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Önsöz

Önsöz
Medenî usûl hukukunun amacı, özel hukuk alanında kişilere sağlanan sübjektif hakların gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Söz konusu bu hakları ihlâl yahut inkâr edilen ya
da tehlikeye düşürülen kişiler, hukukî korunma talebiyle mahkemelere müracaat ederler.
Egemenlik yetkisinin bir görünümü ve soyut hukuk kurallarının yargısal usuller çerçevesinde somut olaya uygulanması olan yargı yetkisi, Anayasa’nın 9. maddesi gereğince,
Türk Milleti adına, bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bağımsız mahkemelerce yürütülen
yargısal faaliyetin başlaması, sürdürülmesi, tâbi olduğu şekil kuralları; hâkimin, tarafların
ve yargılama faaliyetine katılan üçüncü kişilerin hak, yetki ve yükümlülükleri; uyuşmazlık
konusunun aydınlatılabilmesi için gerekli olan vakıaların ne şekilde ispat edilebileceği;
mahkemelerin ne tür kararlar verebileceği ve nihayet mahkemelerin kararlarına karşı hangi hukukî yollara başvurulabileceği gibi temel konular yanında, geçici hukukî korumalar,
tahkim, alternatif uyuşmazlık çözümü gibi konular medenî usul hukukunun konusunu ve
uygulama alanını oluşturmaktadır. Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön lisans Programı için
hazırlanan bu kitap, yukarıdaki konular hakkında öğrencilerimizin ön lisans düzeyindeki
bilgi ihtiyacını karşılamak üzere ve uzaktan eğitim tekniğine uygun olarak hazırlanmıştır.
Medenî usul hukuku alanını uzunca bir süre düzenleyen temel kanun olan ve 4
Ekim 1927 tarihinde yürürlüğe giren 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
1 Ekim 2011 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve yerini 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na bırakmıştır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 1086 sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun temel yapısını ve anlayışını muhafaza etmekle birlikte,
yeni bir sistematik ile günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni kurum ve kurallar da
getirmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra başta bu kanun olmak üzere medeni usul hukukunu ilgilendiren diğer temel mevzuat hükümlerinde
bazı değişiklikler olmuş ve güncel gelişmeler meydana gelmiştir. Bu bağlamda örneğin
20 Temmuz 2016’da tüm yurtta bölge adliye mahkemeleri göreve başlamış; 3.11.2016 tarihinde 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 12.10.2017 tarihinde 7036 sayılı İş Mahkemeleri
Kanunu yürürlüğe girmiş, yargı örgütü içinde yüksek mahkemelerin yapısında ve görevlerinde değişiklikler olmuştur. Sonuç olarak bu düzenlemeler ile medeni usul hukukunu
doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Başta Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön lisans programı öğrencileri olmak üzere konuya ilgi
duyan herkes için hazırlanan bu ders kitabı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
esas alınmak suretiyle, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs
Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Murat ATALI tarafından kaleme alınmıştır.
Zaman içinde mevzuatta meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak, bu ders kitabının
kapsamı ve içeriğiyle sınırlı olarak kitap içindeki bilgiler güncellenmiştir. Ortaya çıkan
eserin, başta öğrenciler olmak üzere, tüm okuyuculara faydalı olmasını dileriz.
Eserin bu güncel baskısını, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin eğitim ve
öğretim çalışmalarına önemli katkılar sunmuş, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
uzun yıllar ders vermiş ve binlerce öğrenci yanında pek çok araştırmacının da yetişmesine
büyük bir özveriyle katkı sağlamış olan, asistanlığını yapmış olmaktan büyük bir onur
duyduğum, 20 Nisan 2008 tarihinde ebediyete uğurladığımız, çok değerli Hocamız, merhum Doç.Dr. Halûk KONURALP’in aziz hatırasına ithaf ediyoruz.
Eskişehir, Ağustos 2018
							Editörler
						
Doç.Dr. Tolga AKKAYA
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Medenî usûl hukuku kavramını açıklayabilecek,
Menfaat, hak, uyuşmazlık, uyuşmazlıkların çözümü ve yargı kavramlarını açıklayabilecek ve ilişkilendirebilecek,
Yargı örgütü içinde yer alan yargı kollarını ve adli yargı kapsamında bulunan ilk
derece mahkemelerini, üst mahkemeleri ve yüksek mahkemeyi listeleyebilecek,
Medenî usûl hukukunun konusunu, amacını ve kaynaklarını açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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Yargı örgütü
Mahkeme
Medenî usûl hukuku
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Hukuk mahkemeleri
Genel ve özel mahkemeler
Bölge adliye mahkemesi
Yargıtay
Hak (menfaat)
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Tasarruf yetkisi
Maddi gerçek
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Medenî Usûl Hukukuna Giriş
GİRİŞ

İnsan, doğası gereği, ancak toplum içinde yaşayabilen bir varlıktır. Onun bu özelliği, hem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından kaçınılmaz, hem de sosyallik
içgüdüsünün sonucudur. Toplum halinde yaşamanın ihtiyaçların ve içgüdülerin
yönlendirmesiyle ortaya çıkışı, hayvan topluluklarında da rastlanan bir durumdur.
Ancak, insan açısından farklı olan hususların en önemlilerinden birisi, söz konusu
birlikte yaşayışın akıl, bilinç ve estetik değerler tarafından yönlendirilmesidir.
Toplum halinde yaşayan insanlar, bir kısmı kendilerini buna yönlendiren sebeplerin doğal sonucu, bir kısmı ise bu halde yaşayabilmenin anlamlı, sağlıklı ve
sürekli oluşunu temin amacına yönelmiş ilişkiler içine girerler. Bu ilişkiler bir taraftan kendileri arasında, bir taraftan da oluşturdukları topluluklar arasında kurulur. Toplum halinde yaşayan insanların oluşturduğu en basit ve küçük topluluk
aile, en örgütlü ve büyük topluluk ise devlettir.
İnsanların toplum halinde yaşayışları sırasında, gerek birbirleriyle ve gerekse -aileden devlete kadar- oluşturdukları topluluklarla olan ilişkilerinin bir düzen içinde sürdürülebilmesi için birçok kurala ihtiyaç vardır. Bu kurallar bütünü,
sosyal düzen kuralları olarak adlandırılır. Bunlar, hukuk, din, ahlak, örf ve âdet
ve görgü kurallarıdır. Söz konusu kategorilerin her biri için ayrı bir müeyyide
türünden söz etmek mümkündür. Bununla birlikte, bunlardan sadece hukuk kurallarının riayet görmesi, kendileri için öngörülmüş olan müeyyidelerin zorla yerine getirilmesi ayrıcalığıyla, insanların oluşturdukları en büyük (güçlü) örgütlü
topluluk (yapı) olan devletin güvencesine kavuşturulmuştur. Bundan dolayıdır ki,
diğer sosyal düzen kuralları başkaca topluluklarda da mevcut olabildikleri halde,
hukuk, ancak devlet haline gelebilmiş topluluklarda varlık kazanabilmiş ve mevcudiyetini muhafaza edebilmiştir.
Hukuk kuralları için öngörülen müeyyideler, kuralın niteliği ve düzenlediği
alan dikkate alınarak farklılaştırılmıştır. Söz konusu farklılık, bu müeyyideye karar verilmesi süreci ve bunun uygulanışında da ortaya çıkar.
Hukuk kurallarına riayet edilmemesi halinde öngörülen müeyyidenin uygulanmasına karar verme yetkisi, modern devlet tarafından, sırf bu maksatla kurulmuş olan
kurumlara bırakılmıştır. Bir bütün halinde yargı örgütü ve münferit olarak mahkeme
olarak adlandırılan söz konusu kurum, hukuk kurallarına riayet etmemenin bilhassa
devlet adına yetki kullanan kamu görevlileri kaynaklı olabileceği de dikkate alınarak,
yürütme organının dışına çıkarılmakla kalınmamış, ondan (ve bu arada, temel fonksiyonu hukuk kuralını koyma olan yasama organından) bağımsızlaştırılmıştır.

Müeyyide: Bir hukuk
kuralının ihlaline tepki olarak
gösterilen ve hukuk düzeni
tarafından öngörülen cebirdir.

Özel hukuk: Kişilerin
birbirleriyle olan ilişkilerini
eşitlik ve irade serbestisi
esasına göre düzenleyen
hukuk kurallarının bütünüdür.
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Roma hukukundan itibaren yapılan “özel hukuk-kamu hukuku” ayırımında,
özel hukuk alanına dahil maddi hukuk normlarının öngördükleri haklara riayetle
yükümlü olanların bunu kendiliklerinden yerine getirmemeleri halinde, güç kullanma tekelini elinde bulunduran devletin buna müdahale etmeye karar vermek
üzere kurduğu kurumların (yargı örgütü-mahkemeler), söz konusu müeyyideMaddi hukuk: Hakların
ye karar verme sürecini düzenleyen kurallar bütününe medenî usûl hukuku adı
gerçek içeriklerini düzenleyen,
verilmektedir. Söz konusu süreç sonucunda verilen kararın zorla yerine getirilmedenî hukuk, borçlar
hukuku, ticaret hukuku gibi
mesini düzenleyen kurallar bütününü ifade eden icra ve iflas hukuku da, esas
hukuk dallarını oluşturan
itibariyle, medenî usûl hukukunun devamı niteliğinde olmakla birlikte, Türk
kuralların bütünüdür.
hukukunda ayrı bir kanunla düzenlenişinin de etkisiyle, bağımsız bir hukuk dalı
haline gelmiştir.
Kamu hukuku: Devletin
teşkilatını, devlet ile bir başka
devlet veya devlet ile bireyler
arasındaki hukuki ilişkileri
düzenleyen hukuk kurallarının
bütünüdür.
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Hukukun dallarından biri olarak medenî usûl hukuku ne anlama gelmektedir?

