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 15. HAFTA 28. 12. 2017 

PRATİK (28 ARALIK 2017) 

OLAY 1 

Davacı A, Etimesgut ile Yenimahalle sınırında tapuda B adına tescilli evin kendi adına tescil edilmesi için 
Sincan Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmıştır. Sincan A. H. Mahkemesi hâkimi, evin Yenimahalle 
sınırında kaldığı kanaatindedir. 

 

SORU 1: B, Sincan A. H. Mahk.’nin yetkisine itiraz etmek istiyorsa, bunu nasıl ve hangi sürede yapmalıdır? 

CEVAP 1: Yetki konusunda çözüm bulmak için, taşınmazın aynından doğan davalarda yetki konusuna 
bakmalıyız. Bu konu HMK m. 12’de ele alınmıştır. 

HMK m. 12/1: Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek 
davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer 
mahkemesi kesin yetkilidir. 
 

Somut olayda, bu durumda ev Yenimahalle sınırında kalıyorsa, Sincan Mahkemeleri değil, Ankara A. H. 
Mahkemesi kesin yetkilidir. 

Ayrıca, HMK m. 114/1-ç’ye göre, kesin yetki halinde mahkemenin yetkili olması dava şartıdır. HMK m. 
115’e ve HMK m. 19’a göre de, mahkeme dava şartlarının mevcut olup olmadığını her aşamada 
kendiliğinden araştırır, taraflar da her zaman ileri sürebilir. 

 

 

SORU 2: Hâkim, yetki itirazı yapılmazsa, kendiliğinden mahkemenin yetkisiz olduğuna karar verebilir mi? 

CEVAP 2: Kesin yetki dava şartıdır. Mahkeme dava şartlarının mevcut olup olmadığını her aşamada 
kendiliğinden araştırır. 

 

 

SORU 3: Sincan A. H. Mahk.’nin verdiği yetkisizlik kararı ile Ankara A. H. Mahkemesi bağlı mıdır? 

CEVAP 3: Kesin yetkide bağlı değildir, kesin olmayan yetki olsaydı, bağlı olurdu. 

 

 

SORU 4: Ankara A. H. Mahkemesi, Sincan A. H. Mahkemesinin kararı ile kendisini bağlı görmeyip  
yetkisizlik kararı vermiş ve her iki karar da kanun yoluna gidilmeksizin kesinleşmiş ise, söz konusu sorunun 
çözümü için; 

a) Hangi hukuk müessese işlerlik kazanır? 
b) Bu hukuki müesseseye ilişkin inceleme hangi mahkeme tarafından gerçekleştirilir? 

CEVAP 4.a): Bu durumda HMK m. 21/1-ç fıkrası devreye girer. Buna göre, kesin yetki hâllerinde, iki 
mahkeme de yetkisizlik kararı verir ve bu kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşirse, yargı yeri 
belirlenmesi kurumuna başvurulur. 

 

 

CEVAP 4.b)  Bu durumda da HMK m. 22/2 maddesi devreye girer. Buna göre, iki mahkemenin aynı dava 
hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği 
takdirde, görevli veya yetkili mahkeme, ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtay’ca 
belirlenir. 
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OLAY 2 

Şoför Ş’nin kullandığı araçta yolculuk eden A’nın aracı bir yayaya çarpmıştır. Kazadan dolayı açılan dava 
dilekçesi 16 Ağustos 2017 günü kendisine tebliğ edilen davalı A, cevap dilekçesini 7 Eylül 2017 günü 
mahkemeye vermiştir. Davalı cevap dilekçesinde savunmasını dayandırdığı belgeyi göstermemiştir. 
Mahkeme ön inceleme sonunda, belgeyi göstermesi için kendisine iki haftalık kesin süre tanımıştır. Ancak 
kemoterapi gören ve vekille temsil edilmeyen davalı A, bu süreyi kaçırmıştır. 

 

SORU 1: Dava dilekçesine ilişkin tebligat 

a) A’nın eşine 
b) Ziyarete gelen annesine 
c) A’nın evinde yaşayan hizmetçisine yapılmışsa, bu tebliğler usulüne uygun mudur? 

CEVAP 1: Bu konuda Tebligat Kanununa bakmalıyız. Tebligat Kanunu m. 16’ya göre, kendisine tebliğ 
yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden 
birine yapılır. 

Somut olayda, bu durumda eşine ve hizmetçisine yapılmış olan tebligat uygundur, annesine yapılmış olan 
tebligat uygun değildir. Annesi o gün ziyarete gelmiştir, aynı konutta oturan kişi değildir. 

 

SORU 2: Tebligat usulüne uygun yapılmamış olsa idi, ön inceleme aşamasına gelmiş yargılamada, 
tebliğden haberdar olduğunu belirten A, cevap dilekçesi verebilir miydi? 

CEVAP 2: Tebligat Kanunu m. 32’ye göre, tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ 
öğrenmişse geçerli sayılır. Bu durumda muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi kabul edilir. 

