤erinin lehi-
ne olacak flekilde de¤ifltirilebilir. Ayr›ca resen araflt›rma ilkesinin uyguland›¤› dava-
larda aleyhe karar verme yasa¤› geçerli de¤ildir. Bu tür davalarda verilen kararla-
ra karfl› taraflardan yaln›z bir taraf istinafa baflvurmufl olsa dahi onun aleyhine ola-
cak flekilde karar verilebilir.
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Reformatio in peius: Aleyhe
kara verme yasa¤› olarak
adland›r›lan bu ilke, bir
mahkeme karar›n›n, kanun
yoluna baflvuran taraf›n
zarar›na olacak biçimde,
davaya bakan üst mahkeme
taraf›ndan resen
de¤ifltirilememesi, baflka bir
deyiflle kanun yoluna
baflvuran taraf›n
durumunun
kötülefltirilememesi
anlam›na gelir. 



(A)’n›n (B)’ye açt›¤› 10.000 liral›k tazminat davas›nda, ilk derece mahkemesi davay› k›s-
men kabul etmifl ve daval› (B)’yi 6.000 lira ödemeye mahkum etmifltir. Bu karara kars› sa-
dece davac› (A) istinaf yoluna baflvurur ve daval›n›n geri kalan 4.000 liraya mahkum edil-
mesini isterse, istinaf mahkemesi asl›nda davac›n›n tazminata hiç hak kazanmad›¤› gerek-
çesiyle davan›n esastan reddine karar verebilir mi?

‹stinaf kanun yolu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Akkaya, T. (2009). Medenî Usûl Huku-
kunda ‹stinaf, Ankara. 

TEMY‹Z

Temyize Tâbi Mahkeme Kararlar›
Türk hukukunda bölge adliye mahkemelerinin göreve bafllamas›yla birlikte, ilk dere-
ce mahkemelerince verilen nihai kararlara karfl›, kural olarak, öncelikle ve sadece is-
tinafa baflvurulabilecek, bölge adliye mahkemelerinin kararlar›na karfl› ise temyize gi-
dilecektir. Bu çerçevede, temyiz kural olarak bölge adliye mahkemelerinin kararlar›-
n›n incelenmesine yönelik bir kanun yolu olarak uygulanacakt›r. Ancak, bölge adliye
mahkemesi karar›n›n temyiz incelemesi üzerine Yarg›tay’›n bozma karar›, baflvuru-
nun bölge adliye mahkemesi taraf›ndan esastan reddi karar›na iliflkinse, bölge adliye
mahkemesi karar› kald›r›larak, dosya karar› veren ilk derece mahkemesine gönderi-
lece¤inden (HMK m. 373, I), bu durumda ilk derece mahkemesinin bozma karar›na
uyarak verdi¤i yeni karar aleyhine do¤rudan temyize gidilebilir (HMK m. 373, IV). 

Bölge adliye mahkemelerinin usûle ve esasa iliflkin olarak verdikleri tüm nihai
kararlar ile hakem kararlar›n›n iptali talebi üzerine verilen kararlar temyiz edilebi-
lir (HMK m. 361, I). Temyiz edilebilen mahkeme kararlar›, malvarl›¤›na iliflkin da-
valar ve malvarl›¤›na iliflkin olmayan davalar bak›m›ndan ayr› ayr› de¤erlendirilme-
lidir. Kural olarak, malvarl›¤›na iliflkin olmayan davalarda, bölge adliye mahkeme-
since verilen nihai kararlar temyiz edilebilir. Bununla beraber malvarl›¤› haklar›na
iliflkin davalar bak›m›ndan ise, belirli bir parasal s›n›r›n afl›lmas› flart› öngörülmüfl-
tür. Ayr›ca özel kanunlarda da temyize baflvuru hakk›n› s›n›rland›ran düzenleme-
ler sözkonusu olabilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesine göre, afla¤›daki kararlar
temyiz edilemez: 

• Miktar veya de¤eri yirmibeflbin Liray› (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara
iliflkin kararlar temyiz edilemez. Alaca¤›n tamam›n›n dava edilmifl olmas›
hâlinde, kararda as›l talebinin kabul edilmeyen bölümü yirmibeflbin Liray›
geçmeyen taraf›n temyiz hakk› yoktur. Alaca¤›n bir k›sm›n›n dava edilmifl
olmas› durumunda ise, yirmibeflbin Liral›k kesinlik s›n›r› alaca¤›n tamam›-
na göre belirlenir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda öngörülen parasal s›-
n›r genel hüküm olup, di¤er özel kanunlarda farkl› düzenlemeler bulunabi-
lir. Örne¤in, ‹fl Mahkemeleri Kanununa göre, bölge adliye mahkemesinin
miktar veya de¤eri beflbin liray› geçen davalar hakk›ndaki nihaî kararlar›na
karfl› temyiz yoluna baflvurulabilir (5521 s. l› ‹fl.MK m. 8, III).

• Hukuk Muhakemeleri Kanununun 4. maddesi ve di¤er özel kanunlardaki
hükümler uyar›nca, sulh hukuk mahkemesinin görevine girdi¤i belirtilen
davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez. 23/6/1965 tarihli ve 634 say›l› Kat
Mülkiyeti Kanunundan do¤up tafl›nmaz›n ayn›na iliflkin olan davalar hariç
tutuldu¤undan, bu davalarda verilen kararlar temyiz edilebilir.
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• Yarg› çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri aras›ndaki yetki ve gö-
rev uyuflmazl›klar›n› çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine iliflkin
kararlar temyiz edilemez. 

• Çekiflmesiz yarg› ifllerinde verilen kararlar temyiz edilemez. Hukuk Muhake-
meleri Kanununun 383. maddesine göre, aksine bir düzenleme bulunma-
d›kça, çekiflmesiz yarg› ifllerine de sulh hukuk mahkemesinde bak›l›r.

• Soyba¤›na iliflkin sonuçlar do¤uran davalar hariç olmak üzere, nüfus kay›t-
lar›n›n düzeltilmesine iliflkin davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez.

• Yarg› çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davay› görmeye
hukukî veya fiilî engellerinin ç›kmas› hâlinde, davan›n o yarg› çevresi için-
deki baflka bir mahkemeye nakline iliflkin kararlar temyiz edilemez.

• Geçici hukukî korumalar hakk›nda verilen kararlar temyiz edilemez. 
Bu çerçevede, yukar›da temyiz edilemeyece¤i belirtilen kararlara karfl› sadece

istinafa baflvurulabilir. Bölge adliye mahkemesinin istinaf incelemesi sonunda ve-
rece¤i karar kesin hüküm teflkil eder. 

Temyiz Sebepleri
Temyiz sebepleri, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371. maddesinde “bozma se-
bepleri” bafll›¤› alt›nda düzenlenmifltir. Bu hükme göre, Yarg›tay afla¤›daki sebep-
lerden birinin var olmas› durumunda bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin
karar›n› k›smen veya tamamen bozar:

• Hukukun veya taraflar aras›ndaki sözleflmenin yanl›fl uygulanmas› 
• Dava flartlar›na ayk›r›l›k
• Taraflar›n iddia ve savunmalar›n› ispat için dayand›klar› delillerin kanuni bir

sebep olmaks›z›n reddedilmesi
• Karara etki eden yarg›lama hatas› veya eksiklikleri bulunmas›
Temyiz (bozma) sebepleri de istinaftakine paralel biçimde, maddî hukuk ku-

rallar›na ayk›r›l›k (hukukî sorunun yanl›fl çözülmesi) ve usûl kurallar›na ayk›r›-
l›k (hatal› veya eksik yarg›lama yap›lmas›) olmak üzere ikiye ayr›labilir. Tabi isti-
naftan farkl› olarak, Yarg›tay sadece hukuka uygunluk denetimiyle s›n›rl› temyiz
incelemesi yapabilece¤inden, maddî sorun hakk›nda yanl›fl sonuca var›lmas› (va-
k›a tespitlerinin hatal› olmas›) bir temyiz sebebi olarak dikkate al›nmayacakt›r. Yar-
g›tay, ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin vak›a tespitleriyle ba¤l› olup, tes-
pit edilen vak›alarla s›n›rl› olarak hukuka uygunluk denetimi yapabilir.

Maddî hukuk kurallar›na ayk›r›l›k somut olayda uygulanmas› gereken maddî
hukuk kurallar›n›n veya irade serbestinin geçerli oldu¤u uyuflmazl›lar bak›m›ndan
taraflar aras›ndaki sözleflme hükümlerinin hiç uygulanmamas› veya yanl›fl uygu-
lanmas› fleklinde ortaya ç›kabilir. Hukuk kurallar›n›n hiç uygulanmamas›, hukuk
normunun tespitinde hata olup, bir hukuk normunun var olup olmad›¤› veya ge-
çerli olup olmad›¤› konusunda hata edilir. Örne¤in, yürürlükte olan bir kanun
maddesinin dikkate al›nmamas› ve somut olaya uygulanmamas› hukukun hiç uy-
gulanmamas› fleklinde ortaya ç›kar. Hukuk kural›n›n yanl›fl uygulanmas› ise, tespit
edilen vak›alara uygun olan hukuk kural›n›n uygulanmas›nda hatad›r. Hukuk ku-
ral›n›n yorumunda veya somut olaya altlanmas›nda hataya düflülmesi, hukukun
uygulanmas›nda hatad›r. 

Usûl kurallar›na ayk›r›l›k ise, bölge adliye mahkemesinin karar›n› etkileyen
usûli hatalar ve eksiklikler bulunmas› anlam›na gelir. Usûl kurallar›na ayk›r›l›k,
usûl hukukuna iliflkin mutlak temyiz sebepleri ve nispi temyiz sebepleri olarak iki
alt gruba ayr›labilir. 

188 Medenî  Usûl  Hukuku

Baflta Anayasa olmak üzere,
usûlüne göre onaylanarak iç
hukuk normu haline gelen
uluslararas› sözleflmeler,
kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler, kanunlar
ihtilaf› kurallar› gere¤ince
uygulanmas› gereken
yabanc› hukuk kurallar› ve
taraflar›n aras›ndaki
sözleflme hükümleri ile örf
ve adet kurallar› maddî
hukuku oluflturur.

Altlama (subsumsion)
hatas›: Her hukuk kural›
(normu) düzenledi¤i hukukî
durum, iliflki veya iflleme ait
belirli koflul vak›alar içerir.
Hukuk kural›n›n somut
olayda uygulanabilmesi,
kanunda genel ve soyut
biçimde düzenlenen bu
koflul vak›alar ile somut
olayda gerçekleflti¤i
mahkeme taraf›ndan tespit
edilen somut vak›alar›n
birbiriyle örtüflmesine
ba¤l›d›r. Hukuk kural›n›n
içeri¤inde belirtilen koflul
vak›alar somut olayda
gerçekleflmemifl olmas›na
ra¤men, o hukuk kural›n›n
uygulanmas› bir altlama
hatas›d›r. 



Mutlak temyiz sebepleri, bölge adliye mahkemesinin hükmünü etkileyip etkile-
medi¤ine bak›lmaks›z›n, bozma sebebi say›lan önemli ve a¤›r usûl hatalar›d›r. Bu
gruba giren usûl hatalar› Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371. maddesinde dü-
zenlenmifltir. Bu hükme göre, dava flartlar›na ayk›r›l›k bulunmas› (Bkz. yuk. “‹sti-
naf Sebepleri”) veya taraflardan birinin iddia ve savunmalar›n› ispat için dayand›¤›
delillerin kanuni bir sebep gösterilmeksizin reddedilmesi usûl hukukuna iliflkin
mutlak temyiz (bozma) sebepleridir. Mutlak temyiz sebepleri bu hükümde say›lan-
larla s›n›rl› de¤ildir. Örne¤in, temyiz edilen mahkeme karar›nda hiç gerekçe yaz›l-
mam›fl olmas› mutlak temyiz (bozma) sebebidir. 

Mutlak temyiz (bozma) sebeplerinin d›fl›nda kalan usûle ayk›r›l›klar ise nispi
temyiz (bozma) sebebidir. Bu tür usûl hatalar›ndan dolay› bölge adliye veya ilk de-
rece mahkemesi karar›n›n de¤ifltirilebilmesi için, sözkonusu usûli hatan›n (yarg›la-
ma hatas›n›n) mahkemenin karar›n› etkilemifl olmas› gereklidir. 

Yarg›tay, sadece hukuka uygunluk denetimi yapmak ve di¤er derecelerde ol-
du¤u gibi hukuk kurallar›n› resen uygulamakla görevli oldu¤undan, taraflarca ile-
ri sürülen temyiz sebepleri ile ba¤l› de¤ildir. Yüksek mahkeme, bölge adliye mah-
kemesinin karar›na etki eden herhangi bir maddî hukuka ayk›r›l›k veya usûli hata
tespit ederse bozma karar› vermelidir. 

Temyize Baflvuru

Temyize Baflvurabilecek Kifliler
Genel olarak, ilk derece mahkemesinde görülen davan›n taraflar› temyize baflvu-
rabilir. Taraflar›n temyize baflvurabilmeleri için hukukî yararlar› bulunmal›d›r. Hu-
kukî yarar›n mevcut olup olmad›¤›, taraf›n talep sonucu ile bölge adliye mahke-
mesinin hüküm sonucunun karfl›laflt›r›lmas› suretiyle belirlenir. Mahkemece aley-
hine karar verilmifl olan, baflka bir deyiflle talep sonucu k›smen veya tamamen red-
dedilen taraf, temyize tabi kararlar bak›m›ndan, baflvuru hakk›na sahiptir. 

Taraflar›n külli ve cüzi halefleri, kat›ld›¤› davalar bak›m›ndan Cumhuriyet sav-
c›s›, dava arkadafll›¤› hallerinde her bir ihtiyari dava arkadafl› veya mecburi dava
arkadafll›¤›nda birlikte hareket etmek kayd›yla mecburi dava arkadafllar›; davaya
müdahale halinde tarafla birlikte feri müdahil veya tek bafl›na asli müdahil bölge
adliye mahkemesinin karar›n› temyiz edebilir.

Temyiz ‹ncelemesini Yapmaya Yetkili Merci
Temyiz incelemesini yapmakla görevli yarg› merci Yarg›tay’d›r (YK. m. 1). Bölge
adliye mahkemesinin hukuk davalar›nda verilen kararlar›n›n temyiz incelemesini
Yarg›tay’›n ilgili hukuk daireleri yapar. Temyiz incelemesini yapan dairenin bozma
karar› vermesi üzerine, karar› veren bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mah-
kemesi direnme karar› verirse, bu kez temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulu ta-
raf›ndan yerine getirilir (HMK m. 373, V). Hukuk Genel Kurulu da bozma karar›
verirse, bu karara karfl› direnme karar› verilemez (HMK m. 373, VI).

Baflvuru fiekli
Temyiz baflvurusu dilekçeyle yap›l›r ve dilekçeye karfl› taraf›n say›s› kadar örnek
eklenir. Temyiz dilekçesinde bulunmas› gereken hususlar Kanunun 364. maddesi-
nin 2. f›kras›nda düzenlenmifltir. Buna göre, 

• Temyiz eden ile karfl› taraf›n davadaki s›fatlar›, ad›, soyad›, Türkiye Cumhu-
riyeti kimlik numaras› ve adresleri,

1898.  Ünite  -  Kanun Yol lar ›

Iura novit curia: Bu ilkeye
göre, hukuku hâkim uygular.
Hâkim hukuk kurallar›n›
bilmek ve somut
uyuflmazl›klara do¤ru
flekilde uygulamak
zorundad›r. Hâkim somut
olaya hangi kural›n›n
uygulanmas› gerekti¤ini
resen araflt›rmak ve
uygulamakla yükümlüdür
(HMK m. 33).



• Bunlar›n varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad›, soyad› ve adresleri,
• Temyiz edilen karar›n hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden ve-

rilmifl oldu¤u, tarihi ve say›s›,
• Yarg›tay’›n bozma karar› üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahke-

mesince verilen yeni karar›n veya direnme karar›na karfl› temyizde direnme
karar›n›n, hangi mahkemeye ait oldu¤u, tarihi ve say›s›, 

• ‹lam›n temyiz edene tebli¤ edildi¤i tarih,
• Karar›n özeti,
• Temyiz sebepleri ve gerekçesi,
• Duruflma istenmesi hâlinde bu istek,
• Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzas› baflvuru di-

lekçesinde yer almal›d›r.
‹stinaftan farkl› olarak, temyiz dilekçesinde temyiz sebepleri ve gerekçesinin

gösterilmesi hususu önemlidir, ancak flart de¤ildir. Zira, Yarg›tay taraflarca ileri sü-
rülen temyiz sebepleriyle ba¤l› ve s›n›rl› de¤ildir. Bu nedenle, temyiz edenin kim-
li¤i ve imzas›yla temyiz olunan karar› yeteri kadar belli edecek kay›tlar› tafl›mas›
hâlinde, temyiz sebepleri ve di¤er flartlar bulunmasa bile dilekçe reddolunmay›p
temyiz incelemesi yap›l›r (HMK m. 364, III). 

Temyiz dilekçesi, karar› veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya
Yarg›tay’›n bozmas› üzerine dosya ilk derece mahkemesine gönderilmiflse, hüküm
veren ilk derece mahkemesine yahut temyize baflvuran›n bulundu¤u yer bölge ad-
liye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir (HMK m.
365, I). temyiz baflvurusu temyiz defterine kaydedilerek, baflvuruda bulunana üc-
retsiz bir al›nd› belgesi verilir (HMK m. 365, II ve III).

Baflvuru Süresi
Genel olarak temyize baflvuru süresi bir ayd›r. Ancak baz› özel kanunlarda farkl›
temyiz süreleri öngörülmüfl olabilir. Örne¤in, ‹fl Mahkemeleri Kanununa göre, Böl-
ge adliye mahkemesinin temyize tâbi nihaî kararlar›na karfl› sekiz gün içinde tem-
yiz yoluna baflvurulabilir (5521 s. l› ‹fl. MK m. 8, III). 

Temyiz süresi, bölge adliye mahkemesi veya hakem kararlar›n›n iptali talebi
üzerine verilen mahkeme kararlar›n›n usûlen taraflardan her birine tebli¤iyle iflle-
meye bafllar (HMK m. 361, I). 

Temyiz süresini geçiren taraf, elde olmayan sebeplerle süreyi geçirdi¤ini ispat
ederek eski hale getirme yoluna baflvurabilece¤i gibi (HMK m. 95 vd.), kat›lma yo-
luyla temyiz baflvurusu da yapabilir (HMK m. 366; m. 348, I). 

Kat›lma yoluyla temyizde, baflvuru hakk› bulunmayan veya baflvuru süresini
geçirmifl olan taraf, di¤er taraf›n temyize baflvurmas› halinde, iki haftal›k süre için-
de verece¤i cevap dilekçesi ile temyize baflvurabilir. Ancak kat›lma yoluyla temyiz
as›l temyiz baflvurusuna ba¤›ml› oldu¤undan, as›l temyiz yoluna baflvuran, bu ta-
lebinden feragat eder veya talebi Yarg›tayca esasa girilmeden reddedilirse, kat›lma
yolu ile baflvuran›n talebi de reddedilir (HMK m. 348, II).

Temyiz Baflvurusunun ‹craya Etkisi
Kural olarak temyize baflvurulmas›, ilk derece veya bölge adliye mahkemesi karar›-
n›n (ilâm›n) icras›n› durdurmaz. Bununla beraber ‹cra ve ‹flâs Kanununun 36. mad-
desinde düzenlenen icran›n geri b›rak›lmas› yoluna baflvurarak, gösterilecek temi-
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nat karfl›l›¤›nda, kanun yolu incelemesi sonuçlan›ncaya kadar, icran›n durdurulma-
s›n› sa¤lanabilir. Ancak, nafaka ödenmesine iliflkin mahkeme kararlar›n›n icras›, ic-
ran›n geri b›rak›lmas› yoluyla dahi durdurulamaz (HMK m. 367, I; ‹‹K m. 36).

Baz› mahkeme kararlar› ise ancak kesinleflmelerinden sonra icra edilebilir. Ka-
nuna göre, kifliler hukuku, aile hukuku ve tafl›nmaz mal ile ilgili aynî haklara ilifl-
kin kararlar kesinleflmedikçe icra edilemez (HMK m. 367, II). Bu tür kararlar en er-
ken, taraflarca istinafa baflvurulmamas› halinde, iki haftal›k istinaf süresinin sona
ermesiyle icra edilebilirler. 

Temyize Baflvuru Hakk›ndan Feragat
Medenî usûl hukukundaki tasarruf ilkesinin bir sonucu olarak, taraflar bölge adli-
ye mahkemesi karar›n›n kendilerine tebli¤inden sonra istinafa baflvuru hakk›ndan
feragat edebilirler (HMK m. 366; m. 349, I). Baflka bir deyiflle, taraflar ilâm kendi-
lerine tebli¤ edilmeden önce baflvuru hakk›ndan feragat edemezler. 

Baflvuru hakk›ndan, baflvuru yap›ld›ktan sonra ancak henüz dosya Yarg›tay’a
gönderilmeden önce veya baflvuru yap›l›p dosya Yarg›tay’a gönderildikten sonra
feragat edilebilir. ‹lk ihtimalde, dosya Yarg›tay’a gönderilmeden karar› veren böl-
ge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi taraf›ndan (HMK m. 373, I ve
IV’de öngörülen hallerde) baflvurunun reddine karar verilir. Dosya Yarg›tay’a gön-
derilmifl ve henüz karara ba¤lanmam›flsa, bu kez Yarg›tay, feragat nedeniyle bafl-
vurunun reddine karar verir (HMK m. 349, II).

Feragat, taraf›n mahkemeye yöneltece¤i tek tarafl› ve aç›k bir beyanla gerçek-
leflir. Feragatin sonuç do¤urabilmesi için karfl› taraf›n veya mahkemenin r›zas›
aranmaz. Baflvuru hakk›ndan feragat dilekçesi, dosya henüz Yarg›tay’a gönderil-
memiflse bölge adliye mahkemesine veya ilk derece mahkemesine verilmeli; dos-
ya Yarg›tay’da ise incelemeyi yürüten hukuk dairesine gönderilmelidir. 

Temyiz ‹ncelemesi
Temyiz dört temel aflamaya ayr›larak incelenebilir. Bunlar s›ras›yla dilekçelerin ve-
rilmesi, ön inceleme, inceleme ve karar aflamas›d›r. Dilekçelerin verilmesi aflama-
s› bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi önünde cereyan etmesine
karfl›l›k, di¤er aflamalar›n tümü Yarg›tay’da gerçekleflir. Yukar›da dilekçeler afla-
mas› aç›kland›¤›ndan, afla¤›da s›ras›yla ön inceleme, inceleme ve karar aflamalar›
incelenmifltir.

Ön ‹nceleme
Hukuk Muhakemeleri Kanununun, bölge adliye mahkemesindeki ön inceleme
aflamas›na iliflkin 352. maddesi, k›yasen temyizde de uygulan›r. Ön incelemede,
temyiz talebinin esas› hakk›nda inceleme yap›lmas›n› ve karar verilmesini engelle-
yen usûli bir eksiklik olup olmad›¤› incelenir. 

Ön incelemede, incelemenin baflka bir dairece yap›lmas›n›n gerekti¤i, karar›n
kesin oldu¤u, baflvurunun süresi içinde yap›lmad›¤›, baflvuru flartlar›n›n yerine ge-
tirilmedi¤i tespit edilirse, Yarg›tayca gerekli karar verilmelidir (2797 s. l› YK m. 40,
III ve IV). 

Ön inceleme dosya üzerinden yap›l›r ve esas hakk›nda inceleme yap›lmas›n›
engelleyen bir eksiklik olup olmad›¤› resen incelenir. 

1918.  Ünite  -  Kanun Yol lar ›

Aynî hak: Bir eflya üzerinde
sözkonusu olan, sahibine
eflya üzerinde do¤rudan
do¤ruya hâkimiyet sa¤layan,
eflya üzerinde sa¤lad›¤›
hâkimiyet dolay›s›yla
herkese karfl› ileri
sürülebilen mutlak bir
hakt›r. Örne¤in mülkiyet,
irtifak, rehin ve tafl›nmaz
yükü aynî haklardand›r.



Ön incelemede esasa girilmesini engelleyen usûli bir eksiklik tespit edildi¤inde
nas›l karar verilmesi gerekti¤i Kanunda belirtilmemifltir. Bu nedenle, sözkonusu
usûli eksikli¤in türüne göre baflvurunun usûle iliflkin bir kararla reddine, dosyan›n
ilgili daireye gönderilmesine veya baflvurunun yap›lmam›fl say›lmas›na olmak üze-
re üç flekilde karar verilebilir. Kesinleflmifl bir bölge adliye mahkemesi veya ilk de-
rece mahkemesi karar›na karfl› baflvuru yap›lm›fl yahut baflvuru süresi içinde yap›l-
mam›flsa baflvurunun reddine karar verilir. ‹ncelemenin farkl› bir Yarg›tay dairesi
taraf›ndan yap›lmas› gerekiyorsa, dosyan›n resen ilgili daireye gönderilmesine ka-
rar verilir. Temyiz baflvurusu yap›l›rken harç ve giderler eksik yat›r›lm›fl ve mahke-
mece verilen süre içinde tamamlanmam›flsa, baflvurunun yap›lmam›fl say›lmas›na
karar verilmelidir. 

Ön inceleme sonunda bir eksiklik tespit edilirse, bu dosyalar öncelikle incele-
nerek karara ba¤lan›r (2797 s. l› YK m. 40, IV). Temyiz baflvurusu ön incelemede
reddedilir veya baflvurunun yap›lmam›fl say›lmas›na karar verilirse, bu karara kar-
fl› temyiz yoluna baflvurulamaz. Eksiklik bulunmad›¤› anlafl›l›rsa baflvurunun esas›
hakk›nda inceleme yap›l›r.

Esastan ‹nceleme
Bu aflamada sadece, bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi karar›-
n›n hukuka ve varsa taraflar aras›ndaki sözleflmeye uygun olup olmad›¤› incelenir.
Yarg›tay ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin vak›a tespitleri ile ba¤l› oldu-
¤undan, vak›a tespitlerinin do¤ru olup olmad›¤› konusunda inceleme yapamaz ve
kural olarak davan›n esas› hakk›nda karar veremez.

Yarg›tay, temyiz incelemesini taraflar›n ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle ba¤-
l› olmaks›z›n yürütür. Bu nedenle kararda, taraflarca ileri sürülenler d›fl›nda, baflka
bir hukuka (maddî hukuka veya usûl hukukuna) ayk›r›l›k olup olmad›¤›n› resen
inceleyebilir (HMK m. 369, I).

Temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden yap›l›r. Ancak, Kanunda belir-
tilen baz› davalarda taraflardan birinin talebi üzerine veya bunlar›n d›fl›nda kalan
davalarda, bilgi almak üzere resen duruflma yap›lmas›na karar verilebilir (HMK m.
369, II ve IV). Tüzel kiflili¤in feshine veya genel kurul kararlar›n›n iptaline, evlen-
menin butlan›na veya iptaline, boflanma veya ayr›l›¤a, velayete, soyba¤›na ve k›-
s›tlamaya iliflkin davalarla miktar veya de¤eri altm›flbin Liray› (6217 s. l› K. ile de-
¤iflik HMK m. 369, II, c. 1) aflan alacak ve ay›n davalar›nda taraflardan biri temyiz
veya cevap dilekçesinde duruflma yap›lmas›n› talep etmiflse duruflma yap›l›r. Yar-
g›tay dairesi duruflma için bir gün belirleyerek taraflara davetiye gönderir. Tebli¤
tarihi ile duruflma günü aras›nda en az iki hafta bulunmal›d›r; ancak, taraflar du-
ruflmaya gelmifllerse bu süreye uyulup uyulmad›¤›na bak›lmaz. Duruflma yap›lan
hallerde, bir veya her iki taraf duruflmaya gelmese dahi, Yarg›tay dosya üzerinden
inceleme yaparak karar›n› verir (HMK m. 369). 

Duruflma talebinin kabul edilebilmesi için, duruflma talep eden taraf›n tebligat
ve duruflma giderini yat›rmas› gerekir. Tebligat gideri yat›r›lmazsa duruflma yap›l-
maz. Duruflma giderinin eksik ödenmifl oldu¤u anlafl›l›rsa, daire baflkan› taraf›ndan
verilecek bir haftal›k kesin süre içinde tamamlanmas›, aksi hâlde duruflma talebin-
den vazgeçilmifl say›laca¤›, talepte bulunana yaz›l› olarak bildirilir. Verilen kesin
süre içinde gider yat›r›lmazsa temyiz incelemesi dosya üzerinden yap›l›r.
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Maddî hasarl› bir trafik kazas›nda zarar gören arac›n sahibi (A) taraf›ndan kusurlu bulu-
nan (B) aleyhine 80.000 liral›k maddî tazminat davas› aç›lm›flt›r. ‹lk derece mahkemesi bi-
lirkifli taraf›ndan yap›lan teknik incelemenin sonucuna göre davay› k›smen kabul ederek,
daval›n›n 60.000 lira ödemesine karar vermifltir. Her iki taraf da istinaf yoluna baflvurmufl,
ancak bölge adliye mahkemesi istinaf taleplerini reddederek ilk derece mahkemesinin ka-
rar›na kat›lm›flt›r. Bunun üzerinde daval› (B) temyiz yoluna baflvurarak, ilk derece ve böl-
ge adliye mahkemesi kararlar›na esas al›nan bilirkifli raporundaki kusur oranlar›n›n ve
zarar hesab›n›n yanl›fl oldu¤unu ileri sürmüfltür. Temyiz incelemesini yapan Yarg›tay da-
iresi bölge adliye mahkemesinin karar›n›, zarar miktar›n›n yanl›fl hesapland›¤› gerekçe-
siyle bozabilir mi?

Karar (Onama, De¤ifltirerek ve Düzelterek Onama ve Bozma Karar›)
Esasa iliflkin temyiz incelemesi sonunda kural olarak onama, düzelterek onama ve
bozma olmak üzere üç tür karar verilebilir. 

Yarg›tay temyiz incelemesine konu olan karar›n hukuka ve usûle uygun oldu-
¤u kan›s›ndaysa onama karar› verir. Onama karar›nda, karar›n hukuka uygun-
luk gerekçeleri gösterilmelidir (HMK m. 370, I). 

Baz› durumlarda ise bölge adliye mahkemesi veya ilk derece yarg›lamas›nda
veya karar›nda hata bulunsa, baflka bir deyiflle karar›n bozulmas› gerekli olsa bile,
bu hata bozmay› gerektirecek derecede önemli de¤ilse veya sözkonusu hata veya
eksiklik tahkikata gerek olmaks›z›n Yarg›tayca tamamlanabilecekse de¤ifltirerek
ve düzelterek onama karar› verilmesi de mümkündür. De¤ifltirerek ve düzelte-
rek onama karar› üç durumda verilebilir:

• Temyiz olunan karar›n, kanunun olaya uygulanmas›nda hata edilmifl olma-
s›ndan dolay› bozulmas› gerekli ve kanuna uymayan husus hakk›nda yeni-
den yarg›lama yap›lmas›na ihtiyaç yoksa, 

• Taraflar›n kimliklerine ait yanl›fll›klarla, yaz›, hesap veya di¤er aç›k ifade
yanl›fll›klar› sözkonusu ise, 

• Karar, usûle ve kanuna uygun olmas›na ra¤men, gösterilen gerekçe do¤ru
de¤ilse, Yarg›tay karar› de¤ifltirerek ve düzelterek onayabilir.

Onama veya de¤ifltirerek ve düzelterek onama karar› ile, bölge adliye veya ilk
derece mahkemesinin karar› fleklî anlamda kesinleflir. Bu karara karfl›, art›k baflka
bir ola¤an kanun yoluna baflvurulmas› mümkün de¤ildir. 

Yarg›tay temyize konu mahkeme karar›n›n hukuka ve usûle ayk›r› oldu¤u ka-
n›s›ndaysa (Bkz. yuk. “Temyiz Sebepleri”) k›smen veya tamamen bozma karar› ve-
rir. Yarg›tay, bölge adliye mahkemesinden farkl› olarak, davan›n esas› hakk›nda
tahkikat yapamaz ve karar veremez, sadece bozma karar› vererek dosyan›n yeni-
den incelenmek üzere ilgili bölge adliye veya ilk derece mahkemesine gönderil-
mesine karar verir. 

Taraflardan sadece biri temyize baflvurmuflsa, temyiz eden taraf›n aleyhine ola-
cak flekilde bozma karar› verilemez. Bu ilke, aleyhe karar verme (aleyhe bozma)
yasa¤› olarak adland›r›lmaktad›r. Her iki taraf da temyize baflvurmuflsa, yasak uy-
gulanmayaca¤›ndan, karar temyiz eden taraflardan biri aleyhine bozulabilir, Aley-
he karar verme yasa¤›, medenî usûl hukukunda geçerli olan tasarruf ilkesi ve ta-
leple ba¤l›l›k kural›n›n bir sonucudur. Aleyhe karar verme yasa¤› resen araflt›rma
ilkesinin uyguland›¤› davalarda geçerli olmay›p, taraf›n üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri davalarda uygulan›r. 
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Bozma karar›, baflvurunun bölge adliye mahkemesi taraf›ndan esastan reddi
karar›na iliflkinse, bölge adliye mahkemesi karar› kald›r›larak, dosya karar› veren
ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek di¤er bir ilk derece mahkemesine,
karar›n bir örne¤i de bölge adliye mahkemesine gönderilir (HMK m. 373, I). Buna
karfl›l›k bozma karar›, bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas
hakk›nda verdi¤i karara iliflkinse, dosya, karar› veren bölge adliye mahkemesi ve-
ya uygun görülen di¤er bir bölge adliye mahkemesine gönderilir (HMK m. 373, II). 

Yarg›tay’›n bozma ve onama kararlar›, mahkeme yaz› iflleri müdürü taraf›ndan
derhal taraflara tebli¤ edilir (HMK m. 372, I). Bölge adliye mahkemesi veya ilk de-
rece mahkemesi, 344. madde uyar›nca peflin al›nm›fl gideri kullanarak, kendili¤in-
den taraflar› duruflmaya davet edip dinledikten sonra, Yarg›tay’›n bozma karar›na
uyulup uyulmayaca¤›na karar verir (HMK m. 373, III). Bölge adliye mahkemesi ve-
ya ilk derece mahkemesi, Yarg›tay’›n bozma karar›na uymak zorunda de¤ildir, ka-
rar›nda direnmesi mümkündür. Ancak davan›n her iki taraf› bozmaya uyulmas›n›
talep ederse, mahkeme bozmaya uymak zorundad›r. 

Bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi, bozmaya uyduktan son-
ra bu karar›ndan dönemez. Zira, bu durumda hüküm lehine bozulan taraf›n yara-
r›na usûli kazan›lm›fl hak do¤du¤u kabul edilmektedir. Buna göre, bozma karar›-
na uyan mahkeme, incelemesini bozma sebepleri kapsam›nda yürüterek yeniden
esas hakk›nda vermelidir. 

Ayr›ca temyiz incelemesinde bozma karar› d›fl›nda b›rak›lan hususlar da usûli
kazan›lm›fl hak say›lmaktad›r. Zira, bozma sebepleri d›fl›nda kalan hususlar kesin-
leflmektedir. Kesinleflen hüküm k›s›mlar› hakk›nda ise tekrar inceleme yap›lmas›
mümkün de¤ildir. 

Bozma karar› üzerine, dosya ilk derece mahkemesine gönderilmifl ve ilk dere-
ce mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verilmiflse, bu karara karfl› do¤ru-
dan temyiz yoluna baflvurulabilir (HMK m. 373, IV). ‹lk derece mahkemesinin ka-
rar› daha önce bölge adliye mahkemesince do¤ru bulundu¤undan ve bölge adliye
mahkemesinin, bozmaya uyma üzerine verilecek yeni karar› yanl›fl bulma olas›l›¤›
çok yüksek oldu¤undan, çeliflkili kararlar verilmesini önlemek amac›yla do¤rudan
temyize baflvuru imkân› tan›nm›flt›r. 

‹lk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi karar›nda direnirse, bu ka-
rar›n temyiz edilmesi durumunda, inceleme Yarg›tay Hukuk Genel Kurulunca ya-
p›l›r (HMK m. 373, V). Hukuk Genel Kurulunun verdi¤i karara uymak zorunludur. 

BÖLGE ADL‹YE MAHKEMELER‹ GÖREVE
BAfiLAYINCAYA KADAR KANUN YOLU
BAfiVURULARINA UYGULANACAK KANUN
HÜKÜMLER‹
6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlü¤e girmifl
oldu¤undan, usûl hukukunun di¤er konular› gibi “kanun yollar›” konusu da yeni
Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre incelenmifltir. Ancak, 31.03.2011 tarih ve
6217 say›l› Yarg› Hizmetlerinin H›zland›r›lmas› Amac›yla Baz› Kanunlarda De¤iflik-
lik Yap›lmas›na Dair Kanunun 30. maddesiyle, 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri
Kanununa eklenen geçici 3. maddeye göre, 26/9/2004 tarihli ve 5235 say›l› Adli
Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve
Yetkileri Hakk›nda Kanunun geçici 2. maddesi uyar›nca bölge adliye mahkemele-
rinin Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve bafllama tarihine kadar, 1086 say›l› Ka-
nunun temyize iliflkin yürürlükteki hükümleri uygulanmaya devam edilecektir
(HMK Geçici Madde 3). 6217 say›l› Kanun sadece temyize iliflkin hükümlerin uy-
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gulanaca¤›n› belirtmiflse de temyizin devam› niteli¤inde olan karar düzeltme yolu-
na iliflkin hükümlerde uygulanacakt›r. 

Bölge adliye mahkemelerinin göreve bafllama tarihinden önce aleyhine temyiz
yoluna baflvurulmufl olan kararlar bak›m›ndan ise, kesinleflinceye kadar 1086 say›-
l› Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 say›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklikten önceki
427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmas›na devam olunur (6217 s. l› K. m.
30, II). Buna göre, bölge adliye mahkemeleri göreve bafllad›ktan sonra, ilk derece
mahkemelerinin kararlar›na karfl› istinafa baflvurulabilecek olmas›na ra¤men, göre-
ve bafllama tarihinden önceki bir tarihte temyiz edilen ilk derece mahkemesi ka-
rarlar› bak›m›ndan, sadece temyiz ve karar düzeltme incelemesi yap›labilecek,
Yarg›tay’daki dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilmeyecektir. Dolay›s›y-
la, bir müddet, hem 1086 say›l› Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun temyiz ve
karar düzeltmeye iliflkin hükümleri hem de 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunun istinaf ve temyize iliflkin yeni hükümleri ayn› anda uygulanacakt›r.

Eskiflehir 2. Aile Mahkemesi, ortak konutu terk nedeniyle aç›lan boflanma davas›nda, da-
vac› efli hakl› bularak, 15 Ekim 2011 tarihli oturumda tahkikat› sona erdirerek efllerin bo-
flanmalar›na, müflterek çocuklar›n›n velayetinin ise davac› efle b›rak›lmas›na karar vermifl-
tir. Çocu¤unun velayetinin davac› tarafa b›rak›lmas›n› do¤ru bulmayan daval› efl bu karara
karfl› hangi kanun yoluna baflvurabilir?

YARGILAMANIN ‹ADES‹

Genel Olarak
Mahkemelerce verilen kararlar›n kesinleflmesinden sonra, taraflar›, konusu ve se-
bebi ayn› olan yeni bir dava aç›lamayacak, karar hiçbir merci ve hatta karar› veren
mahkeme taraf›ndan dahi de¤ifltirilemeyecektir. “Kesin hüküm” etkisi de denilen
bu sonucu mutlak ve istisnas›z biçimde kabul etmek, subjektif haklar›n gerçeklefl-
tirilmesi, gerçe¤in bulunmas›, uyuflmazl›klar›n hukuka uygun olarak çözülmesi gi-
bi usûli amaçlar›n gerçeklefltirilmesini engelleyebilir. Bu nedenle hukuk sistemleri
a¤›r ve ciddi yarg›lama hatalar› nedeniyle verilen yanl›fl kararlar›n davan›n yeniden
görülmesi suretiyle iptal edilmesi ve esasa iliflkin yeni bir karar verilebilmesini sa¤-
layabilmek için yarg›laman›n iadesi ve benzeri kurumlar› ihdas etmifltir. Yarg›lama-
n›n iadesi hukuk devleti ilkesinin ve hukuka güvenin gerçeklefltirilmesinin önem-
li araçlar›ndan birisidir. 

Yarg›laman›n iadesi, yukar›da aç›kland›¤› üzere, aktar›c› ve erteleyici etkiye sa-
hip olmad›¤›ndan, dar ve teknik anlamda bir “kanun yolu” de¤ildir. Yarg›laman›n
iadesi, “de¤ifliklik davas›” gibi kesin hükmün istisnalar› aras›nda yer alan bir “hu-
kukî çaredir”. Kanun koyucu, yarg›laman›n iadesi yolunu kanun yollar› bafll›¤› al-
t›nda düzenlemiflse de münferit hükümlerde (HMK m. 379, II; m. 381, c. 1) yarg›-
laman›n iadesini bir “dava” olarak kabul etti¤ini de ifade etmifltir. 

Bir mahkeme karar›na karfl› yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurulabilmesi için,
bu karar›n davan›n esas›na iliflkin ve maddî anlamda kesin hüküm oluflturmaya el-
veriflli nihai bir karar olmas› gerekir. Ayr›ca, sözkonusu hükmün ola¤an kanun yol-
lar›na (istinaf veya temyiz) baflvurulmam›fl olmas› veya ola¤an kanun yolu incele-
melerinden geçerek kesinleflmifl (fleklî anlamda kesinlik) olmas› gerekir. Bu ba¤-
lamda, yarg›laman›n iadesi, kesin hüküm teflkil eden karara karfl› talep edilebilir. 