GENEL OLARAK YARGI KAVRAMI

Kıta Avrupası hukuk sistemine dahil olan Türk hukukunda, hukuk kurallarının
soyut ve genel nitelikli olması esastır. Bu kurallar, esas itibariyle, kişilerle kişiler
ve kişilerle onların oluşturdukları diğer kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu düzenleyişte, bireysel ve toplumsal menfaatler dikkate alınmaktadır.
Bir menfaatin hukuk kuralıyla (yaptırıma bağlanarak) korunması (güvence altına
alınması) durumunda, o menfaat hak mertebesine yükselmektedir. Hakkın temelinde yer alan menfaatin kişisel olması durumunda özel hukuktan, buna karşılık
söz konusu menfaatin toplumsal olması durumunda ise - genel olarak - kamu
hukukundan söz edilir.
Hakkın temelinde menfaatin bulunması, bunları düzenleyen soyut hukuk kuralları sayesinde, kişilerarası ve toplumsal ilişkilerde bir menfaat dengesinin ve
buna dayalı sosyal barışın kurulmasını sağlar. Dolayısıyla, bir hakkın (menfaatin),
buna riayet etmeye hukuk kuralıyla mecbur kılınmış kişi tarafından ihlal edilmesi
Uyuşmazlık: Bir hakkın
varlığı, kapsamı ve sonuçları
halinde, bir taraftan genel olarak toplumdaki menfaat dengesi ve buna bağlı olahakkında meydana gelen ve
taraflarca sulh olmak suretiyle rak sosyal barış bozulur; diğer taraftan, özelde o hakkın kendisine tanınmış olduveya diğer barışçıl yollarla
ğu kişiyle (hak sahibi-alacaklı) buna riayet yükümlüsü olan kişi (borçlu) arasında
çözülmesi mümkün olmayan
bozulan menfaat dengesi sebebiyle uyuşmazlık ortaya çıkar.
anlaşmazlıktır.
İhlâlin giderilmesi, böylece ortaya çıkan uyuşmazlığın sona erdirilmesi ve bozulan sosyal barışın yeniden tesis edilebilmesi için düşünülebilecek iki yöntem
mevcuttur. Bunlardan birincisi, ihlale bağlanan müeyyideyi doğrudan doğruya hak
sahibinin kendisinin uygulaması (bizzat ihkakı hak), diğeri ise güç kullanma yetkiBizzat ihkakı hak: Hakları
sini münhasıran kendi elinde bulunduran devlete (onun bu iş için görevlendirdiği
ihlal edilen kişilerin,
organ olan mahkemelere) başvurmak. Bizzat ihkakı hak, zayıf olanın müeyyideyi
bu haklarını bizzat zor
kullanarak elde etmeleri veya uygulayamaması, güçlü olanın ise sübjektif etkilerle aşırıya kaçması ve böylece yeni
korumalarıdır.
uyuşmazlıklara neden olup sosyal barışı daha fazla bozma tehlikesini barındırdığından, modern devlet tarafından, meşru müdafaa ve zaruret hali gibi çok sınırlı haller
dışında, kural olarak yasaklanmıştır. Bunun yerine tarafsız, güçlü ve örgütlü bir yapı
olan mahkemelere (devlete) başvurmak, güvenceli, âdil ve etkin bir yoldur. Devletin
bu görevi ve sorumluluğu üstlenmesiyle onun yasama ve yürütme yanında yargı işlevi ortaya çıkmış ve modern devlet bu işlevini, kendi içinde, sırf bu amaçla kurduğu
bağımsız mahkemelere (yargı örgütüne) tevdi etmiştir (Anayasa m. 9).

2

Uyuşmazlıkların devletin bağımsız yargı organları tarafından çözülmesine ihtiyaç
duyulmasının sebebi nedir?
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Bu çerçevede, yargı kavramını, “soyut hukuk kurallarının, bağımsız ve tarafsız
mahkemeler tarafından, somut bir uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla, yargısal
usûllere uyularak tatbik edilmesi” olarak tanımlamak mümkündür.

YARGI KOLLARI VE YARGILAMA HUKUKU

Soyut hukuk kuralının koruduğu menfaatin (hakkın) bireysel yahut toplumsal
niteliğine bağlı olarak onun mahkemeler eliyle korunmasında uygulanacak olan
usûlün (yöntemin) de farklılaştırılması, bu korumanın etkinliği bakımından çoğu
zaman kaçınılmazdır. Öte yandan, söz konusu nitelik, korumada bireysel yahut
kamusal iradenin önem taşıması açısından da dikkate alınmak gerekir. Belirtilen
bu iki yön yanında başkaca bazı kriterler de kullanılmak suretiyle yapılan sınıflandırmada, nitelikleri açısından bir bütün teşkil eden dava ve işlerin ayrı bir yargılama usûlüne tâbi kılınmasıyla oluşturulan bütünlüğe yargı kolu adı verilmektedir.
Türk hukukunda altı farklı yargı kolunun bulunduğu söylenebilir. Bunlar; anayasa
yargısı, adlî yargı, idarî yargı, hesap yargısı, seçim yargısı ve nihayet uyuşmazlık
yargısıdır. (Bkz. Şema 1.1).
Şekil 1.1

Yargı Kolları

YARGI KOLLARI

ANAYASA
YARGISI

‹DAR‹
YARGI

ADL‹
YARGI

HESAP
YARGISI

UYUŞMAZLIK
YARGISI

SEÇ‹M
UYUfiMAZLIK
YARGISI
YARGISI

Yargı kolu kavramını açıklayarak, Türk hukukundaki yargı kollarını listeleyiniz.
Ayrı bir yargı kolundan söz edebilmek için mutlaka ayrı bir mahkeme örgütlenmesinin varlığı aranmaz. Bundan dolayıdır ki, sadece yargı örgütlenmesinden
hareketle yargı kolu ayırımı yapmak mümkün değildir. Ancak, çoğunlukla her
bir yargı kolunun ayrı bir mahkeme örgütlenmesine sahip olduğu görülmektedir.
Ayrıca, uyuşmazlıkların niteliği, korunan menfaat ve uygulanan yargılama usûlü
dikkate alındığında, ayrı bir yargı kolu olduğunun kabulü kaçınılmaz bulunan
(genel) ceza yargısı, Türk hukukunda, mahkeme örgütlenmesinden hareket edilerek, geleneksel olarak adlî yargı içinde konumlandırılmaktadır. Nitekim 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye Mahkemelerinin Kuruluş,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 2. maddesine göre, “adlî yargı ilk derece
mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir.”
Genel olarak ifade etmek gerekirse, kamu hukuku-özel hukuk ayırımında, özel
hukuk alanına giren hukuk dallarında düzenlenmiş olan hukuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların, hukuk mahkemelerince, medenî usûl hukuku tarafından öngörülen yöntemler dahilinde çözümlenmesi, adli yargının “medenî yargı
(hukuk yargısı)” (alt) kolu olarak adlandırılmaktadır.
Medenî yargı alanına giren uyuşmazlıkların mahkemeler eliyle çözümünde uygulanacak olan yöntem ayrı bir hukuk disiplinidir. Bu disiplin, Türk hukukunda,
medenî usûl hukuku olarak adlandırılmaktadır. Ancak, yargılama faaliyetinde, uygulanacak usûlün (yöntemin) yanı sıra, yargı örgütü, mahkemelerin görev ve yetki-
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si, yargılama faaliyetine katılacak olan kişilerin personel rejimi, tebligat ve harçlar
gibi pek çok husus da gündeme gelmektedir. Söz konusu bütün yönleri ifade etmek
üzere “yargılama hukuku” tabiri kullanılmaktadır. Dolayısıyla, medenî usûl hukuku
aslında yargılama hukukunun bir alt dalıdır. Ancak, Türk hukukunda, bu tabirlerden biri diğeri yerine kullanılmaktadır. Öte yandan, yargılama hukukuna dahil olan
diğer alanlar çoğu zaman ayrı bir dersin konusu yapılmadığından, medenî usûl hukuku dersleri içinde onlara da yer verilmektedir.

YARGI ÖRGÜTÜ

Egemenliğin kullanım biçimlerinden birini teşkil eden yargı yetkisi, Anayasanın 9. maddesi gereğince bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. Söz konusu yetkiyi kullanacak olan mahkemelerin kuruluş ve örgütlenişi, çalışmalarına ilişkin
dış şartların belirlenmesi ve yargılama faaliyetine doğrudan yahut dolaylı şekilde
katılan kişilerin statüleri ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi; ayrıca, verilen kararların yerine getirilmesiyle görevli kılınmış cebrî icra organlarının kuruluş ve
işleyişi, yargı örgütü olarak adlandırılmaktadır.
Anayasanın 142. maddesi gereğince, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usûlleri kanunla düzenlenir. Bu düzenlemenin bir
sonucu olarak, yargı işlevini yerine getirecek olan mahkemelerin kuruluşunun
kanunla düzenlenmesi yeterli olup, ayrıca anayasal bir düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Anayasa, Üçüncü Kısım, Üçüncü Bölüm (II.
Yüksek Mahkemeler) içinde yüksek mahkemeleri düzenlemiştir. Genellikle ilk
derecede (ve ayrıca kurulduğu yargı kollarında istinaf derecesinde) verilen nihai
kararların hukuka uygun olup olmadığını kontrol eden ve böylece ilgili yargı kolu
açısından ülkede içtihat birliğinin sağlanması görevini yerine getiren mahkemeler
yüksek mahkeme olarak adlandırılmaktadır. Anayasaya göre yüksek mahkemeler
Nihai karar: Hâkim davayı
yürütmek ve sonlandırmak
şunlardır: Anayasa Mahkemesi (AY m. 146 vd.), Yargıtay (AY m. 154), Danıştay
amacıyla çeşitli kararlar
(AY m. 155) ve Uyuşmazlık Mahkemesi (AY m. 158). Buna karşılık, somut uyuşverir. Hâkim verdiği karar ile
davadan (işten) el çekmiyor ve mazlığın dava yoluyla ilk önce kendisine götürüldüğü, tahkikat ve yargılama yauyuşmazlık çözme faaliyetine
parak uyuşmazlık hakkında hüküm veren ilk derece mahkemelerinin ve ilk derece
devam ediyorsa bu tür
kararlara ara karar denir.
mahkemelerince verilen kararların hem hukuk hem de vakıa açısından doğruluk
Buna karşılık, işten el çekiyor
denetiminin yapıldığı istinaf derecesinde yer alan mahkemelerin kuruluşunun ve
ve davayı görmeye devam
etmiyorsa, bu tür kararlara
işleyişinin düzenlenmesi, Anayasanın sözü edilen 142. maddesi gereğince, kanunnihai karar denir.
lara bırakılmıştır.
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Bölge adliye mahkemesi:
Bölge adliye mahkemesi,
adli yargı kolunda ilk derece
mahkemeleri tarafından
verilen, kesinleşmemiş
karar ve hükümlerin iptal
edilmesi veya değiştirilmesi
amacıyla yapılan istinaf
başvurularını inceleyen bir
üst mahkemedir. İkinci derece
mahkemesi olup, ilk derece
mahkemesinin kararlarını
hem hukuka uygunluk hem de
vakıa tespitlerinin doğru olup
olmadığı açısından denetler.

Türk hukukunda mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri ile yargılama usûllerinin
Anayasada düzenlenmesi zorunlu mudur?
Medenî yargının da içinde yer aldığı adli yargı açısından, ilk derece ve istinaf
derecesinde yer alan mahkemelerin kuruluşu ve işleyişi ile görev ve yetkileri 5235
sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun tarafından düzenlenmektedir. Bunun
yanında, bazı özel veya genel (temel) kanunlarda da, ilk derece mahkemelerinin
kuruluşu hakkında düzenlemeler mevcuttur.
Adli yargının medenî yargı alanında ilk derecede görev yapan mahkemelerine hukuk mahkemeleri adı verilmektedir. Önlerine dava yoluyla gelen uyuşmazlıklara ilk önce bakan bu mahkemeler de genel mahkemeler ve özel mahkemeler
şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Bakacakları dava ve işler belli kişi yahut iş gruplarına göre sınırlandırılmamış bulunan, bilakis, medenî yargı alanına dahil olup
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bir özel mahkemenin görevine girmeyen bütün uyuşmazlıklara bakmakla görevli
kılınan mahkemeler genel mahkeme olarak tanımlanmaktadır. Bunlar, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumu ve iş yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen
ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulan sulh
hukuk ve asliye hukuk mahkemeleridir (5235 s.K. m. 4, m. 5). Bunların yanında,
her biri, bir özel kanuna yahut bir genel (temel) kanun içindeki özel düzenlemeye
dayanılarak kurulan özel mahkemelerin bakacakları dava ve işler, belli kişi yahut
iş gruplarına göre belirlenmiş olup, kurulmadıkları yerlerde bu mahkemelerin
görevine giren dava ve işler de genel mahkemelerce görülür. Medeni yargı alanında ilk derecede görev yapan özel mahkemeler şunlardır: aile mahkemeleri, fikrî
ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri, icra mahkemeleri, iş mahkemeleri, kadastro
mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri (Bkz. Şema 1.2).
Adli yargı kolunda, ilk derece düzeyinde görevli olan genel ve özel mahkemeleri
listeleyiniz?
İlk derece mahkemelerinden verilen kararların hukuka aykırı ve yanlış olması ihtimali her zaman mevcuttur. Bunu göz önünde bulunduran kanun koyucu,
aynı zamanda hak arama özgürlüğünün de bir gereği olarak, ilk derecede verilen
kararların denetiminin yapıldığı kanun yolları için ayrı bir mahkeme örgütlenmesine gitmiştir. Buna göre, Adalet Bakanlığınca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde, ilk derecede verilen
ve verildiği anda kesin olmayan nihai kararların hukuk ve vakıa açısından kanun
yolu denetiminin (istinaf incelemesinin) yapıldığı bölge adliye mahkemeleri kurulur (5235 s.K. m. 25/I).