Somut olayda A’nın öğrendiği tarih, tebliğ tarihidir ve cevap dilekçesi verebilir. 

 

SORU 3: A’nın iki haftalık cevap süresini geçirerek vermiş olduğu cevap dilekçesine dayalı olarak işlem 
tesis edilebilir mi? Gerekçeli açıklayın. 

CEVAP 3: HMK m. 102- 103 ve 104 adli tatil ile ilgili konuları açıklamaktadır. Buna göre adli tatil her yıl 20 
Temmuz’da başlar ve 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlar. Adli tatilde görülecek dava ve 
işler kanunda sayılmıştır. 

Somut olayda söz konusu dava adli tatilde görülecek davalardan değil, adli tatile tabi davalardandır.  Adli 
tatile tabi davalarda, süreler adli tatile rast gelirse bu süreler adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta 
uzatılmış sayılır. 

16 Ağustos 2017 günü kendisine tebliğ edilen davalı A, cevap dilekçesini 7 Eylül 2017 günü verebilir. 

 

SORU 4: A’nın yanında çalışan Ş, A’ya karşı iş sözleşmesinden doğan alacağı hakkında dava açsaydı, 3. 
soruya verilen cevap değişir miydi? 

CEVAP 4: İş sözleşmesi HMK m. 103’e göre adli tatilde görülecek davalardandır, bu durumda 3. soruya 
verilen cevabımız değişirdi. 

 

SORU 5: A’nın, cevap dilekçesinde sözünü ettiği belgeleri sunması için verilen süreyi geçirmesi nedeniyle o 
delile dayanmaktan vazgeçilmesine karar verilmişse, A bu kararı kaldırmak için nasıl bir yol izlemelidir? 

CEVAP 5: Somut olayda elde olmayan sebep vardır, A kemoterapi görmektedir. A, HMK m. 95’te açıklanan 
eski hale getirme yolunu kullanabilir. Ayrıca vekille temsil edilmediği için de başka bir yolu yoktur. 

HMK m. 95: Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hâkimin kesin olarak belirlediği süre içinde 
bir işlemi yapamayan kimse, eski hâle getirme talebinde bulunabilir. 

Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski hâle getirme dışında, başka bir hukuki 
yoldan ulaşılabiliyorsa, eski hâle getirme talebinde bulunulamaz. 
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OLAY 3 

Hâkim, alacak davasında, taraflardan birisi ile önceden olan kira uyuşmazlığını anımsayarak, diğer tarafı 
kayırmıştır ve ilk derece yargılaması neticesinde, hukuka aykırı bir hüküm verilmiştir. 

 

SORU 1: Karşı tarafın kayırıldığını düşünen tarafın, hâkimin yargılamayı idare etmeye devam etmemesi 
için başvurabileceği bir imkân var mıydı? 

CEVAP 1: Bu konuda HMK m. 36’ya gideriz, burada ret sebepleri düzenlenmektedir. 

HMK m. 36/1: Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması hâlinde, 
taraflardan biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilir.  

Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir: 

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

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

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

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

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

Somut olayda HMK m. 36/1.d hali mevcuttur, hâkimin reddi yoluna gidebilirdi. 

 

 

SORU 2: Taraflardan biri, karşı tarafın kayırıldığı gerekçesiyle verilen hükümden dolayı tazminat davası 
açabilir mi? Açabilirse kime karşı açar? 

CEVAP 2: Bu konuda HMK m. 46’ya gideriz, burada devletin sorumluluğu düzenlenmektedir. 

HMK m. 46- (1) Hâkimlerin yargılama faaliyetinden dolayı aşağıdaki sebeplere dayanılarak Devlet 
aleyhine tazminat davası açılabilir: 

a) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle hukuka 
aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. 

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

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

ç) Duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm verilmiş olması. 

d) Duruşma tutanakları ile hüküm veya kararların değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş veya söylenmeyen bir 
sözün hüküm ya da karara etkili olacak şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş ve buna dayanılarak hüküm 
verilmiş olması. 

e) Hakkın yerine getirilmesinden kaçınılmış olması.  

(2) Tazminat davasının açılması, hâkime karşı bir ceza soruşturmasının yapılması yahut mahkûmiyet 
şartına bağlanamaz. 

(3) Devlet, ödediği tazminat nedeniyle, sorumlu hâkime ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu eder. 
 

Somut olayda HMK m. 46/1.a hali mevcuttur, bu sebeple devletin sorumluluğuna gidebilirdi ve dava 
devlete karşı açılırdı. 

 

 

SORU 3: Hâkim hakkında başlamış bir ceza soruşturması dahi yoksa 2. sorunun cevabı değişir miydi? 

CEVAP 3: Somut olayda HMK m. 46/2 hali mevcuttur. Tazminat davasının açılması, hâkime karşı bir ceza 
soruşturmasının yapılması yahut mahkûmiyet şartına bağlanamaz. Cevabımız değişmezdi. 
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SORU 4: Açılacak tazminat davasında görevli mahkeme neresidir? 