Ancak kesin hüküm sonucunu do¤urmayan çekiflmesiz yarg› ifllerinde verilen
kararlar ile icra mahkemesinin kesin hüküm teflkil etmeyen kararlar›na karfl› yarg›-
laman›n iadesi yoluna baflvurulamaz. ‹halenin feshi ve istihkak davas› hakk›nda
verilen icra mahkemesi kararlar› ise yarg›laman›n iadesine konu olabilir. 
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Karar düzeltme: Yarg›tay
dairelerince temyiz
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kanunda belirtilen
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düzeltilmesini sa¤layan bir
baflvuru yoludur. Karar
düzeltme, Türk hukukunda
daha önce istinaf yolunun
bulunmamas› nedeniyle
oluflan aç›¤› farkl› bir
biçimde kapatmak amac›yla
öngörülmüfl bir baflvuru yolu
olup, bölge adliye
mahkemelerinin göreve
bafllamas›yla yürürlükten
kalkacakt›r.
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Yarg›laman›n iadesi yoluna, iade talebine konu olan karar›n verildi¤i davan›n
taraflar› baflvurabilir. Ayr›ca, davan›n taraflar›ndan birisinin alacakl›lar› veya aley-
hine hüküm verilen taraf›n yerine geçenler de borçlular› veya yerine geçmifl olduk-
lar› kimselerin aralar›nda anlaflarak, kendilerine karfl› hile yapmalar› nedeniyle
hükmün iptalini talebiyle yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurabilirler (HMK m. 376). 

Yarg›laman›n ‹adesi Sebepleri
Yarg›laman›n iadesi sebepleri, genel olarak, hükmün do¤rulu¤unu etkiledi¤ine
mutlak gözüyle bak›lan a¤›r yarg›lama hatalar› olarak kabul edilir. Ancak, yarg›la-
man›n iadesi sebepleri Hukuk Muhakemeleri Kanununda tahdîdî (s›n›rlay›c›) flekil-
de say›lm›fl olup (HMK m. 375), Kanunda belirtilmeyen bir nedene dayanarak bu
yola baflvurulamaz ve k›yas yoluyla yarg›laman›n iadesi sebepleri geniflletilemez.

• Mahkemenin kanuna uygun olarak teflekkül etmemifl olmas›. Somut olayda
karar veren mahkeme Kanunlarda öngörülen flekilde oluflturulmam›flsa, bu
mahkemenin karar›na karfl› yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurulabilir (HMK
m. 375, I, a). 

• Davaya bakmas› yasak olan veya hakk›ndaki ret talebi kesin olarak kabul
edilen hâkimin karar vermifl olmas› (HMK m. 375, I, b). Hâkim hakk›nda ya-
sakl›l›k nedenlerinden birinin bulunmas› tek bafl›na yarg›laman›n iadesi için
yeterlidir. Ancak, hakk›nda ret sebebi bulunan bir hâkimin karar vermifl ol-
mas› nedeniyle yarg›laman›n iadesi talebinin kabul edilebilmesi için, taraf-
larca süresi içinde ret talebinde bulunulmufl ve bu talebi inceleyen merci ta-
raf›ndan hâkimin reddi talebinin kesin olarak kabul edilmifl olmas› gerekir. 

• Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davan›n görülmüfl ve ka-
rara ba¤lanm›fl olmas› (HMK m. 375, I, c). Bu durum kanuni ve iradi temsil-
ciler bak›m›ndan geçerlidir. Bununla beraber dava ehliyeti olmayan bir kifli-
nin, kanuni temsilcisi olmadan kat›ld›¤› davada verilen kararlar için de yar-
g›lanan›n iadesi talep edilebilir. Bu bende dayanarak sadece yetkili vekil ve-
ya temsilci taraf›ndan usûlüne uygun olarak temsil edilmeyen taraf yararla-
nabilir. Buna karfl›l›k, bu durum aleyhine olmayan di¤er taraf›n, yarg›lama-
n›n iadesini talep etmekte hukukî yarar› bulunmamaktad›r. 

• Yarg›lama s›ras›nda elde edilemeyen bir belgenin karar›n verilmesinden
sonra ele geçirilmifl olmas› (HMK m. 375, I, ç). Bu bende dayanarak yarg›-
laman›n iadesi yoluna baflvurabilmek için, sözkonusu belgenin hükmü etki-
leyecek nitelikte olmas› ve davan›n görüldü¤ü s›rada mevcut olmas›na ra¤-
men, mücbir sebep veya lehine hüküm verilen taraf›n eylemi nedeniyle el-
de edilememifl olmas› ve hüküm verildikten sonra ele geçirilmifl olmas› ge-
rekir. Belge yaz›l› olabilece¤i gibi foto¤raf, çizim gibi di¤er dokümanlar da
belge alarak kabul edilmelidir. Bu bent hüküm verilmesinden sonra, bilim
ve teknik alan›nda meydana gelen geliflmelere ba¤l› olarak ortaya ç›kan ye-
ni belgelerin var olmas› halinde de uygulanmal›d›r. Zira, bilim ve teknik ala-
n›ndaki yetersizlikler nedeniyle sözkonusu belgenin daha önce elde edile-
memesi bir mücbir sebep say›lmal›d›r. Örne¤in, hükmün verildi¤i tarihte
DNA incelemesi yap›lmas› mümkün de¤ilken, daha sonraki bir tarihte DNA
verilerini incelemeye imkân veren bilimsel geliflmeler olmuflsa, yarg›lama-
n›n iadesi talep edilebilmelidir. 

• Karara esas al›nan senedin sahteli¤ine karar verilmifl veya senedin sahte ol-
du¤unun mahkeme veya resmî makam önünde ikrar edilmifl olmas› (HMK
m. 375, I, d). Sahtelik nedeniyle yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurabilmek
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için, senedin sahte oldu¤unun mahkeme veya di¤er bir resmi makam önün-
de ikrar edilmifl olmas› ya da mahkemece senedin sahteli¤ine karar verilmifl
olmas› gerekir. Mahkemece sahtelik karar› verilmesi halinde, bunun yarg›la-
man›n iadesine konu olan karar›n verildi¤i davan›n görüldü¤ü s›rada veya
bu davada hüküm verildikten sonra gerçekleflmesi bak›m›ndan bir farkl›l›k
yoktur.

• ‹fadesi karara esas al›nan tan›¤›n, karardan sonra yalan tan›kl›k yapt›¤›n›n
sabit olmas› (HMK m. 375, I, e). Bu nedenle yarg›laman›n iadesinin talep
edilebilmesi için, yalan tan›kl›¤›n kesinleflmifl bir ceza mahkûmiyet karar› ile
belirlenmifl olmas› gerekir. Ancak, delil yoklu¤undan baflka bir sebeple, ce-
za kovuflturmas›na bafllanamam›fl veya mahkûmiyet karar› verilememifl ise
ceza mahkemesi karar› aranmaz. Bu takdirde dayan›lan yarg›laman›n iadesi
sebebinin, yarg›laman›n iadesi davas›nda öncelikle ispat edilmesi gerekir.

• Bilirkifli veya tercüman›n kasten gerçe¤e ayk›r› beyanda bulundu¤unun sa-
bit olmas› (HMK m. 375, I, f). Bu hükmün uygulanabilmesi için bilirkiflinin
kasten gerçe¤e ayk›r› rapor vermifl olmas› gerekir. Tecrübesizlik veya bilgi-
sizlik nedeniyle gerçe¤e ayk›r› rapor verilmesi yarg›laman›n iadesi sebebi
teflkil etmez.. Ayr›ca, yarg›laman›n iadesinin talep edilebilmesi için, bilirkifli-
nin veya tercüman›n hükme esas al›nan husus hakk›nda gerçe¤e ayk›r› be-
yanda bulundu¤unun kesinleflmifl bir ceza mahkûmiyet karar› ile belirlen-
mifl olmas› gerekir. Ancak, tan›kl›kta oldu¤u gibi ceza mahkemesi karar›
aranmayan durumlarda, yarg›laman›n iadesi sebebinin, yarg›laman›n iadesi
davas›nda öncelikle ispat edilmesi gerekir. 

• Lehine karar verilen taraf›n yalan yere yemin etti¤inin sabit olmas› (HMK m.
375, I, g). Bu nedenle yarg›laman›n iadesinin talep edilebilmesi için, lehine
hüküm verilen taraf›n, hükme esas al›nan yemini yalan yere etti¤inin kesin-
leflmifl bir ceza mahkûmiyet karar› ile belirlenmifl olmas› gerekir. Ancak, ta-
n›kl›kta oldu¤u gibi ceza mahkemesi karar› aranmayan durumlarda, yarg›la-
man›n iadesi sebebinin, yarg›laman›n iadesi davas›nda öncelikle ispat edil-
mesi gerekir.

• Karara esas al›nan bir hükmün kesinleflmifl baflka bir hükümle ortadan kalk-
m›fl olmas› (HMK m. 375, I, ¤). Bu durumda, karara esas al›nan bir baflka
mahkeme karar› istinaf mahkemesince iptal edilerek veya Yarg›tayca bozu-
larak ortadan kald›r›lm›fl oldu¤u için, buna dayan›larak verilen hüküm te-
melsiz kalaca¤›ndan yarg›laman›n iadesi talep edilebilir. Ancak, karara esas
al›nan hüküm olmadan da ayn› karar verilebilmekteyse, hükmün ortadan
kald›r›lmas› etkisiz kalaca¤›ndan, bu bent kapsam›nda yarg›laman›n iadesi
talebi kabul edilemez.

• Lehine karar verilen taraf›n hileli bir davran›flta bulunmufl olmas› (HMK m.
375, I, h). Bu nedenle yarg›laman›n iadesinin talep edilebilmesi için, lehine
karar verilen taraf›n hükme etki eden hileli bir davran›flta bulunmas› gere-
kir. Aç›kça yarg›laman›n iadesi sebepleri aras›nda say›lmasa dahi, hükme et-
ki eden her tür hileli davran›fl bu bent kapsam›nda de¤erlendirilebilir. Han-
gi ifllemlerin hileli ifllem say›laca¤› konusunda hâkime takdir yetkisi tan›n-
m›flt›r. Örne¤in, tan›klar›n gerçe¤e ayk›r› beyanda bulunmaya yönlendiril-
mesi hileli ifllemlerden say›labilir. 

• Taraflar›, konusu ve sebebi ayn› olan davalar hakk›nda birbiriyle çeliflen ke-
sinleflmifl kararlar bulunmas› (HMK m. 375, I, ›). Mahkemece verilen hük-
mün kesinleflmesinden sonra taraflar›, konusu ve sebebi ayn› olan ikinci bir
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davada, öncekine ayk›r› bir hüküm verilmifl ve bu hükmün de fleklî anlam-
da kesinleflmiflse, bu iki hükmün çeliflkili olmas› halinde yarg›laman›n iade-
si talep edilebilir.

• Karar›n, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleflmenin ve-
ya Eki Protokollerin ihlali suretiyle verildi¤inin, Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-
kemesinin kesinleflmifl karar›yla tespit edilmifl olmas› (HMK m. 375, I, i). ‹n-
san Haklar› Avrupa Mahkemesinin, inceledi¤i kesin hüküm bak›m›ndan,
Sözleflmenin veya Eki Protokollerin ihlal edildi¤ini tespit etti¤i her durum
yarg›laman›n iadesi sebebi teflkil etmez. Örne¤in, makul sürede yarg›lama
yap›lmamas› nedeniyle adil yarg›lanma hakk›n›n ihlal edildi¤i tespit edilmifl-
se bu bir yarg›laman›n iadesi sebebi de¤ildir. Buna karfl›l›k, aleni yarg›lama
yap›lmam›flsa veya tarafa hukukî dinlenilme (savunma hakk›) hakk› tan›n-
mam›flsa, bu durumun ‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesinin karar›yla tespit
edilmesi bir yarg›laman›n iadesi sebebidir.

• Taraflarca, alacakl›lar›n› veya davay› kaybedenin yerine geçenleri zarara u¤-
ratacak bir hile yap›lm›fl olmas› (HMK m. 376). Davan›n taraflar›ndan birisi-
nin alacakl›lar› veya aleyhine hüküm verilen taraf›n yerine geçenler, borçlu-
lar› veya yerine geçmifl olduklar› kimselerin aralar›nda anlaflarak, kendileri-
ne zarar vermek amac›yla hile yapt›klar›n› ileri sürerek yarg›laman›n iadesi
yoluna baflvurabilir. Örne¤in, alacakl›lar›ndan mal kaç›rmak amac›yla ken-
disine karfl› as›ls›z (uydurma, göstermelik) bir dava açt›rarak bu davay› bi-
linçli olarak kaybeden taraf›n alacakl›lar›, bu dava sonunda verilen ve kesin-
leflen hüküm hakk›nda yarg›laman›n iadesini talep edebilirler. 

• 6216 say›l› Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluflu ve Yarg›lama Usûlleri Hakk›n-
da Kanuna göre, Anayasada güvence alt›na al›nan temel hak ve özgürlükle-
rin, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve buna ek protokoller kapsam›ndaki
herhangi birinin ihlal edildi¤inin, bir mahkeme karar›ndan kaynakland›¤› id-
dias›yla Anayasa Mahkemesine bireysel baflvuru yap›l›r (6216 s. l› K. m. 45)
ve inceleme sonucunda, Anayasa Mahkemesince bireysel baflvuruda bulu-
nan›n hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar verilmesi (6216 s. l› K. m. 50, I, c. 1).
Bu durumda, dosya, ihlali ve sonuçlar›n› ortadan kald›rmak için yeniden
yarg›lama yapmak üzere (yarg›laman›n iadesi için) ilgili mahkemeye gönde-
rilir (6216 s. l› K. m. 50, II). Ancak, yeniden yarg›lama yap›labilmesi için,
baflvuruda bulunan›n hukukî yarar› bulunmal›d›r. Yeniden yarg›lama yap-
makla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal karar›nda aç›klad›-
¤› ihlali ve sonuçlar›n› ortadan kald›racak flekilde dosya üzerinden karar ve-
rebilir.. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baflvuruyla ilgili hükümler (6216 s.
l› K. m. 45 ilâ 51) 23/9/2012 tarihinde yürürlü¤e girece¤inden, bireysel bafl-
vuru talebinin kabul edilmesi nedeniyle yarg›laman›n iadesi imkân›, ancak
bu tarihten sonra kullan›labilecektir.

Bir ilkö¤retim okulunda ö¤retmenlik yapan (A), ders y›l›n›n sona ermesiyle birlikte tatile
ç›km›fl, tatil dönüflünde evine geldi¤inde, birçok eflyan›n yerinde bulunmad›¤›n› görmüfltür.
Adrese b›rak›lan resmî yaz›y› okudu¤unda, (B) mahkemesinden verilen ilâm (karar) gere-
¤ince yoklu¤unda haciz ifllemi yap›ld›¤›n› ö¤renmifltir. Olay› araflt›rd›¤›nda, kendisi aleyhine
mahkemede alacak davas› aç›ld›¤›n›, dava dilekçesinin kendisine tebli¤ edilmedi¤ini, adresi-
nin davac› taraf›ndan yanl›fl gösterilerek tebligat yap›lm›fl gibi ifllem yapt›r›ld›¤›n›, dava di-
lekçesi kendisine tebli¤ edilmifl göründü¤ü için davaya yoklu¤unda devam edildi¤ini ve aley-
hinde verilen karar›n kesinleflti¤ini ö¤renmifltir. (A)’n›n baflvurabilece¤i bir yol var m›d›r?
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Yarg›laman›n ‹adesi Yoluna Baflvuru

Baflvuru Süresi
Kural olarak yarg›laman›n iadesi yoluna baflvuru süresi üç ayd›r. Ancak bu süre,
her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleflmesinden itibaren on y›ldan
daha fazla olamaz. Üç ayl›k ve on y›ll›k baflvuru süreleri hak düflürücü sürelerden
oldu¤undan, süresi içinde baflvuru yap›l›p yap›lmad›¤› mahkeme taraf›ndan resen
incelenir (HMK m. 379, I). 

Baflvuru süresinin, yarg›laman›n iadesi sebebine göre, farkl› tarihlerden baflla-
yaca¤› öngörülmüfltür. Buna göre, yarg›laman›n iadesi süresi, mahkemenin kanu-
na uygun olarak teflekkül etmemifl oldu¤unun ö¤renildi¤i; 375. maddenin birinci
f›kras›n›n (b) ve (c) bentlerinde öngörülen hâllerde, karar›n daval›ya veya gerçek
vekil veya temsilciye tebli¤ edildi¤i; alacakl› veya daval› yerine geçenlerin karar-
dan usûlen haberdar oldu¤u; yeni belgenin elde edildi¤i veya hilenin fark›na va-
r›ld›¤›; 375. maddenin birinci f›kras›n›n (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki hâllerde,
ceza mahkûmiyetine iliflkin hükmün kesinleflti¤i veya ceza kovuflturmas›na baflla-
namad›¤› yahut soruflturman›n sonuçsuz kald›¤›; Karara esas al›nan ilam›n bozula-
rak kesin hüküm fleklinde tamamen ortadan kalkmas›ndan haberdar olundu¤u;
375 inci maddenin birinci f›kras›n›n (i) bendinde yaz›l› sebepten dolay›, Avrupa ‹n-
san Haklar› Mahkemesinin kesinleflmifl karar›n›n tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren üç
ayd›r. 375. maddenin birinci f›kras›n›n (›) bendinde yaz›lan sebepten dolay› yarg›-
laman›n iadesi süresi ise, ilama iliflkin zamanafl›m› süresi kadard›r.

Görevli ve Yetkili Mahkeme
Yarg›laman›n iadesi baflvurusu, iade talebine konu olan karar› veren, baflka bir de-
yiflle davan›n esas› hakk›nda karar veren mahkemeye dilekçeyle yap›l›r ve o mah-
keme taraf›ndan incelenir (HMK m. 378, I). Birbirine ayk›r› iki kesin hüküm bulun-
mas› nedeniyle yarg›laman›n iadesi talep edilecekse, baflvuru ikinci hükmü vermifl
olan mahkemeye yap›l›r. Bu mahkemeler kapat›lm›fl ise, Hâkimler ve Savc›lar Yük-
sek Kurulu karar›yla o mahkemenin ifllerini devralan mahkeme taraf›ndan incele-
me yap›l›r. 

Kanunda yarg›laman›n iadesi talebinin “karar veren mahkemece” incelenece¤i
söylenmifl, ancak bu mahkemenin ilk derece mahkemesi mi, bölge adliye mahke-
mesi mi veya her ikisi mi oldu¤u konusunda aç›kl›k getirilmemifltir. Bölge adliye
mahkemeleri de istinaf incelemesi sonunda davan›n esas› hakk›nda karar verebi-
lecek olmas›na ra¤men, yarg›laman›n iadesi talepleri hakk›nda inceleme yapamaz
ve karar veremezler. Zira, bölge adliye mahkemesince yürütülen istinaf inceleme-
si, ilk derece mahkemesi kararlar›n›n denetlenmesini amaçlayan bir “kanun yolu”
olup, bu denetim kural olarak ilk derece mahkemesi karar›n›n verildi¤i tarih itiba-
riyle var olan vak›a tespitlerine göre yürütülür. Yarg›laman›n iadesi ile amaçlanan
ise, ilk derece mahkemesinin nihai karar›n›n tamamen hükümsüz say›lmas›na ne-
den olan a¤›r hatalar nedeniyle, ilk hükmün iptal edilmesi ve davan›n esas› hak-
k›nda yeni bir inceleme yap›larak hükmün de¤ifltirilmesidir. E¤er bir yarg›laman›n
iadesi sebebi varsa, hem ilk derece yarg›lamas› hem de istinaf incelemesi hüküm-
süz hale gelece¤inden; yap›lmas› gereken, sözkonusu usûl hatalar›n› giderecek ye-
ni bir yarg›lama yap›lmas›n› sa¤lamakt›r. Bu yarg›lama, bir kanun yolu incelemesi
fleklinde de¤il, do¤rudan davan›n esas› hakk›nda yürütülen ilk inceleme fleklinde
olmal›d›r. Bölge adliye mahkemesinin esas hakk›nda inceleme yapabilece¤i gerek-
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çesiyle, yarg›laman›n iadesi talebi hakk›nda da inceleme yapmas›na cevaz verilme-
si halinde, o dava bak›m›ndan taraflar ilk derece yarg›s›ndan yoksun b›rak›lm›fl
olurlar. Bu nedenle yarg›laman›n iadesi baflvurusu sadece davan›n esas› hakk›nda
karar veren ilk derece mahkemesine yap›labilmeli ve ilk derece mahkemesi tara-
f›ndan karara ba¤lanmal›d›r.

Yarg›laman›n iadesi talebini inceleyecek olan mahkemenin yetkisi kesin nite-
likte oldu¤undan, baflka bir mahkemece inceleme yap›lamaz. Ancak, mahkemenin
birden fazla dairesi varsa, yarg›laman›n iadesi talebini bu dairelerden herhangi bi-
ri inceleyebilir; baflka bir deyiflle ifl da¤›l›m›na itiraz edilemez.

Teminat
Mahkeme, yarg›laman›n iadesi sebebinin niteli¤ine göre, karfl› taraf›n zarar ve zi-
yan›n› karfl›layacak uygun miktarda teminat gösterilmesini isteyebilir (HMK m.
378, II). Buna göre, yarg›laman›n iadesi yoluna baflvuran taraf, karfl› taraf›n u¤ra-
yabilece¤i muhtemel zararlar› karfl›lamak üzere teminat göstermelidir.

Baflvurunun ‹craya Etkisi
Kural olarak, yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurulmas› hükmün icras›n› durdur-
maz. Ancak, mahkeme talep üzerine icran›n durdurulmas›na karar verebilir. ‹cra-
n›n durdurulabilmesi için, baflvuruda bulunan›n talepte bulunmas›, icran›n durdu-
rulmas›na ihtiyaç duyulmas› ve yarg›laman›n iadesi yoluna baflvuran taraftan temi-
nat al›nmas› gerekir. Yarg›laman›n iadesi sebebi bir mahkeme karar›na dayan›yor-
sa bu takdirde teminat istenmez (HMK m. 381).

Yarg›laman›n ‹adesi Talebinin ‹ncelenmesi
‹nceleme ön inceleme ve as›l inceleme olmak üzere iki aflamadan oluflmaktad›r.

Ön ‹nceleme
Ön inceleme aflamas›nda, mahkeme resen (kendili¤inden),

• yarg›laman›n iadesi baflvurusunun süresi içinde yap›l›p yap›lmad›¤›n› (HMK
m. 379, I, a),

• yarg›laman›n iadesi baflvurusuna konu olan hükmün kesin olarak verilmifl
veya kesinleflmifl olup olmad›¤›n› (HMK m. 379, I, b), 

• ileri sürülen yarg›laman›n iadesi sebebinin Kanunda yaz›l› sebeplerden olup
olmad›¤›n› inceler (HMK m. 379, I, c). 

Mahkeme ön incelemede duruflma yaparak taraflar› dinledikten sonra karar ve-
rebilir (HMK m. 379, I). Yukar›da belirtilen koflullardan biri eksikse, mahkeme esa-
sa girmeden yarg›laman›n iadesi davas›n› usûle iliflkin bir kararla reddeder (HMK
m. 379, II).

‹nceleme ve Karar
Ön inceleme aflamas›nda, yukar›da belirtilen dinlenebilirlik koflullar›nda bir eksik-
lik bulunmad›¤› anlafl›l›rsa, mahkeme talebin ve davan›n esas› hakk›nda inceleme
yapar. Bu durumda mahkeme, öncelikle ileri sürülen yarg›laman›n iadesi sebebi-
nin mevcut olup olmad›¤›n› inceler. Yarg›laman›n iadesi sebeplerinin var oldu¤u-
nu baflvuruda bulunan taraf ispat etmelidir.
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‹nceleme sonunda, ileri sürülen yarg›laman›n iadesi sebebi sabit görülürse, da-
van›n esas› hakk›nda yeniden yarg›lama yap›larak ortaya ç›kacak duruma göre, ya
verilmifl olan karar onan›r ya da k›smen veya tamamen de¤ifltirilir (HMK m. 380, I,
c. 1). Hukuk Muhakemeleri Kanunun 375. maddesinin I. f›kras›n›n (a), (b) ve (ç)
ilâ (h) ve (i) bentlerindeki sebeplerin var olmas› halinde, iptal ile yetinilmeyip, hü-
küm k›smen veya tamamen de¤ifltirilir. 

Ancak, davac›n›n muvafakati olmaks›z›n vekil veya temsilci olmayan kimsele-
rin huzuruyla davan›n görülmüfl ve karara ba¤lanm›fl olmas› (HMK m. 375, I, c)
durumunda, baflka bir inceleme yap›lmaks›z›n hükmün sadece iptal edilmesi ye-
terlidir. Bununla beraber ayn› yarg›lama hatas› daval› bak›m›ndan mevcut oldu-
¤unda ise, hükmün iptali ile yetinilmeyip, yarg›lamaya devam edilerek sonucuna
göre daha önce verilmifl olan karar de¤ifltirilir. 

Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleflmesinden sonra taraflar›, konusu ve
sebebi ayn› olan ikinci davada, öncekine ayk›r› bir hüküm verilmifl ve bu hükmün
kesinleflmifl olmas› durumunda da (HMK m. 375, I, ›) baflka bir inceleme yap›lmak-
s›z›n hüküm iptal edilir. Bu olas›l›kta da sadece hükmün iptal edilmesi ile yetinilir,
davan›n esas› hakk›nda yeni bir karar verilmez (HMK m. 380, I, c. 2). 

Yarg›laman›n iadesi talebinin esas› hakk›nda verilen karar, iade yoluyla ince-
lenmesi istenen mahkeme karar›n›n bütün nüshalar›nda gösterilir (HMK m. 380,
II). Böylece, a¤›r yarg›lama hatalar› nedeniyle yanl›fl oldu¤u anlafl›lan bir hükmün
kullan›lmas›n›n önüne geçilmektedir. 

Yarg›laman›n iadesi dava olarak görüldü¤ünden (HMK m. 379, II; m. 381, c. 1),
iade talebinin kabulü üzerine yeniden yap›lan yarg›lamada verilen nihai kararlara
karfl›, tekrar ola¤an kanun yoluna baflvurulabilir. 
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Medenî usûl hukukunda kanun yolu kavram›n›
ve türlerini aç›klamak
Hukuk Muhakemeleri Kanununun sekizinci k›s-
m›n›n bafll›¤› “Kanun Yollar›” olup, bu bafll›k al-
t›nda birinci bölümde “‹stinaf ”, ikinci bölümde
“Temyiz” ve üçüncü bölümde ise “Yarg›laman›n
‹adesi” yolu düzenlenmifltir. Kanunda her ne ka-
dar bir ayr›m yap›lmam›flsa da kanun yolu, genifl
anlamda ve dar anlamda kanun yolu olarak iki-
ye ayr›labilir. Genifl anlamda kanun yolu, mah-
kemeler taraf›ndan verilen her tür karar›n bir bafl-
ka mahkeme taraf›ndan bir kez daha gözden ge-
çirilmesi ve hatal› ise düzeltilmesini sa¤layan bir
denetim yoludur. Dar anlamda kanun yolu ise,
mahkemelerin kesinleflmemifl nihai kararlar›na
karfl› baflvurulan ve bir üst mahkeme taraf›ndan
karar›n denetlenmesini ve düzeltilmesini sa¤la-
yan baflvuru yoludur. 
Ö¤retide ola¤an ve ola¤anüstü kanun yolu ayr›-
m› da yap›lmaktad›r. Ola¤an kanun yolu, henüz
kesinleflmemifl nihai kararlara karfl› baflvurulan,
baflka bir deyiflle karar›n kesinleflmesini ertele-
yen kanun yollar›; ola¤anüstü kanun yolu ise,
kesinleflmifl mahkeme kararlar›na karfl› baflvuru-
lan kanun yoludur. Bu ayr›ma göre, istinaf ve
temyiz ola¤an kanun yollar›, yarg›laman›n iadesi
ise ola¤anüstü kanun yoludur. 
Dar ve teknik anlamda kanun yolu, erteleyici ve
aktar›c› etki olmak üzere iki temel özelli¤e sa-
hiptir. Erteleyici etki, kanun yoluna baflvurulma-
s›n›n mahkeme karar›n›n kesinleflmesini ertele-
mesi; aktar›c› etki ise, karar›n bir üst mahkeme
taraf›ndan incelenmesi ve gerekti¤inde kald›r›la-
rak de¤ifltirilmesi veya bozulmas› anlam›na gelir.
Bu çerçevede istinaf ve temyiz, dar ve teknik an-
lamda kanun yolu, yarg›laman›n yenilenmesi ise
genifl anlamda kanun yoludur. 

‹stinaf kanun yoluna baflvuru usûlünü, istinaf
incelemesinin özelliklerini ve istinaf mahkemesi-
nin verebilece¤i karar türlerini aç›klamak
Kural olarak, ilk derece mahkemelerinden veri-
len nihai kararlara karfl› istinaf yoluna baflvurula-
bilir. ‹stinafa tâbi mahkeme kararlar›n›n belirlen-
mesinde nihai karar kavram› esas al›nm›fl ve bun-
lar›n usûle ve esasa iliflkin olmas› aras›nda bir
ayr›m yap›lmam›flt›r. Malvarl›¤›na iliflkin olma-

yan davalar bak›m›ndan, ilk derece mahkemesi-
nin her tür nihai karar›na karfl› istinafa baflvuru-
labilirken; malvarl›¤›na iliflkin dava ve ifllerde ise,
miktar veya de¤eri binbeflyüz Liray› geçmeyen
kararlara karfl› istinafa baflvurulamaz. ‹stinafa bafl-
vurulabilmesi için, ilk derece mahkemesi karar›-
n›n ve buna dayanak teflkil eden yarg›laman›n
hatal› veya eksik olmas›na ba¤l› istinaf sebeple-
rinin bulunmas› gerekir. ‹stinaf sebepleri maddî
hukuk kurallar›na ayk›r›l›k, usûl kurallar›na ayk›-
r›l›k maddî sorun (vak›a tespitleri) hakk›nda yan-
l›fl sonuca var›lmas› fleklinde üçe ayr›labilir. 
‹stinaf befl aflamadan oluflur: Dilekçelerin veril-
mesi, ön inceleme, inceleme (tahkikat), sözlü
yarg›lama ve karar (hüküm). Dilekçelerin veril-
mesi ilk derece mahkemesinde, di¤er aflamalar
ise bölge adliye mahkemesinde gerçekleflir. 
‹stinafa baflvurmak isteyen taraf›n hukukî yarar›
bulunmal›d›r. Hukukî yarar›n mevcut olup olma-
d›¤›, taraf›n talep sonucu ile ilk derece mahke-
mesinin hüküm sonucunun karfl›laflt›r›lmas›yla
belirlenir. 
‹stinaf incelemesi bölge adliye mahkemeleri ta-
raf›ndan yap›l›r. ‹stinaf mahkemesine baflvuru
süresi, kural olarak, ilk derece mahkemesinin ge-
rekçeli karar›n›n taraflara tebli¤inden itibaren iki
haftad›r. ‹stinaf baflvurusu dilekçeyle yap›l›r. isti-
naf dilekçesi, baflvuran›n kimli¤i ve imzas›yla,
baflvurulan karar› yeteri kadar belli edecek kay›t-
lar› tafl›maktaysa, di¤er hususlar bulunmasa bile
reddedilmez ve 355. madde çerçevesinde incele-
me yap›l›r. Buna göre, istinaf incelemesi, baflvu-
ruda bulunan›n dilekçesinde belirtti¤i istinaf se-
bepleriyle s›n›rl› olarak yap›l›r, ancak mahkeme
kamu düzenine ayk›r›l›klar› resen inceler.
‹stinaf talebi önüne gelen bölge adliye mahke-
mesi, öncelikle bir ön inceleme yapar. Ön ince-
lemede, incelemenin baflka bir dairece yap›lma-
s›n›n gerekti¤i, karar›n kesin oldu¤u, baflvuru-
nun süresi içinde yap›lmad›¤›, baflvuru flartlar›-
n›n yerine getirilmedi¤i, baflvuru sebeplerinin
veya gerekçesinin hiç gösterilmedi¤i tespit edi-
lirse, bölge adliye mahkemesince gerekli karar
verilmelidir. 
“Tahkikat” olarak da adland›rabilece¤imiz incele-
me aflamas›nda ise, ilk derece mahkemesinin ka-
rar›n› etkileyen bir usûl hatas› bulunup bulunma-
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d›¤›, maddî hukuk normlar›n›n do¤ru uygulan›p
uygulanmad›¤›, ilk derece mahkemesinin vak›a
tespitlerinin tam ve do¤ru olup olmad›¤› incele-
nerek, hata veya eksiklik olmas› durumunda bun-
lar›n düzeltilmesi için gerekli tahkikat ifllemleri
yürütülür. Kanunda istinafa iliflkin bölümde hü-
küm bulunmayan hallerde, bölge adliye mahke-
mesi tahkikat› ilk derece mahkemesince geçerli
yarg›lama usûlüne göre yürütür. ‹nceleme, dava-
n›n özelli¤ine, incelenen konunun önemine ve
kapsam›na göre, bölge adliye mahkemesi heyeti
veya görevlendirilecek bir üye taraf›ndan yap›l›r. 
Bölge adliye mahkemesinde baz› ifllemlerin ya-
p›lmas› yasaklanm›flt›r. Hukuk Muhakemeleri Ka-
nununun 357. maddesine göre, bölge adliye mah-
kemesi hukuk dairelerinde karfl› dava aç›lamaz;
davaya müdahale talebinde bulunulamaz; dava-
n›n ›slah› ve 166. maddenin birinci f›kras› hükmü
sakl› kalmak üzere davalar›n birlefltirilmesi iste-
nemez; bölge adliye mahkemesince resen göz
önünde tutulacaklar d›fl›nda, ilk derece mahke-
mesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar
dinlenemez ve yeni delillere dayan›lamaz. 
Tahkikat›n sona ermesinden sonra sözlü yarg›la-
ma aflamas›na geçilir. Sözlü yarg›laman›n gerçek-
leflebilmesi için, istinaf incelemesi duruflmal› ya-
p›lm›fl olmal›d›r. Zira, ilk derece mahkemesindeki
yarg›lama usûlünün istinafta da uygulanmas› du-
ruflma aç›lmas›na ba¤l›d›r. Sözlü yarg›lama da ta-
mamland›ktan sonra karar aflamas›na geçilir. Böl-
ge adliye mahkemesi, istinaf baflvurusunun reddi-
ne; ilk derece mahkemesi karar›n›n kald›r›lmas›
ve dosyan›n ilgili mahkemeye gönderilmense; ilk
derece karar›n›n kald›r›lmas› ile davan›n reddine
ve ilk derece karar›n›n kald›r›lmas› ile davan›n
k›smen veya tamamen kabulüne karar verebilir.

Temyiz kanun yoluna baflvuru usûlünü, temyiz
incelemesinin özelliklerini ve temyiz incelemesi
sonunda verilebilecek karar türlerini aç›klamak
Temyiz kural olarak bölge adliye mahkemeleri-
nin kararlar›n›n incelenmesine yönelik bir kanun
yoldur. Ancak, bölge adliye mahkemesi karar›n›n
temyiz incelemesi üzerine Yarg›tay’›n bozma ka-
rar›, baflvurunun bölge adliye mahkemesi taraf›n-
dan esastan reddi karar›na iliflkinse, bölge adliye
mahkemesi karar› kald›r›larak, dosya karar› ve-
ren ilk derece mahkemesine gönderilece¤inden
(HMK m. 373, I), bu durumda ilk derece mahke-

mesinin bozma karar›na uyarak verdi¤i yeni ka-
rar aleyhine de do¤rudan temyize gidilebilir.
Bölge adliye mahkemelerinin usûle ve esasa ilifl-
kin olarak verdikleri tüm nihai kararlar ile ha-
kem kararlar›n›n iptali talebi üzerine verilen ka-
rarlar temyiz edilebilir. Ancak hem Hukuk Mu-
hakemeleri Kanununda hem de özel kanunlarda
temyize baflvuru hakk›n› s›n›rland›ran düzenle-
meler bulunmaktad›r. Örne¤in, miktar veya de-
¤eri yirmibeflbin Liray› (bu tutar dâhil) geçme-
yen davalara iliflkin kararlar temyiz edilemez.
Kural olarak sulh hukuk mahkemesinin görevi-
ne giren davalarda verilen karara karfl› da temyi-
ze baflvurulamaz.
Temyiz sebepleri, Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunda bozma sebepleri bafll›¤› alt›nda, hukukun
veya taraflar aras›ndaki sözleflmenin yanl›fl uygu-
lanmas›, dava flartlar›na ayk›r›l›k, taraflar›n iddia
ve savunmalar›n› ispat için dayand›klar› delillerin
kanuni bir sebep olmaks›z›n reddedilmesi, kara-
ra etki eden yarg›lama hatas› veya eksiklikleri
bulunmas› fleklinde düzenlenmifltir. Buna göre
temyiz sebepleri maddî hukuk kurallar›na ayk›r›-
l›k ve usûl kurallar›na ayk›r›l›k olarak iki gruba
ayr›labilir. Usûl kurallar›na ayk›r›l›k ise, mutlak
temyiz sebepleri ve nispi temyiz sebepleri olarak
iki alt gruba ayr›l›r. Maddî sorun hakk›nda yanl›fl
sonuca var›lmas›, baflka bir deyiflle vak›a tespitle-
rinin hatal› olmas› bir temyiz sebebi de¤ildir.
Temyiz, dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, in-
celeme ve karar olmak üzere dört aflamadan olu-
flur. Dilekçelerin verilmesi bölge adliye mahke-
mesinde, di¤er aflamalar ise Yarg›tay’da cereyan
eder. 
Temyize ilk derece mahkemesinde görülen da-
van›n taraflar› baflvurabilir. Taraflar›n temyize
baflvurabilmeleri için hukukî yararlar› bulunmal›-
d›r. Temyize baflvuru süresi kural olarak bir ay-
d›r. Kural olarak, temyize baflvurulmas› ilk dere-
ce veya bölge adliye mahkemesi karar›n›n (ilâ-
m›n) icras›n› durdurmaz.
Temyiz incelemesi Yarg›tayca yap›l›r. Temyize
baflvuru dilekçeyle yap›l›r. ‹stinaftan farkl› ola-
rak, temyiz dilekçesinde temyiz sebepleri ve ge-
rekçesinin gösterilmesi hususu önemlidir, ancak
flart de¤ildir. Dilekçede temyiz sebepleri gösteril-
mese bile, Yarg›tay resen bölge adliye veya ilk
derece mahkemesi karar›n›n hukuka ayk›r› olup
olmad›¤›n› tüm yönleriyle inceler. 
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Temyiz talebini alan Yarg›tay dairesi öncelikle bir
ön inceleme yapar. Ön incelemede, temyiz tale-
binin esas› hakk›nda inceleme yap›lmas›n› ve ka-
rar verilmesini engelleyen usûli bir eksiklik olup
olmad›¤› incelenir. Bu aflamada, incelemenin bafl-
ka bir dairece yap›lmas›n›n gerekti¤i, karar›n ke-
sin oldu¤u, baflvurunun süresi içinde yap›lmad›-
¤›, baflvuru flartlar›n›n yerine getirilmedi¤i tespit
edilirse, Yarg›tayca gerekli karar verilmelidir.
Ön incelemede bir eksiklik tespit edilmezse in-
cele aflamas›na geçilir. Yarg›tay, temyiz incele-
mesini taraflar›n ileri sürdükleri temyiz sebeple-
riyle ba¤l› olmaks›z›n yürütür. Bu nedenle karar-
da, taraflarca ileri sürülenler d›fl›nda, baflka bir
hukuka (maddî hukuka veya usûl hukukuna) ay-
k›r›l›k olup olmad›¤›n› resen inceleyebilir. ‹nce-
leme kural olarak dosya üzerinden yürütülür. An-
cak, gerekti¤inde flartlar› varsa taraflar›n talebi
üzerine veya daire taraf›ndan resen duruflma ya-
p›lmas›na karar verilebilir. 
Esasa iliflkin temyiz incelemesi sonunda kural
olarak onama, düzelterek onama ve bozma ol-
mak üzere üç tür karar verilebilir. Yarg›tay, tem-
yiz incelemesine konu olan karar›n hukuka ve
usûle uygun oldu¤u kan›s›ndaysa onama karar›
verir; bölge adliye veya ilk derece mahkemesi-
nin karar›ndaki hata veya eksikli¤in tahkikata ge-
rek olmaks›z›n tamamlanabilece¤i sonucuna var-
m›flsa de¤ifltirerek ve düzelterek onama karar›
verir; temyize konu mahkeme karar›n›n hukuka
ve usûle ayk›r› oldu¤u kan›s›ndaysa k›smen ve-
ya tamamen bozma karar› verir.

Yarg›laman›n iadesi yoluna baflvuru usûlünü,
yarg›laman›n iadesi incelemesinin özelliklerini
ve yarg›laman›n iadesi sonunda verilebilecek ka-
rar türlerini aç›klamak
Yarg›laman›n iadesi, Hukuk Muhakemeleri Ka-
nununda kanun yollar› bafll›¤› alt›nda düzenle-
miflse de dar ve teknik anlamda kanun yolu ol-
may›p, Kanundaki münferit hükümlerde bir “da-
va” olarak kabul edilmifltir. Yarg›laman›n iadesi
yoluna, davan›n esas› hakk›nda verilen ve kesin
hüküm teflkil eden mahkeme kararlar›na karfl›
baflvurulabilir. Çekiflmesiz yarg› ifllerinde verilen
kararlar ile kural olarak icra mahkemesi kararla-
r› kesin hüküm oluflturmaya elveriflli olmad›¤›n-
dan, bunlara karfl› yarg›laman›n iadesi yoluna
baflvurulamaz. 