5
Kanun yolu: Bir davanın
taraflarına veya çekişmesiz
yargı işleri bakımından
ilgili olan herkese tanınmış
olan ve dava sonunda
mahkeme tarafından
verilen karara yanlış olduğu
gerekçesiyle karşı çıkarak,
kararın incelenmesini ve
değiştirilmesini sağlamaya
yönelik bir hukuki çaredir.

Şekil 1.2

Adli Yargı İlk
Derece Hukuk
Mahkemeleri

‹LK DERECE
HUKUK MAHKEMELER‹
GENEL MAHKEMELER

ÖZEL MAHKEMELER

SULH HUKUK MAHKEMES‹

A‹LE MAHKEMES‹

TÜKET‹C‹ MAHKEMES‹

ASL‹YE HUKUK MAHKEMES‹

F‹KR‹ VE SINA‹ HAKLAR
HUKUK MAHKEMES‹

‹fi MAHKEMES‹

ASL‹YE T‹CARET MAHKEMES‹

KADASTRO MAHKEMES‹

‹CRA MAHKEMES‹

Bölge adliye mahkemelerince verilip, verildiği anda kesin olmayan nihai kararların hukuka aykırı ve yanlış olması ihtimaline karşı, bunların hukuk açısından kanun yolu (temyiz) denetiminin yapılması ve ayrıca ülkede içtihat birliğinin
sağlanması amacıyla kurulmuş olan Yargıtay (AY m. 154; 2797 s. YK m. 1), adli
yargıya ilişkin yargı örgütlenmemizde en üst mahkeme konumundadır.
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Yargıtayın resmi İnternet sayfasına http://www.yargitay.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Yargı örgütü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Muhammet ÖZEKES ve Emel HANAĞASI, Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku, (Ed. Doğan Gökbel), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 2012.

MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KONUSU AMACI VE
KAYNAKLARI
Medenî Usûl Hukukunun Konusu

Geçici hukuki koruma: Bir
dava sürecinin başlatılması,
yürütülmesi ve sona ermesi
belirli bir zaman kesiti içinde
gerçekleşeceğinden, bu zaman
dilimi içinde karşı tarafın veya
üçüncü kişilelerin kötüniyetli
davranışları nedeniyle ya da
diğer başka sebeplerde dava
ile ulaşılmak istenen sonucun
telafisi mümkün olmayacak
şekilde zarar görmesini
engellemek amacıyla, kesin
hukuki korunma sağlanıncaya
kadar uygulanabilecek ihtiyati
tedbir ve ihtiyati haciz gibi
tedbirlerin genel adıdır.

Maddi hukukun kişilere tanıdığı haklar ve getirdiği yükümlülüklere riayet konusunda bir uyuşmazlık çıkması durumunda, bunun, yargı yetkisini Türk milleti
adına kullanmak üzere kurulmuş olan bağımsız ve tarafsız mahkemelerce çözümlenmesi asıldır. Anayasa ve ilgili kanunlarca öngörülen şekilde yapılandırılmış
bulunan yargı örgütü içinde yer alan bir mahkemenin, medenî yargıya ilişkin bir
uyuşmazlığı çözümünün bir yargısal faaliyet olarak nitelendirilebilmesi için, bunun yargısal usûller çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu ifadedeki “usûl”
kelimesi bizi medenî usûl hukukuna götürmektedir. Şöyle ki, özel hukuka ilişkin
uyuşmazlıkların adli yargı kolunun medenî yargı alanında görev yapmak üzere
kurulmuş bulunan mahkemelerce hangi usûl ve esaslar çerçevesinde çözümleneceğini düzenleyen kuralların bütünü medenî usûl hukukunu oluşturmaktadır.
Medenî yargı alanında bir mahkemenin bir uyuşmazlığı çözmek amacıyla ona
el atabilmesi için, bunun öncelikle o mahkemenin önüne getirilmesi gerekir (HMK
m.24/I). Öte yandan, özel hukuk alanındaki bazı kanunlar, bazen yeni bir hukuki
durumun yaratılması için mahkeme kararını şart kılmaktadır. Keza, özel hukuka
ilişkin bazı hallerde bir hakkın veya hukuki ilişkinin mahkeme kararıyla tespiti
ya da bir geçici hukuki koruma önlemi yahut çekişmesiz yargı işi hakkında mahkemece karar verilmesi aranmaktadır. Söz konusu bu hallerde kendisine başvurulan
mahkemenin, bu başvuruyu inceleyip karara bağlaması da belli bir usûl dahilinde
gerçekleşecektir. Bir karar vermesi için mahkeme önüne getirilen hususun maddi
hukukun tanıdığı bir hak veya getirdiği bir yükümlüğe ilişkin bir uyuşmazlık olması durumunda, ortada bir “dava” söz konusudur. Buna karşılık, karar vermesi için
mahkeme önüne getirilen diğer hususlara yönelik başvurular ise “talep” olarak adlandırılır. İşte, medenî usûl hukukunun konusunun, bir dava veya talebin mahkeme önüne getirilişinden bunun mahkemece karara bağlanmasına kadar olan sürecin yöntem açısından düzenlenmesine, verilen kararın kesinleşmesi ile doğurduğu
sonuçların ortaya konulmasına dair kuralların oluşturduğu söylenebilir.

Medenî Usûl Hukukunun Amacı

Konu, bir yönüyle amacı da içinde barındırdığından, medenî usûl hukukunun
amacını da, onun konusundan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla, medenî usûl hukukunun amacı, esas itibariyle, mahkeme önüne gelen
dava ve taleplerin hukuka uygun ve akılcı bir yöntemle karara bağlanmasıdır. Bu
sayede sağlanan hukuki güvenlik ve barış ile bunların hizmet ettiği sosyal barış ise
ikincil amaçlar, daha doğrusu dolaylı sonuçlardır.
Karar verme sürecinde önem taşıyan birçok unsur vardır. Başta, (düzenlediği
alan, öngördüğü sonuç ve bu sonucu kendisine bağladığı koşullarla birlikte) esas
alınan maddi hukuk kuralı ile bunun ihtiva ettiği hakkın yahut yükümlülüğün ni-
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teliği olmak üzere, ispat ve delillere ilişkin Anayasa ve diğer kanunlarda yer alan
düzenlemeler, medenî usûl hukukunun amacının her ne pahasına olursa olsun
maddi gerçeklik temelinde veya adaletli bir karar vermek olamayacağının kabulünü gerektirir. Her şeyden önce adalet, verilen karar üzerinde kişisel ve toplumsal
bir değer yargısı olmakla sübjektif ve görecelidir. Öte yandan, uygulanması gereken maddi hukuk kuralının, kişisel veya toplumsal değerlendirmeye göre gayri âdil
olması durumunda, o kuralı esas almak mecburiyetinde bulunan hâkimin verdiği
kararın adaletsizliğinden, yahut böylece ortaya çıkması kaçınılmaz olan adaletsiz
bir kararın usûl hükümleriyle önlenebilmesinden söz etmek mümkün değildir.
Aksinin kabulü, usûl hükümlerinin toptan gereksizliği ve inkârı sonucuna götürür.
Öte yandan maddi gerçekliğe ulaşılması da, bazen ispat ve delillere ilişkin sınırlamalar, bazen de dava yahut talebin konusunun niteliği gereği ilgili tarafa yahut talepte bulunana mahkeme sürecinde de tanınan tasarruf yetkisi karşısında, medenî
usûl hukukunun bir amacı olarak kabul edilemez. Buna karşılık, mahkemeye başvuranların nasıl bir süreçle karşılaşacağının önceden bilinmesi ve bunun kural olarak bağlayıcı olması, hak arama sürecinde önemli bir güvence teşkil eden belirliliği
sağlayacak ve olası keyfiliklere engel teşkil edecektir. Bundan dolayıdır ki, medenî
usûl hukukunun en önemli amacının, mahkemenin önüne gelen dava ve talepleri
karara bağlaması sürecinin tâbi olduğu kuralları düzenlemek ve bu yolla belirlilik
sağlamak ve keyfiliğin önüne geçmek olduğu söylenebilir.
Medenî usûl hukukunun amacı nedir?

Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları

Bir dava yahut talebin mahkeme önüne getirilişinden bunun karara bağlanmasına
kadar olan süreç ile verilen kararın kesinleşmesi ve doğurduğu sonuçların düzenlenmesine ilişkin hükümlerin medenî usûl hukukuna ilişkin bulunduğunu söylemek
mümkündür. Bu nitelikteki kurallara öncelikle Anayasada yer verildiğini görmekteyiz. Nitekim Anayasanın yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin 9. madde, hak arama hürriyetine ilişkin 36. madde ve Cumhuriyetin temel organlarından “yargı”nın
düzenlendiği Üçüncü Kısım Üçüncü Bölüm’de yer alan hükümler (m. 138 vd.) aynı
zamanda medenî usûl hukukunun anayasal düzenlemeleri niteliğindedir.
Kanuni düzenlemelerin başında ise 12.01.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (RG., T. 04.02.2011, S. 27836) gelmektedir. 1086 sayılı Hukuk
Usûlü Muhakemeleri Kanununun yerini alarak 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe
giren bu Kanun, medenî yargı alanında ilk derece mahkemelerindeki yargılama
yanında kanun yolu incelemesi bakımından da en temel kanun niteliğindedir. Bunun yanında, bilhassa özel mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen kanunlar (örneğin: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama usûllerine
Dair Kanun; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gibi) ile Türk Medenî Kanunu ve
Türk Ticaret Kanunu gibi temel kanunlarda da, medenî usûl hukukunu ilgilendiren hükümler bulunmaktadır. Keza, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun,
2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu gibi, asıl düzenleme alanı farklı olmakla birlikte medenî usûl hukukunu
ilgilendiren hükümler sevketmiş bulunan pek çok kanun vardır.
Anayasal ve kanuni düzenlemeler yanında özellikle zikredilmesi gereken önemli bir husus, Yargıtay kararlarının medenî usûl hukuku açısından çok büyük bir
önemi haiz olduğudur. Bunlar arasında, sayısı pek de az olmayan içtihadı birleş-