CEVAP 4: Bu konuda HMK m. 47/1’e gideriz. Buna göre, devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece 
ve bölge adliye mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde ilk 
derece mahkemesi sıfatıyla görülür. Verilen kararların temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulunca yapılır.  

 

 

SORU 5: Hâkimin yargılamadaki işlemleri dolayısıyla devletin sorumluluğu doğar ve devlet tazminat 
ödemek zorunda kalırsa, hâkim sorumluluktan kurtulabilir mi? 

CEVAP 5: Somut olayda HMK m. 46/3 hali mevcuttur, buna göre, devlet ödediği tazminat nedeniyle, 
sorumlu hâkime ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu eder. 

 

 

SORU 6: Devlet tazminat ödemek zorunda kalırsa, hâkim aleyhine açılacak rücu davasında görevli 
mahkeme neresidir? 

CEVAP 6: Bu konuda HMK m. 47/2’ye gideriz. Buna göre, devletin sorumlu hâkime karşı açacağı rücu 
davası, tazminat davasını karara bağlamış olan mahkemede (Yargıtay ilgili hukuk dairesi) görülür.  

 

 

SORU 7: Hâkim, kendisine rücu için devlet tarafından açılan davada aleyhine bir hüküm olursa buna karşı 
kanun yoluna başvurabilir mi? 

CEVAP 7: Somut olayda HMK m. 47/1 hali mevcuttur. Buna göre, verilen kararların temyiz incelemesi 
Hukuk Genel Kurulunca yapılır. Temyiz incelemesine, kararı veren başkan ile üyeler katılamaz.  

Hâkim, aleyhine bir hüküm olursa buna karşı kanun yoluna başvurabilir. 

 

 

SORU 8: Tazminat davası açılabilir varsayımında, verilen ilk (esas) hükme karşı hâkim aleyhine, kanun 
yoluna başvurabilir mi? 

CEVAP 8: Hâkimin verdiği esas ile ilgili karara (hukuka aykırı olan karar) itiraz edilebilir, temyize gidilebilir. 

 

 

 

OLAY 4 

A, arkadaşı B’den değerli saatini ödünç alır. A, toplantı salonuna girmek üzereyken G, zorla saati alır ve bu 
esnada A’nın kolu kırılır. Yakalanmaktan korkan G, saati çekiçle parçalar ve nehre atar. A, G’ye karşı, 
maddi ve manevi zararlar için 30 bin TL’lik tazminat davası açar. 

 

SORU 1: Hâkim, A’nın açtığı davada B’nin zararının giderilmesi için saatin değeri olan 50 bin TL’nin G 
tarafından ödenmesine karar verebilir mi? 

CEVAP 1: Tasarruf ilkesi gereği, hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın, kendiliğinden bir davayı 
inceleyemez ve karara bağlayamaz. Somut olayda, B’nin bir talebi yoktur. A, B’nin zararının giderilmesini 
isteyemez. B, talep etseydi davayı inceleyip karara bağlayabilirdi. 

Ayrıca, taleple bağlılık ilkesi gereği, hâkim davayı inceleyebilseydi, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; 
fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. 
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SORU 2: G’ye karşı, maddi ve manevi zararları için 30 bin TL isteyen A’nın hangi zararı için ne miktarda 
talepte bulunulduğunu anlayamayan hâkim, nasıl bir yol izlemelidir? 

CEVAP 2: Somut olayda HMK m. 31 hali mevcuttur. Buna göre, hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının 
zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, 
taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir. 

 

 

SORU 3: A, dava dilekçesinde G’nin kendisini hastanede ziyaret ettiğini, pişmanlık duyduğunu ve 30 bin 
TL’yi ödeyeceğini vaat eden bir belgeyi imzaladığını belirtmiş ve bu belgeyi de dilekçesine eklemiştir. 
Hâkim, bu belge nedeniyle dava dilekçesini G’ye tebliği etmeden davayı kabul edebilir mi? 

CEVAP 3: Somut olayda HMK m. 27/2.a hali mevcuttur. Hâkim, bu belge nedeniyle dava dilekçesini G’ye 
tebliği etmeden davayı kabul edemez. 

HMK m. 27/1: Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak 
hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.  

HMK m. 27/2: Bu hak; 

       a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, 

       b) Açıklama ve ispat hakkını, 

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

 

 

SORU 4: Hâkim, önemli bir iş çevresi olduğunu düşündüğü A’nın maruz kaldığı durum dolayısıyla manevi 
zararının 40 bin TL olduğu kanaatindedir. Hâkim, 40 bin TL’lik manevi tazminata hükmedebilir mi? 

CEVAP 4: Somut olayda HMK m. 26/1 hali mevcuttur. Buna göre, hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla 
bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına 
karar verebilir. Hâkim, 40 bin TL’lik manevi tazminata hükmedemez. Buna taleple bağlılık ilkesi diyoruz. 