Yarg›laman›n iadesi yoluna, davan›n taraflar›
baflvurabilir. Ayr›ca davan›n taraflar›ndan birisi-
nin alacakl›lar› veya aleyhine hüküm verilen ta-
raf›n yerine geçenler de borçlular› veya yerine
geçmifl olduklar› kimselerin aralar›nda anlafla-
rak, kendilerine karfl› hile yapmalar› nedeniyle
hükmün iptalini talebiyle yarg›laman›n iadesi yo-
luna baflvurabilirler.
Yarg›laman›n iadesi sebepleri, genel olarak, hük-
mün do¤rulu¤unu etkiledi¤ine mutlak gözüyle
bak›lan a¤›r yarg›lama hatalar›d›r. Hangi hatala-
r›n yarg›laman›n iadesi yolunu açaca¤›, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 375. maddesinde tah-
dîdî (s›n›rlay›c›) flekilde say›lm›fl olup, burada sa-
y›lanlar ve özel kanunlarda öngörülen haller d›-
fl›nda, baflka bir sebeple yarg›laman›n iadesi ta-
lep edilemez. 
Yarg›laman›n iadesi yoluna baflvuru süresi kural
olarak üç ayd›r. Bu süre yarg›laman›n iadesi sebe-
binin niteli¤ine göre, farkl› tarihlerden itibaren ifl-
lemeye bafllar. Her halde hükmün kesinleflti¤i ta-
rihten itibaren on y›l içinde yarg›laman›n iadesi
talep edilemezse bu hak daha sonra kullan›lamaz.
Yarg›laman›n iadesi baflvurusu, davan›n esas›
hakk›nda karar veren mahkemeye dilekçeyle ya-
p›l›r ve o mahkeme taraf›ndan incelenir. Mahke-
me, yarg›laman›n iadesi sebebinin niteli¤ine gö-
re, karfl› taraf›n zarar ve ziyan›n› karfl›layacak uy-
gun miktarda teminat gösterilmesini isteyebilir.
Yarg›laman›n iadesi davas› ön inceleme ve as›l
inceleme olmak üzere iki aflamadan oluflmakta-
d›r. Ön inceleme aflamas›nda, mahkeme yarg›la-
man›n iadesi baflvurusunun süresi içinde yap›l›p
yap›lmad›¤›n›, yarg›laman›n iadesi baflvurusuna
konu olan hükmün kesin olarak verilmifl veya
kesinleflmifl olup olmad›¤›n›, ileri sürülen yarg›-
laman›n iadesi sebebinin Kanunda yaz›l› sebep-
lerden olup olmad›¤›n› inceler, belirtilen koflul-
lardan biri eksikse, esasa girmeden yarg›laman›n
iadesi davas›n› usûle iliflkin bir kararla reddeder.
Ön incelemede eksiklik tespit edilmezse incele-
me aflamas›na geçilir. ‹nceleme sonunda, ileri sü-
rülen yarg›laman›n iadesi sebebi sabit görülürse,
davan›n esas› hakk›nda yeniden yarg›lama yap›-
larak ortaya ç›kacak duruma göre, ya verilmifl
olan karar onan›r ya da k›smen veya tamamen
de¤ifltirilir. Bu karara karfl›, istinaf ve temyiz gibi
ola¤an kanun yollar›na baflvurulabilir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi mutlak istinaf sebeplerin-
den biri de¤ildir?

a. Davaya bakmas› yasak olan hâkimin karar ver-
mifl olmas›

b. Davaya görevsiz mahkeme taraf›ndan bak›lm›fl
olmas›

c. Taraflar›n mahkemeye sunduklar› delillerin yan-
l›fl de¤erlendirilmesi 

d. Taraflar›n davan›n esas›yla ilgili olarak gös-
terdikleri delillerin hiçbirinin toplanmadan
karar verilmesi 

e. Dava flartlar›na ayk›r›l›k bulunmas›

2. Afla¤›daki mahkeme kararlar›ndan hangisine karfl›
istinaf yoluna baflvurulamaz?

a. Esasa iliflkin nihai karara
b. Usûle iliflkin nihai karara
c. ‹htiyati tedbir karar›na
d. ‹htiyati haciz karar›na
e. Ara karar›na

3. Afla¤›dakilerden hangisi istinaf yolunda ön incele-
me aflamas›nda incelenmesi gereken hususlardan biri
de¤ildir?

a. ‹stinaf sebeplerinin ve gerekçesinin baflvuru di-
lekçesinde gösterilip gösterilmedi¤i

b. ‹lk derece mahkemesinin vak›a tespitlerinin do¤-
ru ve tam olup olmad›¤› 

c. Aleyhine istinafa baflvurulan karar›n kesin olup
olmad›¤›

d. Baflvurunun süresi içinde yap›l›p yap›lmad›¤› 
e. Baflvuru flartlar›n›n yerine getirilip getirilmedi¤i

4. Bir mahkeme karar›na karfl› kanun yoluna baflvurul-
mas› sonucunda, karar›n bir üst mahkeme taraf›ndan
incelenmesi ve gerekti¤inde kald›r›larak de¤ifltirilmesi
veya bozulmas› afla¤›dakilerden hangisi ile ifade edilir?

a. Erteleyici etki 
b. ‹nflai etki
c. Bozucu etki
d. Kesin hüküm etkisi
e. Aktar›c› etki 

5. Afla¤›daki kararlardan hangisinin temyizi mümkündür?
a. Kat Mülkiyeti Kanunundan do¤up tafl›nmaz›n

ayn›na iliflkin olan davalar hariç, sulh hukuk
mahkemesinin görevine giren davalarda verilen
kararlar

b. Miktar veya de¤eri yirmibeflbin Liran›n üzerinde
olan malvarl›¤› haklar›na iliflkin davalarda veri-
len kararlar 

c. Merci tayinine iliflkin kararlar
d. Soyba¤›na iliflkin sonuçlar do¤uran davalar ha-

riç olmak üzere, nüfus kay›tlar›n›n düzeltilmesi-
ne iliflkin davalarla ilgili kararlar

e. Geçici hukukî korumalar hakk›nda verilen ka-
rarlar 

6. Afla¤›dakilerden hangisi usûl hukukuna iliflkin mut-
lak temyiz sebeplerinden biridir?

a. Vak›a tespitlerinin eksik veya yanl›fl olmas› 
b. Hukukun veya taraflar aras›nda sözleflmenin

yanl›fl uygulanmas›
c. Karara etki eden yarg›lama hatalar›n›n bulunmas›
d. Taraf›n dayand›¤› delillerin yanl›fl hukukî gerek-

çelerle reddedilmesi 
e. Dava flartlar›na ayk›r›l›k 

7. Afla¤›dakilerden hangisinde Hukuk Muhakemeleri
Kanununa göre istinaf ve temyiz yoluna baflvuru süre-
leri do¤ru flekilde verilmifltir?

a. ‹stinafta iki hafta, temyizde bir ay 
b. ‹stinafta onbefl gün, temyizde otuz gün
c. ‹stinafta bir hafta, temyizde iki hafta
d. ‹stinafta otuz gün, temyizde otuz gün.
e. ‹stinafta bir ay, temyizde iki hafta

8. Afla¤›dakilerden hangisi yarg›laman›n iadesi sebep-
lerinden biri de¤ildir?

a. Davaya bakmas› yasak olan hâkim taraf›ndan
karar verilmifl olmas›

b. ‹fadesi karara esas al›nan tan›¤›n, karardan son-
ra yalan tan›kl›k yapt›¤›n›n sabit olmas›

c. Görevli olmayan mahkeme taraf›ndan karar ve-
rilmifl olmas› 

d. Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzu-
ruyla davan›n görülmüfl ve karara ba¤lanm›fl
olmas›

e. Karara esas al›nan hükmün, kesinleflmifl baflka
bir hükümle ortadan kalkm›fl olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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9. Yarg›laman›n iadesi yolu hakk›nda afla¤›daki ifade-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Yarg›laman›n iadesi, dar ve teknik anlamda bir
kanun yolu de¤ildir. Yarg›laman›n iadesi talebi,
bir dava gibi görülerek karara ba¤lan›r. 

b. Yarg›laman›n iadesi talebi, karar veren mahke-
menin yarg› çevresi içinde bulundu¤u, baflka bir
deyiflle ba¤l› oldu¤u, bölge adliye mahkemesi
taraf›ndan incelenir.

c. Verildi¤i anda kesin hüküm teflkil eden kararlara
karfl› yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurulabilir.

d. Yarg›laman›n iadesi sebepleri Hukuk Muhake-
meleri Kanununda tahdîdî (s›n›rlay›c›) biçimde
say›lm›fl olup, bunlar›n d›fl›nda baflka nedenler-
le yarg›laman›n iadesi talep edilemez. 

e. Yarg›laman›n iadesi talebi kabul edilirse, mah-
kemenin karar› iptal edilerek yap›lacak incele-
menin sonucuna göre de¤ifltirilir. 

10. Afla¤›dakilerden hangisi, yarg›laman›n iadesi yolun-
da, baflka bir inceleme yap›lmaks›z›n hükmün de¤iflti-
rilmesine gerek kalmadan, sadece iptal edilmesiyle ye-
tinilebilecek yarg›laman›n iadesi sebeplerinden biridir?

a. Karara esas al›nan senedin sahteli¤ine karar ve-
rilmifl olmas›

b. Bilirkifli veya tercüman›n, hükme esas al›nan hu-
sus hakk›nda kasten gerçe¤e ayk›r› beyanda bu-
lundu¤unun sabit olmas›

c. Karar›n, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Ko-
rumaya Dair Sözleflmenin veya eki protokollerin
ihlali suretiyle verildi¤inin, Avrupa ‹nsan Hakla-
r› Mahkemesinin kesinleflmifl karar›yla tespit
edilmifl olmas›

d. Hakk›ndaki ret talebi, merciince kesin olarak ka-
bul edilen hâkimin karar vermifl veya karara ka-
t›lm›fl bulunmas›

e. Davac›n›n muvafakati olmaks›z›n, vekil veya
temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davan›n
görülmüfl ve karara ba¤lanm›fl olmas› 

“‹stinafla birlikte kanun yolu sistemimizde ne gibi

temel de¤ifliklikler olacakt›r?

‹stinafla birlikte, öncelikle iki dereceli olan (ilk derece
ve temyiz) yarg›lama sistemimiz, üç dereceli (ilk dere-
ce-istinaf-temyiz) hale gelecektir. Bu çerçevede istinaf
aflamas›na göre inceleme yapacak olan ve flu anda hu-
kuken varl›k kazanan bölge adliye mahkemeleri de fii-
len çal›flmaya bafllayacakt›r. ‹stinaftan sonra baflvurula-
cak kanun yolu olarak sadece temyiz söz konusu olup,
bugüne kadar uygulanan karar düzeltme yolu yürür-
lükten kalkacakt›r.
fiu anda temyiz, as›l yapmas› gereken hukukî denetim
fonksiyonu yan›nda maddî denetim de yapmaktad›r. ‹s-
tinafla birlikte hukukî denetimle birlikte maddî denetim
istinafta yap›laca¤›ndan, Yarg›tay sadece hukukî dene-
timi yapacakt›r. Bunun Yarg›tay’daki dosya say›s›n›n
azalmas›na katk› sa¤lamas›, ayr›ca alt bir kanun yolu in-
celemesinden geçmifl oldu¤undan, hukukî denetimin
daha sa¤l›kl› yap›lmas› mümkün olacakt›r.
‹stinaf aflamas›n›n uygulanmas› ile birlikte Yarg›tay’›n
aslî ifllevine dönmesi, yani sadece hukukî denetim ya-
p›p, maddî inceleme ile delil de¤erlendirmesine girme-
mesi mümkün olacakt›r. Ayr›ca, Yarg›tay bak›m›ndan,
içtihat mahkemesi olma, hukukun geliflmesine katk›
sa¤lama ve içtihat birli¤ine a¤›rl›k verme fonksiyonu
daha da önem kazanacak ve öne ç›kacakt›r.” 

Bkz. Özekes, M. (2008). Sorularla Medenî Usûl Hu-

kukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (‹stinaf ve Tem-

yiz), Ankara.

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹stinaf Sebepleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹stinafa Tâbi Mahkeme Ka-
rarlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ön ‹nceleme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kanun Yolu Kavram› ve
Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temyize Tâbi Mahkeme Ka-
rarlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temyiz Sebepleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹stinafa Baflvuru Süresi” ve
“Temyize Baflvuru Süresi” konular›n› yeniden
gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg›laman›n ‹adesi Sebep-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg›laman›n ‹adesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg›laman›n ‹adesi Tale-
binin ‹ncelenmesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

‹lk derece mahkemesinde delillerin hiç toplanmam›fl
olmas› mutlak istinaf sebebi teflkil edece¤inden, bölge
adliye mahkemesi bu nedenle ilk derece mahkemesi
karar›n›n kald›r›lmas›na ve dosyan›n davaya bakan ilk
derece mahkemesine geri gönderilmesine karar verme-
lidir. Bununla beraber, somut olayda oldu¤u gibi, ilk
derece mahkemesi pek az da olsa delil toplam›fl ve bu
delilleri de¤erlendirerek karar vermiflse, bu durum mut-
lak istinaf sebebi say›lmayacakt›r. Bu ihtimalde, dosya
ilk derece mahkemesine gönderilmemeli, bölge adliye
mahkemesi tahkikat› tamamlayarak davan›n esas› hak-
k›nda kendisi karar vermelidir. Bu karar davan›n kabu-
lü veya reddi fleklinde ortaya ç›kabilir.

S›ra Sizde 2 

Hay›r. Tasarruf ilkesi ve taleple ba¤l›l›k kural› gere¤in-
ce, istinaf derecesinde geçerli kurallardan biri aleyhe
karar verme yasa¤›d›r. Bu kurala göre, taraflardan yal-
n›z biri istinafa baflvurursa, bölge adliye mahkemesi, o
taraf›n aleyhine olacak flekilde ilk derece mahkemesi
karar›n› de¤ifltiremez, istinafa baflvuran davac› (A)’n›n
durumunu daha da a¤›rlaflt›ramaz. ‹stinaf mahkemesi
inceleme sonunda davac›n›n hiç tazminata hak kazan-
mad›¤› sonucuna varsa dahi, davay› reddedemez; sade-
ce istinaf baflvurusunun reddine karar verebilir. 

S›ra Sizde 3 

Bölge adliye mahkemelerinin göreve bafllamas›yla bir-
likte yürürlü¤e girecek kanun yolu sisteminde, Yarg›tay
temyizde sadece hukuka uygunluk denetimi yapmakla
görevlidir. Yarg›tayca yürütülen temyiz incelemesinin
amac› da ülkede hukuk kurallar›n›n ayn› flekilde uygu-
lan›p uygulanmad›¤›n› denetleyerek hukuk birli¤ini sa¤-
lamakt›r. Bu nedenle, Yarg›tay ilk derece mahkemesin-
deki vak›a tespitleri veya delillerin de¤erlendirilmesiyle
ilgili inceleme yapamaz, maddî hukuk veya usûl huku-
kundan kaynakl› bir eksiklik olmad›¤› takdirde ilk de-
rece ve bölge adliye mahkemesinin vak›a tespitleriyle
ba¤l›d›r. Somut olayda, kusur oranlar›n›n ve zarar mik-
tar›n›n tespiti, uyuflmazl›¤›n maddî sorun (vak›alar) k›s-
m›yla ilgili oldu¤undan ve uzmanl›k gerektiren bu ko-
nularda mahkemece bilirkifliye baflvurularak teknik in-
celemenin sonucuna göre karar verildi¤inden, Yarg›tay
vak›a tespitleriyle ba¤l› olup, bu konuda inceleme ya-
pamaz ve bozma karar› veremez. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1 Ekim 2011
tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Ancak bu kanunun kanun
yollar›na iliflkin hükümlerinin yürürlü¤e girmesi, Adli
Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahke-
melerinin Kurulufl, Görev ve Yetkileri Hakk›nda Kanu-
nun geçici 2. maddesi uyar›nca bölge adliye mahkeme-
lerinin Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve bafllama
tarihine kadar ertelenmifltir. Bölge adliye mahkemeleri-
nin Resmi Gazetede ilan edilecek göreve bafllama tari-
hine kadar, 1086 say›l› Hukuk Usûlü Muhakemeleri Ka-
nunun temyize iliflkin yürürlükteki hükümleri uygulan-
maya devam edilecektir. Bu nedenle Eskiflehir Aile mah-
kemesinin karar›na karfl›, istinafa de¤il, temyiz yoluna
baflvurulabilir. 

S›ra Sizde 5

(A) yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurabilir. Zira, ilk
derece mahkemesinde görülen davada verilen karara
karfl› süresi içinde kanun yoluna baflvurulmad›¤› için
hüküm kesinleflmifltir. Yarg›laman›n iadesi sebebi ola-
rak lehine hüküm verilen taraf›n hükme etkili olan hi-
leli ifllemler yapt›¤›n› ileri sürebilir. ‹ddia edildi¤i gibi
hileli ifllem yap›l›p yap›lmad›¤›n› hâkim takdir edecek-
tir. Somut olayda, davac› taraf›ndan daval›ya tebligat
yap›lm›fl gibi gösterilmesi, daval›n›n gerçekte borçlu ol-
mad›¤› bir paray› ödemesine neden olabilecek taraf hi-
lesi olup, ayn› zamanda yarg›lama iliflkin a¤›r ve önem-
li bir usûl hatas› oldu¤undan, yarg›laman›n iadesi tale-
bi kabul edilmelidir.

Alangoya, Y., Y›ld›r›m, K., Deren Y›ld›r›m, N. (2009).
Medenî Usûl Hukuku Esaslar›, ‹stanbul.

Kuru, B., Arslan, R., Y›lmaz E. (2010). Medenî Usûl

Hukuku Ders Kitab›, Ankara.
Pekcan›tez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2011). Medenî

Usûl Hukuku, Ankara.
Postac›o¤lu, ‹lhan E. (1975). Medenî Usûl Hukuku

Dersleri, ‹stanbul.
Özekes, M. (2008). Sorularla Medenî Usûl
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Genel olarak geçici hukukî koruma kavram›n› ve türlerini aç›klayabilecek ve
ay›rt edebilecek, 
‹htiyatî tedbir kavram›n›, türlerini, flartlar›n› ve ihtiyatî tedbire karfl› konulma-
s›n› aç›klayabilecek, 
Delil tespiti kavram›n›, flartlar›n›, uygulamas›n› ve delil tespitine karfl› konul-
mas› aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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GENEL OLARAK
Medenî usûl hukukunun amac›, esas itibariyle, mahkeme önüne gelen dava ve ta-
leplerin hukuka uygun ve ak›lc› bir yöntemle karara ba¤lanmas›n› sa¤layarak mad-
dî hukukun taraflara sa¤lad›¤› subjektif haklar›n gerçeklefltirilmesidir. Subjektif
haklar›n mahkemeler arac›l›¤›yla gerçeklefltirilmesi, hakk› ihlal edilen veya tehlike
içinde olan kiflilerin mahkemeden hukukî korunma talep etmesi, baflka bir deyifl-
le mahkemede dava açmas› ile mümkün olabilir. Mahkemenin bu dava hakk›nda
yürütece¤i yarg›lama, taraflar aras›nda eflitli¤in sa¤lanmas›, taraflara adil yarg›lan-
ma hakk›n›n sa¤lanmas›, hukukî dinlenilme hakk›n›n tan›nmas›, keyfili¤in önlen-
mesi, uyuflmazl›k hakk›ndaki tahkikat›n ayr›nt›l› flekilde yürütülebilmesi ve nihayet
uyuflmazl›¤›n hüküm verilecek derecede ayd›nlanabilmesi için belirli bir zaman›n
(sürecin) geçirilmesini gerektirmektedir. Hatta bazen, genel olarak yarg› sisteminin
veya bürokrasinin sorunlar› veya taraflar›n ya da mahkemenin tutum ve davran›fl-
lar› nedeniyle, yarg›lamalar, olmas› gerekenden daha uzun sürebilmektedir. Bu sü-
re zarf›nda dava konusu hakk›n veya fleyin zarar görmesi, kaç›r›lmas›, bir baflkas›-
na devredilmesi, yok olmas› gibi tehlikelerin gerçekleflme olas›l›¤› bulundu¤un-
dan, hukukî korunma talebinin (davan›n) konusu olan hak ve fleylerin güvence al-
t›na al›nmas› için geçici hukukî koruma tedbirlerinden yararlan›lmaktad›r.

Geçici hukukî koruma tedbirlerinin var olma nedenlerini k›saca afla¤›daki flekil-
de özetleyebiliriz:

• Mahkemeden hukukî korunma talep edilmesiyle bafllayan davan›n veya di-
¤er yarg›lamalar›n (örne¤in çekiflmesiz yarg› veya iflâs›n ertelenmesi gibi
geçici hukukî koruma yarg›lamas›) yürütülerek sonuca ba¤lanmas› belirli bir
süreyi gerektirmektedir. Bu sürenin normalden daha uzun olmas› nedeniy-
le, yarg›laman›n konusu olan hakk›n zarar görmesi veya yok olmas› ihtima-
li bulunabilir. Böyle bir ihtimalde, geçici hukukî koruma tedbirinden yarar-
lan›lmas› ileride do¤mas› muhtemel ve telafisi imkâns›z zararlar›n do¤mas›-
n› engeller. 

• Kötüniyetli karfl› taraf, yarg›lama sürecinde, uyuflmazl›k konusu olan fleyi bir
baflkas›na devredebilir, saklayabilir, kaç›rabilir, yok edebilir veya an az›ndan
ona zarar verecek eylemlerde bulunabilir. Geçici hukukî korumalar sayesin-
de, karfl› taraftan kaynaklanabilecek zararlar›n önüne geçilir. Örne¤in, dava
konusu tafl›n›r mal›n daval›n›n elinden al›narak, yediemin olarak üçüncü bir
kifliye verilmesi veya muhafaza alt›na al›nmas›, daval›n›n kötüniyetli davra-

Geçici Hukukî Korumalar



n›fllar› nedeniyle o mal›n zarar görmesini veya mal›n üçüncü kiflilere devre-
dilmesini önler. 

• Hukukî korunman›n gerçeklefltirilmesi için davan›n sona ermesini bekle-
mek, taraf bak›m›ndan ileride telafisi mümkün olmayan zararlar›n ortaya
ç›kmas›na neden olabilir. Geçici hukukî korumalar, bu zararlar›n do¤mas›n›
veya zarar meydana gelmifl olsa bile artmas›n› engeller. 

Geçici hukukî korumalar, davadan farkl› olarak, taraflar aras›ndaki uyuflmazl›-
¤› gelece¤e yönelik olarak ve nihai flekilde sona erdirmezler. Geçici hukukî koru-
man›n ifllevi, dava veya di¤er yarg›lama süreçlerine ek olarak, nihai hukukî koru-
man›n etkin flekilde gerçeklefltirilmesine yard›mc› olmak ve böylece hak arama öz-
gürlü¤ünün kullan›lmas›n› kolaylaflt›rmakt›r. 

Geçici hukukî korumalar›n ortak ve belirgin özellikleri afla¤›daki flekilde özet-
lenebilir:

• Mahkemelerden talep edilebilir ve ancak mahkemelerce karar verilebilir.  
• Sa¤lad›¤› hukukî koruma geçici olup, dava ile talep edilen hukukî korunma-

y› güvence alt›na almaya yöneliktir. 
• Geçici hukukî koruma karar› verilmesini gerektiren koflullar›n yaklafl›k ola-

rak ispat edilmesi yeterlidir. Kesin hukukî koruma talebinden farkl› olarak
tam (kesin) ispat aranmaz. 

• Karfl› taraf›n hukukî dinlenilme hakk› (savunma imkân›) geçici hukukî ko-
ruma karar›n›n verilmesinden sonraki bir zamana ertelenebilir. Baflka bir ifa-
deyle, karfl› taraf dinlenmeden de tedbir karar› verilebilir. 

• Geçici hukukî koruma taleplerine iliflkin yarg›lama usûlleri mümkün oldu-
¤unca basit, h›zl› ve kolay yarg›lama yap›lmas›n› sa¤layacak flekilde düzen-
lenmifltir. Zira, geçici hukukî koruman›n do¤as› gere¤i, tedbir karar›n›n en
k›sa sürede al›nabilmesi ve uygulanabilmesi gerekir. 

Geçici hukukî koruma, as›l (dava ile talep edilen) hukukî korunman›n sa¤lan-
mas›n› ve icra edilmesini güvence alt›na alan tedbirlerin genel ad›d›r. Geçici huku-
kî koruma tedbirleri kapsam›nda ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz, delil tespiti gibi Hu-
kuk Muhakemeleri Kanunu ve ‹cra ‹flâs Kanununda düzenlenen tedbirler yan›nda,
di¤er özel ve genel kanunlarda yer alan birçok farkl› tedbir bulunmaktad›r. Örne-
¤in, boflanma davas›nda efllere ve çocuklara tedbir nafakas› ödenmesine karar ve-
rilmesi (TMK m. 169); 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun hükümleri kap-
sam›nda aile bireylerinden birinin di¤erlerine fliddet uygulamas› halinde, o kiflinin
di¤erlerinin oturdu¤u ev veya iflyerine yaklaflmas›n›n yasaklanmas› (AKDK m. 1, )
veya Türk Medenî Kanunu gere¤ince, tafl›nmaz mal üzerindeki çekiflmeli haklar›n
korunmas› için aç›lan davalarda tapu kütü¤üne flerh verilmesi (TMK m. 1010) ve-
ya baz› durumlarda tafl›nmaz›n tapu kayd›na geçici tescil flerhi konulmas› (TMK m.
1011) gibi farkl› geçici hukukî koruma tedbirleri sözkonusu olabilir. 

Afla¤›da özellikle Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ihtiyatî tedbir
ve delil tespiti üzerinde durulacak, ihtiyatî haciz daha ziyade icra hukukunda kar-
fl›lafl›lan bir geçici hukukî koruma oldu¤undan burada incelenmeyecektir. 

‹HT‹YATÎ TEDB‹R 

‹htiyatî Tedbir Kavram› ve Türleri 
‹htiyatî tedbir geçici hukukî koruma tedbirlerinden biri olmas›na ra¤men, genellik-
le geçici hukukî koruma tedbiri kavram›yla kar›flt›r›lmaktad›r. Geçici hukukî koru-
ma daha genel bir kavram olup, ihtiyatî tedbiri de kapsamaktad›r. 
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‹htiyatî tedbir, mahkeme taraf›ndan as›l hukukî korunma talebi hakk›nda kesin
hüküm verilinceye kadar devam eden, taraflar›n durumlar›nda ya da dava konusu
hak veya fleyde meydana gelebilecek zararlar› önleme amac›na hizmet eden, geçi-
ci nitelikte bir hukukî korumad›r. 

‹htiyatî tedbirin amac›, genel olarak as›l hukukî korunma talebinin sonucunu gü-
vence alt›na almakt›r. Bugün gelinen noktada ise ihtiyatî tedbirler, amaçlar› bak›m›n-
dan, teminat, eda ve düzenleme amaçl› tedbirler fleklinde üç gruba ayr›lmaktad›r. 

Teminat amaçl› ihtiyatî tedbirlerde, hukukî korunma talebine konu olan hakk›n ic-
ras› (gerçeklefltirilmesi) güvence alt›na al›n›r. Örne¤in, dava konusu fleyin yok olma-
s› zarar görmesi gibi bir tehlike sözkonusu ise, bu fleyin mahkeme karar›yla muhafa-
za alt›na al›nmas›nda (HMK m. 391, I) teminat amaçl› ihtiyatî tedbir söz konusudur. 

Eda amaçl› ihtiyatî tedbirlerde, hukukî korunma talebine konu olan hakk›n geçi-
ci olarak gerçeklefltirilmesi söz konusudur. Örne¤in, aile mahkemesinde boflanma,
ayr›l›k veya nafaka davas› açan eflin talebi üzerine, mahkemenin esas hakk›nda ke-
sin hüküm verilinceye kadar tedbir nafakas› ödenmesine karar vermesi (TMK m.
169; HMK m. 391, I) eda amaçl› bir tedbirdir. Zira, mahkeme bu durumda tedbiren
karfl› taraf›n bir fleyi vermesine, yapmas›na veya yapmamas›na karar vermektedir.

Düzenleme amaçl› ihtiyatî tedbirlerde ise, hukukî korunma talebinin konusu
olan hukukî iliflkinin geçici olarak düzenlenmesi amaçlan›r. Örne¤in, aile mahke-
mesinde görülmekte olan bir boflanma davas›nda, dava sonuçlan›ncaya kadar ço-
cu¤un velayetinin geçici olarak efllerden birine b›rak›lmas› (TMK m. 169, I) düzen-
leme amaçl› tedbirdir. 

‹htiyatî tedbir genel olarak Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmekte-
dir (HMK m. 389-399) ve sadece davalarda de¤il, niteli¤ine uygun düfltü¤ü ölçüde
çekiflmesiz yarg› ifllerinde de uygulanmaktad›r (HMK m. 389, II). Bunun yan›nda
di¤er kanunlarda da ihtiyatî tedbirlere iliflkin çeflitli hükümler bulunmaktad›r. Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununun 391. maddesinde örnek olarak say›lan, di¤er ka-
nunlarda özel olarak düzenlenen veya somut olay›n özelli¤ine göre hakim taraf›n-
dan ayr›ca takdir edilebilecek tedbirler, yukar›da belirtilen tedbir türlerinden bir
veya birkaç› içinde yer alabilir.

‹htiyatî Tedbirin fiartlar› 
‹htiyatî tedbirin flartlar› Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389. maddesinde dü-
zenlenmifltir. Bu hükme göre, ihtiyatî tedbir karar› verilebilmesi için;

• ihtiyatî tedbir talebine konu olan bir hakk›n mevcut olmas›, 
• bu hakk› veya hakka konu olan fleyi tedbiren korumay› gerekli k›lan sebep-

lerin bulunmas› 
• ve tedbir talep eden taraf›n, kural olarak, karfl› taraf›n veya üçüncü kiflilerin

muhtemel zararlar›n› karfl›lamak için teminat göstermesi gerekir. 
‹htiyatî tedbir karar› ancak “uyuflmazl›k konusu (fley) hakk›nda” verilebilir. Bu-

nun anlam›, ihtiyatî tedbirin ancak dava konusu hakk›nda veya di¤er yarg›lama
türlerinin konusunu oluflturan fley veya hak bak›m›ndan verilebilmesidir. Örne¤in,
dava konusu olan tafl›n›r bir mal›n muhafaza alt›na al›nmas›nda, tedbirin konusu
çekiflmeli olan tafl›n›r mal olup, tedbir taraflar›n baflka mal ve haklar›na sirayet ede-
mez. E¤er ihtiyatî tedbir karar› verilmesine imkân tan›yan türde bir hak mevcut de-
¤ilse, ihtiyatî tedbir yerine baflka bir geçici hukukî koruma karar› verilmelidir. Bu-
rada özellikle ihtiyatî haciz ile ihtiyatî tedbir kurumlar›n›n birbiriyle kar›flt›r›ld›kla-
r›na dikkat çekmek isteriz. ‹htiyatî haciz, para alacaklar›n›n tahsilini güvence alt›-
na almak amac›yla öngörülmüfl özel bir geçici hukukî koruma tedbiri olmas›na
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ra¤men, uygulamada genellikle para alacaklar›n›n tahsili için de ihtiyatî tedbir ka-
rar› verilmesi gibi hataya düflüldü¤ü görülmektedir. ‹htiyatî hacizde, dava konusu
para alaca¤›n›n tahsilini güvence alt›na almak amac›yla, borçlunun alaca¤a yetecek
miktarda, haczi kabil tüm mallar›na el konulabilmektedir. Buna karfl›l›k ihtiyatî
tedbirde, tedbir sadece uyuflmazl›k konusu mal veya hak üzerinde uygulanabilir.
‹htiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz amaçlar›, yarg›lama usulleri ve sonuçlar› bak›m›ndan
farkl› hükümlere tabi olduklar›ndan, biri yerine di¤erine karar verilmesi hem aç›k-
ça hukuku ihlal etmekte hem de hak sahipleri aç›s›ndan istenmeyen olumsuz so-
nuçlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. 

‹htiyatî tedbir karar› verilebilmesi için gerekli di¤er flart, ihtiyatî tedbir sebeplerinin
bulunmas›d›r. Kanun ihtiyatî tedbir sebeplerini, “mevcut durumda meydana gelebile-
cek bir de¤iflme nedeniyle hakk›n elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaflaca¤›ndan ya
da tamamen imkâns›z hâle gelece¤inden veya gecikme sebebiyle bir sak›ncan›n yahut
ciddi bir zarar›n do¤aca¤›ndan endifle edilmesi” fleklinde ifade etmifltir. Buna göre ge-
nel ihtiyatî tedbir sebepleri;

• hakk›n elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaflmas›, 
• hakk›n elde edilmesinin imkâns›z hale gelmesi,
• gecikme sebebiyle bir sak›ncan›n veya ciddi bir zarar›n do¤ma ihtimalinin bu-

lunmas› fleklinde özetlenebilir.
Mahkemeden ihtiyatî tedbir talep eden taraf, bu sebeplerden en az birinin somut

olayda mevcut oldu¤unu, talebinde beyan etmelidir. ‹htiyatî tedbir karar› verilebilme-
si için, zarar›n do¤mas› veya hakk›n elde edilmesinin zorlaflm›fl olmas› flart de¤ildir. Bu
sebeplerden birinin gerçekleflme olas›l›¤›n›n bulunmas› ve talepte bulunan›n bu duru-
mu mahkemede yaklafl›k olarak ispat etmesi dahi tedbir karar› verilmesi için yeterlidir. 

Yarg›tay kararlar›na konu olan bir olayda, yerel seçimlerde belediye baflkan aday› olan bir ki-
fli, propaganda gezileri s›ras›nda, baflka bir siyasi partiye mensup ve o partinin aday› olan bir
kiflinin (olayda kiflilik haklar›na sald›r›n›n önlenmesi ve manevi tazminat davas› açan kimse)
iflyerine gelerek ikisini birlikte görüntüleyen bir resim çektirmifl ve daha sonra onun izni ol-
madan bu resmi seçim broflüründe kendi siyasi reklam›n› yapmak amac›yla kullanm›flt›r. Taraf-
lar›n farkl› siyasi partilere mensup olduklar› ve resmin bir baflka siyasi partiden aday olan ki-
flinin seçim propagandas›nda kullan›ld›¤› göz önünde bulundurulursa; sizce, kiflilik haklar›n›n
sald›r›ya u¤rad›¤›n› iddia eden taraf, açm›fl oldu¤u sald›r›n›n önlenmesi ve manevi tazminat da-
vas›nda ihtiyatî tedbir karar›yla sözkonusu seçim broflürlerinin ve afifllerinin toplat›lmas›n› ta-
lep edebilir mi? Yan›t›n›z evet ise, burada al›nacak olan tedbir, amac› bak›m›ndan hangi tür ih-
tiyatî tedbirler aras›nda de¤erlendirilebilir? 

‹htiyatî tedbir karar› verilebilmesi için, tedbir talep eden taraf, kural olarak, ileride
haks›z ç›kmas› halinde karfl› taraf›n ve üçüncü kiflilerin ihtiyatî tedbir nedeniyle u¤ra-
yacaklar› muhtemel zararlar› karfl›lamak üzere teminat göstermek zorundad›r (HMK m.
392, I, c. 1). Tedbir talep eden taraf devlet olsa dahi, teminat gösterme zorunlulu¤un-
dan genel bir muafiyet sözkonusu de¤ildir. Ancak, ihtiyatî tedbir talebi resmî bir bel-
geye, baflka bir kesin delile dayan›yor veya durum ve koflullar gerektiriyorsa, tedbir ta-
lep eden taraf›n (devlet dahil) haks›z ç›kma olas›l›¤› zay›f oldu¤undan,. mahkeme ge-
rekçesini belirtmek suretiyle teminat al›nmamas›na da karar verebilir (HMK m. 392, I,
c. 2). Bu ihtimallerden birinin söz konusu olmas› halinde, teminat al›p almamak mah-
kemenin takdirindedir. Zira, Kanunda teminat al›nmamas› de¤il al›nmayabilece¤i ifa-
de edilmifltir. E¤er tedbir talep eden taraf adli yard›mdan yararlan›yorsa, bu kifliden te-
minat istenmez (HMK m. 392, I, c. 3).
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‹htiyatî Tedbir Yarg›lamas› ve Karar 

‹htiyatî Tedbir Talebi ve Yarg›lamas›
‹htiyatî tedbir henüz dava aç›lmadan önce veya dava aç›ld›ktan sonra talep edilebi-
lir. ‹htiyatî tedbir, dava aç›lmadan önce, esas hakk›nda görevli ve yetkili mahkeme-
den; dava aç›ld›ktan sonra ise, ancak as›l davan›n görüldü¤ü mahkemeden talep
edilebilir (HMK m. 390, I). Görevli ve yetkili mahkemeye iliflkin bu düzenleme, ih-
tiyatî tedbire, uyuflmazl›¤›n esas› hakk›nda inceleme ve karar vermeye yetkili mah-
keme taraf›ndan karar verilmesini öngördü¤ünden, as›l hukukî korunma talebi (da-
va) ile geçici hukukî koruma tedbiri aras›nda paralellik ve uyum sa¤lam›flt›r. 

Ayr›ca flartlar› oluflmuflsa, istinaf incelemesini yürüten bölge adliye mahkeme-
sinden de ihtiyatî tedbir talep edilebilir. Zira, bölge adliye mahkemesinde uygula-
nacak usûl hükümleri için ilk derece yarg›lama usulüne at›fta bulunuldu¤undan
(HMK m. 360) ve gerekti¤inde bölge adliye mahkemesi vak›a derecesi olarak tah-
kikat› tamamlayabilece¤inden tedbir karar› verebilir. 

Tedbir talep eden taraf, dayand›¤› ihtiyatî tedbir sebeplerini ve türünü dilekçe-
sinde aç›kça belirtmek ve bu sebeplerin varl›¤›n› ortaya koyan delilleri göstermek
zorundad›r (HMK m. 390, III). Talepte bulunan, ayr›ca, korunmas› gereken hakk›n
veya mal›n türünü ve nerede bulundu¤unu da belirterek talebini somutlaflt›rmal›d›r. 

Mahkeme, ihtiyatî tedbir talebi hakk›nda, karfl› taraf› dinledikten sonra karar
verebilece¤i gibi, talepte bulunan›n haklar›n›n derhal korunmas›nda zorunluluk
bulunan durumlarda, karfl› taraf› dinlemeden de tedbir karar› verebilir (HMK m.
390, II). Mahkemenin karfl› taraf› dinlemeden tedbire karar vermesi, yarg›sal temel
haklardan biri olan hukukî dinlenilme hakk›n› do¤rudan ilgilendirir. Belirtmeliyiz
ki, karfl› taraf dinlenmeden ihtiyatî tedbir karar› verilmesi, hukukî dinlenilme hak-
k›ndan tamamen vazgeçildi¤i anlam›na gelmemektedir. Zira, yoklu¤unda aleyhine
tedbir karar› verilen taraf, daha sonra ihtiyatî tedbir karar›na itiraz etmek suretiyle
hukukî dinlenilme ve savunma hakk›n› kullanabilir. Ancak, bu imkan›n bulunma-
s› her halükârda karfl› taraf dinlenmeden tedbir karar› verilebilece¤i fleklinde yo-
rumlanmamal›; hâkim takdir hakk›n› kullan›rken, somut olay›n özelliklerini ve ta-
raflar aras›ndaki menfaat dengesini dikkate almal›d›r. 

‹htiyatî tedbir yarg›lamas›nda özellikle arz eden bir baflka husus ise, ihtiyatî ted-
bir sebeplerinin ispat›d›r. Kanuna göre, ihtiyatî tedbir talep eden taraf›n, davan›n
esas› yönünden kendisinin hakl›l›¤›n› yaklafl›k olarak ispat etmesi, tedbir karar› ve-
rilebilmesi için yeterlidir. Kural olarak, bir talebin esas› hakk›nda mahkemece ka-
rar verilebilmesi için, o talebi hakl› k›lan vak›alar›n tam olarak ispat edilmesi ve hâ-
kimde tam kanaat oluflturulmas› gerekir. Ancak, ihtiyatî tedbir gibi, tam (kesin) is-
pat›n aranmas› halinde talepte bulunan›n telafisi güç zararlar›n›n oluflaca¤› durum-
larda, ispat ölçüsü düflürülmüfl ve hâkimin taraf›n hakl›l›¤›n› ve ihtiyatî tedbir se-
beplerinin varl›¤›n› kuvvetle muhtemel (hakikate yak›n) görmesi ispat›n gerçeklefl-
mifl say›lmas› için yeterli görülmüfltür. Bu durumda talepte bulunan›n hakl› olma
ihtimali daha a¤›r basmakla birlikte, haks›z olma ihtimali de her zaman mevcuttur.
Bu nedenle ihtiyatî tedbir talebinde bulunan taraf›n, karfl› taraf›n u¤rayabilece¤i
zararlar› karfl›lamak üzere teminat yat›rmas› flart› aranm›flt›r (HMK m. 392, I).

‹htiyatî Tedbir Karar› 
Mahkeme ihtiyatî tedbir talebi hakk›nda ya tedbir talebinin reddine veya flartlar›
oluflmuflsa kabulüne karar verebilir. ‹htiyatî tedbirin flartlar› mevcut de¤ilse (örne-
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Bölge Adliye Mahkemesi:
Adli yarg› kolunda ilk derece
mahkemeleri taraf›ndan
verilen, kesinleflmemifl karar
ve hükümlerin iptal edilmesi
veya de¤ifltirilmesi amac›yla
yap›lan istinaf baflvurular›n›
inceleyen bir üst
mahkemedir. ‹kinci derece
mahkemesi olup, ilk derece
mahkemesinin kararlar›n›
hem hukuka uygunluk hem
de vak›a tespitlerinin do¤ru
olup olmad›¤› aç›s›ndan
denetler. Gerekti¤inde
tahkikat› tamamlayarak
davan›n esas› hakk›nda
bizzat karar verir. 