Tasarruf yetkisi: Medenî usûl
hukuku bakımından tasarruf
yetkisi, hak sahibi olan kişinin,
uyuşmazlık konusu olan
hakkını talep edip etmemekte,
dava açıp açmamakta, dava
açmışsa davaya devap edip
etmemekte, karşı taraf ile sulh
olmak veya uzlaşmak suretiyle
ya da hakkından feragat
ederek davayı sonlandırmak
konusunda serbest olması
anlamına gelir.
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tirme kararları önemli bir yer tutmaktadır. Yargıtay Kanununun 45. maddesinin 5.
fıkrası gereğince, içtihadı birleştirme kararları, benzer hukuki konularda Yargıtay
genel kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar.
Yukarıda verilen kanunlara ve merak ettiğiniz diğer mevzuata, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mevzuat Bilgi Sisteminden
(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.
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Özet
1

2

Medenî usûl hukuku kavramını açıklamak
Hukuk kurallarına uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideye karar verme yetkisi, devlet
tarafından, sadece bu amaca hizmet eden bağımsız yargı organlarına bırakılmıştır. Özel hukuk alanında maddi hukuk normları ile düzenlenen hakların ihlal edilmesi veya ihlal edilmesi
tehlikesi ile karşı karşıya kalması durumunda,
uyuşmazlığı çözmekle görevli ve yetkili yargı organlarının hangileri olduğunu, yargı sürecinin
nasıl başlayacağını, yürütüleceğini ve sona ereceğini, yargı kararlarına karşı çıkmak amacıyla
hangi yollara başvuralabileceği ve yargı süresinde tarafların ve mahkemenin hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunu düzenleyen kurallar
bütününe medenî usûl hukuku denilmektedir.
Menfaat, hak, uyuşmazlık, uyuşmazlıkların çözümü ve yargı kavramlarını açıklamak ve ilişkilendirmek
Toplumu oluşturan kişilerin karşılıklı bireysel
menfaatleri sözkonusudur. Bu menfaatlerin hukuk kuralları ile tanınması ve düzenlenmesi ile
menfaatler, hukuk düzeni tarafından korunan
haklara dönüşmektedir. Kişiler arasındaki menfaat dengesinin bozulması durumunda, öncelikle bir anlaşmazlığın doğması, barışçıl yolarla
çözüm bulunamaması durumunda ise anlaşmazlığın uyuşmazlığa dönüşmesi muhtemeldir.
Uyuşmazlıkların giderilmesi ve bozulan sosyal
barışın yeniden sağlanması için, devletin sadece
bu iş için görevlendirmiş olduğu yargı organlarına, başka bir deyişle mahkemelere ihtiyaç duyulmuştur. Mahkemelerin görevi, taraflar arasındaki uyuşmazlığı kanunlarda düzenlenen soyut
maddi hukuk kurallarına uygun olarak, usûl kuralları ile öngörülen usûl ve yöntemler dairesinde çözmek ve uyuşmazlıkları sona erdirmektir.
Bu bağlamda, soyut hukuk hukuk kurallarının
mahkemelerce somut uyuşmazlığın giderilmesi
amacıyla, yargısal usûllere göre somut olaylara
uygulanmasına yargı denilmektedir.

3

Yargı örgütü içinde yer alan yargı kollarını ve adli
yargı kapsamında yer alan ilk derece mahkemelerini, üst derece mahkemelerini ve yüksek mahkemeyi listelemek
Nitelikleri açısından bir bütün teşkil eden dava
ve işlerin bir yargılama usûlüne tabi kılınmasıyla
oluşturulan ve kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerden oluşan bütüne
yargı kolu adı verilmektedir. Türk hukukunda
anayasa yargısı, adlî yargı, idari yargı, hesap yargısı, uyuşmazlık yargısı ve seçim yargısı olmak
üzere altı yargı kolu bulunmaktadır. Medenî usûl
hukukunun doğrudan ilgilendiren adli yargı kolunda üç dereceli bir mahkeme teşkilatı bulunmaktadır. Birinci derece mahkemeleri bir uyuşmazlığı çözmek ve karara bağlamakla görevli ilk
ve asıl mahkemelerdir. İlk derece mahkemeleri
genel mahkemeler ve özel mahkemeler olarak
ikiye ayrılır. Genel mahkemeler asliye hukuk ve
sulh hukuk mahkemesidir. İlk derecede görevli
özel mahkemeler ise, aile mahkemesi, tüketici
mahkemesi, ticaret mahkemesi, iş mahkemesi,
icra mahkemesi, tapu ve kadastro mahkemesi ile
fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesidir. Adli
yargıda ikinci derece mahkemeler, asli görevi ilk
derece mahkemelerince verilen kararların istinaf incelemesini yapmak olan ve üst mahkeme
olarak nitelendirebileceğimiz bölge adliye mahkemeleridir. Üçüncü derecede ise, ilk derece ve
bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların temyiz incelemesini yapmakla görevli
yüksek mahkeme Yargıtaydır.
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4

Medenî usûl hukukunun konusunu, amacını ve
kaynaklarını açıklamak
Medenî usûl hukukunun konusu, bir dava veya
talebin mahkeme önüne getirilişinden karara
bağlanmasına kadar olan sürecin yöntem açısından düzenlenmesine, verilen kararın kesinleşmesi ile doğurduğu sonuçların ortaya konulmasına ilişkin kurallardır. Medenî usûl hukukunun
amacı, mahkeme önüne gelen dava ve taleplerin hukuka uygun ve akılcı bir yöntemle karara bağlanmasıdır. Bu sayede hukuki güvenliğin
ve dolayısıyla sosyal barışından sağlanması asıl
amacın gerçekleşmesine bağlı doğal sonuçlardır.
Usûl hukukunun en önemli amaçlarından biri
de dava ve taleplerin karara bağlanma sürecininin tâbi olduğu kuralları düzenleyerek, yargısal
sürecin işleyişinde belirliliği sağlamak ve keyfiliği önlemektir. Medenî usûl hukukunun kaynaklarını, başta Anayasa olmak üzere, diğer genel ve
özel kanunlarda bulmak mümkündür. Bununla
beraber medenî usûl kurallarını ayrıntılı olarak
düzenleyen kanun, 12.01.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunudur (RG., T.
04.02.2011, S. 27836). Bu kanun, 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun yerine 1
Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yazılı
hukuk kaynaklarının yanı sıra, yargı kararları ve
öğreti görüşleri de medenî usûl hukukunun kaynakları arasında yer almaktadır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki toplumsal düzen kurallarından hangisinin müeyyidesi devletin cebri icra gücü ile desteklenmektedir?
a. Örf ve adet kuralları
b. Din kuralları
c. Ahlak kuralları
d. Görgü kuralları
e. Hukuk kuralları
2. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda ilk derecede görevli olan genel mahkemelerden biridir?
a. Tüketici mahkemesi
b. Asliye hukuk mahkemesi
c. Aile mahkemesi
d. İş mahkemesi
e. İcra mahkemesi
3. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşu Anayasa ile düzenlenen mahkemelerden biri değildir?
a. Yargıtay
b. Danıştay
c. Anayasa Mahkemesi
d. Bölge Adliye Mahkemesi
e. Uyuşmazlık Mahkemesi
4. Anayasaya göre mahkemelerin kuruluşu, görev ve
yetkileri, işleyişi ve yargılama usûlleri aşağıdaki norm
türlerinden hangisi ile düzenlenebilir?
a. Kanun hükmünde kararname
b. Tüzük
c. Kanun
d. Yönetmelik
e. Uluslararası sözleşme
5. Adli yargı kolunda, ilk derece mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı, hukuka aykırı olduğu veya
vakıa tespitlerinin doğru olmadığı gerekçesiyle yapılan
kanun yolu (istinaf) başvurularını incelemekle görevli
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bölge adliye mahkemesi
b. Bölge idare mahkemesi
c. Yargıtay
d. Asliye hukuk mahkemesi
e. Danıştay

6. Bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmemiş nihai kararları, hukuka uygunluk yönünden
denetlemek ve ülkede içtihat birliğini sağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bölge adliye mahkemesi
b. Bölge idare mahkemesi
c. Yargıtay
d. Anayasa mahkemesi
e. Danıştay
7. Aşağıdakilerden hangisi medenî usûl hukukunun
amaçlarından biri değildir?
a. Sosyal barışı sağlamak
b. Uyuşmazlıkların hukuka uygun ve akla uygun
olarak karara bağlanmasını sağlamak
c. Mahkeme önüne gelen dava ve taleplerin karara
bağlanması sürecinin tâbi olduğu kuralları düzenlemek
d. Yargı sürecinde belirliliği sağlamak ve keyfiliğin
önüne geçmek
e. Maddi gerçekliğe ulaşmak
8. Aşağıdakilerden hangisi medenî usûl hukukunda
mahkemeleri bağlayıcı kaynaklardan biri değildir?
a. Yargıtay dairelerinin temyiz talepleri hakkında
verdiği kararlar
b. Anayasa
c. Yargıtay Kanunun 45. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Yargıtay içtihadı birleştirme kararları
d. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usûllerine Dair Kanun
e. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
9. Bir özel kanuna ya da genel bir kanun içindeki özel
bir düzenlemeye dayanılarak kurulan, bakacakları
dava ve işler belirli kişi veya iş gruplarına göre belirlenmiş olan mahkemeler aşağıdakilerden hangisidir?
a. Genel mahkemeler
b. Bölge adliye mahkemeleri
c. Özel mahkemeler
d. Asliye Hukuk mahkemeleri
e. Sulh hukuk mahkemeleri
10. Yargı yetkisine sahip mahkemelerin kuruluş ve örgütlenişi, çalışmalarına ilişkin dış şartların belirlenmesi,
yargılama faaliyetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan kişilerin statüleri ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a. Yargı örgütü
b. Yargı
c. Uyuşmazlık
d. Dava
e. Yargı kolu
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. e

Sıra Sizde 1
Kişiler hukuk düzeni içinde maddi hukuk tarafından
kendilerine tanınan haklara, yetkilere ve yükümlülüklere göre hareket etmekle yükümlüdürler. Hukuk
kurallarına uyulmaması halinde, hakları ihlal edilen
veya ihlal edilme tehlikesi altında olan kişiler, devletin
bağımsız yargı organlarına başvurarak haklarının tespitini ve zorla yerine getirilmesini talep ederler. Kişilerin adli yargı alanındaki dava ve diğer yargısal talepleriyle karşı karşıya kalan devletin mahkeme teşkilatını
düzenleyen, mahkemelerin dava ve diğer bir yargısal
süreci nasıl yürüteceklerini, bu süreç içinde tarafların
ve mahkemenin görev ve yetkilerinin neler olduğunu
gösteren hukuk kurallarının bütününe medenî usûl
hukuku denilmektedir.