Tam ‹spat-Yaklafl›k ‹spat:
Bir vak›an›n ispat edilmifl
say›lmas› için, kesinlik
s›n›r›ndaki bir ihtimal
derecesi (geçmiflte meydana
gelen vak›alar›n ispat›nda
mutlak bir kesinlikten söz
edilemez, yan›lma olas›l›¤›
her zaman vard›r) kabul
edilmiflse tam ispat, a¤›r
basan ihtimal derecesi
kabul edilmifl ise yaklafl›k
ispattan söz edilir. 

‹spat Ölçüsü: Taraflar›n
iddia ve savunmalar›n›n
dayana¤› olan vak›alar›n,
hâkim taraf›ndan ne zaman
ispatlanm›fl say›laca¤›n›,
baflka bir deyiflle çekiflmeli
bir vak›an›n ispatlanm›fl
say›lmas› için hâkimde
oluflmas› gereken kanaatin
derecesini ifade eder. ‹spat
ölçüsü bazen tam ispat,
bazen ise yaklafl›k ispat
olarak belirlenir.



¤in ihtiyatî tedbir sebepleri gerçekleflmemifl, talepte bulunan teminat göstermemifl-
se veya ihtiyatî tedbir sebepleri yeterince ispat edilememiflse), mahkeme tedbir ta-
lebinin reddine karar verir. ‹htiyatî tedbir sebepleri mevcut ve di¤er usuli flartlar da
yerine getirilmiflse, mahkeme talebi kabul ederek somut olay›n özelliklerine uygun
bir ihtiyatî tedbire karar verir. Bu karar, niteli¤i bak›m›ndan nihai bir karar say›labi-
lirse de, geçici nitelikte oldu¤undan, davada verilen nihai kararlardan (hüküm veya
usule iliflkin nihai karar) farkl› olarak, kesin hüküm teflkil etmez. Mahkeme gerekti-
¤inde flartlar› oluflmuflsa tedbir karar›n› kald›rabilir veya de¤ifltirebilir (HMK m. 395). 

‹htiyatî tedbir karar›n›n içeri¤i, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 391. madde-
sinin 2. f›kras›nda düzenlenmifltir. Bu hükme göre, kararda “ihtiyatî tedbir talep
edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karfl› taraf›n ad›, soyad› ve yerleflim
yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›; tedbirin, aç›k ve somut
olarak hangi sebebe ve delillere dayand›¤›; tereddüde yer vermeyecek flekilde, ne-
yin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildi¤i; talepte bulunan›n, ne tutarda ve
ne türde bir teminat gösterece¤i” yaz›lmal›d›r. 

Mahkemenin ne tür tedbirlere karar verebilece¤i ise 391. maddenin 1. f›kras›n-
da düzenlenmifltir. Belirtmeliyiz ki bu tedbirler s›n›rl› say›da olmay›p örnek niteli-
¤inde oldu¤undan, mahkeme somut olay›n özelliklerine göre uygun bir ihtiyatî
tedbire karar verebilir. Maddeye göre, mahkeme tedbir talebine konu olan mal ve-
ya hakk›n muhafaza alt›na al›nmas›, bir yediemine tevdii ya da bir fleyin yap›lma-
s› veya yap›lmamas› gibi uygulamada en s›k karfl›lafl›lan tedbir türleri yan›nda, sa-
k›ncay› ortadan kald›racak veya zarar› engelleyecek her türlü tedbire de karar ve-
rebilir (HMK m. 391, I). Özellikle zarar tehlikesini ortadan kald›racak her tür ted-
bire karar verilebilmesi, hâkime genifl bir takdir yetkisi vermektedir. Bu ba¤lamda,
mahkemenin verece¤i tedbir karar›, somut olaya ve taraflar aras›ndaki menfaat
dengesine uygun olmal›d›r. 

Dava konusu fleyin muhafaza alt›na al›nmas› veya yedi emine tevdii, daha ziya-
de tafl›n›r mallar›n dava s›ras›nda bir baflka kifliye devredilmesinin, zarar görmesinin
veya yok edilmesinin önlenmesinde etkilidir. Bir fleyin yap›lmas› veya yap›lmama-
s› fleklindeki tedbirler ise birçok dava türünde uygulanabilir. Örne¤in, boflanma da-
vas›nda efllerin bar›nmas›na, geçimine, mallar›n›n yönetimine veya çocuklar›n ba-
k›m ve korunmas›na yönelik olarak, efllerden birine veya çocuklara nafaka öden-
mesi, aile konutunda efllerden birinin oturmas›na karar verilmesi gibi tedbirler bu
türdendir. Bunlar›n d›fl›nda, zarar tehlikesini kald›racak her tür tedbiri almak da hâ-
kimin takdirindedir. Örne¤in, Türk Medenî Kanununun 637. maddesinin 3. f›kras›
gere¤ince, yasal veya atanm›fl mirasç› taraf›ndan, terekeyi veya baz› tereke mallar›-
n› elinde bulunduran kiflilere aç›lan miras sebebiyle istihkak davas›nda, hâkim, da-
vac›n›n istemi üzerine hakk›n korunmas› için daval›n›n güvence göstermesi veya ta-
pu kütü¤üne flerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alabilir. 

‹htiyatî Tedbir Karar›n›n Uygulanmas› ve ‹htiyatî Tedbiri
Tamamlay›c› ‹fllemler
‹htiyatî tedbir karar›n›n ayakta kalabilmesi için, tedbir karar›n›n belirli bir süre için-
de uygulanmas›n›n talep edilmesi ve dava aç›lmadan önce ihtiyatî tedbir talep edil-
miflse, tedbir karar›n›n uygulanmas›n›n talep edildi¤i tarihten itibaren belirli bir sü-
re içinde, tedbire konu olan hak veya fley hakk›ndaki as›l davan›n aç›lmas› gere-
kir. Aksi taktirde, tedbir karar› herhangi bir mahkeme karar›na gerek kalmaks›z›n
kendili¤inden kalkar. Bu çerçevede, lehine ihtiyatî tedbir verilen taraf›n ve di¤er il-
gililerin hak ve yükümlülükleri afla¤›da özetlenecektir. 
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‹htiyatî Tedbir Karar›n›n Uygulanmas›
Mahkemeden ihtiyatî tedbir karar› alan taraf, bu karar›n uygulanmas› için, verildi-
¤i tarihten itibaren bir hafta içinde talepte bulunmak zorundad›r (HMK m. 393, I).
Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava aç›lm›fl olsa dahi, tedbir karar› kendili¤inden
kalkar. Zira, tedbir karar›n›n en k›sa süre içinde yerine getirilmesi için talepte bu-
lunulmas›, geçici hukukî koruman›n do¤as›nda yer ald›¤›ndan, ihtiyatî tedbir kara-
r›n›n uzun süre uygulanmadan ayakta kalmas›, bu tedbirin kötü niyetle kullan›lma
olas›l›¤›n› gündeme getirmektedir. ‹htiyatî tedbirin ayakta kalmas› için bir haftal›k
süre içinde talepte bulunulmas› yeterli olup, karar›n uygulanmas› flart de¤ildir.
Tedbir karar›n› alan taraf, talep etmifl olmas›na ra¤men, ilgili merci, bu hakk›nda
icras›n› geciktirmekteyse bundan taraf sorumlu tutulmamal›d›r. 

Tedbir karar›n›n uygulanmas› talebi, karar› veren mahkemenin yarg› çevresin-
de bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakk›n bulundu¤u yer icra dairesine yö-
neltilmelidir. ‹stisnai olarak, mahkeme, yaz› iflleri müdürünü de tedbir karar›n uy-
gulanmas› için görevlendirebilir (HMK m. 393, II). 

‹htiyatî tedbiri uygulayan memur, bir tutanak düzenleyerek, bu tutana¤›n bir
örne¤ini tedbir s›ras›nda haz›r bulunana tarafa veya üçüncü kifliye verir ya da ha-
z›r bulunmayan tarafa ve duruma göre üçüncü kifliye tebli¤ eder (HMK m. IV).

‹htiyatî tedbir karar›n›n uygulanmas› için, gerekirse zor kullan›labilir. Zor kul-
lanmak hususunda, bütün kolluk kuvvetleri ve köylerde muhtarlar, icra memuru-
nun veya görevlendirilmiflse yaz› iflleri müdürünün yaz›l› baflvurusu üzerine, ken-
disine yard›m etmek ve emirlerine uymakla yükümlüdürler (HMK m. 393, III) .

‹htiyatî Tedbiri Tamamlay›c› ‹fllemler
‹htiyatî tedbir niteli¤i itibariyle bir geçici hukukî koruma oldu¤undan, tedbire ko-
nu mal veya hakla ilgili as›l davan›n hemen aç›lmas›nda ve uyuflmazl›¤›n mahke-
menin karar›yla sonland›r›lmas›nda fayda vard›r. Mahkemeden ihtiyatî tedbir kara-
r› al›nd›ktan sonra, hukukî durumun uzun süre ask›da kalmas› ve tedbir karar›n›n
bu belirsizlik ortam›nda di¤er taraf üzerinde bask› arac› olarak kullan›lmas› ne ih-
tiyatî tedbirin amac› ne de usûl hukukunun amac›yla ba¤dafl›r. 

Bu durumu dikkate alan kanun koyucu, dava aç›lmas›ndan önce ihtiyatî tedbir
karar› verilmiflse, tedbir talep edenin, bu karar›n uygulanmas›n› talep etti¤i tarih-
ten itibaren iki hafta içinde esas hakk›ndaki davas›n› açmas›n›; dava açt›¤›na ilifl-
kin evrak›, karar› uygulayan memura ibraz etmesini ve karfl›l›¤›nda bir belge alma-
s›n› bir zorunluluk olarak düzenlenmifltir. Mahkemeden tedbir karar› alan taraf, bu
zorunlulu¤un gere¤ini yerine getirmedi¤i taktirde, tedbir kendili¤inden kalkar
(HMK m. 397, I). Söz konusu düzenleme, ihtiyatî tedbir ile as›l hukukî koruma (da-
va) aras›nda s›k› bir ba¤ oldu¤unu ve ihtiyatî tedbirin as›l yarg›laman›n tamamlay›-
c›s› oldu¤unu göstermektedir.

Sonuç olarak, dava açmadan önce tedbir karar› alan taraf, bu tedbirin dava hak-
k›nda kesin hüküm verilinceye kadar ayakta kalmas›n› istiyorsa, iki haftal›k kesin
süre içinde esas hakk›ndaki davas›n› açmak zorundad›r. Buna karfl›l›k, ihtiyatî ted-
bir karar› dava görülmekteyken al›nm›flsa, lehine tedbir karar› verilen taraf›n sade-
ce tedbirin uygulanmas›n› talep etmesi yeterli oldu¤undan, ayr›ca bir ifllem yapma-
s›na gerek yoktur. 

‹htiyatî tedbiri tamamlay›c› ifllemler yap›lm›flsa (süresi içinde dava aç›lm›flsa),
ihtiyatî tedbir karar›n›n etkisi, aksi kararda belirtilmemiflse, nihai karar›n kesinlefl-
mesine kadar devam eder (HMK m. 397, II). Tedbirin etkisinin devam etmesi için
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mahkemenin ayr›ca karar vermesine gerek yoktur. Ancak, esas dava hakk›ndaki
hüküm kesinleflinceye kadar tedbirin etkisinin devam edece¤i kural› mutlak de¤il-
dir. Örne¤in, as›l dava hakk›ndaki hüküm, ihtiyatî tedbir talebi kabul edilen tara-
f›n aleyhine ise (lehine tedbir karar› verilen taraf haks›z bulunmuflsa), mahkeme,
durum ve koflullar› de¤erlendirdikten sonra, hükümle birlikte tedbir karar›n›n kal-
d›r›lmas›na da karar verebilir. Tedbir karar› kald›r›lmam›flsa, kural olarak as›l dava
hakk›ndaki hüküm kesinleflinceye kadar tedbirin etkisi devam eder. Ancak, ilk de-
rece mahkemesinin karar›na karfl› istinafa baflvurulmuflsa, bölge adliye mahkeme-
si de ihtiyatî tedbir karar›n›n kald›r›lmas›na karar verebilir. 

‹htiyatî Tedbir Talebi Hakk›ndaki Mahkeme Karar›na 
Karfl› Konulmas› 
Yukar›da zikredildi¤i üzere, mahkeme ya tedbir talebini reddeder ya da kabul
eder. ‹htiyatî tedbir talebinin reddi karar›na karfl› kanun yoluna baflvurulabilir. Bu-
na göre, talebi reddedilen taraf, istinaf yoluna baflvurabilir. Bölge adliye mahkeme-
sinin istinaf incelemesi sonucunda verece¤i karar kesindir (HMK m. 391, III). 

‹htiyatî tedbir talebi kabul edilirse, bu kez, ihtiyatî tedbirin iptal edilmesi, kal-
d›r›lmas› veya de¤ifltirilmesini isteyen taraf veya ilgili, ihtiyatî tedbir karar›na karfl›
farkl› yollara baflvurabilir. Bu imkânlar,  

• ihtiyatî tedbir karar›na itiraz, 
• teminat karfl›l›¤› ihtiyatî tedbirin de¤ifltirilmesi ve kald›r›lmas› talebi, 
• ve durum ve flartlar›n de¤iflmesi nedeniyle ihtiyatî tedbirin kald›r›lmas› tale-

bi fleklinde s›ralanabilir. 

‹htiyatî Tedbir Karar›na ‹tiraz
Karfl› taraf dinlenmeden verilen ihtiyatî tedbir kararlar›na itiraz edilebilir. Zira, kar-
fl› taraf›n dinlenmesinde sak›nca bulunan hallerde mahkeme o taraf hukukî dinle-
nilme hakk› tan›madan karar vermifl olaca¤›ndan, hukukî dinlenilme hakk› itiraz
hakk›n›n tan›nmas› suretiyle kulland›r›l›r (HMK m. 394, I). 

‹tiraz yoluna, aleyhine tedbir karar› verilen taraf baflvurabilir. Ancak, ihtiyatî
tedbir karar›n›n uygulanmas› nedeniyle menfaati aç›kça ihlal edilen üçüncü kifliler
de tedbir karar›na itiraz edebilirler (HMK m. 394, III). Uygulamada da s›kça görül-
dü¤ü üzere, ihtiyatî tedbir karar›n›n uygulanmas›ndan, taraflar kadar üçüncü kifli-
ler de etkilenmekte ve zarar görmektedir. 

‹tiraz süresi bir hafta olup, süre ihtiyatî tedbirin uygulanmas› s›ras›nda karfl› ta-
raf (veya üçüncü kifli) haz›r bulunmuflsa tedbirin uygulanmas›ndan itibaren, haz›r
bulunmam›flsa tedbirin uygulanmas›na iliflkin tutana¤›n tebli¤inden (HMK m. 394,
II) itibaren ifllemeye bafllar. Üçüncü kifli itiraz yoluna baflvuracaksa, süre üçüncü
kiflinin tedbiri ö¤renmesinden itibaren ifllemeye bafllar (HMK m. 394, III). 

As›l hukukî iliflkinin taraf›, itiraz dilekçesinde ihtiyatî tedbirin flartlar›na, mahke-
menin yetkisine ve teminata iliflkin itiraz sebeplerini ileri sürebilir (HMK m. 394,
II). Buna karfl›l›k menfaati ihlal edilen üçüncü kifli itiraz ederse, sadece ihtiyatî ted-
birin flartlar›na ve teminata itiraz edebilir, buna karfl›l›k mahkemenin yetkisine kar-
fl› koyamaz (HMK m. 394, III). Taraf (veya menfaati ihlal edilen üçüncü kifli) itiraz
kapsam›nda ihtiyatî tedbirin konusu olan hakka ve ihtiyatî tedbir sebeplerine itiraz
edebilir.

‹tiraz tedbir karar›n› veren mahkemeye yap›lmal›d›r (HMK m. 394, II). Buna gö-
re ilk derece mahkemesinde tedbir karar› verilmiflse, itiraz karar› veren ilk derece
mahkemesine yap›lmal›; istinaf derecesinde ihtiyatî tedbir karar› verilmiflse, istinaf
incelemesini yürüten bölge adliye mahkemesi dairesine itiraz edilmelidir. 
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‹tiraz dilekçeyle yap›lmal›d›r. ‹tirazda bulunan taraf, itiraz sebeplerini gösterme-
li ve itiraz›n›n dayand›¤› tüm delilleri dilekçesinde eklemelidir (HMK m. 394, IV).
Aksine karar verilmedikçe itiraz kural olarak tedbir karar›n›n icras›n› durdurmaz
(HMK m. 394, I, c. 2).

Mahkeme kural itiraz› duruflma yaparak inceler. Ancak, taraflar davet edilmele-
rine ra¤men duruflmaya gelmemifllerse, mahkeme dosya üzerinden inceleme ya-
parak da karar›n› verebilir. Zira, geçici hukukî koruma talepleri hakk›nda, gecik-
meksizin karar verilmesi zarureti vard›r. 

‹tiraz incelemesi sonunda mahkeme ya itiraz› reddeder ya da itiraz› kabul ede-
rek tedbir karar›n› de¤ifltirebilir veya kald›rabilir (HMK m. 394, IV). ‹tiraz hakk›n-
da verilen karara karfl› da kanun yoluna baflvurulabilir. ‹htiyatî tedbir karar› ilk de-
rece mahkemesi taraf›ndan verildi¤inde, bölge adliye mahkemesinde istinaf yolu-
na baflvurulabilir. Kanun yoluna baflvurulmas› tedbir karar›n›n icras›n› durdurmaz.
Bölge adliye mahkemesinin tedbir karar› hakk›nda istinaf incelemesi sonunda ve-
rece¤i karar kesindir (HMK m. 394, V). Bölge adliye mahkemesi ihtiyatî tedbir ka-
rar› vermiflse, bu karara karfl› temyiz yoluna baflvurulamaz (HMK m. 362, I, f).

Teminat Karfl›l›¤› ‹htiyatî Tedbirin De¤ifltirilmesi ve Kald›r›lmas› 
Talebi 
‹htiyatî tedbir karar›n› kald›rman›n veya de¤ifltirmenin bir di¤er yolu ise, teminat
göstererek tedbirin de¤ifltirilmesini veya kald›r›lmas›n› talep etmektir. Aleyhine ih-
tiyatî tedbir karar› verilen taraf veya hakk›nda tedbir karar› uygulanan herhangi bir
kifli, mahkemece uygun görülecek bir teminat gösterirse, mahkeme talep üzerine
tedbirin de¤ifltirilmesine veya kald›r›lmas›na karar verebilir (HMK m. 395, I). 

Gösterilecek teminat›n türü ve miktar› mahkeme taraf›ndan belirlenir. Mahke-
me, teminat›n miktar›n›, tedbirin de¤ifltirilmesi veya kald›r›lmas›na göre; türünü ise
87. maddeye göre tayin edecektir (HMK m. 395, II).

Teminat karfl›l›¤›ndan ihtiyatî tedbirin de¤ifltirilmesi ve kald›r›lmas› talebi hak-
k›nda inceleme usûlü, itirazda uygulanan yarg›lama usulüne at›fla düzenlenmifltir.
Buna göre, mahkeme incelemesini duruflmal› yapar; ancak, davet edilmelerine ra¤-
men taraflar duruflmaya gelmemifllerse, dosya üzerinden inceleme yaparak da ka-
rar›n› verebilir (HMK m. 395, III ve m. 394, III, IV). Mahkemenin karar›na karfl› her-
hangi bir hukukî çareye veya kanun yoluna baflvurulma imkân› bulunmamaktad›r. 

Durum ve fiartlar›n De¤iflmesi Nedeniyle ‹htiyatî Tedbirin 
Kald›r›lmas› Talebi
Baz› durumlarda ise, tedbir karar›n›n verildi¤i andaki durum ve koflullar›n daha
sonra de¤iflmesi veya ortadan kalkmas› nedeniyle, talep üzerine, teminat aranmak-
s›z›n ihtiyatî tedbir de¤ifltirilebilir veya kald›r›labilir (HMK m. 396, I). Zira tedbirin
verildi¤i tarihten sonra, tedbiri gerekli k›lan durum ve koflullar de¤iflmiflse, bu de-
¤iflikli¤e paralel biçimde tedbirin de de¤ifltirilmesi gerekebilir. 

Tedbirin de¤ifltirilmesi veya kald›r›lmas› gerekip gerekmedi¤ini, ihtiyatî tedbir
karar›n› veren mahkeme takdir edecektir. Durum ve koflullardaki de¤iflme, somut
olay bak›m›ndan ayn› tedbirin devam etmesi gere¤ini ortadan kald›rm›flsa, mah-
keme taraflar aras›ndaki menfaat dengesini ve ihtiyatî tedbirin geçici hukukî ko-
ruma oldu¤unu göz önünde bulundurarak tedbiri de¤ifltirmekten veya kald›rmak-
tan kaç›nmamal›d›r.

Durum ve koflullar›n de¤iflmesi nedeniyle ihtiyatî tedbirin kald›r›lmas› veya de-
¤ifltirilmesi karar›na karfl› kanun yoluna baflvurulamaz. Zira bu durum, hukukî bir so-
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run olmaktan ziyade, daha çok maddî koflullarla ilgili ve hâkimin takdirine ba¤l› bir
husus oldu¤undan ve ayn› yarg›lama içinde birçok kez durum ve koflullarda de¤iflik-
lik olmas› ihtimali bulundu¤undan, kanun yoluna baflvuru imkân› tan›nmam›flt›r. 

Taraflar aras›ndaki sat›m sözleflmesi nedeniyle mülkiyeti çekiflmeli olan a¤aç tomruklar
hakk›nda aç›lan davada, davac›n›n talebiyle dava konusu tomruklar›n muhafaza alt›na
al›nmas›na ve yediemine tevdiine karar verilmifltir. ‹cra dairesi taraf›ndan tedbir karar›na
uygun olarak tomruklara el konulmufl, muhafaza alt›na al›nan tomruklar belediye garaj›-
na yediemin olarak b›rak›lm›flt›r. Ancak, tomruklar uzun süre aç›k havada uygun olmayan
flartlarda sakland›¤› için renklerinde koyulaflma, gövdelerde çatlaklar oluflarak tomruk
vasf›n› kaybetmeye bafllam›flt›r. Sizce bu durumda davac› veya daval› taraf hangi yola bafl-
vurabilir? De¤erlendiriniz. 

Haks›z ‹htiyatî Tedbir Nedeniyle Tazminat Davas› 
Lehine tedbir karar› verilen taraf, ihtiyatî tedbir karar›n›n verildi¤i anda haks›z ol-
du¤u anlafl›l›r veya tedbir karar› daha sona kendili¤inden kalkar yahut itiraz üzeri-
ne kald›r›l›rsa, haks›z ihtiyatî tedbir nedeniyle u¤ran›lan zararlar› karfl›lamak zo-
rundad›r (HMK m. 399, I). Buna göre, aleyhine ihtiyatî tedbir karar› verilen taraf
veya ihtiyatî tedbirden menfaati etkilenen üçüncü kifli, haks›z ihtiyatî tedbir nede-
niyle u¤rad›¤› zararlar›n tazmin edilmesini talep edebilir. Bu davan›n davac› tara-
f›nda aleyhine tedbir karar› verilen taraf veya menfaati etkilenen üçüncü kifli; da-
val› konumunda ise, haks›z ihtiyatî tedbir talep eden kifli yer al›r. 

Lehine tedbir karar› verilen taraf›n tazminata mahkum edilebilmesi için gerekli
flartlar afla¤›daki flekilde özetlenebilir: 

• ‹htiyatî tedbir haks›z olmal›d›r. ‹htiyatî tedbirin haks›z say›lmas› için; 
• ‹htiyatî tedbir talebinde bulundu¤u an itibariyle, talepte bulunan›n haks›z

oldu¤unun anlafl›lmas›,
• ‹htiyatî tedbirin gerekleri süresi içinde yerine getirilmedi¤inden, tedbirin

kendili¤inden kalkmas› (HMK m. 393, I ve m. 397, I),
• Ya da tedbirin itiraz üzerine kald›r›lm›fl olmas› (HMK m. 394) gerekir. 

• Haks›z ihtiyatî tedbir nedeniyle bir zarar do¤urmufl olmal›d›r. 
• Haks›z ihtiyatî tedbir ile ortaya ç›kan zarar aras›nda uygun illiyet (nedensel-

lik) ba¤› bulunmal›d›r. 
• Kural olarak tedbir karar› icra edilmifl olmal›d›r. Ancak, ihtiyatî tedbir nede-

niyle tazminat talep edilebilmesi için, tedbirin uygulanmas› flart de¤ildir. Zi-
ra, tedbir uygulanmasa dahi, aleyhine tedbir karar› verilen taraf veya üçün-
cü kifli tedbirin uygulanmamas› için teminat yat›rm›flsa (HMK m. 395), yat›r-
d›¤› bu teminat nedeniyle zarar görmüfl olabilir. 

Tazminat davas›, esas hakk›ndaki davan›n karara ba¤land›¤› mahkemede aç›l-
mal›d›r (HMK m. 399, II). Zira, as›l dava hakk›nda karar veren mahkeme, uyufl-
mazl›k konusu hakk› ve uyuflmazl›¤›n alt›nda yatan maddî vak›alar› daha iyi bile-
bilecek durumda oldu¤undan, tazminat davas›na da bu mahkemede bak›lmas› fay-
dal› görülmüfltür. Tazminat davas› açma hakk›, bir y›ll›k zamanafl›m› süresi ile s›-
n›rland›r›lm›flt›r. Bir y›ll›k süre, hükmün kesinleflmesinden veya ihtiyatî tedbir ka-
rar›n›n kalkmas›ndan itibaren ifllemeye bafllar (HMK m. 399, III). 

Tazminat davas›na bakan mahkeme davay› hakl› bulursa, daval›y› tazminat
ödemeye mahkum eder. Davac› taraf bu tazminat›, öncelikle, ihtiyatî tedbir talep
edilirken daval› taraf›ndan yat›r›lm›fl olan teminattan tahsil eder. 

220 Medenî  Usûl  Hukuku

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



DEL‹L TESP‹T‹

Delil Tespiti Kavram› 
Delil tespiti de ihtiyatî tedbir ve di¤er geçici hukukî korumalar gibi, bir davada ta-
lep edilen hukukî korunma sonucunu engelleyebilecek tehlikeleri ve di¤er durum-
lar› bertaraf etmeye yönelik bir geçici koruma tedbiridir. 

Delil tespiti, uyuflmazl›¤›n çözümü için gerekli olan delillerin baz› durumlarda
zaman›ndan önce toplanarak güvence alt›na al›nmas›n› sa¤lamaya hizmet etmek-
tedir. Bu yönüyle, ihtiyatî tedbirden farkl› olarak dava ile talep edilen hak veya
mal›n de¤il, bu davan›n ayd›nlanmas› için gerekli olan delillerin korunmas› için
öngörülmüfl bir tedbirdir. 

Delil tespiti yukar›da da zikredildi¤i üzere bir geçici hukukî koruma olup, tes-
pit davas› ile kar›flt›r›lmamal›d›r. Tespit davas›, uyuflmazl›k konusu olan bir hakk›n
veya hukukî iliflkinin var olup olmad›¤›n›n tespiti ya da bir belgenin sahte olup ol-
mad›¤›n›n tespiti amac›yla aç›lan davad›r (HMK m. 106, I). Oysa delil tespiti, hu-
kukî iliflkilerin tespitine de¤il, uyuflmazl›k konusu vak›alara iliflkin delillerin tespi-
tine yarayan bir geçici koruma tedbiridir. Vak›alar tek bafl›na tespit davas›n›n ko-
nusu olamazken (HMK m. 106, III), delil tespit yoluyla vak›alar›n ve delillerinin
tespit ettirilmesi mümkündür. 

Delil tespiti noterlerden taraf›ndan icra edilen tespit ifllemlerinden de farkl›d›r.
Noterlerce yap›lan tespit ifllemleri (NK m. 61), her ne kadar Kanunda Noterlik Ka-
nunu uyar›nca yap›lan vak›a tespitine iliflkin hükümlerin sakl› oldu¤u belirtilmiflse
de (HMK m. 401, II), Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlam›nda delil tespiti olarak
de¤erlendirilmez ve delil tespitine ba¤lanan hukukî sonuçlar› do¤urmaz. Mahke-
meler, noterlerce yap›lan tespitleri, ancak bir takdiri delil olarak de¤erlendirebilir.
Noter taraf›ndan ayn› konuda daha önce tespit ifllemi yap›lm›fl olmas›, delil tespiti
talep edilmesine ve icras›na engel de¤ildir. 

Delil tespiti ile tespit davas› kurumlar›n› karfl›laflt›r›n›z ve farklar›n› belirleyiniz. 

Delil Tespiti Talep Edilebilecek Haller
Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, taraflar görülmekte olan bir davada henüz
inceleme s›ras› gelmemifl veya ileride aç›lacak bir davada ileri sürülecek olan bir
vak›an›n tespiti amac›yla, mahkemeden, keflif yap›lmas›n›, bilirkifli incelemesi yap-
t›r›lmas›n› veya tan›k ifadelerinin al›nmas›n› talep edebilirler (HMK m. 400, I). Bu-
na göre, henüz inceleme s›ras› gelmemifl olan delillerin tespiti talep edilebilir. Tah-
kikat içinde delilin inceleme s›ras› gelmiflse, art›k delilin tespitinden de¤il, delil in-
celemesinden söz edilir. 

Ayr›ca delil tespiti yoluyla her tür delilin tespit edilmesi mümkündür. Örne¤in,
a¤›r hasta olan birinin dava aç›lmadan önce delil tespiti yoluyla tan›kl›¤›na baflvu-
rabilir veya bir trafik kazas› geçiren arac›n hasar›n›n tespit edilmesi için mahkeme
den keflif yap›lmas› ve bilirkifli incelemesi yapt›r›lmas› talep edilebilir. 

Delil tespiti için talepte bulunan›n hukukî yarar› bulunmal›d›r. Delilin hemen
tespit edilememesi halinde kaybolmas› ya da ileri sürülmesinin önemli ölçüde zor-
laflmas› ihtimali varsa, talepte bulunan›n hukukî yarar›n›n var oldu¤u kabul edilir
(HMK m. 400, II). 
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Noterlik Kanunu m. 61:
“Noterler bir fleyin veya bir
yerin hal ve fleklini,
k›ymetini, ilgili flah›slar›n
kimlik ve ifadelerini tespit
ederler ve davet
edildiklerinde piyango ve
özel kurulufllar›n kura, seçim
ve toplant›lar›nda haz›r
bulunarak durumu
belgelendirirler.”
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Delil Tespiti Talebi ve Karar

Görevli ve Yetkili Mahkeme
Delil tespitinde görevli ve yetkili mahkeme as›l davan›n aç›lm›fl olup olmad›¤›na
göre belirlenmelidir. Henüz dava aç›lmam›fl ise, delil tespiti esas hakk›ndaki dava-
ya bakmakla görevli ve yetkili olan mahkemeden veya keflif veya bilirkifli incele-
mesine konu olacak fleyin bulundu¤u yahut tan›k olarak dinlenecek kiflinin otur-
du¤u yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilir (HMK m. 401, I). Buna göre, da-
va aç›lmadan önceki delil tespitleri, as›l davaya bakmakla görevli ve yetkili mah-
keme veya sulh hukuk mahkemesi taraf›ndan yap›labilir. As›l dava daha sonra gö-
revli ve yetkili asliye hukuk mahkemesinde aç›lm›fl olsa dahi, bu davada, daha ön-
ce delil tespiti yapan sulh hukuk mahkemesinin görevsiz ve yetkisiz oldu¤u ileri
sürülemez (HMK m. 401, III). Buna karfl›l›k, dava aç›ld›ktan sonraki delil tespiti ta-
lepleri hakk›nda, sadece as›l davan›n görüldü¤ü mahkeme görevli ve yetkilidir
(HMK m. 401, IV). 

Delil Tespiti Talebi
Delil tespiti, dilekçeyle talep edilmelidir. Talepte bulunan, dilekçesinde, 

• tespiti istenen vak›alar›, 
• tan›klara veya bilirkiflilere sorulmas›n› istedi¤i sorular›, 
• delillerin kaybolaca¤› veya gösterilmesinde zorlukla karfl›lafl›laca¤› kuflkusu-

nu uyand›ran sebepleri,
• aleyhine delil tespiti talep edilen kiflinin ad, soyad ve adres bilgilerini belirt-

melidir. Bununla beraber, aleyhine tespit yap›lacak kiflinin kimli¤i ve adresi
tespit edilemiyorsa, delil tespiti talebi yine de geçerlidir (HMK m. 402, I). 

Delil tespiti talep eden, ayr›ca, tespit için gerekli gider avans›n› mahkeme vez-
nesine ödemelidir. Aksi taktirde delil tespiti için gerekli ifllemler yap›lamaz (HMK
m. 402, II). 

Tespit Karar› ve ‹cras› 
Mahkeme delil tespiti talebini hakl› bulursa, tespit karar›n›, delil tespitinin nas›l ve
ne zaman yap›laca¤›n›, tespitin icras› s›ras›nda karfl› taraf›n da haz›r bulunabilece-
¤ini, varsa itirazlar›n› bir hafta içinde bildirmesi gerekti¤ini, delil tespiti dilekçesiy-
le birlikte aleyhine delil tespiti talep edilen taraf tebli¤ eder (HMK m. 402, III). Bu-
na göre, delil tespitinde kural, tespit talebi ve delil tespitine iliflkin di¤er bilgiler
hakk›nda karfl› taraf›n bilgilendirilmesidir. 

Buna karfl›l›k, talep sahibinin haklar›n›n korunmas› bak›m›ndan zorunlu ise,
karfl› taraf bilgilendirilmeden de (tebligat yap›lmadan) delil tespiti gerçeklefltirile-
bilir. Bu durumda karfl› taraf, ancak delil tespitinin icras›ndan sonra bilgilendirile-
bilir, baflka bir deyiflle hukukî dinlenilme hakk›n› delil tespitinden sonra kullana-
bilir. Mahkeme tespitin icras›ndan sonra, delil tespiti dilekçesini, tespit karar›n›,
tespit tutana¤›n› ve varsa bilirkifli raporunun bir örne¤ini kendili¤inden karfl› tara-
fa tebli¤ eder. Karfl› taraf tebli¤den itibaren bir hafta içinde delil tespitine itiraz ede-
bilir (HMK m. 403). ‹tiraz› delil tespitini icra eden mahkeme taraf›ndan incelenir.
Mahkeme itiraz› inceledikten sonra, gerekli ise itirazlar› da dikkate alarak yeniden
delil tespiti yapabilir. 

Delil tespitinin icras›nda, Hukuk Muhakemeleri Kanununun, tespiti istenen de-
lillerin toplanmas›na iliflkin hükümleri uygulan›r (HMK m. 404). Delil tespitini icra
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eden mahkeme, tespitin konusunu, nerede ve nas›l icra edildi¤ini gösteren ayr›n-
t›l› bir tutanak düzenler. Bu tutanak ve delil tespiti dosyas› as›l dava dosyas›n›n eki
say›l›r. Buna göre, as›l davan›n taraflar›, iddia ve savunmalar›n› ispat etmek için bu
tutanak ve raporlardan yararlanabilir. 

Akyol Aslan, L. (2011). Medenî Usûl Hukukunda Delil Tespiti, Ankara.

Eskiflehir’de imara uygun arsas› bulunan (A), bu arsa üzerine apartman infla edilmesi ve
kendisine befl daire verilmesi konusunda müteahhit (B) ile anlaflm›fl, müteahhit k›sa süre
içinde inflaat› tamamlayarak daireleri sahiplerine devretmifltir. Aradan alt› ay gibi k›sa bir
süre geçtikten sonra, arsa sahibi (A)’ya ait dairelerin tavanlar›nda tesisat sistemindeki su
kaçaklar›ndan dolay› kabarmalar, fliflmeler ve çatlaklar oluflmufl, hatta baz› dairelerde
akan sular nedeniyle yer döflemeleri ve mobilyalar zarar görmüfltür. (A) birkaç kez müte-
ahhit (B)’nin bu sorunlar› çözmesini istemifl; ancak olumlu bir yan›t alamay›nca zararlar›-
n›n tazmini için dava açmaya karar vermifltir. Sözkonusu dairelerin sa¤l›k aç›s›ndan tehli-
ke oluflturmamas› ve eflyalar›n daha fazla zarar görmemesi için tadilat yapt›rmak isteyen
(A), davan›n sonuçlanmas›n› da beklemek istemiyorsa hangi yola baflvurabilir? 

D‹⁄ER GEÇ‹C‹ HUKUKÎ KORUMALAR 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, “geçici hukukî korumalar” bafll›¤› alt›nda “ihtiyatî
tedbir” ve “delil tespiti”ni ayr›nt›l› olarak düzenlemekle birlikte, bu tedbirler d›fl›n-
da kalan di¤er geçici hukukî korumalar bak›m›ndan ise, özel kanunlar›ndaki hü-
kümlerin geçerli olaca¤›n› belirtmifl ve örnek mahiyetinde baz› geçici hukukî ko-
ruma türlerini saym›flt›r. Buna göre, mahkeme gerekti¤inde, uyuflmazl›k konusu
mal ve haklarla ilgili defter tutulmas› veya mühürleme ifllemi gibi di¤er tedbirlere
de karar verebilir. 

‹htiyatî tedbir, ihtiyatî haciz, muhafaza tedbiri ve geçici düzenleme niteli¤inde-
ki geçici hukukî korumalar hakk›nda özel düzenlemeler varsa, bunlar›n yer ald›k-
lar› özel kanun hükümleri geçerli olacakt›r. Örne¤in, 5846 say›l› Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununun 77. maddesinin 1. f›kras›na göre, bu kanun kapsam›nda koru-
nan eserlerle ilgili hak ve menfaatlerin ihlal edilmesi veya tahliye maruz kalmas›
halinde, “esasl› bir zarar›n veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi
için veya di¤er her hangi bir sebepten dolay› zaruri ve bu hususta ileri sürülen id-
dialar kuvvetle muhtemel görülürse hukuk mahkemesi, bu Kanunla tan›nm›fl olan
haklar› ihlal veya tehdide maruz kalanlar›n ya da meslek birliklerinin talebi üze-
rine, davan›n aç›lmas›ndan önce veya sonra di¤er tarafa bir iflin yap›lmas›n› ve-
ya yap›lmamas›n›, iflin yap›ld›¤› yerin kapat›lmas›n› veya aç›lmas›n› emredebile-
ce¤i gibi, bir eserin ço¤alt›lm›fl nüshalar›n›n veya hasren onu imale yar›yan kal›p
ve buna benzer sair ço¤altma vas›talar›n›n ihtiyatî tedbir yolu ile muhafaza alt›-
na al›nmas›na karar verebilir”. Fikir ve sanat eserlerinin korunmas› ba¤lam›nda,
bir iflin yap›lmas›n›n yasaklanmas›, iflin yap›ld›¤› yerin kapat›lmas› ve mühürlen-
mesi, bir eserin sahte nüshalar›n›n toplat›lmas› gibi farkl› türde tedbirler al›nmas›
mümkündür. 
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Genel olarak geçici hukukî koruma kavram›n› ve
türlerini aç›klamak ve ay›rt etmek .
Geçici hukukî korumalar, dava konusu hakk›n
veya fleyin zarar görmesi, kaç›r›lmas›, bir bafl-
kas›na devredilmesi, yok olmas› gibi tehlikele-
rin sözkonusu oldu¤u durumlarda, mahkeme-
ce nihai karar verilmeden önce, hukukî korun-
ma talebinin (davan›n) konusu olan hak ve fley-
lerin güvence alt›na al›nmas› için öngörülen
tedbirlerin genel ad›d›r. Geçici hukukî koruma
etkin hukukî korunman›n önemli teminatlar›n-
dan birisidir. 
Geçici hukukî koruma kararlar›n›n ancak mahke-
melerce karar verilebilmesi; geçici hukukî koru-
ma ile sa¤lanan güvencelerin nihai ve sürekli ol-
mamas›; geçici hukukî koruma karar› verilebil-
mesi için yaklafl›k ispat›n yeterli olmas›; zorunlu
hallerde karfl› tarafa hukukî dinlenilme hakk› ta-
n›nmadan tedbir karar› verilebilmesi; yarg›lama
usûllerinin mümkün oldu¤unca basit, h›zl› ve ko-
lay yarg›lama yap›lmas›n› sa¤layacak flekilde dü-
zenlenmifl olmas›, geçici hukukî koruma tedbirle-
rinin ortak özellikleridir. 
Geçici hukukî koruma genel ve üst bir kavram
olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya ‹cra ve
‹flas Kanununda düzenlenen ihtiyatî tedbir, ihti-
yatî haciz, delil tespiti gibi pek iyi bilinenleri ya-
n›nda, di¤er kanunlarda düzenlenen tedbirler de
dahil olmak üzere farkl› türleri bulunmaktad›r.

‹htiyatî tedbir kavram›n›, türlerini, flartlar›n› ve ih-
tiyatî tedbire karfl› konulmas›n› aç›klamak
‹htiyatî tedbir, mahkeme taraf›ndan as›l hukukî ko-
runma talebi hakk›nda kesin hüküm verilinceye
kadar devam eden, taraflar›n durumlar›nda ya da
dava konusu hak veya fleyde meydana gelebile-
cek zararlar› önleme amac›na hizmet eden, geçici
nitelikte bir hukukî korumad›r. ‹htiyati tedbirler
amaçlar› bak›m›ndan, teminat, eda ve düzenleme
amaçl› tedbirler olarak üçer ayr›l›r. ‹htiyatî tedbire
iliflkin genel düzenleme Hukuk Muhakemeleri Ka-
nununda yer almas›na ra¤men, di¤er kanunlarda
da ilgili hukuk alan›na özgü ihtiyatî tedbirler dü-
zenlenmifltir. HMK gere¤ince ihtiyatî tedbir karar›
verilebilmesi için, ihtiyatî tedbir talebine konu olan
bir hakk›n mevcut olmas›, bu hakk› veya hakka
konu olan fleyi tedbiren korumay› gerekli k›lan se-
beplerin bulunmas› ve tedbir talep eden taraf›n,
kural olarak, karfl› taraf›n veya üçüncü kiflilerin
muhtemel zararlar›n› karfl›lamak için teminat gös-
termesi gerekir. Ancak teminat gösterilmesi gerek-
meyen istisnai durumlar da söz konusu olabilir. 

‹htiyatî tedbir, dava aç›lmadan önce, esas hakk›n-
da görevli ve yetkili mahkemeden; dava aç›ld›k-
tan sonra ise, ancak as›l davan›n görüldü¤ü mah-
kemeden talep edilebilir. Mahkeme, ihtiyatî ted-
bir talebi hakk›nda, karfl› taraf› dinledikten sonra
karar verebilece¤i gibi, talepte bulunan›n haklar›-
n›n derhal korunmas›nda zorunluluk bulunan du-
rumlarda, karfl› taraf› dinlemeden de karar vere-
bilir. ‹htiyatî tedbir olarak al›nabilecek önlemler,
kanunda örnek olarak say›lm›fl oldu¤undan, mah-
keme somut olay›n özelli¤ine uygun her tür ted-
bire karar verebilir. 
‹htiyatî tedbir karar›na karfl› koymak için üç im-
kandan söz edilebilir: ‹htiyatî tedbir karar›na iti-
raz; teminat karfl›l›¤›ndan ihtiyatî tedbirin kald›r›l-
mas› ve de¤ifltirilmesi talebi; durum ve koflullar-
daki de¤ifliklik nedeniyle ihtiyatî tedbirin kald›r›l-
mas› talebi.  

Delil tespiti kavram›n›, flartlar›n›, uygulamas›n›
ve delil tespitine karfl› konulmas›n› aç›klamak
Delil tespiti, uyuflmazl›¤›n çözümü için gerekli
olan delillerin baz› durumlarda zaman›ndan önce
toplanarak güvence alt›na al›nmas›n› sa¤layan bir
geçici hukukî koruma tedbiridir. Hukuk Muhake-
meleri Kanununa göre, taraflar görülmekte olan
bir davada henüz inceleme s›ras› gelmemifl veya
ileride aç›lacak bir davada ileri sürülecek olan bir
vak›an›n tespiti amac›yla, mahkemeden, keflif ya-
p›lmas›n›, bilirkifli incelemesi yapt›r›lmas›n› veya
tan›k ifadelerinin al›nmas›n› talep edebilirler. 
Delil tespiti, henüz dava aç›lmadan önce talep
edilecekse, esas hakk›ndaki davaya bakmakla gö-
revli ve yetkili olan mahkeme ya da keflif veya bi-
lirkifli incelemesine konu olacak fleyin bulundu-
¤u yahut tan›k olarak dinlenecek kiflinin oturdu-
¤u yer sulh hukuk mahkemesi; dava aç›ld›ktan
sonra talep edilecekse, sadece as›l davan›n görül-
dü¤ü mahkeme görevli ve yetkilidir. 
Mahkeme delil tespiti talebini hakl› bulursa, tes-
pit karar›n›, aleyhine delil tespiti talep edilen ta-
raf tebli¤ eder. Ancak, talep sahibinin haklar›n›n
korunmas› bak›m›ndan zorunlu ise, karfl› taraf bil-
gilendirilmeden de (tebligat yap›lmadan) delil tes-
piti karar› verilebilir ve icra edilebilir. Bu durum-
da karfl› taraf, ancak delil tespitinin icras›ndan
sonra bilgilendirilebilir. Karfl› taraf tebli¤den iti-
baren bir hafta içinde delil tespitine itiraz edebi-
lir. Delil tespitinin icras›nda, Hukuk Muhakeme-
leri Kanununun, tespiti istenen delillerin toplan-
mas›na iliflkin hükümleri uygulan›r.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi geçici hukukî korumalar›n
ortak özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Geçici hukukî korumalara ancak mahkemelerce
karar verilebilir.  

b. Geçici hukukî koruma karar› verilmesini gerek-
tiren koflullar›n veya sebeplerin kesin olarak is-
pat edilmesi gerekir.

c. Karfl› taraf›n hukukî dinlenilme hakk›, geçici hu-
kukî koruma karar›n›n verilmesinden sonraki bir
zamana ertelenebilir.

d. Geçici hukukî koruma taleplerine iliflkin yarg›la-
ma usûlleri mümkün oldu¤unca basit, h›zl› ve
kolay sonuç al›nmas›n› sa¤layacak flekilde dü-
zenlenmifltir.

e. Geçici hukukî korumalar dava veya di¤er yarg›-
lama türlerinde talep edilen as›l hukukî korun-
may› güvence alt›na almaya yöneliktir. 

2. Hukukî korunma talebine konu olan hakk›n geçici
olarak gerçeklefltirilmesi sa¤layan tedbir türü afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Koruma amaçl› ihtiyatî tedbir 
b. Teminat amaçl› ihtiyatî tedbir
c. Düzenleme amaçl› ihtiyatî tedbir
d. Eda amaçl› ihtiyatî tedbir 
e. Delil tespiti

3. Dava konusu fleyin (ör. tafl›n›r bir mal›n) mahkeme
karar›yla muhafaza alt›na al›nmas›, amac› bak›m›ndan
ne tür bir ihtiyatî tedbirdir?

a. ‹nflai amaçl› 
b. Teminat amaçl› 
c. Düzenleme amaçl› 
d. Eda amaçl›
e. Cayd›r›c› amaçl› 

4. Afla¤›dakilerden hangisi ihtiyatî tedbire karar verile-
bilmesi için teminat gösterilmesi zorunlulu¤unu orta-
dan kald›ran nedenlerden biri de¤ildir?

a. Tedbir talebinin kesin bir delile dayanmas›
b. Tedbir talebinin resmî bir belgeye dayanmas› 
c. Tedbir talep eden tarafta devletin bulunmas› 
d. Durum ve koflullar›n teminat gösterilmesini ge-

reksiz k›lmas› 
e. Tedbir talebinin bir mahkeme karar›na dayan-

mas›

5. Dava aç›lmadan önceki ihtiyatî tedbir talepleri hak-
k›nda karar vermeye yetkili merci afla¤›dakilerden han-
gisidir? 

a. Tedbir karar›n›n en az masrafla ve en h›zl› flekil-
de al›nabilece¤i yer mahkemesi

b. Tedbir karar›n›n en az masrafla ve en h›zl› flekil-
de uygulanaca¤› yer mahkemesi 

c. Tedbirin icra edilece¤i yer icra dairesi 
d. Tedbir talep eden taraf›n yerleflim yeri mahke-

mesi 
e. Davan›n esas› hakk›nda karar vermeye yetkili

mahkeme 

6. Mahkemeden ihtiyatî tedbir karar› alan taraf, bu ka-
rar›n uygulanmas›n› hangi süre içinde talep etmelidir? 

a. Tedbir karar›n›n verildi¤i tarihten itibaren bir
hafta içinde

b. Tedbir karar›n›n verildi¤i tarihten itibaren iki
hafta içinde 

c. As›l davan›n aç›lmas›ndan itibaren bir hafta içinde
d. As›l davan›n aç›lmas›ndan itibaren iki hafta içinde
e. As›l dava hakk›nda kesin hüküm verilinceye

kadar

7. Dava açmadan önce ihtiyatî tedbir karar› alan taraf,
tedbirin devam edebilmesi için, esas hakk›ndaki dava-
s›n› hangi süre içinde açmal›d›r?

a. Tedbir karar›n›n uygulanmas›n› talep etti¤i ta-
rihten itibaren bir hafta içinde

b. Tedbir karar› verildi¤i andan itibaren bir hafta
içinde 

c. Tedbir karar›n›n uygulanmas›n› talep etti¤i ta-
rihten itibaren iki hafta içinde

d. Tedbir karar› verildi¤i andan itibaren iki hafta
içinde

e. Tedbir talebiyle mahkeme baflvurulmas›ndan iti-
baren bir hafta içinde 

Kendimizi S›nayal›m
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8. ‹lk derece mahkemesinde aleyhine ihtiyatî tedbir ka-
rar› verilen taraf, bu karara, afla¤›daki mercilerden han-
gisinde itiraz edebilir?

a. ‹htiyati tedbir karar›n› veren mahkemede
b. ‹htiyatî tedbir karar›n› uygulayan icra dairesinin

ba¤l› oldu¤u icra mahkemesinde
c. ‹htiyatî tedbir karar›n› veren ilk derece mahke-

mesinin, yarg› çevresi içinde bulundu¤u bölge
adliye mahkemesinde 

d. Yarg›tay’da 
e. ‹htiyatî tedbir karar›n› uygulayan icra dairesinde 

9. Uyuflmazl›¤›n çözümü için gerekli olan delillerin da-
va aç›lmadan önce veya dava s›ras›nda henüz inceleme
s›ras› gelmeden önce toplanarak güvence alt›na al›nma-
s›n› sa¤lamak için afla¤›daki yollardan hangisine baflvu-
rulmal›d›r?

a. Tespit davas›
b. ‹stinabe
c. ‹htiyatî tedbir 
d. Delil sözleflmesi
e. Delil tespiti 

10. Karfl› taraf›n yoklu¤unda icra edilen delil tespitinden
sonra, mahkemece delil tespiti dilekçesi, tespit karar›,
tespit tutana¤› ve varsa bilirkifli raporunun bir örne¤i
karfl› tarafa tebli¤ edilir. Buna göre delil tespitine karfl›
koymak isteyen taraf, hangi süre içinde, nerede, hangi
yola baflvurmal›d›r? 

a. Tespit karar›n›n ve di¤er belgelerin tebli¤inden
itibaren iki hafta içinde, Yarg›tay’da temyiz yo-
luna baflvurmal›d›r.

b. Tespit karar›n›n ve di¤er belgelerin tebli¤inden
itibaren iki hafta içinde, delil tespitini icra eden
mahkemenin yarg› çevresinde bulundu¤u bölge
adliye mahkemesinde istinaf yoluna baflvurmal›-
d›r. 

c. Tespit karar›n›n ve di¤er belgelerin tebli¤inden
itibaren bir hafta içinde, delil tespitini icra eden
mahkemede, itiraz yoluna baflvurmal›d›r. 

d. Tespit karar›n›n icra edildi¤i tarihten itibaren bir
hafta içinde, delil tespitini icra eden mahkeme-
nin yarg› çevresinde bulundu¤u bölge adliye
mahkemesinde, istinaf yoluna baflvurmal›d›r. 

e. Tespit karar›n›n icra edildi¤i tarihten itibaren bir
hafta içinde, delil tespitini icra eden mahkeme-
de, itiraz yoluna baflvurmal›d›r.

“......

HUKUK USULÜ BAKIMINDAN ‹NTERNET S‹TELER‹-

NE ER‹fi‹M‹N ENGELLENMES‹

‹htiyatî tedbirde amaç, yarg›lama sonucunun yarg›la-
maya bafllan›ld›¤› s›rada ya da daha önce güvence alt›-
na al›nmas›d›r. 
Medenî Kanun’un kiflilik haklar›n› düzenleyen madde-
leriyle iliflkili olarak ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
nunu’nun (HUMK) ilgili hükümleri kapsam›nda verilen
ihtiyatî tedbir kararlar› neticesinde mahkemelerce erifli-
min engellenmesine hükmedilmektedir. 
Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi’ne göre (E. 1975/3743,K.
1975/7667,T. 16.6.1975): “Tedbir önemli bir zarar›n
meydana gelmesini önleyecek flekilde verilmelidir. Bir
taraf›n flahsi ihtiyac›n› karfl›lay›p pek çok insana zarar
vermesi ihtimali bulunan bir konuda ihtiyatî tedbir ka-
rar› verilmesi mümkün de¤ildir.” Kiflilik haklar›na sald›-
r› gerekçesiyle “ihtiyatî tedbir niteli¤inde” verilen “erifli-
min engellenmesi kararlar›”n›n; henüz varl›¤›, niteli¤i,
etkisi, zarar› kesin olmayan bir sald›r› karfl›s›nda siteye
Türkiye’den eriflen tüm kullan›c›lar›n haklar›n› k›s›tlad›-
¤›; bunun yan›nda, engellemenin yaln›zca söz konusu
içeri¤e de¤il içeri¤i içinde bar›nd›ran sitenin tamam›na
yönelik olmas› nedeniyle de HUMK’da yer alan “tedbir
karar›n›n tehlike veya zarar› önleyecek derecede olma-
s›” kural›na ayk›r› oldu¤u söylenebilir. 
Hukuktaki “ölçülülük” ilkesi kullan›lmad›¤› zaman, hu-
kuk ad›na anayasal hak ihlaline varan sonuçlar›n yara-
t›lmas›na neden olunmas›n›n en çarp›c› örne¤i “ihtiyatî
tedbir” müessesesi kullan›larak verilen eriflimin engel-
lenmesi kararlar›d›r. ...”

Bkz. “Türkiyede ‹nternet Sitelerine Eriflimin En-

gellenmesi Konusunda Farkl› Hukuk Disiplinleri

Aç›s›ndan De¤erlendirmeler Raporu”, 4 Mart 2011,
TS/BAS-BÜL/11-23. www.tusiad.org 

Okuma Parças›
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Genel Olarak” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹htiyatî Tedbir Kavram› ve
Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹htiyatî Tedbir Kavram› ve
Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹htiyatî Tedbirin fiartlar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹htiyatî Tedbir Talebi ve Yar-
g›lamas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹htiyatî Tedbir Karar›n›n Uy-
gulanmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹htiyatî Tedbiri Tamamlay›c›
‹fllemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹htiyatî Tedbir Karar›na ‹ti-
raz” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Delil Tespiti” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tespit Karar› ve ‹cras›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Taraflar›n seçimlerde birbirine rakip durumda bulunan
iki ayr› siyasi partiye mensup olmalar›, foto¤raf›n bu se-
çimle ilgili broflürde kullan›lmas›, seçmenler üzerinde
rakip partiye mensup olan davac›n›n dahi daval›ya se-
çimlerde destek vermekte oldu¤u görüntüsünün yara-
t›lmas› ve bu durumun davac›n›n kendi partisinin yöne-
timi ve mensuplar› gözünde tepkiyle karfl›lanmas› do-
¤al ve tahmin edilebilir bir sonuç oldu¤undan, somut
olayda davac›n›n kiflilik haklar›n›n sald›r›ya u¤rad›¤›
konusunda flüphe edilmemesi gerekir. Dolay›s›yla da-
vac› taraf›n talep etmesi halinde, henüz daha dava so-
nuçlanmadan ve hüküm verilmeden önce, ihtiyatî ted-
bir karar›yla, kiflilik haklar›na sald›r› teflkil eden afifl ve
broflürlerin geçici olarak toplat›lmas› mümkündür. Aksi
taktirde davac› aç›s›ndan ileride telafisi mümkün olma-
yan zararlar›n ortaya ç›kaca¤› muhakkakt›r. Burada
mahkemece verilen toplatma karar›, hukukî korunma
talebine konu olan hakk›n geçici olarak gerçeklefltiril-
mesine imkan tan›d›¤›ndan, eda amaçl› bir ihtiyatî ted-
bir olarak de¤erlendirilebilir.

S›ra Sizde 2 

Somut olayda uyuflmazl›k konusu tafl›n›r mallar›n, dava
sonuçlan›nca kadar zarar görmesini, kaybolmas›n› veya
üçüncü kiflilere devredilmesini engellemek amac›yla ih-
tiyatî tedbir karar› al›nm›fl ve bu kapsamda sözkonusu
mallar muhafaza alt›na al›narak yediemine teslim edil-
mifltir. Ancak depolama yeri uygun koflulara sahip ol-
mad›¤›ndan tomruklar zarar görmeye bafllam›fl veya
tomruk vasf›n› kaybetmeye bafllam›flsa, davac› veya da-
val› taraf, davaya bakan mahkemeye müracaat ederek
durum ve koflullardaki de¤ifliklikler nedeniyle tedbir
karar›n›n kald›rmas›n› veya içeri¤inin de¤ifltirilmesini
talep edebilirler. Bu durumda mahkeme talebi kabul
ederse, herhangi bir teminat gösterilmesine gerek kal-
madan, tedbir karar›n› de¤ifltirebilir veya kald›rabilir.
Örne¤in, tomruklar bu vas›flar›n› kaybetmeye bafllam›fl
ve bu nedenle ileride telafisi imkans›z zararlar ortaya
ç›kacaksa, tedbiren bu mallar›n sat›larak bedeli mahke-
me veznesine depo edilebilir veya tomruklar›n daha
uygun koflullara sahip baflka bir yere nakledilmesine
karar verebilir. ‹htiyatî tedbir karar› kesin hüküm teflkil
etmedi¤inden, mahkeme gerekti¤inde bu karar›n› de-
¤ifltirebilir veya kald›rabilir. 

S›ra Sizde 3 

Tespit davas› her fley önce ad›ndan da anlafl›laca¤› üze-
re, dar ve teknik anlamda bir davad›r. Tespit davas›,
uyuflmazl›k konusu olan bir hakk›n veya hukukî iliflki-
nin var olup olmad›¤›n›n tespiti ya da bir belgenin sah-
te olup olmad›¤›n›n tespiti amac›yla aç›lan bir davad›r
(HMK m. 106, I). Vak›alar tek bafl›na tespit davas›n›n
konusu olamazlar. Örne¤in, belirli bir zamanda ve yer-
de meydana gelen bir trafik kazas›n›n veya baflka bir
haks›z fiilin tespiti için tespit davas› aç›lamaz. Oysa de-
lil tespiti bir dava de¤il, geçici hukukî koruma tedbiri-
dir. Delil tespitinin konusu hukukî iliflkiler de¤il, bu hu-
kukî iliflkiler nedeniyle ortaya ç›kan uyulmazl›klar›n çö-
zülmesi için gerekli olan vak›alar veya bu vak›alara ilifl-
kin delillerdir. Örne¤in, bir trafik kazas›nda meydana
gelen hasar miktar›, ileride aç›lacak tazminat davas›na
esas olmak üzere, delil tespitine konu olabilir. Tespit
davas›nda mahkeme taraf›ndan tahkikat yap›labilmesi
ve hüküm verilebilmesi için en az iki taraf›n bulunmas›
ve taraflara tebligat yap›larak hukukî dinlenilme hakk›
tan›nmas› zorunludur. Buna karfl›l›k delil tespitinde de
esas olan karfl› tarafa tebligat yap›lmas› ve haber veril-
mesi olmas›na ra¤men, talep sahibinin haklar›n›n ko-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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runmas› bak›m›ndan zorunlu ise, karfl› taraf bilgilendi-
rilmeden de (tebligat yap›lmadan) delil tespiti gerçek-
lefltirilebilir. Bu durumda, karfl› taraf, hukukî dinlenilme
hakk›n›, tespit tutana¤›n›n kendisine tebli¤inden sonra
süresi içinde itiraz yoluna baflvurmak suretiyle kullana-
bilir. Tespit davas›nda karar verilebilmesi için duruflma
yap›lmas› zorunludur. Delil tespitinde ise, duruflma ya-
p›lmadan da delil tespitine karar verilebilir.

S›ra Sizde 4

(A) kendisine ait apartman dairelerinde oluflan maddi
zararlar›n giderilmesi için tazminat davas› açmay› dü-
flünmektedir. Mahkemece hükmedilecek tazminat›n
miktar›, sözkonusu dairelerde meydana gelen maddî
zararlar›n tespit edilmesine ba¤l›d›r. Ancak tazminat da-
vas›n›n aç›lmas›, taraflar›n karfl›l›kl› dilekçelerini verme-
leri, tahkikat›n tamamlanmas› ve nihayet hüküm veril-
mesi için geçecek zaman, dairelerde meydana gelen ve
artan hasar nedeniyle (A)’n›n bekleyemeyece¤i kadar
uzun bir süre oldu¤undan, (A) tazminat davas›n› açma-
dan önce veya dava açar açmaz henüz dairelerdeki ha-
sar›n incelenmesine s›ra gelmeden, mahkemeden delil
tespiti talep edebilir. (A)’n›n delil tespiti talep etmekte
hukukî yarar› vard›r. Zira, sözkonusu dairelerdeki ay›p-
lar (hatalar) giderilmeden, kiflilerin o dairelerde yafla-
mas› mümkün de¤ildir. Delil tespiti, dava aç›lmadan
önce yap›lm›fl olsa dahi, tespit dosyas› as›l davan›n eki
say›laca¤›ndan, delil tespiti s›ras›nda icra edilen keflif ve
bilirkifli raporlar› as›l davada delil olarak de¤erlendirile-
bilir. Böylece (A), davan›n sonuçlanmas›n› beklemeden
dairelerde tadilat yapt›rabilece¤i gibi, ileride açaca¤›
tazminat davas›n›n delillerini de korumufl olur. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tahkim, tahkim sözleflmesi, hakem sözleflmesi kavramlar›n› aç›klayabilecek
ve ay›rt edebilecek,
Tahkimde yarg›lama usûlünü aç›klayabilecek,
Hakem kararlar›na karfl› baflvuru yollar›n› aç›klayabilecek ve ay›rt edebilecek,
Alternatif uyuflmazl›k çözüm yollar› kavram›n› ve türlerini aç›klayabilecek
bilgi ve beceriye sahip olabileceksiniz.

‹çindekiler

• Tahkim
• ‹rade serbestisi
• Sulh
• Devlet yarg›s›
• Tahkim sözleflmesi
• Tahkim flart› 
• Tahkim itiraz›
• Yabanc›l›k unsuru
• Milletleraras› Tahkim Kanunu

• Hakem sözleflmesi
• Hakemlerin tarafs›zl›¤›
• ‹ptal davas›
• Hakem karar›n›n tavzihi
• Hakem karar›n›n düzeltilmesi
• Hakem karar›n›n tamamlanmas›
• Yarg›laman›n iadesi
• Alternatif uyuflmazl›k çözüm yollar›
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GENEL OLARAK TAHK‹M

Tahkim Kavram› 
Özel hukuk alan›nda, kifliler aras›nda meydana gelen uyuflmazl›klar›n asli çözüm
yeri devlet yarg›s›d›r (mahkemelerdir). Bununla beraber özel hukuk alan›nda, ira-
de serbestinin geçerli oldu¤u alanlarda, taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf ede-
bilecekleri konularda, tahkim de bir uyuflmazl›k çözüm yoludur. 

Tahkim, taraflar›n aralar›ndaki mevcut veya muhtemel bir uyuflmazl›¤›n hakem-
ler taraf›ndan çözülmesi için yapt›klar› bir anlaflmad›r. Tahkim anlaflmas›n›n tarafla-
r›, ayn› zamanda do¤mufl veya do¤abilecek olan uyuflmazl›¤›n da tararlar›d›r.

Tahkim de bir yarg› faaliyetidir. Tahkimde taraflar aras›ndaki uyuflmazl›¤›n ha-
kemler taraf›ndan bir kararla çözüme kavuflturulmas›, uyuflmazl›¤›n çözümü için
yetkilendirilen hakemlerin tarafs›z yarg›lama yapmalar›, hakemlerce yürütülen tah-
kim sürecinin devlet taraf›ndan denetlenmesi, hakem kararlar›n›n mahkeme karar-
lar› gibi ba¤lay›c› olmas›, icra edilebilmesi ve kesin hüküm oluflturmas› gibi özel-
likler, tahkimin bir yarg›lama faaliyeti oldu¤unu göstermektedir. 

Niteli¤i itibariyle bir yarg› faaliyeti olan tahkimin, devlet yarg›s›ndan farkl› yan-
lar› mevcuttur. 

• Devlet yarg›s›nda, uyuflmazl›¤› çözmek ve karara ba¤lamakla görevli mah-
keme ve hâkimlerin, ba¤›ms›z yarg› organlar› olmalar› nedeniyle, taraflarca
seçilebilmesi mümkün de¤ildir. Tahkimde ise, bu yolu tercih edip etmemek
konusunda taraflar›n serbest iradeleri etkili oldu¤undan, yarg›lamay› yürüte-
cek hakemler taraflarca seçilebilir. 

• Devlet yarg›s›nda, hâkimler yarg› gücünü kanunlardan al›r ve millet ad›na
karar verir. Tahkimde ise, hakemlerin kamusal bir s›fat› ve yetkisi olmay›p,
hakemler uyuflmazl›¤› çözme yetkisini taraflar aras›nda akdedilen tahkim
sözleflmesinden al›rlar. 

• Devlet yarg›s›nda, taraflarca yarg›lama usûlünün belirlenmesi veya seçilme-
si mümkün de¤ildir. Buna karfl›l›k tahkimde, taraflar yarg›lama usûlünü be-
lirleyebilirler. 

• Devlet yarg›s›nda, uyuflmazl›¤›n çözümünde uygulanmas› gereken maddî
hukuk kurallar› belirli olup, hâkimler bu kurallar› uygulamakla yükümlü-
dürler. Tahkimde ise, taraflar uygulanacak maddî hukuk kurallar›n› belirle-
yebilecekleri gibi, hakemlerin tamamen hak ve nesafete göre karar verme-
sini de kararlaflt›rabilirler. 
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Tahkimin Uygulama Alan› ve Konusu 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun tahkime iliflkin hükümleri, 4686 say›l› Milletle-
raras› Tahkim Kanununun tan›mlad›¤› anlamda, yabanc›l›k unsuru tafl›mayan ve
tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendi¤i uyuflmazl›klarda, baflka bir deyiflle millî
(iç) tahkimde uygulanabilir (HMK m. 407). Yabanc›l›k unsuru tafl›yan ve tahkim
yerinin Türkiye olarak belirlendi¤i veya Milletleraras› Tahkim Kanunu hükümleri-
nin taraflarca veya hakem/hakem kurulunca seçildi¤i uyuflmazl›klar hakk›nda ise,
Milletleraras› Tahkim Kanunu uygulan›r (MTK m. 1, II). 

Milletleraras› Tahkim Kanununun 2. maddesine göre, afla¤›daki hâllerden biri-
nin var olmas›, yabanc›l›k unsurunun mevcut oldu¤unu ve uyuflmazl›¤›n milletle-
raras› nitelik kazand›¤›n› gösterir: 

• Tahkim anlaflmas›n›n taraflar›n›n yerleflim yeri veya ola¤an oturma yerinin
ya da iflyerlerinin ayr› devletlerde bulunmas›.

• Taraflar›n yerleflim yeri veya ola¤an oturma yerinin ya da iflyerlerinin; tah-
kim anlaflmas›nda belirtilen veya bu anlaflmaya dayanarak tespit edilen hal-
lerde tahkim yerinden yahut as›l sözleflmeden do¤an yükümlülüklerin önem-
li bir bölümünün ifa edilece¤i yerden veya uyuflmazl›k konusunun en çok
ba¤lant›l› oldu¤u yerden baflka bir devlette bulunmas›.

• Tahkim anlaflmas›n›n dayana¤›n› oluflturan as›l sözleflmeye taraf olan flirket
ortaklar›ndan en az birinin, yabanc› sermayeyi teflvik mevzuat›na göre ya-
banc› sermaye getirmifl olmas› veya bu sözleflmenin uygulanabilmesi için
yurt d›fl›ndan sermaye sa¤lanmas› amac›yla kredi veya güvence sözleflmele-
ri yap›lmas›n›n gerekli olmas›.

• Tahkim anlaflmas›n›n dayana¤›n› oluflturan as›l sözleflme veya hukukî iliflki-
nin, bir ülkeden di¤erine sermaye veya mal geçiflini gerçeklefltirmesi.

6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunuyla, tahkime iliflkin hükümler, büyük
ölçüde, Milletleraras› Tahkim Kanununda düzenlenen tahkim kurallar›na ve UN-
CITRAL Model Kanununa uygun olarak yeniden düzenlenerek her iki tahkim usû-
lü aras›ndaki farkl›l›klar giderilmifltir. 

Tahkim taraflar›n iradesine tâbi uyuflmazl›klarda geçerlidir. Baflka bir deyiflle,
ancak taraflar›n sulh yoluyla çözebilecekleri uyuflmazl›klarda tahkim yap›labilir. Ör-
ne¤in, sat›m veya eser sözleflmesinden kaynaklanan uyuflmazl›klar tahkim yoluyla
çözülebilirler. ‹ki taraf›n iradelerine tâbi olmayan ifllerlerden kaynaklanan uyuflmaz-
l›klar ise tahkime elveriflli de¤ildir (HMK m. 408, I). Örne¤in, boflanma davalar› ve-
ya kural olarak tafl›nmaz mallar üzerinde ayni hak de¤iflikli¤ine yol açan uyuflmaz-
l›klar tahkim yoluyla çözülemezler. Ancak, taraflar›n üzerinde serbestçe tasarrufta
bulunabilecekleri konularda tafl›nmazlar bak›m›ndan da tahkime gidilebilir.

Kamu düzenine iliflkin konularda da tahkim geçerli de¤ildir. Örne¤in, soy ba-
¤›n›n tespitine iliflkin uyuflmazl›klarda tahkime gidilemez. 

Kural olarak, tahkim sözleflmesinin geçerlili¤i, as›l sözleflmeden ba¤›ms›zd›r.
As›l sözleflme geçersiz olsa dahi, tahkim sözleflmesi (flart›) geçerli kabul edilerek,
tahkim yoluyla çözülebilecek bir uyuflmazl›¤›n do¤up do¤mad›¤›na hakemler tara-
f›ndan karar verilecektir. Ancak as›l sözleflme veya tahkim sözleflmesinin kendisi
ahlâka ayk›r›l›k gibi bir nedenle hükümsüzse, tahkim de geçersiz hale gelecektir. 

Özel hukuk iliflkilerinde ve uyuflmazl›klar›nda, devlet mahkemeleri yerine tahkim yolunun
seçilmesinin ne tür faydalar› olabilir?
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UNCITRAL Model Kanunu:
“UNCITRAL” Birleflmifl
Milletler Milletleraras›
Ticaret Hukuku
Komisyonu’nun
k›saltmas›d›r. Milletleraras›
ticaret alan›nda
yeknesakl›¤›, esnekli¤i,
modernizasyonu ve aç›kl›¤›
gerçeklefltirmeyi amaç
edinen UNCITRAL 1966
y›l›nda kurulmufl olup,
milletleraras› ticaret
alan›nda yeknesakl›¤›n
sa¤lanmas› ve tüm üye
ülkelere tavsiye edilmek
üzere 1985 y›l›nda UNCITRAL
Model Kanunu’nu
haz›rlam›flt›r. Son olarak
2006 y›l›nda de¤ifltirilen
UNCITRAL Model Kanunu,
milletleraras› tahkim
alan›nda devletlere örnek ve
model oluflturmufltur. Türk
hukukunda da 4686 say›l›
Milletleraras› Tahkim
Kanunu ve 6100 say›l›
Hukuk Muhakemeleri
Kanununun tahkim
hükümleri, baz› noktalarda
ayr›lmakla beraber, büyük
ölçüde UNCITRAL Model
Kanunu esas al›narak
haz›rlanm›flt›r.

‹rade Serbestisi (Sözleflme
Özgürlü¤ü): Kamu düzenine
iliflkin hususlar›n ve
emredici hukuk kurallar›n›n
kapsam› d›fl›nda kalan
konularda, kiflilerin
diledikleri flekilde hukukî
ifllem ve sözleflme
yapabilmesini, sözleflmenin
konusunu, içeri¤ini
istedikleri flekilde
düzenleyebilmelerini ve bu
sözleflmelerde de¤ifliklik
yapabilme özgürlü¤ünü
ifade eder. 

Eser Sözleflmesi:
Sözleflmenin taraflar›ndan
birinin di¤er taraf›n vermeyi
taahhüt etti¤i bir bedel
karfl›l›¤›nda, bir fleyi imal
etmeyi taahhüt etti¤i
sözleflme türüdür. Örne¤in,
bir mobilya ustas›n›n belirli
bir bedel karfl›l›¤›nda
çal›flma masas› imal
etmesi.
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TAHK‹M SÖZLEfiMES‹ 

Tahkim Sözleflmesinin Tan›m› ve Niteli¤i 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 412. maddesinin 1. f›kras›na göre, “Tahkim söz-
leflmesi, taraflar›n, sözleflme veya sözleflme d›fl› bir hukukî iliflkiden do¤mufl veya
do¤abilecek uyuflmazl›klar›n tamam› veya bir k›sm›n›n çözümünün hakem veya
hakem kuruluna b›rak›lmas› hususunda yapt›klar› anlaflmad›r.” 

Buna göre,
• Tahkimin konusu sözleflmeden veya sözleflme d›fl› hukukî iliflkilerden kay-

naklanan uyuflmazl›klar olabilir. 
• Tahkim sözleflmesi hem mevcut hem de ileride do¤mas› muhtemel uyufl-

mazl›klar hakk›nda yap›labilir. 
• Tahkim sözleflmesi, konusu belirli olmak kayd›yla uyuflmazl›¤›n tamam› ve-

ya bir k›sm› için yap›labilir. 
• Tahkim sözleflmesiyle uyuflmazl›¤›n, devlet yarg›s› d›fl›nda, bir hakem veya

hakem kurulu taraf›ndan çözülmesi amaçlan›r. 
• Tahkim ihtiyaridir. Baflka bir deyiflle, tahkim her iki taraf›n arzu etmesi ve

iradelerinin karfl›l›kl› uyuflmas› halinde mümkündür. 
Tahkim sözleflmesinin hukukî niteli¤i konusunda üç görüfl bulunmaktad›r. Bir

görüfle göre, tahkim bir maddî hukuk sözleflmesi, di¤er görüfle göre usûl hukuku
sözleflmesi ve son olarak karma görüfle göre ise, maddî hukuk ve usûl hukuku yö-
nü olan bir sözleflmedir. Ö¤retide ço¤unluk taraf›ndan ve Yarg›tayca benimsenen
görüfle göre, tahkim bir usûl sözleflmesidir. Zira, tahkimin taraflar aras›ndaki bir
uyuflmazl›¤›n çözümü için yap›lmas›, tahkim sözleflmesinin hakemlerin seçimi, da-
van›n aç›lmas›, delillerin gösterilmesi, karar verilmesi ve bu karara karfl› belirli hu-
kukî çarelere baflvurulmas› gibi sonuçlar›n›n do¤rudan usûl hukukuna iliflkin ol-
mas›, onun usûl hukuku sözleflmesi yönünü öne ç›karmaktad›r. 

Tahkim Sözleflmesinin fiekli 
Tahkim sözleflmesi taraflar aras›ndaki sözleflmenin bir flart› veya ayr› (ba¤›ms›z) bir
sözleflme fleklinde yap›labilir. Tahkim sözleflmesi, uygulamada genellikle taraflar
aras›ndaki mevcut bir sözleflmenin flart› olarak yer almaktad›r. 

Tahkim sözleflmesi yaz›l› flekilde yap›lmal›d›r. Yaz›l› flekil, tahkim bak›m›ndan
bir geçerlilik flart›d›r. Yaz›l›l›k flart›n›n yerine getirilmifl say›lmas› için resmî flekil
aranmam›flt›r. fiekil flart›n› düzenleyen maddeye göre, “... tahkim sözleflmesinin ta-
raflarca imzalanm›fl yaz›l› bir belgeye veya taraflar aras›nda teati edilen mektup,
telgraf, teleks, faks gibi bir iletiflim arac›na veya elektronik ortama geçirilmifl olma-
s› ya da dava dilekçesinde yaz›l› bir tahkim sözleflmesinin varl›¤›n›n iddia edilme-
sine daval›n›n verdi¤i cevap dilekçesinde itiraz edilmemifl olmas›” yaz›l›l›k flart›n›
gerçekleflmifl say›lmas› için yeterlidir (HMK m. 412, III). 

As›l sözleflmenin flart› olarak yap›lmas› halinde, tahkim sözleflmesine as›l söz-
leflmenin geçerli olmad›¤› veya tahkim sözleflmesinin henüz do¤mam›fl olan bir
uyuflmazl›¤a iliflkin oldu¤u gerekçesiyle itiraz edilemez (HMK m. 412, IV). Taraflar
aras›ndaki sözleflme gere¤ince, uyuflmazl›¤›n tahkim yoluyla çözülüp çözülemeye-
ce¤i konusunda da hakem veya hakemler taraf›ndan karar verilmelidir. 

Tahkim sözleflmesi mutlaka uyuflmazl›k do¤madan veya dava aç›lmadan önce
yap›lmak zorunda de¤ildir. Dava aç›ld›ktan sonra dahi, taraflar›n tahkime gitmek
konusunda anlaflmas› hâlinde, dava dosyas› mahkeme taraf›ndan ilgili hakem ve-
ya hakem kuruluna gönderilir (HMK m. 412, V). Hakk›nda tahkim sözleflmesi bu-

23310.  Ünite  -  Tahkim ve Al ternat i f  Uyuflmazl ›k  Çözüm Yol lar ›

Resmî fiekil: Hukukî
ifllemlerdeki flekil flart›n›n
resmî bir makam›n
kat›lmas›yla yerine
getirilmesidir. Resmî
flekilde, hukukî ifllem (veya
sözleflme), noter veya tapu
memuru gibi resmî bir
memurun (merciin)
kat›l›m›yla yap›l›r. 



lunan bir uyuflmazl›k hakk›nda dava aç›lmas›, taraflar›n anlaflmas› halinde, daha
sonra tahkim yolunun tercih edilmesine engel de¤ildir. 

Tahkim Sözleflmesinin Etkisi 
Tahkim sözleflmesinin biri olumlu di¤eri olumsuz iki etkisi söz konusudur. Sözlefl-
menin olumlu etkisi, uyuflmazl›k hakk›nda hakemler taraf›ndan yarg›lama yap›la-
bilmesi ve karar verilebilmesinin yolunu açmas›d›r. Tahkime elveriflli bir konuda
tahkim sözleflmesi yap›lm›fl ve sözleflme geçerlilik flartlar›na uygun olarak yap›l-
m›flsa, ileride uyuflmazl›k do¤mas› halinde, taraflardan biri, uyuflmazl›¤›n hakem-
lerce çözülmesini talep edebilir. Tahkim sözleflmesi, hakemlere uyuflmazl›k hak-
k›nda yarg›lama yapma ve karar verme yetkisini verir. 

Tahkim sözleflmesinin olumsuz etkisi ise, taraflardan birinin devlet yarg›s›na
(mahkemeye) baflvurma olas›l›¤›n› ortadan kald›rmas›d›r. Taraflardan biri, tahkim
sözleflmesinin konusunu oluflturan uyuflmazl›k hakk›nda mahkemede dava açarsa,
karfl› taraf tahkim itiraz›nda bulunabilir. Tahkim itiraz› bir ilk itiraz olup, esasa ce-
vap süresi içinde yap›lmas› durumunda, tahkim sözleflmesi de hükümsüz, etkisiz
ve uygulanmas› imkans›z de¤ilse, mahkeme davay› görmeye devam edemeyece-
¤inden, tahkim itiraz› nedeniyle davay› usulden reddeder (HMK m. 413, I). Mah-
kemede tahkim itiraz›n›n ileri sürülmesi, hakemlerce tahkim yarg›lamas›na bafllan-
mas›na ve karar verilmesine engel de¤ildir (HMK m. 413, II).

(A) Büyükflehir Belediyesi, çevre projelerinin hayata geçirilmesi amac›yla yürüttü¤ü çal›fl-
malar kapsam›nda su ve at›k su iflletme hizmetlerinin, hizmet al›m› yoluyla gerçeklefltiril-
mesi için ihale yapm›flt›r. Sözkonusu ihaleyi bir Türk flirketi kazanm›fl ve bu flirket taraf›n-
dan kurulan (B) Su ‹flletmeleri A.fi. flirketi ile (A) Büyükflehir Belediyesi aras›nda 2008 y›-
l›nda “(A) Büyükflehir Belediyesine, Su ve At›k su ‹flletme Hizmetlerinin Verilmesine” ilifl-
kin sözleflme yap›lm›flt›r. Taraflar bu sözleflmeden kaynaklanan uyuflmazl›klar›n tahkim
yoluyla çözülmesi konusunda sözleflmeye bir flart koyabilirler mi? Tahkim flart›n›n etkisi-
ni aç›klay›n›z. 

HAKEM SÖZLEfiMES‹ VE HAKEMLER

Hakem Sözleflmesi 
Hakem sözleflmesi, do¤mufl veya ileride do¤mas› muhtemel bir uyuflmazl›¤›n ta-
raflar› ile hakemler aras›nda yap›lan; hakemlerin uyuflmazl›¤›n çözümünü, tarafla-
r›n ise bunun karfl›l›¤›nda belirli bir ücret ödemeyi taahhüt etikleri bir sözleflmedir.
Hakem sözleflmesi, hukukî niteli¤i itibariyle, borçlar hukuku alan›na giren bir ve-
kâlet sözleflmesidir. 

Tahkim sözleflmesinde taraflarca aksi kararlaflt›r›lmam›flsa, görevi kabul etmesi-
ne ra¤men, hakem sözleflmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini hakl› bir neden
olmaks›z›n yerine getirmekten kaç›nan hakem, taraflar›n bu nedenle u¤rad›¤› za-
rarlar› gidermekle yükümlüdür (HMK m. 419). 