2. b
3. d
4. c
5. a
6. c
7. e
8. a
9. c
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargı Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargı Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargı Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargı Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargı Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Medenî Usûl Hukukunun
Amacı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Medenî Usûl Hukukunun
Kaynakları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargı Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargı Örgütü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Kişiler arasında doğan anlaşmazlıkların, öncelikle
ve doğrudan uyuşmazlığın tarafları arasında barışçıl
yollardan çözülmesini beklemek en doğru yöntemdir.
Ancak, taraflarının uzlaşamaması nedeniyle anlaşmazlığın uyuşmazlığa dönüşmesi halinde, kendisini
haklı olarak gören taraflar, doğal olarak bu haklarını
kendileri bizzat güç kullanarak elde etmek yoluna gidecektir. Bu yönteme izin verilmesi halinde, zayıf olan
tarafın müeyyideyi uygulayamaması veya güçlü olanın
ise sübjektif etkilerle aşırıya kaçarak kişiler arasındaki
eşitliği bozucu davranışlarda bulunması, sosyal barışı
ve toplumsal düzeni bozacaktır. Bu nedenle, barışçıl
yollarla taleplerine yanıt bulamayan hak sahiplerinin,
haklarını bizzat elde etmeye çalışmaları (ihkakı hak)
yasaklanmış ve hukuk kurallarının müeyyidelerinden
biri olan cebri icra gücünü kullanma görev ve yetkisi,
sadece bağımsız ve tarafsız yargı organlarına (mahkemelere) bırakılmıştır.
Sıra Sizde 3
Nitelikleri açısından bir bütün teşkil eden dava ve işlerin
ayrı bir yargılama usûlüne tâbi kılınmasıyla oluşturulan ve kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilen
mahkemelerden oluşan bütüne yargı kolu adı verilmektedir.Türk hukukunda altı farklı yargı kolu bulunmaktadır. Bunlar anayasa yargısı, adlî yargı, idari yargı, hesap
yargısı, seçim yargısı ve uyuşmazlık yargısıdır.

1. Ünite - Medenî Usûl Hukukuna Giriş
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 4
Hayır. Anayasanın 142. maddesi gereğince, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama
usûlleri kanunla düzenlenir. Buna göre, yargı işlevini
yerine getirecek olan ilk derece, üst derece ve yüksek
mahkemelerin kuruluşunun kanunla düzenlenmesi
yeterli olup, ayrıca anayasal bir düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. Bununla beraber, her bir yargı kolunda en üst yargı merci olarak görevli olan yüksek mahkemeler (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay vb.)
Anayasada düzenlenmiştir.
Sıra Sizde 5
Adli yargı kolunda ilk derecede görev yapan genel mahkemeler, asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesidir. İlk derecede görev yapan özel mahkemeler ise,
ticaret mahkemesi, aile mahkemesi, iş mahkemesi, tüketici mahkemesi, icra mahkemesi, fikri ve sınai haklar
hukuk mahkemesi ve kadastro mahkemesidir.
Sıra Sizde 6
Medenî usûl hukukunun amacı, mahkeme önüne gelen
dava ve taleplerin hukuka uygun ve akılcı bir yöntemle
karara bağlanması, başka bir deyişle uyuşmazlıkların
çözülmesidir. Bu sayede sağlanan hukuki güvenlik ve
barış ile bunların hizmet ettiği sosyal barış ise ikincil
amaçlar, daha doğrusu dolaylı sonuçlardır.

Alangoya, Y., Yıldırım, K., Deren Yıldırım, N. (2009).
Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul.
Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz E. (2010). Medenî Usûl
Hukuku Ders Kitabı, Ankara.
Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2010). Medenî
Usûl Hukuku, Ankara.
Postacıoğlu, İlhan E. (1975). Medenî Usûl Hukuku
Dersleri, İstanbul.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yargılamanın hukuki niteliğini ve sujelerini açıklayabilecek,
Mahkemelerin bağımsızlığı kavramını açıklayabilecek,
Hâkimlik teminatının önemini ve bunun sağlanması için alınan tedbirleri açıklayabilecek,
Hâkimin tarafsızlığı kavramını, tarafsızlığa zarar verebilecek durumları ve
bunların önlenmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanununda alınan tedbirleri
açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Usûl hukuku ilişkisi
Hâkim
Zabıt katibi
Yazı işleri görevlileri
Hukuk devleti
Mahkemelerin bağımsızlığı
Teftiş Kurulu

•
•
•
•
•
•
•

Adil yargılanma hakkı
Hâkimlik teminatı
Hâkimlerin tarafsızlığı
Hâkimin yasaklılığı
Hâkimin reddi
Ret talebinin geri çevrilmesi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu

İçindekiler
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Yargıda İnsan Kaynağı,
Mahkemelerin Bağımsızlığı
ve Tarafsızlığı

• YARGILAMA FAALİYETİNİN NİTELİĞİ VE
SUJELERİ
• MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI
• HÂKİMLİK TEMİNATI
• HÂKİMLERİN TARAFSIZLIĞI

Yargıda İnsan Kaynağı,
Mahkemelerin Bağımsızlığı
ve Tarafsızlığı
YARGILAMA FAALİYETİNİN NİTELİĞİ VE SÜJELERİ
Yargılama Faaliyetinin Niteliği

Dava veya talep yoluyla bir başvurunun öngörülen usûl çerçevesinde mahkemeye
sunulmasıyla birlikte, davanın tarafları (talepte bulunan ve - duruma göre - kendisine karşı bir talep ileri sürülen kişi) ile mahkeme arasında bir usûlî ilişki (usûl hukuku ilişkisi) ortaya çıkar. Bu usûlî ilişkinin süjeleri davanın (veya talebin) tarafları
ile mahkemedir. Diğer bir ifadeyle, dava açılmasıyla birlikte taraflarında davacı,
davalı ve mahkemenin yer aldığı üçlü bir usûl hukuku ilişkisi ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu bu ilişkinin temelinde her ne kadar (ve kural olarak) bir maddî hukuk ilişkisi yer alsa da, ondan bağımsızdır. Bu bağımsızlık, usûlî ilişkinin konusu
kadar, tâbi olduğu kurallar ve ilişkinin süjeleri açısından da geçerlidir. Usûlî ilişkinin konusunu usûlî talebin karara bağlanması oluşturmakta, usûlî ilişkinin tâbi
olduğu kuralları ise usûl hukuku hükümleri belirlemektedir. Usûlî talebin karara
bağlanması süreci, usûl hükümleri çerçevesinde yapılan usûl işlemleri aracılığıyla
yürütülmektedir. Söz konusu usûl işlemlerinin bir kısmı mahkemece, bir kısmı ise
davanın taraflarınca (yahut talepte bulunan kişi ve talebin muhatabınca) yapılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, temelinde yer alan hukukî ilişkiden farklı olarak, usûl hukuku ilişkisinde ayrı bir süje daha bulunmaktadır; bu, mahkeme adına hâkimdir.

Yargılama Faaliyetinin Süjeleri

Yargılama faaliyetinde taraf sıfatıyla yer alan kişilerin durumu ile onların iradî
temsilini (davaya vekâlet konusunu) ayrı bir başlıkta ele almaktayız. Burada sadece söz konusu faaliyeti mahkeme adına yürüten kişiler ele alınmaktadır. Bu çerçevede özellikle üzerinde durulması gereken üç kişi vardır. Bunlar: hâkimler, zabıt
kâtipleri ve diğer yazı işleri görevlileridir. Cumhuriyet savcılarının kamu düzenini
ilgilendiren bazı hallerde açık bir kanun hükmü gereğince hukuk davası açmaları
dışında, medenî usûl hukuku açısından herhangi bir görevleri bulunmadığından,
onlara ayrıca değinilmemektedir.

Hâkimler
Türk milleti adına yargı yetkisini kullanmak üzere kurulan mahkemeler, personel
itibariyle üç unsurdan oluşan bir bütündür. Bunlar arasında yargı yetkisini fiilen
kullanan hâkimdir. Zabıt kâtibi ile yazı işlerinde görev yapan diğer kişilerin işlev-
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leri doğrudan yargı yetkisinin kullanılması niteliğinde olmayıp, yargısal faaliyetin
bir düzen içinde yürütülmesini sağlamak üzere, hâkime destek olmaya yöneliktir.
Anayasanın 140. maddesi gereğince, hâkimlik (ve savcılık görevleri) meslekten
hâkimler eliyle yürütür. Hâkimlerin (ve savcıların) nitelikleri, atanmaları, hakları
ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması
açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek
içi eğitimleri ile diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı
esaslarına göre kanunla düzenlenir.
Anayasanın gerek sözü edilen bu (m. 140) ve gerekse diğer ilgili hükümleri
(özellikle m. 138 ve m. 139) dikkate alındığında, başka hiçbir kamu görevlisinin
Anayasa tarafından böyle geniş bir düzenlemeye mazhar olmadığı fark edilir.
Bunun sebebi, hâkimlerin, Devletin haiz olduğu egemenlik kuvvetinin bir yanPozitif hukuk: Pozitif hukuk, sıması niteliğindeki yargı yetkisini Türk milleti adına, tek başına ve gerektiğinbelirli bir toplumda (devlette) de Devlete (Devletin diğer organları niteliğindeki yasama ve yürütmeye) karşı
ve belirli bir zaman içinde
yürürlüğe giren ve yürürlükte da kullanmalarıdır. Keza, başka hiçbir kamu görevlisi için söz konusu olmayan
bulunan hukuk kurallarının
“(Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak) vicdani kanaatlerine göre” hübütününü ifade eder.
küm verme, görevlerinin gereği gibi ifasının kaçınılmaz bir şartı olduğundan,
Pozitif hukukun kapsamına
yürürlükteki anayasa, kanun, hâkimlere tanınmıştır. Bu yön, vicdani kanaatin oluşumuna etki eden faktörler
tüzük gibi yazılı hukuk
de dikkate alındığında, “insan” olarak hâkimlere ve icra ettiği hâkimlik mesleğikuralların yanısıra, uyulması
ne özel bir önem verilmesini gerekli kılar. Bu çerçevede, hâkimlerin hukukî bilgi
zorunlu örf ve adet kuralları
da girer.
(pozitif hukuk bilgisi yanında bilgiye ulaşma ile bilgiyi kullanma ve doğru şekilde uygulama anlamında metodoloji) açısından yeterlilikleri kadar diğer alanlara
Metodoloji: Yöntembilimi
olarak da adlandırılan
ilişkin bilgi birikiminin (genel kültürünün), değer yargılarının, kişilik yapısının,
metodoloji, belirli bir alanda
sosyal ilişkilerinin ve ruh hâlinin de vereceği karara etkili olabileceği dikkate
çalışan kişilerin, o alana
ait bilgileri doğru şekilde
alınır. Bundan dolayıdır ki, bir taraftan hâkimlerin mesleğe alınışı ve meslekkullanması ve uygulaması için
te genel olarak denetimleri (mesleğe ilişkin mevzuat hükümleriyle) özel şekilde
bilmesi gereken metodların
bütününü ifade eder.
düzenlenirken, diğer taraftan, hâkimlerin verdikleri her bir somut kararın hukuka (ve duruma göre maddi vakıalara) uygunluk açısından bir üst mahkemede
kanun yolu denetimine tâbi tutulması esası (usûl hukukuna ilişkin mevzuat hükümleriyle) benimsenmiştir.
Meslekten hâkimler:
Meslekten hâkimler, hâkimlik
mesleği dışında başka bir
işle uğraşmayan, aslen ve
sadece hâkimlik görevi
yapan hukukçulardır. Bazı
ülke sistemlerinde halen
var olan ve bir dönem
Türkiye’de de uygulanmış
olan diğer bir sistemde
ise, bazı mahkemelerde
hâkimlik mesleğinden
olmayan kişiler de hâkim
yapabilmektedirler. Örneğin,
geçmişte Türk hukukunda, iş
mahkemelerinde meslekten
hâkim yanında, işçi ve işveren
örgütlerinin temsilcileri hâkim
olarak görev yapmışlardır.
Ancak, bu sistem daha sonra
yürürlükten kaldırılmıştır.