Hakem sözleflmesi ile kar›flt›r›lan bir kavram, hakem bilirkifliye baflvurulmas›-
d›r. Tahkimde, yarg›lama faaliyeti sonunda, hakemlerce taraflar aras›ndaki uyufl-
mazl›¤› çözen bir karar verilmesine ra¤men, hakem bilirkifli uyuflmazl›¤› çözen bir
karar vermeksizin, sadece, uyuflmazl›¤›n konusu olan fleyin miktar›n›, de¤erini ve-
ya niteliklerini mahkemeyi ve taraflar› ba¤layacak flekilde tespit etmektedir. Örne-
¤in, bir eser sözleflmesi gere¤ince yap›lan iflin de¤erinin tespiti için, alan›nda uz-
man bir kifliden rapor al›nmas› ve bu rapordaki tespitlerin ba¤lay›c› olaca¤› karar-
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‹lk ‹tiraz: Dava flartlar›
yan›nda, yine usûl hukukuna
iliflkin olan fakat hâkim
taraf›ndan resen
gözetilemeyen, ancak daval›
taraf›ndan aç›kça ve
usûlüne uygun olarak ileri
sürülmesi halinde davan›n
esas›na girilmesine engel
olan flartlara ilk itiraz
denilmektedir. Örne¤in yetki
ve tahkim itiraz›. ‹lk
itirazlar, daval› taraf›ndan,
en geç cevap dilekçesiyle
birlikte ileri sürülmelidir.
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Vekalet Sözleflmesi: Vekâlet
sözleflmesi, vekilin vekâlet
verenin bir iflini görmeyi veya
ifllemini yapmay› üstlendi¤i
sözleflmedir (6098 say›l› Yeni
BK m. 502, I)



laflt›r›lm›flsa, hakem bilirkifli sözleflmesinden söz edilir. Hakem sözleflmesi maddî
hukuk alan›na giren bir hukukî ifllemdir; hakem bilirkifli sözleflmesi ise, niteli¤i iti-
bariyle, usûl hukukuna özgü bir münhas›r delil sözleflmesidir.

Hakemlerin Seçimi
Taraflar hakem say›s›n› istedikleri flekilde belirleyebilirler. Ancak birden fazla ha-
kem görevlendirilecekse bu say› tek olmal›d›r. Hakemlerin say›s› taraflarca karar-
laflt›r›lmam›flsa üç hakem seçilir (HMK m. 415). 

Taraflar hakem say›s›n› belirleyebildikleri gibi, seçim usûlünü de kararlaflt›r-
makta serbesttirler. Ancak, taraflar hakemleri nas›l seçeceklerini kararlaflt›rmam›fl-
larsa, hakem seçiminde flu yöntem izlenir (HMK m. 416, I): 

• Sadece gerçek kifliler hakem seçilebilir. 
• Tek hakem seçilmesine karar verilmifl ancak taraflar kimin hakem olaca¤›

konusunda anlaflamam›fllarsa, hakem taraflardan birinin talebiyle mahkeme
taraf›ndan seçilir.

• Üç hakem seçilecekse, taraflardan her biri bir hakem seçer, bu flekilde be-
lirlenen iki hakem ise üçüncü hakemi seçer. Taraflardan biri, di¤er taraf›n
talebin kendisine ulaflmas›ndan itibaren bir ay içinde hakemini seçmezse
veya taraflarca seçilen iki hakem, seçilmelerinden itibaren bir ay içinde
üçüncü hakemi belirleyemezse, taraflardan birinin talebi üzerine, hakem
mahkeme taraf›ndan seçilir. Hakem heyetinin baflkan› üçüncü hakemdir.
Hakem say›s›n›n üçten fazla olmas› da mümkündür. Bu durumda da yuka-
r›daki usule uyularak di¤er hakemler seçilir. 

• Hakemlerin birden fazla olmas› halinde, içlerinden biri kendi alan›nda en az
befl y›l veya daha fazla k›deme sahip bir hukukçu olmak zorundad›r. 

Ayr›ca hakemlerin seçim usûlü taraflarca kararlaflt›r›lm›fl olmas›na ra¤men, bu
seçim usûlüne uyulmaz ise afla¤›daki usûl izlenmelidir (HMK m. 416, II):

• E¤er taraflardan biri sözleflmeye uymazsa,
• Taraflar›n veya taraflarca seçilen hakemlerin hakem seçimi konusunda bir-

likte karar vermeleri gerekti¤i halde, taraflar veya hakemler bir anlaflmaya
varamazsa,

• Yâhut hakem(ler)in seçimi ile yetkilendirilen üçüncü kifli hakem(ler)i belir-
lemezse, hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine mah-
keme taraf›ndan seçilir. Mahkemenin hakem seçim karar›na karfl› kanun yo-
luna baflvurulamaz. 

Hakemlerin Tarafs›zl›¤› 
Hakemlerce yürütülen tahkim niteli¤i itibariyle bir yarg›lama faaliyeti oldu¤undan,
devlet yarg›s›nda hâkimlerin tarafs›zl›¤›n› teminat alt›na almak için öngörülen güven-
celerin benzeri tahkimde de söz konudur. Hukuk Muhakemeleri Kanununda, hakem-
ler hakk›ndaki ret sebepleri ve hakemlerin reddi usûlü ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir.

Hakemler hakk›ndaki temel ve genel ret sebebi, hakem(ler)in tarafs›zl›¤›ndan
flüphe edilmesini gerektiren durum ve koflullar›n gerçekleflmesidir. Bu ret sebebi,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 34. maddesinde düzenlenen “yasakl›l›k sebep-
lerini” ve 36. maddesinde öngörülen “ret sebeplerinin” tümünü kapsamaktad›r.
Buna göre, hakem(ler) kural olarak hâkimler hakk›ndaki yasakl›l›k ve ret sebeple-
rine dayan›larak reddedilebilir (Bkz. yuk. Ünite 2-Hâkimlerin Tarafs›zl›¤›). Genel
ret sebebinin yan›nda, hakem(ler)in, taraflarca kararlaflt›r›lan niteliklere sahip ol-
mamas› veya taraflarca belirlenen tahkim usûlünde öngörülen bir ret sebebinin
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mevcut olmas› nedeniyle reddedilmesi de mümkündür. Böylece genel yasakl›l›k
ve ret sebepleri yan›nda, taraflarca baflka ret sebeplerinin belirlenmesi de imkan
dahilindedir (HMK m. 417, II). 

Tahkimde taraflar›n irade serbestisi geçerli oldu¤undan, hakem(ler)in taraflarca
belirlenmesi halinde, taraf kendi seçti¤i hakemi, ancak hakemin göreve bafllama-
s›ndan sonra ö¤rendi¤i bir ret sebebine dayanarak reddedebilir. Bu tür bir s›n›rla-
ma, taraflar› hakem seçiminde daha titiz davranmaya teflvik etmek ve kötüniyetli
olarak hakemlerin reddedilmesini önlemek amac›yla getirilmifltir. 

Kendisine hakemlik teklif edilen kifli, tarafs›zl›¤›na gölge düflürebilecek bir du-
rumun varl›¤›ndan haberdar ise, bunu taraflara bildirmekle yükümlü k›l›nm›flt›r.
Hakem görevi kabul etmeden önce, tarafs›zl›¤›ndan ve ba¤›ms›zl›¤›ndan flüphe
duyulmas›n› gerektiren durum ve koflullar› taraflara bildirmek zorundad›r. Hake-
min tarafs›zl›¤›n› etkileyen durum, göreve bafllamas›ndan sonra ortaya ç›km›flsa,
ayn› flekilde bu durum hakk›nda da gecikmeksizin taraflara bilgi verilmelidir (HMK
m. 417, I).

Hakemin kendi hakk›ndaki ret sebebini bildirme yükümlülü¤üne ek olarak, ta-
raflar da hakemi reddedebilirler. Taraflar, hakem(ler)in reddi usûlünü serbestçe
belirleyebilirler. E¤er bu konuda bir anlaflma yap›lmam›flsa, hakemi reddetmek is-
teyen taraf, hakem(ler)in seçiminden veya hakem(ler) hakk›ndaki ret sebebini ö¤-
rendi¤i tarihten itibaren iki hafta içinde ret talebinde bulunabilir. Ret talebi yaz›l›
olarak karfl› tarafa bildirilir. Karfl› taraf da ret sebebini kabul eder veya reddedilen
hakem kendili¤inden çekilirse, o hakem yarg›lamaya devam etmez. Karfl› taraf ret
talebini kabul etmez veya hakem kendili¤inden çekilmezse, ret talebi hakk›nda,
hakem kurulu taraf›ndan karar verilir (HMK m. 418, III). Taraf, ret talebini hakem
kurulundan talep eder, ancak hakem kurulu da bu talebi reddederse, ret talebinin
kabul edilmedi¤ini ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde mahkemeye baflvura-
rak hakem kurulunun karar›n›n kald›r›lmas›n› ve ret talebi hakk›nda mahkemece
karar verilmesini talep edebilir. 

Hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da karar ço¤unlu¤unu ortadan
kald›ran say›da hakemin reddedilmesi durumunda ise, ret talebi do¤rudan mahke-
meye yöneltilmek zorundad›r. Mahkemenin hakem veya hakem kurulunun tümü-
nün reddi talebini kabul etmesi halinde tahkim sona erer. Ancak, tahkim sözlefl-
mesinde hakemler isimleriyle belirlenmemiflse, tahkim sona ermez, yeniden ha-
kem seçimi yap›l›r (HMK m. 418, V; Ayr›ca bkz. HMK m. 421). Mahkemenin ha-
kemlerin reddi talebi hakk›ndaki karar›na karfl› kanun yoluna baflvurulamaz (HMK
m. 418, IV). 

Hakemlerin Görevinin Sona Ermesi
Bir hakem hukukî veya fiili nedenlerle görevini hiç ya da zaman›nda yerine geti-
remezse, hakemlik görevi, hakemin kendisinin görevden çekilmesi veya taraflar›n
bu yöndeki anlaflmas›yla sona erer. Keza taraflardan her biri, hakemin çekilmesini
gerektiren sebeplerden birinin var oldu¤unu ileri sürer ve di¤er taraf bunu kabul
etmezse, bu kez mahkemeden hakemin görevinin sona erdirilmesi konusunda ka-
rar vermesi talep edilebilir. Mahkemenin bu konuda verece¤i karara karfl› kanun
yoluna baflvurulamaz. Hakemin görevinden çekilmesi veya di¤er taraf›n hakemin
yetkisinin sona erdirilmesi talebine muvafakat etmesi, hakem hakk›nda ret sebep-
lerinin var oldu¤u anlam›na gelmez (HMK m. 420). 

Hakemlerden birinin görevi herhangi bir flekilde sona ererse, kural olarak,
onun yerine hakem seçimindeki usule uyularak yeni bir hakem seçilir. Yeni hake-
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min seçilmesi için geçen zaman dilimi, tahkim süresinin hesab›nda dikkate al›n-
maz. Ancak, tahkim sözleflmesinde hakem(ler)in ad ve soyadlar› ferden belirtilmifl
ise, hakemin, hakem kurulunun veya hakem kurulunun karar ço¤unlu¤unu etki-
leyecek say›da hakemin görevinin sona ermesi halinde, tahkim de sona erecektir
(HMK m. 421). 

(A) Yap› Market Dekorasyon Limited fiirketi ile (B) ‹nflaat ve Ticaret Anonim flirketi ara-
s›nda yap›lan yap› malzemeleri sat›m sözleflmesinin, “‹htilaflar›n Halli” bafll›kl› 67. mad-
desinde, “ihtilaf konusu hususlar Uluslararas› Ticaret Odas›’n›n anlaflma ve tahkim kural-
lar›na göre ve seçilmifl üç hakem taraf›ndan çözülecektir”, ayn› maddenin devam›nda ise
“hakemler Türk yasalar›na tabi olacaklard›r” hükmüne yer verilmifltir. Sizce tahkim söz-
leflmesine konulan bu flartlar geçerli midir?

TAHK‹MDE YARGILAMA USÛLÜ
Taraflar hakem veya hakem kurulunun uygulayaca¤› yarg›lama usûlünü, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun tahkime iliflkin k›s›mdaki emredici hükümlere (kuralla-
ra) ayk›r› olmamak kayd›yla, serbestçe belirleyebilirler. E¤er taraflar yarg›lama usû-
lünü belirlememifllerse, hakem veya hakem kurulu, tahkim yarg›lamas›n› Hukuk
Muhakemeleri Kanununun hükümlerini dikkate alarak uygun buldu¤u flekilde yü-
rütebilir (HMK m. 424). 

Tahkim Yeri
Taraflar veya taraflarca belirlenen bir tahkim kurumu, tahkim yerini serbestçe ka-
rarlaflt›rabilir. Taraflar tahkim yerini belirlememifllerse, tahkim yeri, hakem veya
hakem kurulu taraf›ndan olay›n özellikleri dikkate al›narak belirlenir. Hakem veya
hakem kurulu, tahkim yarg›lamas› s›ras›nda, taraflara önceden bildirmek kofluluy-
la, gerekti¤inde baflka bir yerde de toplanabilir, keflif ve benzeri yarg›lama ifllem-
lerini yapabilir (HMK m. 425).

Tahkim Süresi 
Tahkim süresi de taraflarca belirlenebilir. Taraflar bu konuda anlaflmam›fllarsa, bir
hakemin görevlendirildi¤i davalarda hakemin seçildi¤i tarihten, birden çok hake-
min görevlendirildi¤i davalarda ise, hakem kurulunun ilk toplant› tutana¤›n› dü-
zenledi¤i tarihten itibaren bir y›l içinde, hakem veya hakem kurulunca esas hak-
k›nda karar verilmelidir. Bu süre taraflar›n anlaflmas› veya anlaflamad›klar› taktirde
taraflardan birinin mahkemede talepte bulunmas› suretiyle uzat›labilir. Mahkeme-
nin sürenin uzat›lmas›na karar verebilmesi için talepte bulunan›n kötüniyetli olma-
mas›, uyuflmazl›¤›n niteli¤i veya zorlu¤u gere¤i yarg›laman›n tamamlanmas› için ek
süreye ihtiyaç duyulmas› gereklidir. Mahkemenin karar›na karfl› kanun yoluna bafl-
vurulamaz (HMK m. 427).

Tahkim Davas›n›n Aç›lmas›, Dilekçelerin Sunulmas› ve
Yarg›lama
Tahkimde kural olarak tasarruf ilkesi geçerli oldu¤undan, hakemlerin tahkim yar-
g›lamas›na bafllayabilmesi için uyuflmazl›¤›n taraflar›ndan birinin talepte bulunma-
s›, baflka bir deyiflle dava açmas› gereklidir. Dava aç›lmas› bak›m›ndan önemli bir
konu ise, davan›n aç›ld›¤› tarihin belirlenmesidir. Zira bu tarihin bilinmesi, maddî
hukuk ve usûl hukuku alan›nda ortaya ç›kan sonuçlar›n tespiti bak›m›ndan zorun-
ludur. Tahkim davas›n›n hangi tarihte aç›lm›fl say›laca¤›n› taraflar serbestçe karar-
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Emredici Kurallar:
Kanunlarda yer alan
uyulmas› zorunlu hukuk
kurallar›d›r. Taraflar bu
kurallar› de¤ifltiremeyece¤i
gibi, bu kurallar›n aksine
sözleflme de yapamazlar.
Örne¤in, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun
tahkime iliflkin 423.
maddesine göre, “Taraflar,
tahkim yarg›lamas›nda eflit
hak ve yetkiye sahiptirler.
Taraflara hukukî dinlenilme
hakk›n› kullanma imkân›
tan›n›r”. Buna göre, tahkim
sözleflmesinin, hukukî
dinlenilme hakk›n› ihlal
eden hükümleri geçersiz
olacakt›r. 

Keflif: Hakimin (veya
hakemin), uyuflmazl›k
konusu fley hakk›nda duyu
organlar› yard›m›yla bizzat
inceleme yaparak bilgi
sahibi olmas›d›r. Takdiri
delillerdendir. 



laflt›rabilirler. Ancak, taraflar bu konuda anlaflmaya varmam›fllarla, dava tarihi, Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununun 426. maddesinde düzenlenen çeflitli ihtimallere gö-
re belirlenecektir. Buna göre, 

• Taraflardan biri hakemlerin seçimi için mahkemeye baflvurmuflsa mahkeme-
ye baflvuru tarihinde, 

• Taraflar aras›ndaki sözleflmeye göre, hakem taraflar d›fl›nda bir kifli, kurum
veya kurulufl taraf›ndan belirlenecekse, bu kifli, kurum veya kurulufla bafl-
vuru tarihinde, 

• Taraflar aras›ndaki sözleflmeye göre, hakemlerin seçimi iki tarafa ait ise, dava-
c›n›n hakemini seçip kendi hakemini seçmesini di¤er tarafa bildirdi¤i tarihte,

• Tahkim sözleflmesinde hakem veya hakem kurulunu oluflturan hakemlerin
ad ve soyadlar› belirtilmifl ise, uyuflmazl›¤›n tahkim yoluyla çözülmesi tale-
binin karfl› tarafça al›nd›¤› tarihte dava aç›lm›fl say›l›r. 

Hakem(ler)in tahkim konusu uyuflmazl›k hakk›nda karar verebilmeleri için, her
fleyden önce, talepte bulunan taraf›n (davac›n›n) dilekçeyle hakem veya hakem ku-
ruluna baflvurmas› gerekti¤ini belirttik. Buna göre, taraflarca kararlaflt›r›lan veya ha-
kem(ler) taraf›ndan belirlenen süre içinde, davac› tahkim sözleflmesini (veya flart›-
n›), esas sözleflmeyi, davas›n› (iddias›n›) dayand›rd›¤› vak›alar› ve talep sonucunu,
delillerini de ekleyerek, dilekçeyle hakem kuruluna sunmal›d›r (HMK m. 428, I, II).
Ayn› kural daval› bak›m›ndan da geçerli olup, daval› savunmas›n› ve dayand›¤› de-
lilleri cevap dilekçesiyle hakeme veya hakem kuruluna sunmal›d›r. Davac›, geçerli
bir neden göstermeksizin dava dilekçesini süresi içinde vermezse, dava dilekçesi
usûlüne uygun de¤ilse veya dava dilekçesindeki eksiklik hakem(ler) taraf›ndan ve-
rilen süre içinde giderilmezse, hakem(ler) tahkim yarg›lamas›na son verir (HMK m.
430, I, a). Buna karfl›l›k daval› taraf, cevap dilekçesi vermezse tahkim yarg›lamas›-
na son verilmez. Cevap dilekçesinin verilmemesi davac›n›n iddialar›n›n ikrar edildi-
¤i veya davan›n kabul edildi¤i fleklinde de¤erlendirilemez (HMK m. 430, I, b).

Cevap dilekçesini veren daval›, davan›n esas›na iliflkin savunmalar› yan›nda,
hakem veya hakem kurulunun yetkisiz oldu¤unu iliflkin itirazlar›n› da ileri sürme-
lidir. Daval›n›n hakem veya hakem kurulunun seçimine kat›lm›fl olmas›, hakem
veya hakem kurulunun yetkisine itiraz etme imkan›n› ortadan kald›rmaz (HMK m.
422, II). Hakemlerin yetkisine itiraz edilmesi halinde, hakem veya hakem kurulu,
tahkim sözleflmesinin mevcut veya geçerli olmad›¤›na iliflkin itirazlar da dahil ol-
mak üzere, kendi yetkisi hakk›nda karar verebilir. Bu konuda karar verilirken,
maddî hukuk sözleflmesinde (ör. sat›m, kira vb.) yer alan tahkim flart›, sözleflme-
nin di¤er hükümlerinden ba¤›ms›z de¤erlendirilir. Buna göre, hakem veya hakem
kurulunun as›l sözleflmenin hükümsüzlü¤üne karar vermesi, tahkim sözleflmesini
de kendili¤inden hükümsüz k›lmaz (HMK m. 422, I). Hakem veya hakem kurulu,
yetkisizlik itiraz›n› ön sorun olarak inceler ve karara ba¤lar; yetkili oldu¤u kan›s›-
na var›rsa, yarg›lamaya devam eder (HMK m. 422, V). 

Dilekçelerin verilmesinden sonra hakem veya hakem kurulu tahkikata (incele-
meye) giriflecektir. Hakemler yarg›lama s›ras›nda duruflma yapabilecekleri gibi
dosya üzerinde de inceleme yapabilirler. E¤er delillerin ikamesi, sözlü beyanlarda
bulunulmas› veya bilirkiflilerden aç›klama istenmesi gibi nedenler sözkonusu ise
hakem kurulu kendili¤inden duruflma yap›lmas›na karar verilebilece¤i gibi; taraf-
larca aksi kararlaflt›rmam›flsa, taraflardan birinin talebi üzerine de hakem veya ha-
kem kurulunca, uygun bir zamanda, duruflma yap›lmas›na karar verilmelidir (HMK
m. 429, I). Taraflardan biri, davet edildi¤i duruflmaya geçerli bir neden göstermek-
sizin kat›lmazsa, tahkim yarg›lamas›na o taraf›n yoklu¤unda devam edilebilir (HMK
m. 430, I, c). 

Taraflar, daha önce aksini kararlaflt›rmam›fllarsa, hakemler taraf›ndan tahkikat
tamamlan›ncaya kadar, iddia ve savunmalar›n› de¤ifltirebilir ve geniflletebilirler.
Tahkimde, devlet yarg›s›ndan farkl› olarak, taraflarca aksi kararlaflt›r›lmad›kça, id-
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‹krar: Bir davada,
taraflardan birinin kendi
aleyhine ileri sürülen
vak›an›n do¤ru oldu¤unu
beyan etmesidir. Taraflar›n
veya vekillerinin mahkeme
önündeki ikrar ettikleri
vak›alar art›k çekiflmeli
olmaktan ç›kaca¤›ndan, bu
vak›alar›n ayr›ca ispat
edilmelerine gerek kalmaz. 



dia ve savunman›n de¤ifltirilmesi ve geniflletilmesi yasa¤› uygulanmayacakt›r. An-
cak, iddia ve savunman›n de¤ifltirilmesine izin verilmesi mutlak bir serbesti fleklin-
de düzenlenmemifl, hakem veya hakem kurulunun takdirine ba¤lanm›flt›r. Buna
göre, hakem veya hakem kurulu, iddia ve savunman›n de¤ifltirilmesi veya geniflle-
tilmesi konusunda geç kal›nd›¤› veya bu imkan›n kullan›lmas›n›n di¤er taraf için
haks›z flekilde büyük zorluk yaratt›¤› kan›s›ndaysa, iddia ve savunman›n de¤ifltiril-
mesine ve geniflletilmesine izin vermeyebilir (HMK m. 428, III). 

Hakem veya hakem kurulu, tahkim yarg›lamas›nda, taraflara eflit davranmak ve
hukukî dinlenilme hakk› tan›mak gibi temel yarg›lama ilkelerine uygun davran-
makla yükümlü oldu¤undan (HMK m. 423); hakem veya hakem kuruluna verilen
dilekçeler, bilgiler ve di¤er belgeler ve ayr›ca dava ile ilgili her türlü keflif (HMK m.
431, I, c) tarihi, bilirkifli incelemesi (HMK m. 431, I, a-b) veya di¤er delillerin ince-
lenmesi için yap›lacak toplant› ve duruflmalar ile bunlara kat›lmaman›n sonuçlar›,
taraflara uygun bir süre önce bildirilmelidir (HMK m. 429, II, III). Taraflarca aksi
kararlaflt›r›lmam›flsa, tebligat ifllemleri, 7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine
göre yap›l›r (HMK m. 438). 

Hakem veya hakem kurulu, davan›n ayd›nlanmas› bak›m›ndan, belirli konular-
da bilirkifliden rapor alabilir, keflif icras›na karar verebilir (HMK m. 431, I) ve di¤er
delillerin toplanmas› için gerekli ifllemleri yapabilir. Örne¤in, taraflar›n talebi üze-
rine hakem veya hakem kurulunca delil tespitine karar verilebilir (HMK m. 414, I).
Ancak, hakemlerin mahkemeler gibi kamusal bir s›fat› ve yetkisi olmad›¤›ndan,
özellikle delillerin toplanmas› bak›m›ndan, dava d›fl› üçüncü kiflilerden talep edi-
lecek bilgi ve belgelerin elde edilmesinde mahkemenin yard›m›na ihtiyaç duyabi-
lirler. Bu nedenle, taraflar, hakem veya hakem kurulunun onay›n› ald›ktan sonra,
delillerin toplanmas› konusunda mahkemeden yard›m talep edebilirler (HMK m.
432). E¤er taraflardan biri duruflmaya kat›lmaz veya delillerini sunmaktan kaç›n›r-
sa, hakem veya hakem kurulu, yarg›lamaya devam ederek dosya içindeki mevcut
delillere göre karar verir (HMK m. 430, I, c). 

Tahkim Yarg›lamas›nda Geçici Hukukî Korumalar
Taraflarca aksi kararlaflt›r›lmad›kça, tahkim yarg›lamas› s›ras›nda ihtiyatî tedbir, ihti-
yatî haciz veya delil tespiti gibi geçici hukukî korumalar›n uygulanmas›na karar ve-
rilebilir. Bir önceki ünitede geçici hukukî korumalar›n amac› ve ifllevi konusunda
yapt›¤›m›z aç›klamalar, kural olarak tahkim yarg›lamas› bak›m›ndan da geçerlidir.

Hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine, gerekli ise uygun
bir teminat gösterilmesi halinde, ihtiyatî tedbir karar› verebilir (HMK m. 414, I). Bu
tedbir aleyhine olan taraf, karara uydu¤u taktirde sorun yaflanmayacakt›r. Ancak,
kamusal s›fat› ve yetkisi bulunmayan hakem kurulunun, bu karar›n gereklerinin ta-
raf›n r›zas›yla yerine getirilmemesi halinde, ihtiyatî tedbir karar›n› zorla icra etme-
si mümkün de¤ildir. Bu nedenle ihtiyatî tedbir karar›n›n icras›n› ve etkinli¤ini sa¤-
lamak için mahkemeden yard›m al›nmas› gerekebilir. Böyle bir olas›l›kta, taraflar-
dan birinin mahkemeye baflvurmas› üzerine, mahkeme geçerli bir tahkim sözlefl-
mesinin var olmas› halinde, hakem veya hakem kurulunca verilen ihtiyatî tedbir
karar›n›n icra edilebilirli¤ine karar verir (HMK m. 414, II). 

Tahkime konu bir uyuflmazl›k hakk›nda, tahkim yarg›lamas› henüz bafllamadan
önce de ihtiyatî tedbire veya delil tespitine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda tahkim
yarg›lamas› henüz bafllamad›¤›ndan ve hakem veya hakem kurulu, göreve baflla-
mamas› nedeniyle, zaman›nda ve etkin flekilde hareket edemeyecek durumla ol-
du¤undan, taraflar ihtiyatî tedbir veya delil tespiti için do¤rudan mahkemeye bafl-
vurabilirler. Ancak böyle bir risk yoksa (bu riskin var olup olmad›¤›n› mahkeme
takdir edecektir), taraflar hakem veya hakem kurulundan izin almadan veya taraf-
lar aras›nda do¤rudan mahkemeye baflvurulabilece¤i konusunda yaz›l› bir anlaflma
yap›lmadan, mahkemeye müracaat edemezler (HMK m. 414, III). 
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Delil tespiti: Uyuflmazl›¤›n
çözümü için gerekli olan
delillerin, yok olmas› veya
zarar görmesi gibi tehlike
arz eden durumlarda, henüz
dava aç›lmadan veya
inceleme s›ras› gelmeden
önce toplanarak güvence
alt›na al›nmas›n› sa¤layan
bir geçici hukukî koruma
tedbiridir.



Taraflardan biri dava aç›lmadan önce mahkemeden ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî
haciz karar› alm›flsa, iki hafta içinde tahkim davas›n› açmak zorundad›r. Aksi tak-
tirde ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kendili¤inden kalkar (HMK m. 426, II). 

Do¤rudan mahkemeye baflvurulmufl ve mahkeme ihtiyatî tedbir karar› vermifl
olsa dahi, tahkim davas›n›n aç›lmas›ndan sonra, hakem veya hakem kurulu, ihti-
yatî tedbir karar›n› kald›rabilir veya içeri¤ini de¤ifltirebilir (HMK m. 414, V). 

Mahkemece verilen ihtiyatî tedbir karar›, aksine karar verilmedikçe, hakem ve-
ya hakem kurulu karar›n›n icra edilebilir hale gelmesiyle (kesinleflmesiyle) veya
davan›n hakem veya hakem kurulu taraf›ndan reddedilmesi halinde kendili¤inden
ortadan kalkar (HMK m. 414, IV). 

Tahkim Yarg›lamas›n›n Sona Ermesi 

Hakem veya Hakem Kurulunun Karar›yla 
Tahkim yarg›lamas› ya nihai hakem karar›n›n verilmesiyle veya taraflar›n iradesiyle
sona erer. Tek hakem taraf›ndan yarg›lama yap›lmaktaysa, davan›n hüküm verecek
derecede ayd›nland›¤›na karar veren hakem karar›n› taraflara bildirir. E¤er hakem
kurulu taraf›ndan yarg›lama yap›lmaktaysa, taraflarca aksi kararlaflt›r›lmam›fl olmak
flart›yla, hakem kurulu oy çoklu¤uyla da karar verebilir (HMK m. 433, I).

Hakem veya hakem kurulu, taraflarca aksi kararlaflt›r›lmam›flsa, maddî hukuk
kurallar›na göre karar verir; ancak, taraflar›n aç›kça yetkili k›lm›fl olmalar› halinde,
hakkaniyet ve nesafet kurallar›na göre veya dostane çözüm yoluyla karar vermesi
de mümkündür (HMK m. 433, III). 

Hakem kararlar›n›n flekli, içeri¤i ve saklanmas› hususlar›, Hukuk Muhakemele-
ri Kanununun 436. maddesinde afla¤›daki flekilde düzenlenmifltir: 

“1. Hakem kararlar›nda;
a. Karar› veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin ad ve soyadlar›,
b. Taraflar›n ve varsa temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadlar›, unvanlar› ve

adresleri,
c. Karar›n dayand›¤› hukukî sebepler ile gerekçesi, 
ç. Bir s›ra numaras› alt›nda aç›k ve kesin bir biçimde taraflara yüklenen hak

ve borçlar ile yarg›lama giderleri, 
d. Karara karfl› iptal davas› aç›labilece¤i ve süresi,
e. Tahkim yeri ve karar›n tarihi,
f. Karar› veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin tamam› veya ço¤unlu-

¤unun imzalar› ve karara eklenmifl ise karfl› oy yaz›s› gösterilir.
2. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, hakem veya hakem kurulu k›smi kararlar verebilir.
3. Hakem karar›, hakem veya hakem kurulu baflkan› taraf›ndan taraflara bil-

dirilir; ayr›ca karar›n asl› dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir ve mah-
kemece saklan›r.”

Tahkim Yarg›lamas›n› Sona Erdiren Di¤er Nedenler
Hakem veya hakem kurulunun karar› d›fl›nda tahkimi sona erdiren baflka neden-
ler de sözkonusu olabilir. Tahkim yarg›lamas› devam ederken, taraflar uyuflmazl›k
konusunda sulh olurlarsa, tahkim yarg›lamas›na son verilir ve sulh hakem karar›
olarak tespit edilir (HMK m. 434). 

Ayr›ca, afla¤›daki hallerden birinin gerçekleflmesi halinde de tahkim yarg›lama-
s› sona erer (HMK m. 435, I, a-e):

• Davac› davas›n› geri al›rsa: Bu nedenle tahkim yarg›lamas›n›n sona erebil-
mesi için, daval›n›n davan›n geri al›nmas›na itiraz etmemesi veya daval› iti-
raz etse dahi, hakem ve hakem kurulunun uyuflmazl›¤›n kesin olarak çözül-
mesinde daval›n›n hukukî yarar› bulunmad›¤› sonucuna varmas› gereklidir.
Aksi taktirde yarg›lamaya devam edilir. 
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HMK m. 442, I: “Hakem veya
hakem kurulu, taraflar›n her
birinden yarg›lama giderleri
için gereken hâllerde avans
yat›r›lmas›n› isteyebilir. Aksi
kararlaflt›r›lmad›kça, bu
avans taraflarca eflit
miktarda ödenir.”



• Her iki taraf da tahkim yarg›lamas›n›n sona ermesi konusunda anlafl›rsa
• Hakem veya hakem kurulu, baflka bir sebeple yarg›laman›n sürdürülmesini

gereksiz veya imkans›z bulursa
• Tahkim süresinin uzat›lmas›na iliflkin talep mahkeme taraf›ndan reddedilirse
• Taraflar karar›n oybirli¤i ile verilmesini kararlaflt›rm›fl olmas›na ra¤men, ha-

kem kurulu oybirli¤i ile karar veremezse
• Yarg›lama giderleri için gerekli avans yat›r›lmazsa

HAKEM KARARLARINA KARfiI BAfiVURU YOLLARI 

Hakem Kararlar›n›n Tavzihi, Düzeltilmesi ve
Tamamlanmas›
Hakem kararlar›n›n tavzihi, düzeltilmesi veya tamamlanmas›, hakem veya hakem
kurulu karar›n›n verilmesinden k›sa bir süre sonra, iptal davas› aç›lmadan karar›n
düzeltilmesi veya tamamlanmas› yolunu açarak, tahkimde usûl ekonomisinin sa¤-
lanmas›na ve yarg›laman›n h›zla sonuçland›r›lmas›na katk›da bulunmaktad›r. 

Taraflar, hakem kararlar›ndaki basit maddî hatalar›n veya eksikliklerin ya da çe-
liflkilerin veya belirsizliklerin giderilmesi için, duruma göre karar›n düzeltilmesi,
tavzihi veya tamamlanmas› fleklinde üç imkandan yararlanabilirler. 

Hakem kararlar›nda hesap, yaz› ve benzeri maddî hatalar sözkonusu oldu¤un-
da taraflardan her biri, hakem karar›n›n kendisine bildirilmesinden itibaren iki haf-
ta içinde, karfl› tarafa bilgi vermek kayd›yla, hakem veya hakem kuruluna baflvu-
rarak sözkonusu hatan›n düzeltilmesini talep edebilir (HMK m. 437, I, a). Hakem
veya hakem kurulu da taraflar›n talebini beklemeden, karar tarihini izleyen iki haf-
ta içinde, karar›ndaki maddî hatalar› resen düzeltebilir (HMK m. 437, III). Zira
maddî hesap ve yaz› hatalar›n›n düzeltilmesi hakem veya hakem kurulunun kendi
karar›n› de¤ifltirmesi niteli¤inde olmay›p, sadece kararda sehven (hata ile) yanl›fl
kaleme al›nan ifade (beyan) yanl›fll›klar›n›n giderilmesidir. 

Ayr›ca, karardaki belirsizliklerin veya çeliflkilerin giderilmesi gerekliyse, taraflar,
hakem karar›n›n kendilerine bildirilmesinden itibaren iki hafta içinde, karfl› tarafa bil-
gi vermek kayd›yla, hakem veya hakem kurulundan, karara iliflkin belirli bir konu-
nun veya karar›n bir bölümünün tavzihini talep edilebilirler (HMK m. 437, I, b).

Bir di¤er imkan ise, hakem karar›n›n tamamlanmas›d›r. E¤er tahkim yarg›la-
mas›nda taraflarca ileri sürülmüfl olmas›na ra¤men karara ba¤lanmam›fl bir konu
kalm›flsa, taraflardan her biri, karar›n kendilerine tebli¤inden itibaren bir ay içinde,
karfl› tarafa bilgi vermek kayd›yla, yarg›lama s›ras›nda ileri sürülüp de karara ba¤-
lanmayan konular hakk›nda tamamlay›c› hakem karar› verilmesini talep edebilir.
Hakem veya hakem kurulu taraf›n talebini hakl› bulursa, bir ay içinde tamamlay›-
c› hakem karar›n› vermelidir (HMK m. 437, IV). 

Yukar›da zikredilen durumlarda, düzeltme, tavzih ve tamamlama kararlar› taraf-
lara bildirilir ve hakem karar›n›n bir parças›n› olufltururlar (HMK m. 437, V). 

‹ptal Davas›
Hakem veya hakem kurulu kararlar›na karfl› baflvurulabilecek bir di¤er hukukî ça-
re iptal davas›d›r. Hakem kararlar›na karfl› baflka bir ola¤an kanun yoluna, örne-
¤in istinafa veya temyize baflvurulmas› mümkün de¤ildir. 

Hakem kararlar›n›n iptal sebepleri Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439. mad-
desinin 2. f›kras›n›n (a) ila (¤) bentlerinde tahdîdî flekilde say›larak düzenlenmifl-
tir. Bu hükme göre;

a. Tahkim sözleflmesinin taraflar›ndan birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözlefl-
mesinin geçersiz olmas›,

b. Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleflmede belirlenen veya tah-
kime iliflkin k›s›mda öngörülen usule uyulmamas›,
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c. Karar›n tahkim süresi içinde verilmemesi,
ç. Hakem veya hakem kurulunun, hukuka ayk›r› olarak yetkili veya yetkisiz

oldu¤una karar vermesi,
d. Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleflmesi d›fl›nda kalan bir konu-

da karar vermesi veya talebin tamam› hakk›nda karar vermemesi ya da yet-
kisini aflmas›,

e. Tahkim yarg›lamas›n›n, usûl aç›s›ndan sözleflmede veya bu yönde bir söz-
leflme bulunmamas› hâlinde, tahkime iliflkin k›s›mda yer alan hükümlere
uygun olarak yürütülmemesi ve bu durumun karar›n esas›na etkili olmas›,

f. Taraflar›n eflitli¤i ilkesi ve hukukî dinlenilme hakk›na riayet edilmemesi,
g. Hakem veya hakem kurulu karar›na konu uyuflmazl›¤›n Türk hukukuna gö-

re tahkime elveriflli olmamas›,
¤. Karar›n kamu düzenine ayk›r› olmas› sebeplerinden birinin var olmas› halin-

de hakem veya hakem kurulu karar›n›n iptaline karar verilir. 
‹ptal davas› tahkim yerinde bulunan bölge adliye mahkemesinde aç›lmal›d›r.

Zira, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 410. maddesine göre, tahkimde mahkeme
taraf›ndan yap›lmas› öngörülen ifllerde görevli ve yetkili mahkeme tahkim yeri böl-
ge adliye mahkemesidir (HMK m. 439, I). Bölge adliye mahkemesi hakem kararla-
r›na karfl› aç›lan iptal davalar›n› öncelikle ve ivedilikle görür. 

‹ptal davas› bir ay içinde aç›lmal›d›r. Bir ayl›k süre, hakem karar›n›n veya dü-
zeltme, tavzih ya da tamamlama karar›n›n taraflara bildirildi¤i tarihten itibaren ifl-
lemeye bafllar (HMK m. 439, IV). 

Hakem karar›na karfl› iptal davas› aç›lmas›, karar›n icras›n› durdurmaz. Ancak,
aleyhine icra takibi yap›lan veya yap›lma olas›l›¤› bulunan taraf›n talebi üzerine,
hükmolunan para veya eflyan›n de¤erini karfl›layacak bir teminat gösterilmesi su-
retiyle karar›n icras› durdurulabilir (HMK m. 439, IV). 

‹ptal davas›na bakan bölge adliye mahkemesi, kural olarak dosya üzerinden in-
celeme yapar. Ancak gerekti¤inde duruflma yap›lmas›na da karar verebilir (HMK
m. 439, V). Bölge adliye mahkemesi ya iptal davas›n› reddeder veya kabul eder.
Davay› kabul ederse, 439. Maddenin 2. F›kras›n›n b, ç, d, e ve f bentlerindeki hal-
lerin varl›¤› sebebiyle kabul karar› verilmiflse, taraflar aksini kararlaflt›rmam›fllarsa,
hakemler ve tahkim süresi yeniden belirlenir. Hatta taraflar isterlerse, eski hakem-
leri yeniden görevlendirebilirler (HMK m. 439, VII). 

Bölge adliye mahkemesinin iptal davas› hakk›nda verdi¤i karara karfl›, hukukî
yarar› bulunan taraf temyiz yoluna baflvurabilir. Temyiz incelemesi de yukar›da
zikredilen iptal sebepleriyle s›n›rl› olarak, öncelikle ve ivedilikle karara ba¤lan›r.
‹ptal davas›nda verilen karar›n temyiz edilmesi, iptal davas›na konu olan hakem
karar›n icras›n› durdurmaz (HMK m. 439, VI).

Yarg›laman›n ‹adesi 
Hakem kararlar› da mahkeme kararlar› gibi maddî anlamda kesin hüküm gücüne
sahip oldu¤undan, flartlar›n var olmas› halinde hakem kararlar›na karfl› yarg›lama-
n›n iadesi yoluna baflvurulabilir. Yarg›laman›n iadesi yoluna iliflkin hükümler, ni-
teli¤ine uygun düfltü¤ü ölçüde tahkim yarg›lamas›nda da uygulan›r.

Ancak yarg›laman›n iadesi sebepleri tahkim yarg›lamas›nda k›smen s›n›rland›-
r›lm›flt›r. Tahkim yarg›lamas›nda, Hukuk Muhakemeleri Kanununun sadece 375.
maddesinin afla¤›daki bentlerine istinaden yarg›laman›n iadesi talep edilebilir:

b. Davaya bakmas› yasak olan yahut hakk›ndaki ret talebi, merciince kesin
olarak kabul edilen hâkimin karar vermifl veya karara kat›lm›fl bulunmas›.

c. Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davan›n görülmüfl ve ka-
rara ba¤lanm›fl olmas›.

e. ‹fadesi karara esas al›nan tan›¤›n, karardan sonra yalan tan›kl›k yapt›¤›n›n
sabit olmas›.
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f. Bilirkifli veya tercüman›n, hükme esas al›nan husus hakk›nda kasten gerçe-
¤e ayk›r› beyanda bulundu¤unun sabit olmas›.

g. Lehine karar verilen taraf›n, karara esas al›nan yemini yalan yere etti¤inin,
ikrar veya yaz›l› delille sabit olmas›.

h. Lehine karar verilen taraf›n, karara tesir eden hileli bir davran›flta bulunmufl
olmas›.

›. Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleflmesinden sonra taraflar›, konusu
ve sebebi ayn› olan ikinci davada, öncekine ayk›r› bir hüküm verilmifl ve bu
hükmün de kesinleflmifl olmas›.

i. Karar›n, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleflmenin ve-
ya eki protokollerin ihlali suretiyle verildi¤inin, Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-
kemesinin kesinleflmifl karar›yla tespit edilmifl olmas›. 

Hakem kararlar›na karfl› aç›lan yarg›laman›n iadesi davas›, tahkim yeri bölge
adliye mahkemesinde görülür (HMK m. 443, II; m. 410). Bölge adliye mahkemesi,
yarg›laman›n iadesi talebini kabul ederse, hakem karar›n› iptal eder ve uyuflmazl›-
¤›, yeniden bir karar verilebilmesi için yeni bir hakeme veya hakem kuruluna gön-
derir. Bu durumda hakemin veya hakem kurulunun yeniden seçilmesi gerekir
(HMK m. 443, III). 

(A) Yap› Tasar›m Peyzaj Taahhüt Limited fiirketi ile (B) Mimarl›k Anonim fiirketi aras›nda,
bir al›flverifl merkezinin park ve bahçe düzenlemelerinin (A) flirketi taraf›ndan yap›lmas›
konusunda sözleflme yap›lm›flt›r. Daha sonra taahhüt edilen ifllerin sözleflmeye uygun ola-
rak yap›lmad›¤› gerekçesiyle (B) Anonim fiirketi taraf›ndan (A) Limited fiirketine tahkim
davas› aç›lm›flt›r. Taraflar aras›ndaki tahkim sözleflmesinin 25. maddesinde “Hakem kuru-
lu anlaflmazl›k bildiriminin eline geçmesinden itibaren 30 gün içerisinde karar›n› yaz›l›
olarak bildirecektir.” fleklinde hüküm bulunmaktad›r. Hakem kurulu uyuflmazl›k hakk›n-
daki ilk toplant›s›n› 15.01.2011 gününde yapm›fl, uyuflmazl›k hakk›ndaki nihai karar›n›
ise 25.03.2011 tarihinde vermifltir. Sizce karar aleyhine olan taraf hakem kurulunun süre-
si içinde karar vermedi¤i gerekçesiyle hakem karar›na karfl› koyabilir mi? Yan›t›n›z hay›r
ise nedenini, evet ise hangi yola baflvurulabilece¤ini aç›klay›n›z. 

ALTERNAT‹F UYUfiMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 
Kifliler aras›nda do¤an hukukî uyuflmazl›klar›n çözüm yöntemleri, yarg›lama yap›-
larak uyuflmazl›k çözümü ve yarg›lama yap›lmadan uyuflmazl›k çözümü olarak iki-
ye ayr›labilir. Yarg›lama ile uyuflmazl›k çözümünü ise, kendi içinde devlet yarg›s›
ve tahkim yarg›s› ile uyuflmazl›k çözümü olarak s›n›fland›rmak mümkündür. Yu-
kar›da tahkimin niteli¤i aç›klan›rken zikredildi¤i üzere, hem mahkemelerce hem
de hakemlerce yürütülen uyuflmazl›k çözümü yarg›sal bir faaliyettir. Zira, devlet
yarg›s›nda ve tahkimde, uyuflmazl›¤›n taraflar› d›fl›nda üçüncü bir kifli (hâkim ve-
ya hakem), taraflar›n iradesi d›fl›nda, pozitif hukuk hükümlerine veya tahkim ba-
k›m›ndan pozitif hukuk d›fl›nda taraflarca belirlenen hukuk kurallar›na göre, han-
gi taraf›n hakl› oldu¤unu belirlemeye çal›flarak uyuflmazl›¤› çözmeye yönelik bir
karar vermektedir. 

Buna karfl›l›k, yarg›lama yap›lmadan uyuflmazl›k çözümü ise, devlet yarg›s› ve
tahkim d›fl›nda kalan di¤er uyuflmazl›k çözüm yöntemlerini içerir. Yarg›sal olma-
yan çözüm yöntemlerinin, “alternatif uyuflmazl›k çözüm yollar›” olarak adland›r›l-
mas›n›n sebebi, yarg›lama yap›lmadan veya uyuflmazl›¤› çözmeye yönelik bir hü-
küm (karar) verilmeden uyuflmazl›k çözümünü öngörmesinden kaynaklanmakta-
d›r. Belirtmeliyiz ki alternatif uyuflmazl›k çözüm yöntemlerinin mevcudiyeti, kural
olarak, devlet yarg›s›n› ortadan kald›rmaz veya devlet yarg›s›na baflvurulmas›n› en-
gellemez. Ayr›ca her hukukî uyuflmazl›k, tahkimde oldu¤u gibi, alternatif uyufl-
mazl›k çözüm yöntemleriyle çözülemez. Örne¤in, soy ba¤›n›n tespiti gibi, kamu
düzenine iliflkin olan ve taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf edemeyece¤i konu-
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larda mahkemelere baflvurulmas› zorunludur. Alternatif uyuflmazl›k çözüm yollar›,
ancak irade serbestisinin hâkim oldu¤u alanlarda, taraflar›n üzerinde serbestçe ta-
sarrufta bulunabilecekleri veya sulh olabilecekleri uyuflmazl›klarda uygulanabilir. 

Bir hukuk sisteminde, yarg›sal çözüm yöntemleri yan›nda, alternatif uyuflmaz-
l›k çözüm yollar›n›n da bulunmas›n›n, taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf edebi-
lece¤i uyuflmazl›klar bak›m›ndan, yarg›n›n artan ifl yükünün azalt›lmas›; hukukî
uyuflmazl›klar›n daha basit, ucuz, masrafs›z ve h›zl› flekilde çözülebilmesi; taraflar
aras›ndaki anlaflmazl›klar›n daha fazla derinleflmeden bar›flç›l yollarla çözülmesi;
uyuflmazl›klar›n hakl›-haks›z düzleminde çat›flmac› ve mücadeleci bir yöntem ye-
rine menfaatlerin dengelenmesi suretiyle çözülmesi; taraflar›n beklemedi¤i veya is-
temedi¤i bir kararla karfl›laflma tehlikesinin önlenmesi, aleniyet ilkesine uyulmas›
zorunlulu¤unun bulunmamas› ve hukukî iliflkilerin bozulmadan gelece¤e yönelik
olarak de¤ifltirebilmesi (dönüfltürebilmesi) gibi faydalar› bulunmaktad›r.

Hukuk sistemlerinin tercihine göre farkl› türde alternatif uyuflmazl›k çözüm
yöntemleri söz konusu olabilir. Bu çözüm yöntemlerinin bafll›calar›, k›sa duruflma,
mahkeme öncesi müzakere, hakem bilirkifliden yararlan›lmas›, uzlaflt›rma, arabu-
luculuk fleklinde say›labilir. 

Bu yöntemlerden en çok tercih edileni ve uygulama alan› geniflleyeni arabulu-
culuktur. Türk hukukunda arabuluculukla ilgili yürürlükte olan pozitif düzenleme,
6325 say›l› Hukuk Uyuflmazl›klar›nda Arabuluculuk Kanunu ve 22 Haziran 2013 ta-
rihinde yürürlü¤e giren Hukuk Uyuflmazl›klar›nda Arabuluculuk Yönetmeli¤idir.
Ayr›ca ön inceleme aflamas›nda hakimin taraflar› arabuluculu¤a teflvik edece¤ine
iliflkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 140. maddesi de bu düzenlemeler ara-
s›nda yer almaktad›r. Daha evvel arabuluculukla ilgili mevcut pozitif hukuk düzen-
lemesi bulunmamas›, taraflar›n uyuflmazl›¤›n çözümünde arabulucuya baflvurma-
lar›na veya güvendikleri bir üçüncü kifliden yard›m almalar›na engel olmamakla
birlikte, yürürlü¤e giren düzenlemeler ile kimlerin arabulucu olabilece¤i, arabulu-
culuk e¤itimi, arabulucu sicili, arabuluculuk faaliyetine iliflkin temel ilkelerin ve
usullerin belirlenmesi konular› aç›kl›¤a kavuflturulmufltur. 

Arabuluculuk Kanunu’nun tan›m›na göre arabuluculuk, “sistematik teknikler
uygulayarak, görüflmek ve müzakerelerde bulunmak amac›yla taraflar› bir araya
getiren, onlar›n birbirlerini anlamalar›n› ve bu suretle çözümlerini kendilerinin
üretmesini sa¤lamak için aralar›nda iletiflim sürecinin kurulmas›n› gerçekleflti-
ren, uzmanl›k e¤itimi alm›fl olan tarafs›z ve ba¤›ms›z bir üçüncü kiflinin kat›l›-
m›yla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuflmazl›k çözüm yöntemini” ifade etmektedir
(HUAK m. 2). Buna göre arabulucu, taraflar aras›ndaki uyuflmazl›¤› çözmeye yö-
nelik bir karar veremez. Arabulucunun ifllevi, taraflara iletiflim kurabilecekleri bir
ortam sa¤lamak ve gerekti¤inde tarafs›zl›¤›na gölge düflürmeden çözüm için öne-
riler sunmak olup, arabulucunun taraflara bir çözüm dayatmas› mümkün de¤ildir. 

Arabuluculu¤a iliflkin temel ilkeler de Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlenmifl-
tir. Buna göre, arabuluculuk tamamen ihtiyari olup taraflar, arabulucuya baflvur-
mak, süreci devam ettirmek, sonuçland›rmak veya bu süreçten vazgeçmek konu-
sunda serbesttirler (HUAK m. 3, I). Taraflar arabuluculuk sürecinde eflit haklara sa-
hiptirler (HUAK m. 3, II). Arabuluculukta gizlilik ilkesi geçerli oldu¤undan, aksi
kararlaflt›r›lmad›kça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine su-
nulan veya di¤er bir flekilde elde etti¤i bilgi ve belgeler ile di¤er kay›tlar› gizli tut-
makla yükümlüdür. Bu gizlilik benzer biçimde taraflar bak›m›ndan da geçerlidir
(HUAK m. 4). Ayr›ca, taraflar, arabulucu veya arabuluculu¤a kat›lanlar da dâhil
üçüncü bir kifliler, uyuflmazl›kla ilgili olarak hukuk davas› aç›ld›¤›nda veya tahkim
yoluna baflvuruldu¤unda, arabuluculuk sürecindeki beyan veya belgeleri delil ola-
rak ileri süremez ve bunlar hakk›nda tan›kl›k yapamazlar (HUAK m. 5).

Arabuluculu¤a ancak taraflar›n üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ifl ve-
ya ifllemlerden do¤an özel hukuk uyuflmazl›klar›n›n çözümlenmesinde baflvurula-
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bilir. Bununla beraber, aile içi fliddet iddias›n› içeren uyuflmazl›klar arabuluculu¤a
elveriflli de¤ildir (HUAK m. 1). Taraflar dava aç›lmadan önce veya davan›n görül-
mesi s›ras›nda arabulucuya baflvurma konusunda anlaflabilirler. Mahkeme de taraf-
lar› arabulucuya baflvurmak konusunda ayd›nlat›p, teflvik edebilir (HUAK m. 13, I;
HMK m. 140, II). Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflar›n anlafl›p anlaflamad›kla-
r› veya arabuluculuk faaliyetinin nas›l sonuçland›¤› bir tutanak ile belgelendirilir.
Arabulucu taraf›ndan düzenlenen tutanak arabulucu, taraflar veya vekillerince im-
zalan›r (HUAK m. 17, I). Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaflmaya va-
r›rlarsa, bu anlaflma belgesinin icra edilebilirli¤ine iliflkin flerh verilmesini talep
edebilirler. Dava aç›lmadan önce arabuluculu¤a baflvurulmuflsa, icra edilebilirlik
flerhi verilmesi as›l uyuflmazl›k bak›m›ndan görevli ve yetkili mahkemeden talep
edilir; davan›n görülmesi s›ras›nda arabuluculu¤a baflvurulmas› durumunda ise, ic-
ra edilebilirlik flerhi davan›n görüldü¤ü mahkemeden talep edilir. Bu flerhi içeren
anlaflma, ilam niteli¤inde belge say›l›r (HUAK m. 18, II) ve ilamlar›n icras›na iliflkin
cebri icra hükümleri uyar›nca  icra veya iflas takibine konu yap›labilir

Türk Hukukunda pozitif hukukta düzenlenen ve uygulamas› bulunan alternatif
uyuflmazl›k çözüm yöntemlerinden biride, Avukatl›k Kanununun 35/A maddesi
kapsam›nda avukatlar›n uzlaflma sa¤lama yetkisidir. Bu düzenlemeye göre, avu-
katlar, taraflar›n üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri konularda, dava
aç›lmadan veya dava aç›lm›fl olup da henüz duruflma bafllamadan önce, müvekkil-
leriyle birlikte karfl› taraf› uzlaflmaya davet edebilirler. Karfl› taraf daveti kabul eder
ve uzlaflma sa¤lan›rsa, bir tutanak düzenlenerek, avukatlar ile müvekkilleri taraf›n-
dan imzalan›r. Sözkonusu uzlaflma tutana¤› uzlaflma konusunu, yerini, tarihini,
karfl›l›kl› yerine getirmeleri gereken hususlar› içermesi halinde, ‹cra ve ‹flâs Kanu-
nu kapsam›nda ilâm niteli¤inde belge olarak kabul edilir. 

Pozitif hukukta düzenlenen bir di¤er alternatif uyuflmazl›k çözüm yolu ise, be-
lirli bir parasal s›n›r›n alt›ndaki tüketici uyuflmazl›klar› hakk›nda, Tüketicinin Ko-
runmas› Hakk›nda Kanunun 22. maddesiyle kurulmas› öngörülen, tüketici sorunla-
r› hakem heyetleri taraf›ndan karar verilebilmesidir. Belirli bir parasal s›n›r›n alt›n-
da bulunan tüketici uyuflmazl›klar›nda, mahkemede dava aç›lamayaca¤›ndan, tü-
ketici sorunlar› hakem heyetlerine baflvuru zorunludur. Bu uyuflmazl›klarda hakem
heyetinin verece¤i kararlar taraflar aç›s›ndan ba¤lay›c› olup, ‹cra ve ‹flâs Kanunu-
nun ilâmlar›n yerine getirilmesi hakk›ndaki hükümlerine göre, cebri icra ile yerine
getirilebilir. Hakem heyetinin kararlar›na karfl› onbefl gün içinde tüketici mahkeme-
sine itiraz edilebilir. ‹tiraz, kural olarak tüketici sorunlar› hakem heyeti karar›n›n ic-
ras›n› durdurmaz; ancak hâkim, talep edilmesi flart›yla, karar›n›n icras›n› tedbir yo-
luyla durdurabilir. Tüketici sorunlar› hakem heyeti kararlar›na karfl› yap›lan itiraz
üzerine tüketici mahkemesinin verece¤i karar kesindir (TKHK m. 22, V).

Tüketici sorunlar› hakem heyeti, baflkanl›¤› sanayi ve ticaret il müdürü veya gö-
revlendirece¤i bir memur taraf›ndan yürütülen, konunun uzman› bir belediye per-
soneli, baronun görevlendirece¤i bir avukat, ticaret ve sanayi odas› ile esnaf ve sa-
natkar odalar›n›n görevlendirece¤i bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir
üye olmak üzere befl üyeden oluflur. Bakanl›k taflra teflkilat›n›n bulunmad›¤› il ve
ilçelerde ise, tüketici sorunlar› hakem heyetinin baflkanl›¤› en büyük mülki amir ya
da görevlendirece¤i bir memur taraf›ndan yürütülür (TKHK m. 22, II, III). 

Özbek, M. (2004). Alternatif Uyuflmazl›k Çözümü, Ankara.

Ild›r, G. (2003). Alternatif Uyuflmazl›k Çözümü. Ankara.
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Tahkim, tahkim sözleflmesi, hakem sözleflmesi

kavramlar›n› aç›klamak ve ay›rt etmek

Tahkim, taraflar›n aralar›ndaki mevcut veya muh-
temel bir uyuflmazl›¤›n hakemler taraf›ndan çö-
zülmesi için yapt›klar› bir anlaflmad›r. Tahkim ta-
raflar›n iradesine tâbi uyuflmazl›klarda geçerlidir.
Baflka bir deyiflle, ancak taraflar›n sulh yoluyla
çözebilecekleri uyuflmazl›klarda tahkim yap›labi-
lir. ‹ki taraf›n iradelerine tâbi olmayan ve kamu
düzenine iliflkin ifllerden kaynaklanan uyuflmaz-
l›klar ise tahkime elveriflli de¤ildir. 
Tahkim de dava gibi bir yarg› faaliyetidir. Bu-
nunla beraber devlet yarg›s› ile tahkim aras›nda
temel baz› farklar vard›r. Devlet yarg›s›nda ha-
kimler kamu görevlisidir ve taraflarca seçilemez-
ler. Tahkimde ise taraflar hakemleri serbestçe be-
lirleyebilirler. Hâkimler yarg› gücünü kanunlar-
dan al›r ve millet ad›na karar verirler. Tahkimde
ise hakemler, kamusal bir s›fat ve yetkiye sahip
olmay›p, uyuflmazl›¤› çözme yetkisini taraflar ara-
s›nda akdedilen tahkim sözleflmesinden al›rlar.
Devlet yarg›s›nda, yarg›lama usûlü kanunlarda
düzenlenmifl olup, taraflar yarg›lama usulünü se-
çemezler. Buna karfl›l›k tahkimde, taraflar yarg›-
lama usûlünü belirleyebilirler. Devlet yarg›s›nda,
uyuflmazl›¤a uygulanmas› gereken maddî hukuk
kurallar› belirli olup, hâkimler bu kurallar› uygu-
lamakla yükümlüdürler. Tahkimde ise, taraflar
uygulanacak maddî hukuk kurallar›n› belirleye-
bilirler veya hakemlerin tamamen hak ve nesafe-
te göre karar vermesini kararlaflt›rabilirler. 
Tahkim sözleflmesi, taraflar›n, sözleflme veya söz-
leflme d›fl› bir hukukî iliflkiden do¤mufl veya do-
¤abilecek uyuflmazl›klar›n tamam› veya bir k›s-
m›n›n çözümünün hakem veya hakem kuruluna
b›rak›lmas› hususunda yapt›klar› anlaflmad›r. Ni-
teli¤i itibariyle usûl sözleflmesi olan tahkim, ta-
raflar aras›ndaki sözleflmenin bir flart› veya ayr›
bir sözleflme fleklinde yaz›l› flekilde yap›labilir.
Yaz›l›l›k bir geçerlilik flart›d›r. Sözleflme uyufl-
mazl›¤›n ortaya ç›kmas›ndan önce veya sonra ya-
p›labilir; hatta dava aç›ld›ktan sonra dahi tahki-
me gidilebilir. Tahkim sözleflmesinin iki etkisin-
den biri, uyuflmazl›k hakk›nda hakemler taraf›n-
dan yarg›lama yap›labilmesi ve karar verilebil-
mesinin yolunu açmas›; di¤eri ise, taraflardan bi-

rinin devlet yarg›s›na (mahkemeye) baflvurma
olas›l›¤›n› ortadan kald›rmas›d›r. Taraflardan biri,
tahkim sözleflmesinin konusunu oluflturan uyufl-
mazl›k hakk›nda mahkemede dava açarsa, karfl›
taraf tahkim ilk itiraz›nda bulunabilir.
Hakem sözleflmesi ise, do¤mufl veya ileride do¤-
mas› muhtemel bir uyuflmazl›¤›n taraflar› ile ha-
kemler aras›nda yap›lan; hakemlerin uyuflmazl›-
¤›n çözümünü, taraflar›n ise bunun karfl›l›¤›nda
belirli bir ücret ödemeyi taahhüt etikleri bir söz-
leflmedir. Hukukî niteli¤i itibariyle, borçlar huku-
ku alan›na giren bir vekâlet sözleflmesidir. Taraf-
lar kimlerin hakem olaca¤›n›, hakemlerin say›s›-
n› ve hakem seçme usulünü serbestçe kararlaflt›-
rabilirler; ancak, bunu yapmam›fllarsa kanundaki
tamamlay›c› hükümler uygulan›r. Hakemler ta-
rafs›zl›klar›n› korumak zorunda olduklar›ndan,
hakimler gibi davadan çekilebilir veya taraflarca
reddedilebilirler. Hakemler hakk›ndaki temel ve
genel ret sebebi, hakem(ler)in tarafs›zl›¤›ndan
flüphe edilmesini gerektiren durum ve koflullar›n
gerçekleflmesidir. Bu ret sebebi, hakimler bak›-
m›ndan düzenlenen “yasakl›l›k sebeplerini” ve
“ret sebeplerinin” tümünü kapsamaktad›r.

Tahkimde yarg›lama usûlünü aç›klamak

Taraflar hakem veya hakem kurulunun uygula-
yaca¤› yarg›lama usûlünü, Hukuk Muhakemeleri
Kanununun tahkime iliflkin k›s›mdaki emredici
hükümlere (kurallara) ayk›r› olmamak kayd›yla,
serbestçe belirleyebilirler. Örne¤in tahkim yeri
ve tahkim süresi taraflarca serbestçe kararlaflt›r›-
labilir. Tahkimde kural olarak tasarruf ilkesi ge-
çerli oldu¤undan, tahkim davas›n›n görülebilme-
si için taraflardan birinin talepte bulunmas› gere-
kir. Tahkim yarg›lamas› dilekçeler verilmesi, tah-
kikat ve karar olmak üzere üç aflamadan oluflur. 
Dilekçelerin verilmesinden sonra hakem veya
hakem kurulu tahkikata (incelemeye) giriflecek-
tir. Hakemler yarg›lama s›ras›nda duruflma yapa-
bilecekleri gibi dosya üzerinde de inceleme ya-
pabilirler. Taraflarca aksi kararlaflt›r›lmam›flsa,
tahkimde iddia ve savunman›n de¤ifltirilmesi ya-
sa¤› uygulanmaz. Taraflar davan›n esas› hakk›n-
da tahkikat sona erinceye kadar, iddia ve savun-
malar›n› de¤ifltirebilir ve geniflletebilirler. Devlet
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yarg›s›nda geçerli olan temel yarg›sal ilkeler, ni-
teli¤ine ayk›r› olmad›kça tahkimde de geçerlidir.
Hakem veya hakem kurulu, tahkim yarg›lama-
s›nda, taraflara eflit davranmak ve hukukî dinle-
nilme hakk› tan›mak gibi temel yarg›lama ilkele-
rine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakem
veya hakem kurulu, davan›n ayd›nlanmas› için,
belirli konularda bilirkifliden rapor alabilir, keflif
icras›na karar verebilir, di¤er delillerin toplanma-
s› için gerekli ifllemleri yapabilir ve taraflarca ak-
si kararlaflt›r›lmad›kça, tahkim yarg›lamas› s›ra-
s›nda ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz veya delil tes-
piti gibi geçici hukukî korumalar›n uygulanmas›-
na karar verebilir.
Tahkim yarg›lamas› nihai hakem karar›n›n veril-
mesiyle sona erer. Hakem veya hakem kurulu,
taraflarca aksi kararlaflt›r›lmam›flsa, maddî hukuk
kurallar›na göre karar verir; ancak, taraflar›n aç›k-
ça yetkili k›lm›fl olmalar› halinde, hakkaniyet ve
nesafet kurallar›na göre veya dostane çözüm yo-
luyla karar vermesi de mümkündür. Hakem ka-
rarlar›, ilâmlar›n icras› hakk›ndaki hükümlere gö-
re icra edilebilir. 

Hakem kararlar›na karfl› baflvuru yolar›n› aç›k-

lamak ve ay›rt etmek 

Hakem kararlar›na karfl› farkl› hukukî çarelere
baflvurmak mümkündür. Taraflar, hakem karar-
lar›ndaki basit maddî hatalar›n veya eksikliklerin
ya da çeliflkilerin veya belirsizliklerin giderilmesi
için, duruma göre karar›n düzeltilmesi, tavzihi
veya tamamlanmas› fleklinde üç imkandan yarar-
lanabilirler. Hakem kararlar›nda hesap, yaz› ve
benzeri maddî hatalar sözkonusu oldu¤unda ka-
rar›n düzeltilmesi, kararda belirsizlikler ve çelifl-
kiler sözkonusu oldu¤undan tavzih, taraflarca
ileri sürülmüfl olmas›na ra¤men karara ba¤lan-
mam›fl bir konu kalm›flsa, karara ba¤lanmayan
konular hakk›nda tamamlay›c› hakem karar› ve-
rilmesi talep edilebilir. 
Hakem veya hakem kurulu kararlar›na karfl› bafl-
vurulabilecek bir di¤er hukukî çare iptal davas›-
d›r. Hakem kararlar›na karfl› baflka bir ola¤an ka-
nun yoluna, örne¤in istinafa veya temyize bafl-
vurulmas› mümkün de¤ildir. ‹ptal sebepleri Ka-
nunda tahdîdî flekilde say›lm›flt›r. ‹ptal davas›,
hakem karar›n›n tebli¤inden itibaren bir ay için-
de, tahkim yerinde bulunan bölge adliye mahke-
mesinde aç›lmal›d›r.

Hakem kararlar› mahkeme kararlar› gibi maddî
anlamda kesin hüküm gücüne sahip oldu¤un-
dan, flartlar›n var olmas› halinde hakem kararla-
r›na karfl› yarg›laman›n iadesi yoluna da baflvu-
rulabilir. Yarg›laman›n iadesi yoluna iliflkin genel
hükümler, niteli¤ine uygun düfltü¤ü ölçüde tah-
kim yarg›lamas›nda da uygulan›r.

Alternatif uyuflmazl›k çözüm yollar› kavram›n›

ve türlerini aç›klamak 

Devlet yarg›s› ve tahkim d›fl›nda kalan di¤er uyufl-
mazl›k çözüm yöntemleri, alternatif uyuflmazl›k
çözüm yolu olarak adland›r›lmaktad›r. Devlet
yarg›s›nda ve tahkimde bir uyuflmazl›k hakk›nda
taraflar›n d›fl›nda bir üçüncü kifli, yarg›lama ya-
parak karar vermektedir. Buna karfl›l›k alternatif
çözüm yolar›nda yarg›lama yap›lmadan ve ço¤u
zaman kanunlarda ayr›nt›l› olarak düzenlenen
yarg›lama usûllerine uyma zorunlulu¤u olmaks›-
z›n çözüme var›lmaktad›r. Hukuk sistemlerinin
tercihine göre farkl› türde alternatif uyuflmazl›k
çözüm yöntemleri söz konusu olabilir. Bunlar-
dan en yayg›n olan› arabuluculuktur. Arabulucu-
luk ba¤lay›c› karar verme yetkisi bulunmayan,
tarafs›z ve güvenilir bir üçüncü kifli yard›m›yla,
taraflar›n tercih edecekleri çeflitli yöntemlerden
yararlanmak suretiyle ve menfaatleri esas al›na-
rak bir uyuflmazl›¤›n çözülmesi faaliyetidir. Pozi-
tif hukukta düzenlenen di¤er alternatif çözüm
yöntemlerine örnek olarak, avukatlar›n uzlaflma
yapma yetkisi ve tüketici uyuflmazl›klar› hakk›n-
da tüketici sorunlar› hakem heyetleri taraf›ndan
karar verilmesi de say›labilir. 
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1. Tahkim sözleflmesiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. Tahkim sözleflmesi yap›lmas› ihtiyaridir. Kural ola-
rak taraflar istemedikçe tahkime zorlanamazlar.

b. Tahkim sözleflmesi mevcut veya ileride do¤ma-
s› muhtemel uyuflmazl›klar hakk›nda yap›labilir. 

c. Taraflar aras›ndaki uyuflmazl›¤›n bir k›sm› için
tahkim sözleflmesi yap›labilir. 

d. Tahkim sözleflmesi taraflar›n üzerinde sulh ola-
bilecekleri konularda yap›labilir. 

e. Tahkim sözleflmesi sadece sözleflmeden kaynak-
lanan uyuflmazl›klar hakk›nda yap›labilir. 

2. Taraflardan biri, tahkim sözleflmesinin konusunu
oluflturan uyuflmazl›k hakk›nda mahkemede dava açar-
sa, karfl› taraf hangi süre içinde, hangi yola baflvurabilir?

a. Esasa cevap süresi içinde görev itiraz›nda bulu-
nabilir.

b. Dava sona erinceye kadar görev itiraz›nda bulu-
nabilir. 

c. Esasa cevap süresi içinde tahkim ilk itiraz›nda
bulunabilir. 

d. Esasa cevap süresi içinde yetki ilk itiraz›nda bu-
lunabilir.

e. Dava sona erinceye kadar yarg› yolu itiraz›nda
bulunabilir. 

3. Bir uyuflmazl›¤›n konusu olan fleyin veya hakk›n
miktar›n›n, de¤erinin veya niteliklerinin mahkemeyi ve
taraflar› ba¤layacak flekilde üçüncü bir kifli taraf›ndan
tespit edilmesi için taraflar aras›nda yap›lan sözleflme
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Hakem sözleflmesi
b. Hakem-bilirkifli sözleflmesi
c. Tahkim sözleflmesi
d. Münhas›r olmayan delil sözleflmesi 
e. Sulh sözleflmesi 

4. Tahkim yarg›lamas›n› yürütecek hakemlerin seçim
usûlü taraflarca kararlaflt›r›lm›fl olmas›na ra¤men, taraf-
lardan biri sözleflmeye ayk›r› davranarak bu usule uy-
mazsa hakemler nas›l seçilir?

a. Hakemler taraflardan birinin talebi üzerine mah-
keme taraf›ndan seçilir. 

b. Hakemlerin tümünü sözleflmenin di¤er taraf› se-
çer.

c. Sözleflmenin di¤er taraf› hem kendi hakemini
hem de di¤er taraf›n hakemini seçer, bu iki ha-
kem üçüncü hakemi belirler. 

d. Hakemler taraflar›n belirleyece¤i güvenilir bir
üçüncü kifli taraf›ndan seçilir. 

e. Hakemler Adalet Bakanl›¤›n›n hakem listeleri
aras›ndan Bakanl›kça belirlenir. 

5. Hakemler de hakimler gibi tarafs›z yarg›lama yap-
mal›d›r. E¤er taraflardan biri, hakem hakk›nda tarafs›z-
l›¤›ndan flüphe edilmesini gerektiren bir durum oldu-
¤unu ö¤renirse, hakemin davaya bakmas›n› engelle-
mek için, hangi süre içinde afla¤›daki yollardan hangi
sine baflvurmal›d›r? 

a. Hakem hakk›ndaki ret sebebini ö¤rendi¤i tarih-
ten itibaren bir hafta içinde mahkemede tazmi-
nat davas› açmal›d›r.

b. Tahkim davas›n›n aç›ld›¤› tarihten itibaren bir
hafta içinde ret talebinde bulunmal›d›r. 

c. Hakem hakk›ndaki ret sebebini ö¤rendi¤i tarih-
ten itibaren bir ay içinde mahkemede iptal da-
vas› açmal›d›r. 

d. Hakem hakk›ndaki ret sebebini ö¤rendi¤i tarihten
itibaren iki hafta içinde ret talebinde bulunmal›d›r.

e. Tahkim davas›n›n aç›ld›¤› tarihten itibaren iki
hafta içinde hakem hakk›nda suç duyurusunda
bulunmal›d›r. 

6. Tahkimde yarg›lama usûlü bak›m›ndan afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. ‹ddia ve savunman›n geniflletilmesi ve de¤ifltiril-
mesi yasa¤› geçerli de¤ildir.

b. Hakemler duruflma yapmadan esas hakk›nda ka-
rar veremezler. 

c. Hakemler taraflara mutlaka hukukî dinlenilme
hakk› tan›mak zorundad›r. 

d. Hakemler ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz gibi ge-
çici hukukî koruma tedbirlerine karar verebilirler.

e. Hakemler belirli konularda bilirkifliden rapor
alabilir ve keflif icras›na karar verebilirler.
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7. Afla¤›dakilerden hangisi tahkim yarg›lamas›n› sona
erdiren nedenlerden biri de¤ildir?

a. Davac› davas›n› usûlüne uygun olarak geri al›r-
sa

b. Tahkim süresinin uzat›lmas›na iliflkin talep mah-
keme taraf›ndan reddedilirse

c. Taraflar karar›n oybirli¤i ile verilmesini kararlafl-
t›rm›fl olmas›na ra¤men, hakem kurulu oybirli¤i
ile karar veremezse

d. Yarg›lama giderleri için gerekli avans yat›r›lmaz-
sa

e. Daval› taraf süresi içinde cevap dilekçesini ver-
mezse

8. Hakem karar›nda bir hesap hatas› yap›ld›¤›n› düflü-
nen taraf afla¤›daki yollardan hangisine baflvurmal›d›r?

a. Tamamlay›c› hakem karar› verilmesini talep et-
melidir.

b. Hakem karar›n›n tavzihini talep etmelidir. 
c. Hakem karar›n›n düzeltilmesini talep etmelidir. 
d. Hakem karar›na karfl› iptal davas› açmal›d›r. 
e. Yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurmal›d›r.

9. Tahkim yarg›lamas›nda, taraflar›n eflitli¤i ilkesi ve
hukukî dinlenilme hakk›na riayet edilmeden karar ve-
rilmiflse, hakk› ihlal edilen taraf afla¤›daki yollardan
hangisine baflvurmal›d›r?

a. Tamamlay›c› hakem karar› verilmesini talep et-
melidir.

b. Hakem karar›n›n tavzihini talep etmelidir. 
c. Hakem karar›n›n düzeltilmesini talep etmelidir. 
d. Hakem karar›na karfl› iptal davas› açmal›d›r. 
e. Yarg›laman›n iadesi yoluna baflvurmal›d›r.

10. Afla¤›dakilerden hangisi alternatif uyuflmazl›k çö-
züm yolu de¤ildir?

a. Tahkim
b. Arabuluculuk
c. Uzlaflt›rma
d. Müzakere
e. Avukatl›k Kanunu m. 35/A kapsam›nda avukat-

lar›n uzlaflma yetkisi 

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tahkim Kavram›” ve “Tah-
kim Sözleflmesinin Tan›m› ve Niteli¤i “ konula-
r›n› yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tahkim Sözleflmesinin Etki-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakem Sözleflmesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakemlerin Seçimi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakemlerin Tarafs›zl›¤›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tahkimde Yarg›lama Usû-
lü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tahkim Yarg›lamas›n› Sona
Erdiren Nedenler” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakem Kararlar›na Karfl›
Baflvuru Yollar›” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hakem Kararlar›na Karfl›
Baflvuru Yollar›” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alternatif Uyuflmazl›k Çözüm
Yollar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde 1 

Tahkim yarg›lamas› devlet yarg›s›na göre daha k›sa sü-
rede sonuçlanmaktad›r. Zira, tahkimde hakemlerin tek
görevi tahkim sözleflmesiyle yetkili k›l›nd›klar› uyufl-
mazl›klar hakk›nda yarg›lama yaparak karar vermektir.
Bunun d›fl›nda baflka yarg›sal iflleri yoktur. Ayr›ca ha-
kemler kendilerine baflvurulan alanlarda bilgili, tecrü-
beli ve uzman kifliler olduklar›ndan uyuflmazl›k hakk›n-
da daha sa¤l›kl› ve do¤ru bir yarg›lama yapabilirler. Ha-
kemler uyuflmazl›kla ilgili özel ve teknik bilgilere sahip
uzman kifliler olduklar›ndan ço¤u zaman bilirkifliden
rapor alma ihtiyac› duymazlar. Yarg›laman›n k›sa süre-
de sonuçlanmas› ve gereksiz masraflar›n en aza inmesi
sebebiyle tahkimde hem zamandan hem de masraflar-
dan tasarruf edilebilir. Tahkimde aleniyet ilkesi uygu-
lanmak zorunda olmad›¤›ndan, tahkimin taraf› olan ki-
flilerin ve flirketlerin ticari s›rlar›n›n ortaya ç›kmas› da
önlenmifl olur. 

S›ra Sizde 2

Bir hukukî iliflkinin taraflar›, üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri, baflka bir deyiflle sulh olabilecekleri hu-
kukî ifllemler, sözleflmeler veya di¤er hususlarda tahki-
me gidebilirler. Somut olayda taraflar aras›nda akdedi-
len sözleflme, hukukî niteli¤i itibariyle, borçlar hukuku-
nu ilgilendiren vekâlet veya eser sözleflmesi niteli¤inde
olaca¤›ndan; bu sözleflmeden kaynaklanan uyuflmaz-
l›klar›n tahkim yoluyla çözülece¤i konusunda sözlefl-
meye “tahkim flart›” koyabilirler. Tahkim sözleflmesinin
(flart›n›n) yaz›l› olarak yap›lmas› geçerlilik flart›d›r. Ge-
çerli bir tahkim sözleflmesinin iki önemli etkisi vard›r.
Birincisi sözleflmeden kaynaklanan uyuflmazl›k hakk›n-
da hakemler taraf›ndan yarg›lama yap›labilmesi ve ka-
rar verilebilmesi; ikincisi ise, sözkonusu uyuflmazl›klar
hakk›nda devlet yarg›s›na baflvurma imkan›n› ortadan
kald›rmas›d›r. E¤er taraflardan biri bu sözleflmeden kay-
naklanan bir uyuflmazl›k hakk›nda mahkemede dava
açarsa, di¤er taraf süresi içinde tahkim ilk itiraz›nda bu-
lunabilir. 

S›ra Sizde 3 

Taraflar yapm›fl olduklar› tahkim sözleflmesinde, tah-
kim yarg›lamas›n› yürütecek hakemlerin say›s›n› ve se-
çim usulünü, hakemlerin uygulayacaklar› yarg›lama
usulünü ve nihayet hakemlerin hangi hukuk kurallar›-
na göre karar vereceklerini serbestçe belirleyebilirler.
Hatta taraflar, hakemlerin tamamen hak ve nesafete gö-

re karar vermelerini dahi kararlaflt›rabilirler. Zira, tah-
kim alan›nda, taraflara temel yarg›sal haklara (ör. huku-
kî dinlenilme hakk›) ve sözleflme serbestisine getirilen
temel s›n›rlamalara (ör. ahlâka ayk›r› sözleflme yap›lma-
mas›) uymak kayd›yla, istedikleri flekilde anlaflma yap-
ma imkan› tan›nm›flt›r. Nitekim somut olayda, tahkim
yarg›lamas›nda uluslararas› ticaret odas›n›n tahkim ku-
rallar›n›n uygulanaca¤›, üç hakem taraf›ndan yarg›lama
yap›laca¤› ve hakemlerin Türk kanunlar›na göre karar
verecekleri aç›kça düzenlenmifltir. Sözleflmeye koyulan
bu flartlar tereddütsüz geçerlidir. 

S›ra Sizde 4

Hukuk Muhakemeleri Kanununun tahkime iliflkin hü-
kümlerinde, tahkim süresi bir y›l olarak belirlenmifltir.
Ancak, taraflar tahkim sözleflmesinde, hakem kurulu-
nun tahkim yarg›lamas›n› hangi süre içinde sonuçland›-
raca¤›n› ve karar verilece¤ini serbestçe belirleyebilirler.
Somut olayda da uyuflmazl›¤›n taraf› olan flirketler, uyufl-
mazl›¤›n kayna¤› olan sözleflmeye koyduklar› tahkim
flartlar› aras›nda, hakem heyetinin hangi süre içinde ka-
rar vermesi gerekti¤ini belirlemifllerdir. Ancak, hakem
kurulu karar›n› 30 gün içinde de¤il, çok daha uzun bir
süre sonunda verebilmifltir. Hakem kurulunun karar
verme yetkisi tahkim sözleflmesinde öngörülen sürenin
sona ermesiyle ortadan kalkar. Bu durumda karar aley-
hine olan taraf, hakem karar›n›n kendisine tebli¤ edil-
di¤i tarihten itibaren bir ay içinde bölge adliye mahke-
mesinde hakem karar›n›n iptali davas›n› açabilir. Bölge
adliye mahkemesi talebi hakl› bulursa, hakem karar›n›n
iptaline karar verir. 
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A
Adil yarg›lanma hakk›: Herkesin gerek medenî hak ve yü-

kümlülükleri ile ilgili çekiflmeler gerek ceza hukuku ala-

n›nda kendisine karfl› isnat edilen suçlamalar hakk›nda

karar verecek olan kanunî, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir mah-

keme taraf›ndan, davas›n›n makul bir süre içinde, hak-

kaniyete uygun (adil) ve aleni olarak görülmesini isteme

hakkd›r. 

Aleyhe bozma yasa¤›: Taraflardan yaln›z birinin temyiz etti-

¤i karar›n, temyiz eden aleyhine bozulamamas›na, aley-

he bozma yasa¤› denir. E¤er her iki taraf da karar› tem-

yiz etmiflse, bu durumda yasak uygulanmaz, karar tem-

yiz eden aleyhine de bozulabilir.

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi (A‹HS): Avrupa Kon-

seyine üye devletler taraf›ndan insan haklar›n› ve te-

mel özgürlüklerini korumak ve gelifltirmek amac›yla

haz›rlanarak 4.11.1950 tarihinde Roma’da imzaya aç›-

lan ve 3.9.1953 tarihinde yürülü¤e giren uluslararas›

bildiridir. Türkiye taraf›ndan 1954 y›l›nda onaylanm›fl

ve bireysel baflvuruya iliflkin Türkiye bildiriminin 1987

y›l›nda yap›lm›flt›r.