1
Adli yargı adalet
komisyonu: 5235 sayılı
Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş,
Görev ve Yetkileri Hakkında
Kanun’un 23. maddesine göre,
ağır ceza mahkemelerinin
bulunduğu yargı çevresinde
görev yapmak üzere bir adlî
yargı ilk derece mahkemesi
adalet komisyonu kurulur.
Bu komisyonun kuruluş şekli,
görev ve yetkileri hakkında
24.2.1983 tarihli ve 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 113 ilâ 115 inci
maddeleri uygulanır. Buna

Anayasaya göre, hâkim ve savcıların mesleki ve diğer özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması şartının aranmasının sebebi nedir?
Adlî ve idarî yargıda hâkimlik mesleğini düzenleyen temel kanun, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanunudur. Bu Kanuna göre, mesleğe giriş için (Kanunun
39. maddesiyle getirilen istisna dışında) önce adaylık dönemine kabul gereklidir
(2802 s. lı K. m. 7/I). Adaylığa kabul için aranan koşullar, aynı Kanunun 8. maddesinde sıralanmıştır. Söz konusu koşulları karşılayanlar, katıldıkları yazılı ve sözlü
(mülakat) sınavda başarılı bulunmaları halinde hâkim (ve savcı) adayı statüsünü
kazanırlar ve bu dönemde meslek öncesi eğitime tâbi tutulurlar. Bu statü devam
ettiği sürece (kural olarak iki yıl), adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tâbi olup, hâkim sıfatını kazanmazlar ve hâkimlere özgü güvencelerden yararlanamazlar (2802 s.lı K. m. 7/III). Adaylık devresinde sürdürülen meslek öncesi eğitim
sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olup meslek açısından engel hâli bulunmayanlar, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilerek hâkim statüsü
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kazanırlar ve bu statüye Anayasa ve kanunlarla (görev gereği) tanınmış olan hak göre, adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonu,
ve güvencelerden yararlanırlar.
kural olarak, ağır ceza

Zabıt Katibi
Yazı işleri personeli arasında yer alıp adlî yargı adalet komisyonlarınca (2802 s.lı
K. m. 113 vd.) belli bir mahkemede zabıt kâtibi olarak görevlendirilen kişiler,
görevlendirildikleri mahkemede hâkimin emri ve gözetimi altında çalışırlar. Bu
kişilerin en önemli görevi, mahkemede ve mahkeme dışında hâkim huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde hazır bulunmak (HMK m. 157/I); tahkikat ve yargılama
işlemlerinin icrasıyla iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını hâkimin
dikte ettirmesiyle tutanağa geçirmek (HMK m. 154/I) ile yargılamadan evvel ve
gerektiği hâllerde dava dosyasını incelemek için hâkime vermek ve zamanında
eksiksiz olarak almaktır (HMK m. 162). Zabıt kâtibi için, bunlar dışında da, kanunlarla verilmiş pek çok görev vardır. Yargılama faaliyetine olan bu yakın yasal
konumu sebebiyle, zabıt kâtiplerinin, hâkim huzurunda yapılan işlemlerin resmî
tanığı durumunda olduğu söylenebilir. Bu önemli işlev ve konumlarından dolayı,
zabıt kâtiplerinin de, hâkimlere ilişkin yasaklılık ve ret sebeplerine dayanılarak
reddedilebilmeleri öngörülmüştür (HMK m. 45).
Davaya bakan mahkemede görevli zabıt katibinin taraflardan birinin nişanlısı olması durumunda, diğer tarafın başvurabileceği bir yol var mıdır?

Yazı İşleri Görevlileri
Yargılama faaliyetiyle ilgili kayıt, dosya tutma, yazışma, arşiv ve benzeri daha pek
çok işin yerine getirilmesi gerekir. Bu işlerin tamamı, yazı işleri müdürünün sorumluluğu altında, diğer yardımcı personel (mahkeme yazı işleri memurları) tarafından
yapılır. Yazı işleri müdürleri, ayrı bir noterlik kurulmamış olan yerlerde geçici yetkili noter yardımcılığı (Noterlik K. m. 32) ile ayrı bir icra - iflâs dairesi kurulmamış
olan yerlerde icra ve iflâs müdürlüğü görevlerini de ifa ederler (İİK m. 1/III).

MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI

Anayasanın 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verilen “hukuk
devleti” ilkesinin gerçekleşmesi açısından en önemli koşullardan birisi, kuvvetler
ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığından söz edebilmek için, yasama, yürütme ve yargı
yetkilerinin farklı ellerde toplanmış olması yetmez, ayrıca bu yetkileri kullanan
organların birbirinden bağımsız olmaları da gerekir.
Anayasa, mahkemelerin bağımsızlığına özel bir önem vermiştir. Bunun en belirgin göstergesi, yargı yetkisinin kimin tarafından kullanılacağını düzenlerken
açıkça “bağımsız” mahkemelerden söz etmesine karşılık (AY m. 9), yasama yetkisi
açısından “devredilmezliğe” (AY m. 7), yürütme yetkisi açısından ise “Anayasa ve
kanunlara uygun olarak kullanılmasına” (AY m. 8) vurgu yapmasıdır. Bunun başlıca sebebi, niteliği gereği ve tarihsel süreçte pek çok örneğinde rastlandığı üzere,
yürütmenin ve yasamanın yargıya müdahale konusunda daha elverişli konumda bulunması, yasama yetkisini de kullanmaya kalkışması ve hukuk kurallarını
uygularken (yürütürken) o hukuk kuralının çerçevesi dışına çıkmak hususunda
istekli olabilmesidir.
Öte yandan, koyduğu hukuk kurallarıyla (usûlüne uygun olarak değiştirilmedikleri yahut kaldırılmadıkları sürece) bunları koyanların da bağlılığı ve hukuk
kurallarını yürütmekle görevlendirilen organların bu faaliyetleri esnasında hu-

mahkemelerinin bulunduğu
yerlerde bu mahkemenin
başkanı ile bir asıl ve bir yedek
üyesi Hâkimler ve Savcılar
Kurulunca belirlenecek
hâkimler ve o yer Cumhuriyet
savcısından oluşur. Komisyon,
kendi yetki alanı içindeki
adli yargı personelinin
atanmaları, nakilleri,
geçici görevlendirilmeleri
gibi işlemleri ve kanunla
verilen diğer işleri yapmakla
görevlidir.
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kuka uygun davranma zorunlulukları anlamındaki “hukukun üstünlüğü” ilkesi
de hukuk devleti olmanın çok önemli bir koşuludur. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı etkin bir biçimde denetlenmedikçe ve bu denetim, endişe edilen ihlâli
gerçekleştirmesi potansiyeli bulunanlar (yasama ve yürütme) dışında bir ele verilmedikçe, ilkenin mevcudiyeti salt normatif bir düzenlemeden ibaret kalabilir. O
halde, hukukun üstünlüğü ilkesine uygulamada da riayet edilmesinin güvence altına alınabilmesi için, gerekli olan denetimin yapılmasının onlardan bağımsız bir
organ olan bağımsız mahkemelere bırakılması gerekir. Dolayısıyla, hukuk devleti
olabilmek için kuvvetler ayrılığı yanında, mahkemelerin bağımsızlığı ile yasama
ve yürütmenin işlemlerinin yargısal denetimi kaçınılmazdır. Denetimi yapan organın denetlenen organdan bağımsızlığı ise eşyanın doğası gereğidir.

3

Anayasada düzenlenen “mahkemelerin (hâkimlerin) bağımsızlığı”, “hukukun üstünlüğü” ve “hukuk devleti” ilkeleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bu derece önemli olan bağımsızlık, Anayasanın 9. maddesindeki vurguyla
bırakılmamış, 138. maddede “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlığı altında özel
olarak düzenlenmiş; ayrıca, hâkimlik ve savcılık mesleğini düzenleyen 140. maddenin ikinci fıkrasında da, hâkimlerin, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa edecekleri belirtilmiştir.
Mahkemelerin bağımsızlığını teknik anlamda hâkimlerin bağımsızlığı olarak
anlamak gerekir. Zira, hâkim, mahkeme teşkilatı içinde yer alan ve teknik anlamda
hükmü verecek olan kişidir. Nitekim, her ne kadar Anayasanın 138. maddesinin
başlığı “Mahkemelerin bağımsızlığı” ise de, madde metninin hemen birinci fıkrasında “Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar” ifadesine yer vermiştir. Bu bağlamda, sözü edilen ifadenin dile getirdiği bir başka husus ise, bağımsızlığın görev gereği ve bununla sınırlı olduğudur. Diğer bir ifadeyle, bağımsızlık, hâkimlerin şahsına
tanınmış genel bir imtiyaz değil, yargı yetkisinin gereği gibi kullanılabilmesinin bir
koşulunu teşkil etmesi dikkate alınarak, görevle sınırlı olarak tanınmış bir statüdür.
Bundan dolayıdır ki, hâkimin hâkimlik görevini yerine getirirken (yargı yetkisini
kullanırken) bu statüden yararlanması onun isteğine bırakılmamış olup, bağımsızlığın gereğine uygun davranmak onun için aynı zamanda bir ödevdir.
Bağımsızlığın kapsamı, esas itibariyle Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun
olarak vicdani kanaate göre hüküm vermektir (AY m. 138, I). Ancak, bu anlamda
bağımsızlığın fiilen gerçekleştirilebilmesini sağlayabilmek için, sözü edilen 138 ve
140. maddelerde aşağıdaki düzenlemeler de yer almaktadır:
• Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez,
tavsiye ve telkinde bulunamaz (AY m. 138, II),
• Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde, yargı yetkisinin
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir
açıklamada bulunulamaz (AY m. 138, III),
• Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez (AY m. 138, IV)
• Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka resmî ve özel hiçbir görev alamazlar (AY m. 140, V).
Hâkimlerin bağımsızlıklarının tam olarak sağlanabilmesi için, yukarıda sözü
edilen düzenlemelerin yeterli olmadığı açıktır. Bunlara ilâve olarak, özellikle mesle-
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ğin idarî açıdan da bağımsızlığı ihlâl etmeyen bir şekilde yönetilmesi; bu çerçevede
özellikle yürütme organından bağımsız bir organizasyona ve işleyişe sahip olması
gerekir. Bu anlamda, mesleğe kabul, tayin, terfi, denetim ve disiplin işlerinin bağımsız bir organ tarafından yerine getirilmesi kaçınılmazdır. Söz konusu organ, Anayasanın 159. maddesinde düzenlenmiş olan Hâkimler ve Savcılar Kuruludur. Anılan
maddenin birinci fıkrasına göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Kurul, adlî ve
idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki
verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun
görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı
çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca Anayasa ve
kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir (AY m. 159, VIII).
Hâkimlerin bağımsızlığına ilişkin yukarıda anayasal düzenlemeler çerçevesinde sözü edilen hususlar, pozitif hukukumuzda ayrıca kanuni düzenlemeler
olarak da yer almıştır. Bu bağlamda özellikle anılması gereken kanunlardan birincisi 24.02.1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, ikincisi ise
11.12.2010 tarih ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunudur.

HÂKİMLİK TEMİNATI

Hâkimlere görevleri gereği tanınan bağımsızlığın tam olarak kullanılabilmesi,
bunun bazı güvencelerle korunmuş olmasına bağlıdır. Söz konusu güvenceler olmaksızın hâkimin vicdanî kanaatinin baskı altına alınması mümkündür. Bundan
dolayıdır ki, Anayasanın, mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138. maddesini takip eden 139 ve 140. maddelerinde, bağımsızlığı güvence altına almaya yönelik bazı hususlara yer verilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, bunlar, daha ziyade
tarihsel süreçte yaşanmış bir kısım olumsuz olaylar dikkate alınarak getirilmiş
bulunan önlemlerdir. Söz konusu güvenceleri şöylece sıralamak mümkündür:
• Hâkimler (ve savcılar) azlolunamazlar (AY m. 139, I).
• Hâkimler (ve savcılar), kendileri istemedikçe, Anayasada belirtilen yaştan
önce emekliye sevkedilemezler (AY m. 139, I). Bu yaş, Anayasanın 140.
maddesinin 4. fıkrasında altmışbeş olarak belirlenmiştir.
• Hâkimler (ve savcılar), bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar (AY m. 139, I).
• Mesleğe kabul, tayin, terfi, denetim, disiplin ve meslekten çıkarma işleri
bağımsız bir organ olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yerine getirilir. (AY m. 159, VIII).
• Hâkimlerin (ve savcıların) nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık
ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici
veya sürekli olarak değiştirilmesi, disiplin işlemleri, meslekten çıkarmayı
gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri, meslek içi eğitimleri gibi, mesleğin yürütülmesiyle ilgili bütün hususlar ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir (AY m.
140, III).
Sayılan bu anayasal güvenceler aynı zamanda kanunlarda da yer bulmuştur. Bu
çerçevede en önemli yasal düzenlemeler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunudur.
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Belirtmek gerekir ki, hâkimlerin coğrafi teminatları yoktur. 1961 Anayasası ile
getirilen bu teminat, Ülke şartları ve sosyal gerçekliğinden kaynaklanan sebeplerle, daha sonra kaldırılmıştır.
Hâkimlerin ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere
(hâkimler için idarî nitelikli genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleyen, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini,
hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını teftiş mekanizması aracılığıyla araştıran Kurul (Teftiş Kurulu), Anayasanın 144 ve 159. maddelerinde 5982 sayılı Kanunla (12.9.2010) yapılan değişiklikten sonra, Hâkimler ve
Savcılar Kurulu bünyesinde yapılandırılmıştır (6087 s.lı K. m.14).
Hâkimlerin mâli haklarının en önemlilerinden birisi olan aylıkları (maaşları),
2802 sayılı Kanunda 2006 yılında yapılan değişiklikle, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık müsteşarına mâli haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan
her türlü ödemeler toplamının brüt tutarı kıstas alınmak suretiyle düzenlenmiştir
(2802 s.lı K. m. 102, m. 103).
Hâkimler (ve savcılar) idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar
(AY m. 140, VI). Sadece idarî görevleri yönünden olsa bile, Adalet Bakanlığına
bağlı olmanın hâkimlerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı açısından yerinde olmadığı söylenebilir.

HÂKİMLERİN TARAFSIZLIĞI

Anayasanın 138. maddesi, hâkimleri, daha ziyade yürütme ve yasama kuvvetleri
karşısında bağımsız kılmaya yönelmiş bir düzenleme olup, genel anlamda statüye ilişkindir. Ancak, bağımsızlık geniş anlamda değerlendirildiğinde, hâkimin
taraflardan bağımsızlığını da içerir. Diğer bir ifadeyle, hâkimin Anayasaya, hukuka ve kanunlara uygun olarak vicdani kanaatine göre karar verebilmesi için,
kendisiyle, önüne gelen somut uyuşmazlığın tarafları arasında “bağımlılık” yaratacak bir yakınlığın yahut ilişkinin bulunmaması gerekir. Dolayısıyla, bağımsızlığa ilişkin düzenlemeler, aynı zamanda tarafsızlığın da anayasal dayanaklarını oluşturur. Öte yandan, Anayasanın 36. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen
“âdil yargılanma hakkı”nın bir unsurunun “tarafsız” mahkeme önünde yargılanma olduğu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla, tarafsızlığın, yargısal temel haklar cümlesinden anayasal
bir ilke olduğu söylenebilir.
Dar anlamda bağımsızlığın (AY m. 138) statüye tanınmış olmasına karşılık,
tarafsızlık, hâkimin önüne gelen somut uyuşmazlığın taraflarına izafeten değerlendirilmesi gereken bir husustur. Diğer bir ifadeyle, bütün anayasal güvencelerle
donanmış bir hâkim statü olarak bağımsızdır; ancak, önüne gelen somut uyuşmazlığın taraflarından birisi ile kendisi arasında akrabalık, düşmanlık yahut bir
çıkar ilişkisi mevcutsa, o, bu davada tarafsız kalamayabilir. Dolayısıyla, dar anlamda bağımsızlığın genel olarak statü açısından değerlendirilmesi gerekirken,
tarafsızlık, bakılmakta olan her bir somut davanın tarafları bakımından dikkate
alınacak olan bir husustur.
Hâkimlerin bağımsızlığı ile tarafsızlığı arasındaki ilişki nedir?

4

Hâkimlerin tarafsızlığı (taraflardan bağımsızlığı), hâkimlik mesleğiyle ilgili temel kanunlarda değil, yargılama usûlüne ilişkin kanunlarda düzenlenmiştir. Bundan dolayıdır ki, ceza yargılaması için Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK m.
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22- m. 31), idarî yargı için (Hukuk Muhakemeleri Kanununa atıfla) İdari yargılama Usûlü Kanununda (İYUK m. 31) ve medenî yargı için Hukuk Muhakemeleri
Kanununda (HMK m. 34 - m. 44) bu hususta (birbirlerinden çok farklı olmasalar
da) ayrı ayrı düzenlemeler mevcuttur.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, medenî yargı açısından hâkimlerin tarafsızlığını
sağlamaya yönelik iki ayrı müesseseye yer vermektedir. Bunlardan birincisi hâkimin
yasaklılığı, ikincisi ise hâkimin reddidir. Kanunun yaptığı bu ayırım esas alınmak
suretiyle her iki müesseseyi ayrı başlıklar altında ele almak daha uygun olacaktır.

Hâkimin (Davaya Bakmaktan) Yasaklılığı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, bazı durumlarda hâkimin tarafsız kalamayacağını varsayarak, bunlardan birisinin mevcudiyetini, davaya bakan hâkim için yasaklılık sebebi yapmıştır. Kanun koyucunun değerlendirmesine göre, söz konusu
durumlarda, davaya bakan hâkim ile somut uyuşmazlığın tarafları arasında öyle
sıkı ve yakın bağlılık vardır ki, artık böyle bir durumda hâkimin tarafsız kalması
düşünülemeyeceğinden, onun bu davaya bakmaması gerekir.

Yasaklılık Sebepleri
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 34. maddesinde, hâkimin davaya bakmaktan
yasaklılığı sebepleri yedi bent halinde sayılmıştır. Buna göre, aşağıdaki hâllerde
hâkim davaya bakamaz, talep edilmese bile çekilmek zorundadır:
• Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu
davada,
• Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin davasında,
• Kendisi ve eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında,
• Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında,
• Üçüncü derece de dahil olmak üzere, kan veya kendisini oluşturan evlilik
bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında,
• Nişanlısının davasında,
• İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada.
Kanunda yasaklılık sebebi olarak öngörülen hâller yukarıda sayılanlardan ibaret (tahdidî) olup, bunlar örnekleme yoluyla genişletilemez.
Yasaklılığın Dikkate Alınması, İleri Sürülmesi ve Sonuçları
Yasaklılık sebeplerinden birisinin mevcut olması durumunda hâkim, talep olmasa
dahi, bunu resen (görevi gereği kendiliğinden) gözeterek çekinme kararı vermek
zorundadır (HMK m. 34, I). Taraflar da, yargılamanın her aşamasında, hâkim için
bir yasaklılık sebebi bulunduğunu ileri sürerek hâkimden çekinme kararı vermesini isteyebilirler. Yasaklılık sebebi bulunmasına rağmen davanın her iki tarafı,
hâkimin davaya devam etmesi hususunda anlaşsalar bile, böyle bir anlaşma geçerli olmaz; hâkim, buna rağmen çekinme kararı vermek zorundadır.
Çekinme kararını, hakkında yasaklılık sebebi bulunan hâkimin bizatihi kendisi verir. Bu karara karşı üst mahkemeye başvurulabilir (HMK m. 35, I). Çekinme kararının ilk derece mahkemesi hâkimince verildiği hallerde, başvuru üzerine
bölge adliye mahkemesinin vereceği karar kesindir (HMK m. 35, II).
Hakkında yasaklılık sebebi bulunan hâkimin huzuruyla yapılan bütün işlemler, üst mahkemenin kararıyla iptal olunabilir; hüküm ve kararlar ise herhâlde
iptal olunur (HMK m. 35, I).

Üstsoy-altsoy hısımlığı:
Üstsoy-Altsoy hısımlığı kan
hısımlığının bir türü olup,
birbirinin soyundan gelen
kişiler arasındaki hısımlıktır.
Bu çeşit kan hısımlığının sınırı
olmadığından, aşağı ve yukarı
doğru sınırsız olarak devam
eder. Dede, büyükbaba,
baba, çocuk ve torun arasında
altsoy-üstsoy kan hısımlığı
vardır.
Kayın hısımlığı: Kayın
hısımlığı, evlenme akdi ile
doğan hısımlık türüdür.
Eşlerden biri ile diğer eşin
kan hısımları, aynı tür ve
dereceden kayın hısımları
olurlar. Buna karşılık kan
hısımlığı ise, kan bağına
dayanan hısımlıktır.
Kayyım: Kayyım, Türk Medenî
Kanununa göre geniş anlamda
vesayet organlarından biri
olup, bir işin görülmesi veya
bir malın idaresi için atanır.
Kayyımlık, temsil kayyımlığı
ve yönetim kayyımlığı
olarak ikiye ayrılır. Kayyım
belirli bir işin görülmesi için
atanırsa temsil kayyımlığı,
bir malvarlığını, işletmeyi
veya şirketi yönetmek için
atanırsa yönetim kayyımlığı
sözkonusudur.
Bölge adliye mahkemesi:
Bölge adliye mahkemesi,
adli yargı ilk derece
mahkemelerinin nihai
kararlarına karşı yapılan
istinaf başvurularını hem
hukuka uygunluk hem de
vakıa tespitlerinin doğru
olup olmadığı bakımından
incelemekle görevli ikinci
derece mahkemeleridir.
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Mutlak bozma sebebi:
Hukuk Muhakemeleri
Kanununa göre, karara etki
eden yargılama hatası veya
eksikliklerinin bulunması
halinde, temyiz incelemesini
yapan Yargıtay, ilk derece veya
bölge adliye mahkemesinin
kararını bozar (HMK m. 371).
Yargılama (usûl) hatalarının
kararı etkileyip etkilemediğini
tespit etmek her zaman
kolay olmadığından, bazı
yargılama hataları, kararı
etkileyip etkilemediğinin
araştırılmasına gerek
olmaksızın, mutlak bozma
sebebi olarak kabul edilmiştir.
Örneğin, dava şartlarının
bulunmaması veya tarafın
dayandığı delilin kanuni bir
sebep olmaksızın reddedilmesi
halinde (HMK m. 371, I, b ve
c), Yargıtay mutlaka bozma
kararı vermelidir.