Aynî hak: Bir eflya üzerinde sözkonusu olan, sahibine eflya

üzerinde do¤rudan do¤ruya hâkimiyet sa¤layan, eflya

üzerinde sa¤lad›¤› hâkimiyet dolay›s›yla herkese karfl›

ileri sürülebilen mutlak bir hakt›r. Örne¤in mülkiyet, ir-

tifak, rehin ve tafl›nmaz yükü aynî haklardand›r.  

B
Belge: Uyuflmazl›k konusu vak›alar› ispata elveriflli yaz›l› ve-

ya bas›l› metin, senet, çizim, plan, kroki, foto¤raf, film,

görüntü veya ses kayd› gibi veriler ile elektronik ortam-

daki veriler ve bunlara benzer bilgi tafl›y›c›lar›d›r. 

Bilirkiflilik: Bilirkiflilik, hukukî bilgi d›fl›nda özel ve teknik

bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde, tecrübe prensipleri hak-

k›nda mahkemeye bilgi veren, bu tecrübe prensiplerine

dayanarak ispat edilmifl bir olaydan sonuçlar ç›karan ve-

ya kendi özel bilgisine dayanarak uyuflmazl›k konusu

olaylar› tespit eden uzman kifliler taraf›ndan mahkeme-

ye yard›mc› olunmas›d›r.  

Bozma karar›: Temyiz incelemesi sonunda maddî hukuk ve

usûl hukuku kurallar›na ayk›r› olan alt derece mahke-

mesi kararlar›n›n Yarg›tay’ca iptal edilerek, yeniden ka-

rar verilmek üzere dosyan›n alt derece mahkemesine

gönderilmesidir.

Bölge Adliye Mahkemesi: Adli yarg› kolunda ilk derece

mahkemeleri taraf›ndan verilen, kesinleflmemifl karar ve

hükümlerin iptal edilmesi veya de¤ifltirilmesi amac›yla

yap›lan istinaf baflvurular›n› inceleyen bir üst mahkeme-

dir. ‹kinci derece mahkemesi olup, ilk derece mahke-

mesinin kararlar›n› hem hukuka uygunluk hem de vak›-

a tespitlerinin do¤ru olup olmad›¤› aç›s›ndan denetler.

Gerekti¤inde tahkikat› tamamlayarak davan›n esas› hak-

k›nda bizzat karar verir.

C- Ç
Cevap Layihas›: Kendisine karfl› dava aç›lan daval›n›n, aç›l-

m›fl olan davaya karfl› cevaplar› ile usûle ve esasa iliflkin

bütün itirazlar›n› ve di¤er savunmalar›n› bildirdi¤i cevap

dilekçesidir.

Çekinme (istinkaf): Davaya bakan hâkimin, tarafs›z davra-

namayaca¤›na kesin gözüyle bak›lan hallerde, davay›

görmekten çekilmesidir. Kanunda s›n›rl› say›da belirti-

len çekinme sebeplerinden biri varsa hâkim davaya bak-

maktan çekilmek zorundad›r.  

Çekiflmesiz yarg›: Hukuk mahkemeleri taraf›ndan yürütülen

bir yarg›lama faaliyeti olmakla birlikte dava olarak nite-

lendirilemeyen ve baz› k›staslarla davadan ayr›lan yarg›

faaliyetidir. Çekiflmesiz yarg›y›, çekiflmeli yarg›dan ay›r-

maya yarayan k›staslar, çekiflmesiz yarg›da uyuflmazl›k

bulunmamas›, subjektif hakk›n yoklu¤u ve uygulanacak

usûl hükümlerinin farkl› olmas›d›r. 

D
Dava arkadafll›¤›: Kanun taraf›ndan imkan sa¤lanan veya

zorunlu k›l›nan hallerde, davac› tarafta birden fazla kifli-

nin birlikte dava açmas› ya da daval› tarafta birden fazla

kifliye karfl› dava aç›labilmesi ve bunlar›n davada birlik-

te hareket etmelerine dava arkadafll›¤› denir. Davac› ta-

raftaki dava arkadafll›¤›na, aktif dava arkadafll›¤›, daval›

taraftakine ise pasif dava arkadafll›¤› denir. 

Dava dilekçesi: ‹ki taraf aras›ndaki hukukî uyuflmazl›¤›n çö-

zümü için davac›n›n mahkemeden talepte bulunmak ve

kendi lehine karar verilmesini sa¤lamak amac›yla mah-

kemeye sundu¤u ve özellikleri kanunda düzenlenmifl

olan  dilekçedir.

Dava ehliyeti: Medenî haklar› kullanma ehliyetine göre belir-

lenen ve kiflinin kendisinin veya yetkili k›laca¤› bir tem-

silci (vekil) arac›l›¤› ile bir davay› davac› veya daval› ola-

rak takip etme ve usûl ifllemleri yapabilme ehliyetidir.

Sözlük
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Dava konusu: Davac› taraf›ndan davaya konu yap›larak

mahkemeden hüküm alt›na al›nmas› istenen hak veya

alacakt›r.

Dava sebebi: Davac›n›n iddialar›n›n veya talep sonucunun

dayana¤› olan ve bu talep sonucunu hakl› gösteren

vak›alard›r.

Dava flart›: Bir davan›n esas› hakk›nda inceleme yap›labil-

mesi ve karar verilebilmesi için mutlaka gerekli olan,

var olup olmad›¤› mahkeme taraf›ndan resen araflt›r›lan

flartlard›r.

Dava takip yetkisi: Dava takip yetkisi, somut usûli talebe

iliflkin davay› taraf olarak yürütme ehliyetidir. Bu yetki,

medenî hukuktaki haklar üzerinde tasarruf edebilme eh-

liyetinin medenî usûl hukukunda büründü¤ü flekildir.

Davadan feragat: Davac›n›n talep sonucundan, yani dava

konusu edilmifl olan haktan, bir daha dava etmemek

üzere vazgeçmesidir.

Davan›n ihbar›: Aç›lm›fl ve görülmekte olan bir davada, ta-

raflardan birinin, yarg›laman›n bitimine kadar, üçüncü

bir kifliye bu davay› haber vermesi ve üçüncü kifliden bu

davada kendisine yard›m etmesini istemesidir.

Davaya müdahale: Baz› hallerde, mahkemenin hükmünden

etkilenebilecek üçüncü kiflilerin kendi yarar›n› korumak

amac›yla taraflar yan›nda davaya kat›lmas›d›r. 

Davay› Ayd›nlatma Ödevi: Hâkimin, davay› ayd›nlatmak

için sorular sorma, iflaret etme ve müzakere etme öde-

vidir. Hâkim, uyuflmazl›¤›n ayd›nlat›lmas›n›n zorunlu

k›ld›¤› durumlarda, maddî ve hukukî aç›dan belirsiz ya

da çeliflkili gördü¤ü hususlar konusunda taraflara soru

sorabilir, aç›klama yapt›rabilir ve delil gösterilmesini

isteyebilir. 

Davay› geniflletme ve de¤ifltirme yasa¤›: Davac›n›n, dava-

n›n taraflar›, konusu ve dava nedenlerine iliflkin olarak

dava dilekçesinde belirtmifl oldu¤u iddialar›, özellikle

vak›alar› karfl› taraf›n muvafakat› olmaks›z›n veya ›slah

yoluna baflvurmaks›z›n, daha sonra de¤ifltirememesidir.

Davay› kabul: Daval›n›n, davac›n›n dava dilekçesinde belirt-

ti¤i talep sonucuna k›smen veya tamamen muvafakat

etmesidir.

Delil sözleflmesi: Delil sözleflmesi belli bir vak›an›n belli bir

delil ile veya di¤er deliller yan›nda kararlaflt›r›lan türde-

ki deliller ile de ispat edilebilece¤i konusunda, taraflar

aras›nda davadan önce veya yarg›lama s›ras›nda yap›lan

usûli bir sözleflmedir.  

Delil tespiti: Delil tespiti, görülmekte olan bir davada henüz

incelenmesine s›ra gelmemifl veya ileride aç›lacak bir da-

vada ileri sürülmesi düflünülen delillerin tespit edilerek,

bir anlamda güvence alt›na al›nmas›n› sa¤layan bir geçi-

ci hukukî korumad›r. 

Derdestlik: Dava aç›lmas›yla birlikte görülmekte olan bir da-

van›n ortaya ç›kmas›d›r. Taraflar›, dava konusu ve dava

sebebi ayn› olan bir dava devam ederken, yeniden dava

aç›l›rsa, daval› ikinci davada dava flartlar›na ayk›r›l›k iti-

raz›nda bulunabilir.  

Direnme karar›: Temyiz incelemesi sonucunda verilen boz-

ma karar›na karfl›, karar›n›n do¤ru oldu¤unu, yani boz-

ma nedenlerinin hakl› olmad›¤›n› düflünen ilk derece ve-

ya bölge adliye mahkemesinin, kendi  (ilk) karar›nda ›s-

rar etmesidir. 

Dosyan›n ifllemden kald›r›lmas›: Hukuk yarg›lamas›nda,

mahkeme taraf›ndan duruflmaya davet edilen her iki ta-

raf da duruflmaya gelmedi¤i veya taraflardan biri gelip

de di¤erinin yoklu¤unda davaya devam edilmesini iste-

medi¤i takdirde, mahkemenin dava yenileninceye veya

yenileme için öngörülen süre doluncaya kadar davay›

görmeyi b›rakmas›d›r. 

Düplik layihas›: ‹kinci cevap dilekçesi. Daval›n›n cevap di-

lekçesinin davac› tarafa tebli¤ edilmesi üzerine, davac›-

n›n cevap dilekçesine karfl› daval›n›n verece¤i ikinci ce-

vap dilekçesidir.  

Dürüstlük kural›: Haklar›n kullan›lmas› ve yükümlülüklerin

yerine getirilmesinde hukuka, ahlaka ve örf ve adet ku-

rallar›na uygun davran›lmas›d›r. Dürüstlük kural›na uy-

gun davranmak taraflar aç›s›ndan bir yükümlülüktür. Bu

ilke hem maddî hukuk hem de usûl hukuku alan›nda

geçerlidir.

E
Eda (edim) davas›: Davac›n›n, talebinde daval›n›n bir fleyi

yapmaya, bir fleyi vermeye veya bir fleyi yapmamaya

mahkûm edilmesini istedi¤i dava türüdür. 

Elbirli¤i Mülkiyeti: Birden fazla kiflinin aralar›nda kanun ve-

ya sözleflme gere¤ince daha önceden mevcut ortakl›k

ba¤›na dayanarak, ayn› eflyan›n tamam›na, paylar› belli

olmaks›z›n birlikte malik olmalar›d›r. Ortaklar›n pay›

yoktur, her birinin hakk› ortakl›¤a giren mal›n tamam›na

yayg›nd›r. Örne¤in, mirasç›lar›n tereke mallar› üzerinde-

ki mülkiyet iliflkisi. 

Emredici kurallar: Kanunlarda yer alan uyulmas› zorunlu

hukuk kurallar›d›r. Taraflar bu kurallar› de¤ifltiremeye-

ce¤i gibi, bu kurallar›n aksine sözleflme de yapamazlar. 

Eski hale getirme: Kanunda düzenlenen veya hâkim taraf›n-

dan belirlenen bir süre içinde yap›lmas› gereken ifllemin,

bu sürede yap›lamamas› halinde, elinde olmayan sebep-

lerle süreyi kaç›ran taraf›n baflvurabilece¤i bir hukukî

çaredir.   



253Sözlük

G
Genel mahkeme: Bakmaya yetkili olduklar› uyuflmazl›klar

belirli kifli veya kifli gruplar›yla ya da belirli ifllerle s›n›r-

land›r›lmam›fl olan ve özel mahkemelerin görevleri d›-

fl›nda kalan tüm özel hukuk uyuflmazl›klar›n› çözen mah-

kemelerdir. Asliye ve sulh hukuk mahkemeleri ilk dere-

cede görev yapan genel mahkemelerdir. 

Genel yetki kural›: Bir kimseye karfl› aç›lacak bütün davalar

için hangi yerdeki görevli mahkemede dava aç›laca¤›n›

belirleyen yetkili kural›d›r. Genel yetki kural›na göre,

aksine hüküm bulunmad›kça tüm davalar daval›n yerle-

flim yerinde aç›l›r.

Görev itiraz›: Bir dava adli yarg›da yer alan ve kanunla belir-

lenen görevli hukuk mahkemesinde aç›lmam›flsa, daval›

taraf›ndan dosyan›n görevli mahkemeye gönderilmesi

için mahkemeye yap›lan itirazd›r. Görev bir dava flart›

olup, görev itiraz› her zaman ileri sürülebilir. 

Görevsizlik karar›: Davaya bakan mahkemenin re’sen yahut

taraflar›n talebi üzerine yapaca¤› inceleme sonucunda,

görevsiz oldu¤una kanaat getirdi¤i takdire, davadan el

çekmesini sa¤layan usûli nihai karard›r. 

H
Hakem: Özel hukuka iliflkin uyuflmazl›klar›n çözümünde, ta-

raflar›n tahkim yolunu tercih etmesi halinde taraflarca

seçilen, uyuflmazl›¤›n çözmeye ve karar vermeye yetkili

kiflidir. 

Hakem bilirkifli: Taraflar aras›ndaki uyuflmazl›¤› çözen bir

karar vermeksizin, sadece, uyuflmazl›¤›n konusu olan

fleyin miktar›n›, de¤erini veya niteliklerini mahkemeyi

ve taraflar› ba¤layacak flekilde tespit eden uzman kiflidir. 

Hakem sözleflmesi: Tahkime konu uyuflmazl›klar›n çözümü

için taraflar ile hakemler aras›nda yap›lan bir borçlar hu-

kuku sözleflmesidir. Hakem sözleflmesi ile hakemler

uyuflmazl›¤› çözme borcu alt›na girerler. Taraflar ise bel-

li bir ücret ödemeyi üstlenirler.  

Hâkim ba¤›ms›zl›¤›: Temeli kuvvetler ayr›l›¤›na dayanan ve

yarg›y› mümkün oldu¤unca yürütme ve yasamadan ay›-

rarak, siyasi iktidara karfl› ba¤›ms›zl›¤› sa¤layan temel te-

minatt›r. Hâkimin sadece Anayasaya, kanuna, hukuka

ve vicdani kanaatine göre karar vermesidir.

Hâkimin reddi: Davaya bakan hâkimin, tarafs›z kalamayaca-

¤›ndan flüphe edilmesini gerektiren durumlar›n varl›¤›

halinde taraflardan birinin veya her ikisinin hâkimin da-

vadan çekilmesini talep etmesi (hâkimi reddetmesi) ya

da hâkimin bizzat çekilmesidir.

Hâkimlik teminat›: Hâkimlerin ba¤›ms›zl›klar›n›n korunabil-

mesi için düzenlenmifl ve birço¤u Anayasada yer alan

güvencelerdir. Örne¤in, hâkimler yafl haddi ve maluliyet

hali d›fl›nda kendileri istemedikçe emekliye sevk oluna-

mazlar (AY m. 139/I).

Hukukî dinlenilme hakk›: Davan›n taraflar›n›n, müdahille-

rin ve yarg›laman›n di¤er ilgililerinin, kendi haklar› ile

ba¤lant›l› olarak yarg›lama hakk›nda bilgi sahibi olmas›-

n›; aç›klama ve ispat hakk›n›; mahkemenin bu aç›klama-

lar› dikkate alarak de¤erlendirmesini ve kararlar›n somut

ve aç›k olarak gerekçelendirilmesini içeren yarg›sal te-

mel hakt›r.

Husumet: Bkz. S›fat  

Hüküm sonucu: Bir mahkeme karar›nda, gerekçeye ait her-

hangi bir aç›klama yap›lmadan, taraflar›n taleplerinden

her biri hakk›nda verilen hükümle, taraflara yüklenen

borç ve tan›nan haklar›n, s›ra numaras› alt›nda, aç›kça,

flüphe ve tereddüt uyand›rmayacak flekilde gösterildi¤i

karar k›sm›d›r.

I- ‹
Islah: Davan›n taraflar›ndan birinin, usûle iliflkin olarak yap-

t›¤› ifllemleri, karfl› taraf›n muvafakat›na veya mahkeme-

nin iznine ihtiyaç duymaks›z›n, gerekli giderleri vermek

kofluluyla, yasada belirtilen süre içinde tamamen veya

k›smen düzeltmesini sa¤layan usûli bir imkand›r. 

‹htiyatî haciz: Para alacaklar›na iliflkin mevcut veya müstak-

bel bir dava veya takibin sonucunu güvence alt›na al-

mak amac›yla mahkeme karar› ile borçlunun malvarl¤›-

na el konulmas›n› sa¤layan geçici bir hukukî korumad›r. 

‹htiyatî tedbir: Davan›n aç›lmas›ndan önce veya dava so-

na erinceye kadar, dava konusuyla ilgili olarak, ilgili-

lerin hukukî menfaatlerinde oluflabilecek zararlara kar-

fl› öngörülmüfl olan, genifl veya s›n›rl› geçici bir huku-

kî korumad›r. 

‹krar: Davan›n taraflar›ndan birinin, di¤er taraf›n vak›a iddila-

r›n›n do¤rulu¤unu kabul etmesi suretiyle gerçekleflen ve

konusunu oluflturan vak›alar› çekiflmesiz hale getiren bir

taraf usûl ifllemdir. 

‹lk derece mahkemesi: Adli yarg›da bir uyuflmazl›¤›n çözü-

mü için ilk olarak baflvurulmas› gereken ve uyuflmazl›¤›

inceleyerek esastan karara ba¤layan ve kural olarak bir

ilçede bulunan mahkemelerdir.

‹lk itirazlar: Dava flartlar› yan›nda, yine usûl hukukuna ilifl-

kin olan fakat hâkim taraf›ndan resen gözetilemeyen,

ancak daval› taraf›ndan aç›kça ve usûlüne uygun olarak

ileri sürülürse mahkemece dikkate al›nabilen flartlard›r.

Örne¤in yetki itiraz›, iflbölümü itiraz›. 
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‹nflai dava: Bir hukukî durumun yarat›lmas› veya mevcut bir

hukukî durumun içeri¤inin de¤ifltirilmesi ya da ortadan

kald›r›lmas› için, davac›n›n tek tarafl› iradesinin yeterli ol-

mad›¤› veya bu konuda taraflar›n anlaflmas›n›n mümkün

bulunmad›¤›, bunun ancak bir mahkeme karar›yla sa¤la-

nabildi¤i durumlarda aç›lan yenilik do¤urucu davad›r.

‹rade Serbestisi: Sözleflme özgürlü¤ü. Kamu düzenine iliflkin

hususlar›n ve emredici hukuk kurallar›n›n kapsam› d›-

fl›nda kalan konularda, kiflilerin diledikleri flekilde huku-

kî ifllem ve sözleflme yapabilme, sözleflmenin konusunu,

içeri¤ini istedikleri flekilde düzenleyebilme ve bu sözlefl-

melerde de¤ifliklik yapabilme özgürlü¤üdür. 

‹spat Ölçüsü: Taraflar›n iddia ve savunmalar›n›n dayana¤›

olan vak›alar›n, hakim taraf›ndan ne zaman ispatlanm›fl

say›laca¤›n›, baflka bir deyiflle çekiflmeli bir vak›an›n is-

patlanm›fl say›lmas› için hakimde oluflmas› gereken ka-

naatin derecesini ifade eder. ‹spat ölçüsü bazen tam is-

pat, bazen ise yaklafl›k ispat olarak belirlenir.

‹spat Yükü: Bir davada, taraflardan birinin iddia etti¤i bir va-

k›an›n varl›¤› veya yoklu¤u konusunda hâkimde kanaat

uyand›rmaya, baflka bir deyiflle vak›ay› ispat etmeye yö-

nelik usûli bir yüktür.

‹sticvap: Bir davada ikrar elde etmek üzere, taraf›n kendi

aleyhine olan bir hususta mahkeme taraf›ndan sorgulan-

mas›d›r. ‹sticvap ispat amac›na yönelik olup, taraf›n sor-

gulama sonucunda aleyhine olan vak›ay› ikrar etmesi

mümkündür.  

‹stinabe: Davaya bakmakta olan mahkemenin yarg› çevresi

d›fl›nda yap›lmas› gereken ifller ve ifllemler sözkonusu

oldu¤unda, bu ifllerin veya ifllemlerin yap›laca¤› yer mah-

kemesinden hukukî yard›m istemesidir.  

‹stinaf: ‹lk derece mahkemesi taraf›ndan verilen bir karar›n

ikinci derece bir mahkeme, yani bölge adliye mahkeme-

si taraf›ndan olgu ve hukuk yönünden incelenerek dü-

zeltilmesi, iyilefltirilmesi veya iptal edilmesi amac›na yö-

nelik bir kanun yoludur.

Iura novit curia: Hukuku hâkim uygular. Hâkim somut ola-

ya hangi hukuk kural›n›n uygulanmas› gerekti¤ini resen

araflt›rmak ve uyuflmazl›klara do¤ru flekilde uygulamak-

la yükümlüdür.

K
Kanun yolu: Kanun yolu, bir davan›n taraflar›na tan›nm›fl olan

ve dava sonunda mahkeme taraf›ndan verilen karara, yan-

l›fl oldu¤u gerekçesiyle karfl› ç›karak, karar›n tekrar incelen-

mesi ve de¤ifltirilmesini sa¤lamaya yönelik bir imkând›r.

Kanuni ve iradi temsil: Kanuni temsil, dava ehliyeti olma-

yan kiflilerin davada temsil edilebilmeleri için düzenlen-

mifl ve do¤umu, içeri¤i, sona ermesi kanunla belirlenmifl

temsil fleklidir. Örne¤in, veli veya vasinin küçük ad›na

dava açmas›. ‹radi temsil, taraflar›n veya kanunî temsilci-

lerinin iradelerine dayanan temsildir. Örne¤in, davac›n›n

kendini temsil etmesi için vekil atamas›. 

Karar düzeltme: Yarg›tay’›n temyiz incelemesi üzerine verdi-

¤i kararlara karfl› baflvurulabilen ve karar›n bir kez daha

Yarg›tay dairesi taraf›ndan gözden geçirilmesi ve hata

yap›lm›flsa bundan dönülmesi amac›na yönelik bir ka-

nun yoludur. Bölge adliye mahkemelerinin göreve bafl-

lamas› ve istinaf kanun yolunun yürürlü¤e girmesi ile

uygulamas› son bulmufltur. 

Karfl› dava: Kendisine dava aç›lan bir daval›n›n, ayn› mahke-

mede ve ayn› dosyada kendi haklar›n›n da hüküm alt›na

al›nmas› talebiyle davac›ya karfl› dava açmas›na karfl› da-

va denir. 

Kesin delil: Koflullar› ve hükümleri kanun taraf›ndan belirle-

nen ve hâkimin takdir yetkisini kullanamad›¤› delillerdir.

Örne¤in, senet veya yemin.

Kesinleflme flerhi: Karar›n kesinleflmifl oldu¤unun kesinlefl-

me biçimi de belirtilmek suretiyle karar› veren hâkim ta-

raf›ndan ilam›n üzerine yaz›lmas›d›r (flerh edilmesidir).

Keflif: Hakimin (veya hakemin), uyuflmazl›k konusu fley hak-

k›nda duyu organlar› yard›m›yla bizzat inceleme yapa-

rak bilgi sahibi olmas›d›r.  Takdiri delillerdendir.

Kuvvetler ayr›l›¤›: Devletin üç hukukî iktidar› olan yasama, yü-

rütme ve yarg› kuvvetlerinin birbirini denetlemesi ve denge-

lemesi amac›yla ayr› devlet organlar›na verilmifl olmas›d›r. 

M
Maddî anlamda kesin hüküm: fieklî anlamda kesinleflmifl

kararlara tan›nan kanunî gerçeklik niteli¤idir. Maddî an-

lamda kesin hükme karfl› ola¤an kanun yoluna baflvuru-

lamaz. Taraflar›, konusu ve dava sebebi ayn› olan yeni

bir dava aç›lamaz.

Maddî hukuk: Maddî hukuk, hukuk düzeni taraf›ndan kiflile-

re tan›nan subjektif haklar›n içeriklerini düzenleyen me-

denî hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, eflya huku-

ku gibi hukuk dallar›ndan oluflan bütünü ifade eder.

fieklî hukuk ise, maddî hukukun karfl›t› olarak usûl hu-

kukunu ifade eder.

Mahkemelerin tarafs›zl›¤›: Davaya bakan hâkimin, somut

bir uyuflmazl›¤› çözerken yans›z olmas›, anayasaya, ka-

nuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre

karar vermesidir. 
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Merci tayini: Farkl› ilk derece mahkemelerinin bir dava hak-

k›nda ayr› ayr› görevsizlik veya yetkisizlik karar› vermifl

olmalar› ve her iki kararar›n da istinafa baflvurulmaks›z›n

kesinleflmesi halinde bölge adliye mahkemesi taraf›ndan

görevli veya yetkili mahkemenin belirlenmesidir. 

Milletleraras› tahkim: Yabanc›l›k unsuru tafl›yan özel hukuk

uyuflmazl›klar›n›n devlet mahkemeleri d›fl›nda özel ha-

kemler taraf›ndan çözülmesi ve karar ba¤lanmas› konu-

sunda yap›lan tahkimdir. 

N
Netice-i talep: Talep sonucu. Davac›n›n, dava dilekçesinin

son k›sm›nda mahkemeden istedi¤i hukukî korunman›n

yani, talebinin ne oldu¤unu aç›kça belirtmesidir.

Nihai karar: Hâkimin davadan el çekmesini gerektiren ve da-

vay› sonuçland›ran karard›r. Nihai karar esasa veya usû-

le iliflkin olabilir. 

O- Ö
Objektif dava birleflmesi: Medenî usûl hukukunda, bir da-

vac›n›n daval›ya karfl› birden fazla talebini, ayn› dava di-

lekçesi ile ileri sürmesi (dava etmesi) dir. 

Onama karar›: Temyiz incelemesi sonunda, hüküm mahke-

mesi karar›n›n Yarg›tay’ca usûl ve kanuna uygun bulun-

mas›, bir baflka deyiflle temyiz talebinin reddedilmesidir.

Ön inceleme: 1. ‹lk derece yarg›lamas›nda, davan›n bafl›nda,

yarg›lama kesitlerinden lâyihalar teatisi aflamas›ndan sonra

ve tahkikattan önce gelen aflamad›r. Bu aflamada hâkim,

dava flartlar› ve ilk itirazlar› inceler; taraflar›n iddia ve sa-

vunmalar› çerçevesinde, anlaflt›klar› ve anlaflamad›klar› hu-

suslar› tespit eder; flartlar› varsa  taraflar› sulhe teflvik eder;

taraflar›n anlaflamad›klar› hususlar› tutanakla tespit eder ve

tahkikat bu tutanak esas al›nmak suretiyle yürütülür. 

2. Kanun yolu denetimini yapan üst mahkeme (Bölge

Adliye Mahkemesi veya Yarg›tay) taraf›ndan esasa gir-

meden önce, uyuflmazl›¤›n mahiyeti, süre ve baflvuru

koflullar› gibi kanun yolu baflvurusunun esas› hakk›nda

inceleme yap›lmas›n› ve karar verilmesini engelleyen

usûli bir eksiklik olup olmad›¤›n›n de¤erlendirildi¤i ön

aflamad›r.

Özel yetki kurallar›: Konusu veya taraflar› bak›m›ndan özel-

lik arz eden baz› davalarda, genel mahkemelere alterna-

tif olarak davaya bakabilecek di¤er mahkemeleri düzen-

leyen yetki kurallar›d›r. Örne¤in, sözleflmeden do¤an

davalardaki yetki kural›.

R
Reformatio in peius: Aleyhe kara verme yasa¤› olarak ad-

land›r›lan bu ilke, bir mahkeme karar›n›n, kanun yoluna

baflvuran taraf›n zarar›na olacak biçimde, davaya bakan

üst mahkeme taraf›ndan resen de¤ifltirilememesi, baflka

bir deyiflle, kanun yoluna baflvuran taraf›n durumunun

kötülefltirilememesidir.  

Replik layihas›: Cevaba cevap dilekçesi. Daval›n›n cevap di-

lekçesinin davac› tarafa tebli¤ edilmesi üzerine davac›-

n›n vermifl oldu¤u cevap dilekçesidir.

Resmî senet: Resmî bir memurun veya merciin  kat›l›m› ile

düzenlenen senetlerdir. Örne¤in, noter senedi, tapu

senedi. 

Resmî flekil: Hukukî ifllemlerdeki flekil flart›n›n resmî bir ma-

kam›n kat›lmas›yla yerine getirilmesidir. Resmî flekilde,

hukukî ifllem (veya sözleflme), noter veya tapu memuru

gibi resmî bir memurun (merciin) önünde yap›l›r.

S-fi
Senetle ispat: Uyuflmazl›k konusu olan hukukî ifllemlerin ke-

sin delil niteli¤indeki senetle ispat edilmesidir. Taraflar-

ca aksine bir sözleflme yap›lmam›flsa, belli bir  miktar ve-

ya de¤erin üzerindeki hukukî ifllemler ancak senetle is-

pat edilebilir.

S›fat: Husumet. Bir davada, dava konusu sübjektif hak ya da

hukukî iliflki ile taraflar aras›ndaki ba¤d›r. Dava dilekçe-

sinde davac› ile daval› olarak gösterilen kifliler, biçimsel

aç›dan o davan›n taraflar›d›r. Mahkemenin uyuflmazl›¤›n

esas›na iliflkin karar verebilmesi için, taraf olarak görü-

nenlerin o davada gerçekten davac› ve daval› s›fat›na sa-

hip olmalar› gerekir.

Somutlaflt›rma Yükü: Davac› veya daval› taraf›n, iddia ve sa-

vunmalar›n› dayand›rd›klar› vak›alar›, ispata elveriflli fle-

kilde zaman›, yeri ve içeri¤i bak›m›ndan belirgin hale

getirmeleridir.

Sulh: Dava konusu uyuflmazl›¤›n taraflar›n›n, karfl›l›kl› feda-

kârl›kta bulunmak suretiyle hukukî iliflki üzerindeki an-

laflmazl›¤a son vermelerini sa¤layan ve davay› sona erdi-

ren bir taraf usûl ifllemidir.

fieklî anlamda kesin hüküm: Biçimsel anlamda kesin hü-

küm, adli yarg› mahkemelerinin kararlar›na karfl› baflvu-

rulabilecek baflka bir kanun yolu bulunmad›¤› anlam›na

gelir. Biçimsel anlamda kesin hüküm teflkil eden karar-

lara karfl› itiraz-istinaf-temyiz-karar düzeltme gibi ola¤an

kanun yollar›na baflvurulamaz.
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T
Tahkikat: Bir davada, taraflar›n dilekçelerinde karfl›l›kl› olarak

ileri sürdükleri vak›alar›n do¤ru olup olmad›¤›n›n yarg›-

lama yapmaya ve hüküm vermeye elveriflli ölçüde tespit

edilmesini sa¤lamak amac›yla yürütelen incelemedir. 

Tahkim sözleflmesi: Özel hukuka tabi bir hukukî iliflkinin ta-

raflar›n›n, aralar›nda mevcut veya ileride do¤mas› muh-

temel bir uyuflmazl›¤›n çözümü için hakeme baflvurmak

konusunda anlaflt›klar› sözleflmedir.

Tahkim flart›: Tahkim sözleflmesinin, taraflar aras›nda uyufl-

mazl›k do¤uran maddî hukuk sözleflmesinin (esas söz-

leflmenin) bir hükmü (tahkim flart›) olarak yap›lmas›d›r. 

Takdiri delil: ‹spat gücü ve de¤eri kanunla belirlenmeyen,

kanunî bir ölçütü bulunmayan ve tamamen hâkimin de-

¤erlendirilmesine b›rak›lan ispat arac›d›r. Örne¤in, tan›k

beyan›, bilirkifli görüflü, keflif. 

Talep sonucu: Bkz. Netice-i talep

Tan›kl›k: Davan›n taraflar› d›fl›nda üçüncü bir kiflinin, geç-

miflte meydana gelen ve uyuflmazl›k konusu olaylarla il-

gili sahip oldu¤u bilgi ve alg›lar›n›, yani gördüklerini ve

duyduklar›n› mahkemeye aktarmas›d›r.

Taraf ehliyeti: Medenî hukuktaki hak (medenî haklardan ya-

rarlanma) ehliyetinin medenî usûl hukukunda büründü-

¤ü biçim olup, davada taraf olabilme yetene¤idir. Taraf

ehliyeti do¤umla bafllar, ölümle sona erer.

Taraflarca Getirilme ‹lkesi: Bir dava hakk›nda mahkeme-

ce karar verilebilmesi için gerekli olan dava malzeme-

sinin (vak›alar ve deliller), toplanmas›ndan asli olarak

taraflar›n sorumlu oldu¤u anlam›na gelir. Kanundaki is-

tisnalar d›fl›nda, hâkim, taraflarca ileri sürülmeyen iddi-

a ve savunmalar› dikkate alamaz ve kendili¤inden delil

toplayamaz.

Tasarruf ilkesi: Özel hukukun kiflilere kendi haklar› üzerin-

de tan›d›¤› tasarruf yetkisinin, bir uyuflmazl›k ortaya ç›k-

t›¤› ve bu uyuflmazl›¤›n yarg› organlar›na intikal ederek

medenî usûl hukukunun konusunu oluflturdu¤u aflama-

daki görünümü olup, davan›n taraflar›n›n –özellikle da-

vac›n›n– yarg›laman›n bafllang›c›n›, konusunu ve sona

ermesini belirleyebilmesini sa¤layan bir medenî usûl hu-

kuku ilkesidir.

Tecrübe Kurallar›: Somut vak›alar›n, hukuk kural›n›n koflul

vak›alar›na altlanmas› s›ras›nda zorunlu olarak yararlan›-

lan hayat tecrübeleri ile çeflitli bilim ve sanat kollar›na, ifl

hayat› ile di¤er alanlara iliflkin bilimsel veriler ve uzman-

l›k bilgisidir.  

Tedbir nafakas›: Boflanma veya ayr›l›k davas› devam eder-

ken, bak›m ve geçimini kendi maddî imkanlar› ile sa¤la-

yamayan efllerden birine di¤erinin katk›da bulunmas›

için hâkim taraf›ndan takdir edilen nafakad›r. Bir geçici

hukukî korumad›r.    

Tefhim: Mahkeme taraf›ndan verilen karar›n, duruflmada ha-

z›r bulunan tarafa veya taraflara hâkim taraf›ndan sözle

bildirilmesidir.

Teksif ‹lkesi: Taraflar iddia ve savunmalar›n› belirli bir usûl

kesiti içinde ileri sürmelerini zorunlu k›lan bir usûl ilke-

sidir. Buna göre,  belirli bir  usûl kesitinden sonra ileri

sürülen iddia ve savunmalar, kural olarak, mahkemece

kabul edilmez. 

Teminat: Bir davan›n sonunda davac›n›n haks›z ç›kmas› du-

rumunda, daval› taraf›n u¤ramas› muhtemel zarar›n

ödenmemesinin önceden güvence alt›na al›nmas› ama-

c›yla ve ancak kanunun özel olarak düzenledi¤i hallerde

mahkemeye tevdi veya teslim edilen malvarl›¤›na iliflkin

bir de¤erdir.

Terditli dava: Davac›n›n mahkemeden öncelikle as›l talebi-

nin incelenmesini ve bu talep hakk›nda karar verilmesi-

ni; as›l talebi kabul edilmezse ikinci, yani yard›mc› tale-

binin incelenmesini talep etti¤i dava türüdür.

Tespit davas›: Bir hukukî iliflkinin varl›¤›n›n ya da yoklu¤u-

nun veyahut içeri¤inin belirlenmesi amac›yla aç›lan da-

vad›r. Bir hukukî iliflkinin varl›¤›n›n tespiti için dava aç›l-

m›flsa müspet (olumlu), daval›n›n iddia etti¤i bir hukukî

iliflkinin var olmad›¤›n›n tespiti için dava aç›lm›flsa men-

fi (olumsuz) tespit davas› söz konusudur.

Ticarî Dava: Türk Ticaret Kanununda veya özel kanunlarda

aç›kça ticarî dava olduklar› ve ticaret mahkemesinde ba-

k›lacaklar› öngörülmüfl olan davalar (mutlak ticarî dava-

lar) ile davan›n her iki taraf›n›n da tacir olmas› ve dava

konusu uyuflmazl›¤›n her iki taraf›n da ticarî iflletmesiyle

ilgili olmas› nedeniyle ticarî say›lan (nispi ticarî davalar)

davalard›r.

U
Usûli müktesep hak: Usûli kazan›lm›fl hak. Mahkemenin ve-

ya taraflar›n yapm›fl oldu¤u bir usûl ifllemi ile taraflardan

biri yarar›na di¤erinin ise aleyhine do¤mufl ve kendisine

uyulmas› zorunlu olan hakt›r. ‹lk derece mahkemesinin

Yarg›tay’›n bozma karar›na uymas›n›n en önemli sonu-

cu, bunun bozma karar› lehine olan taraf yarar›na usûli

müktesep hak teflkil etmesidir. 

Uyuflmazl›k: Bir hakk›n varl›¤›, kapsam› veya sonuçlar› hak-

k›nda meydana gelen ve sulh yolu ile halledilemeyen

anlaflmazl›kt›r. 
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Uzman görüflü: Özel bilirkifli. Davan›n taraflar›n›n, özel ve

teknik bilgi gerektiren dava konusu olayla ilgili olarak,

o alanda uzman olan bir kifliden ald›klar› bilimsel müta-

laad›r. Uzman görüflü, taraflar›n kendi imkanlar›yla mah-

kemeye sunulmas› bak›m›ndan, resmî (mahkemece be-

lirlenen) bilirkifli raporundan farkl›d›r. Hakim uzman gö-

rüflünü serbestçe de¤erlendirir. 

Y
Yabanc›l›k unsuru: Hukukî bir iliflki veya bir dava sürecin-

de yer alan ve Türk tabiyetinde olmayan gerçek veya tü-

zel kiflilerdir.

Yarg› örgütü: Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’na göre, devle-

tin üç temel fonksiyonlar›ndan olan yarg› faaliyetinin

gerçeklefltirilmesiyle görevli, her derecedeki mahkeme-

lerde, bunlarda çal›flan hâkim s›fat›ndan olan ve olma-

yan personelden meydana gelen yap›d›r.

Yarg› yetkisi: Bir ülkenin yarg› hakk›n›n egemenlikle ba¤lan-

t›l› olarak ülke ve kifli yönünden s›n›r›d›r.

Yarg›laman›n ‹adesi: Verildi¤i anda kesin hüküm teflkil eden

veya süresi içinde aleyhine kanun yoluna baflvurulmad›-

¤› için ya da kanun yolu incelemesinden geçerek kesin-

leflen mahkeme kararlar›na karfl›, Hukuk Muhakemeleri

Kanununda s›n›rl› olarak say›lan baz› a¤›r yarg›lama ha-

talar›n›n gerçekleflmesi sebebiyle baflvurulan ve ilk dere-

ce mahkemesi karar›n›n iptal edilmesi talebini içeren bir

hukukî çaredir (genifl anlamda kanun yoludur). Yarg›la-

man›n iadesi, maddî anlamda kesin hükmün istisnalar›n-

dan birisidir.

Delil bafllang›c›: ‹ddia konusu hukukî ifllemin tamamen is-

pat›na yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukukî ifl-

lemi muhtemel gösteren ve kendisine karfl› ileri sürülen

kimse veya temsilcisi taraf›ndan verilmifl veya gönderil-

mifl belgedir.

Yemin: Davan›n taraflar›ndan birinin teklifi üzerine, di¤er ta-

raf›n davada ileri sürülen vak›alar›n do¤ru olup olmad›-

¤› konusunda, kanunda belirtilen özel bir usûle uygun

olarak, mahkeme önünde kutsal sayd›¤› inanç ve de¤er-

leri üzerine beyanda bulunmas›d›r.

Yetki itiraz›: Bir davan›n, kanunla belirlenen genel veya özel

yetkiye sahip olmayan ve bir yetki sözleflmesi ile de yet-

kili k›l›nmam›fl bir mahkemede aç›lmas› hâlinde, daval›-

n›n, mahkemenin yetkisiz oldu¤una yönelik bir yetki iti-

razda bulunmas›d›r. Bir ilk itirazd›r. 

Yetki sözleflmesi: Tacirlerin veya kamu tüzel kiflilerinin, ara-

lar›nda do¤mufl veya do¤abilecek bir uyuflmazl›k hak-

k›nda, asl›nda yetkili olmayan bir veya birden fazla mah-

kemeyi yetkili k›lmak amac›yla düzenledikleri usûl hu-

kuku sözleflmesidir.. Taraflarca aksi kararlaflt›r›lmad›kça

dava sadece sözleflmeyle belirlenen bu mahkemelerde

aç›l›r.

Yetkisizlik karar›: Hukuk yarg›lamas›nda, daval›n›n yetki iti-

raz›n› inceleyen mahkemenin yetkisiz oldu¤u kan›s›na

varmas› halinde davadan el çekmesini sa¤layan usûle

iliflkin nihai karard›r.

Z
Zab›t katibinin reddi: Bir davada zab›t katibi olarak gö-

revli olan bir kiflinin tarafs›z kalamayaca¤›ndan flüphe

edilmesini gerektiren durumlar›n varl›¤› halinde (hâki-

min reddi sebeplerine k›yasen) taraflardan birinin ve-

ya her ikisinin zab›t katibinin davadan çekilmesini ta-

lep etmesidir.

Zamanafl›m›n›n kesilmesi: Muaccel bir borç için, alacakl›-

n›n veya borçlunun, kanunda gösterilmifl bir fiil veya ifl-

lemiyle, ifllemekte olan zamanafl›m›n›n yeniden ve ayn›

süre için ifllemeye bafllamas›d›r.