Hâkim hakkında bir yasaklılık sebebi bulunduğu, taraflarca kanun yolları aşamasında da ileri sürülebilir. Keza, kanun yolu incelemesini yapan hâkimler de,
inceledikleri kararın, hakkında yasaklılık sebebi bulunan bir hâkim tarafından
verilmiş olduğunu tespit ederlerse bunu resen gözetirler. Yasaklılık bir mutlak
bozma sebebidir. Hatta, hükmün, hakkında yasaklılık sebebi olan bir hâkim tarafından verilmiş bulunması aynı zamanda bir yargılamanın yenilenmesi nedeni
teşkil eder (HMK m. 375, I, b). Bununla birlikte, hakkında yasaklılık sebebi bulunan hâkim tarafından verilmiş olan bir hükmün iptali, kendisine karşı süresi
içinde ve usûlüne uygun olarak kanun yollarına gidilmek suretiyle sağlanmazsa,
bu hüküm artık geçerli olur.

Yargılamanın yenilenmesi:
Somut uyuşmazlık hakkında
yargılama yapan hâkim,
yanlış (hatalı) karar vermiş ve
bu karar süresi içinde kanun
yoluna başvurulmadığından
veya istinaf ve temyiz
gibi olağan kanun yolu
incelemelerinden geçerek
kesinleşmişse, sözkonusu
hataların ve eksikliklerin
ağır olması halinde,
mahkemenin kararına karşı
yargılamanın yenilenmesi
yoluna başvurulabilir. Böylece,
kesinleşmiş bir mahkeme
kararının kaldırılması (iptal
edilmesi) ve değiştirilmesi
mümkündür.
Hakem: Taraflar üzerinde
serbestçe tasarruf
edebilecekleri özel hukuk
uyuşmazlıklarını, devlet
yargısı dışında, tahkim yoluyla
çözmeyi tercih edebilirler.
Tahkim anlaşması uyarınca,
uyuşmazlığı çözmek amacıyla
görevlendirilen kişilere hakem
denir.
Yansoy kan hısımlığı:
Yansoy kan hısımlığı, ortak
bir soydan gelenler arasındaki
hısımlıktır. Bu tür hısımlık
hem ana hem de baba
tarafından sözkonusu olur.
Kardeşler arasındaki; amca,
teyze, hala ve dayıyla yeğenler
arasındaki ve kardeş çocukları
ve torunları arasındaki hısımlık
yansoy kan hısımlığıdır.

Hâkimin Reddi
Ret Sebebi
Hâkim ile bakmakta olduğu davanın taraflarından birisi arasındaki ilişki yasaklılık
sebeplerinde olduğu derecede bir yakınlık ya da bağlılık olmasa bile, bu ilişki karşısında hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmesi mümkünse, taraflardan biri hâkimi
reddedebilir ve hâkim de bizzat çekilebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, yasaklılık sebeplerini tek tek saymış; bunlar ölçüsünde güçlü ve yoğun bir düzeyde olmasa
bile, eğer bir durum, hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirir derecede
önemli bir sebep olarak nitelendirilebiliyorsa, bunu ret sebebi kabul etmiştir (HMK
m. 36, I). Dolayısıyla, gerçekte tek ve genel bir ret sebebi vardır; bu, “hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektiren önemli bir durumun mevcut olması”dır. Bununla birlikte, Kanun, bazı örnekleri sıralayarak, onlardan birisinin somut davada
varlığı halinde, hâkimin reddi sebebinin (hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektiren önemli sebebin) gerçekleşmiş sayılacağını belirtmiştir. Hâkim hakkında ret sebebinin varlığının kabul edildiği hâller şunlardır (HMK m. 36):
• Davada iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş,
• Davada iki taraftan birine veya üçüncü kişiye, kanunen gerekmediği hâlde,
görüşünü açıklamış olması,
• Davada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması,
• Davanın, dördüncü derece de dahil yansoy hısımlarına ait olması,
• Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık
bulunması.
Ret sebebinin yasaklılık sebeplerinden en önemli farkı, yasaklılık sebeplerinin
hâkimin tarafsız kalamayacağının kabulü açısından mutlak olmasıdır. Diğer bir
ifadeyle, yasaklılık sebeplerinden birinin mevcudiyeti karşısında hâkimin tarafsız
kalamayacağı kesin gözüyle bakılmaktadır. Buna karşılık, bir durumun ret sebebi olabilmesi için, onun somut olayda hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmesini haklı kılması gerekir. Böyle bir şüphenin gerçekçi olup olmadığını öncelikle
dikkate alması gerekenler davanın tarafları ve hâkimdir. Şöyle ki, somut bağlantı
yahut ilişkiyi eğer taraflar veya hâkim tarafsızlıktan şüphe edilmesini gerektiren
önemli durum olarak nitelendirirlerse, hâkimin reddini talep edeceklerdir. Aksi
takdirde, somut bağlantı yahut ilişkinin mutlak (kesin) bir ret sebebi olarak gözetilmesi söz konusu değildir. Bundan dolayıdır ki, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 37. maddesi, reddini gerektiren bir neden bulunmasına rağmen kendisini
bizzat reddederek çekilmeyen hâkimin, iki taraftan biri ret talebinde bulununcaya
kadar davaya bakabileceğini hükme bağlamıştır (HMK m. 37).
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Hâkimin yasaklı olması ile hâkim hakkında ret sebepleri bulunması arasındaki temel fark nedir?

Ret Talebinin İleri Sürülmesi
Ret talebinin ya davaya bakan hâkimin bizzat kendisince ya da taraflardan birisince ileri sürülmesi gerekir. Ret talebinin ileri sürülmesi bakımından Hukuk
Muhakemeleri Kanunu (HMK m. 38) ayrıntılı bir prosedür öngörmektedir.
Öncelikle ret talebinin ileri sürülmesi gereken zaman açısından önemli bir sınırlama mevcuttur. Buna göre, ret sebebini bilen tarafın ret talebini en geç ilk
duruşmada ileri sürmesi gerekir. Eğer ret sebebi davaya bakıldığı sırada öğrenilmişse, ret talebinin en geç takip eden ilk duruşmada ve yeni bir işlem yapılmadan
önce yapılması aranmaktadır. Bu sürelere riayet edilmeksizin ileri sürülen ret talebi dinlenmeyecektir (HMK m. 38, I). Herhâlde, ret talebinin ileri sürüleceği azami
sürenin ilk derece mahkemesindeki son duruşma olduğu açıktır. Ret sebebinin
daha önce öğrenilememiş olması yahut sürelerin geçirilmiş bulunması nedeniyle
ilk derece mahkemesinde ileri sürülemeyen ret talebinin kanun yollarında yapılması mümkün değildir. Böyle bir durumda ancak hakkında ret sebebi bulunan
hâkim tarafından verilen kararın usûl yahut esas yönünden hukuka aykırılığı ileri
sürülebilir. Buna karşılık, ilk derece mahkemesi kararının bölge adliye mahkemesince kaldırılması (iptal edilmesi) veya Yargıtayca bozulmasından sonra dosya
kendisine gelen ilk derece mahkemesinde, yeniden açılan tahkikat sırasında da
(eğer ret sebebi o esnada öğrenilmişse) ret talebinin yapılması mümkündür. Öte
yandan, belirtmek gerekir ki, süreye ilişkin bu sınırlamalar, ret talebinin taraflarca
ileri sürülmesi durumunda söz konusu olacaktır. Buna karşılık, ret talebi hakkında ret sebebi bulunan hâkimin bizzat kendisince yapılmaktaysa, o, bunu, davaya
baktığı sürece her zaman ileri sürebilmelidir.
Ret talebinin ileri sürülmesi, şekil açısından da düzenlenmiştir. Buna göre, ret
talebinin mutlaka dilekçeyle yapılması; dilekçede ret sebepleri ile delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi, varsa belgelerin eklenmesi gerekir (HMK m. 38, II). Dilekçe, ekleriyle birlikte, reddi istenen hâkimin mensup olduğu mahkemeye (yazı
işleri müdürlüğüne) verilir ve artık geri alınamaz. Ret dilekçesi, bir haftalık süre
içinde cevap vermesi için, karşı tarafa tebliğ edilir. Ret talebini içeren dosya, varsa
karşı tarafın cevabıyla birlikte, reddi istene hâkime verilir. Hâkim, bir hafta içinde
dosyayı inceleyerek, ret sebepleri hakkında kendi düşüncesini yazılı olarak belirtir
ve dosyayı (ret talebi hakkında karar verecek olan merciye gönderilmek üzere), yazı
işleri müdürüne verir. Çekilme isteğinin hâkim tarafından gelmesi yahut taraflardan birinin bu yöndeki talebinin (reddi istenen) hâkim tarafından haklı görülmesi
halinde dahi, çekilmenin kanuna uygun olup olmadığı hususu ancak merci tarafından incelenerek karara bağlanır (HMK m. 39). Sadece üç durumda (HMK m.
41, I), taraflardan birisince yapılan ret talebinin, reddi istenen hâkim tarafından
incelenerek (merciye gönderilmeksizin) geri çevrilmesi söz konusudur. Buna göre:
• Ret talebi süresi içinde yapılmamışsa,
• Ret sebebi ve bu sebebe ilişkin inandırıcı delil veya emare gösterilmemişse,
• Ret talebinin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa,
reddi istenen hâkimin bizzat kendisi, ret talebini, merciye göndermeksizin (hatta
duruma göre karşı tarafın görüşünü de almaksızın) geri çevirir (HMK m. 41, II).
İlk derece mahkemesinde, hâkimin bu kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilir
(HMK m. 41, III).
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Yaklaşık ispat: Bir davada,
hâkimin uyuşmazlık konusu
bir vakıayı ispatlanmış
sayabilmesi için, o vakıanın
doğru olduğu konusunda
kanaat sahibi olması gerekir.
Bu kanaatin derecesi ispat
ölçüsü olarak adlandırılır.
Başka bir deyişle ispat ölçüsü,
uyuşmazlık konusu vakıanın
ne zaman ispatlanmış
sayılabileceği konusunda
hâkimde oluşması gereken
kanaatin derecesini ifade
eder. Hâkimde tam bir kanaat
oluşturulması gerekli ise tam
ispat; buna karşılık, vakıanın
gerçek olduğu konusunda
gerçeğe yakın bir ihtimal
bulunduğu yönünde kanaat
oluşturulması yeterli ise,
yaklaşık ispat sözkonusudur.
Hâkimin ispat edilmeye
çalışılan vakıayı muhtemel
görmesi, başka bir deyişle
vakıanın gerçek olma
ihtimalinin, gerçek olmama
ihtimaline ağır basması
yaklaşık ispat için yeterlidir.

A ile B arasında görülmekte olan alacak davasının üçüncü duruşmasından sonra,
davacı A, hâkimin diğer tarafın dayısının kızı olduğunu öğrenir. Hâkimin bu davada tarafsız kalamayacağını ve bu nedenle davaya bakmaması gerektiğini düşünen A,
bunu hangi yolla ve en geç ne zamana kadar ileri sürebilir?

Ret Talebinin İncelenmesi
Ret talebinin geri çevrilmesinin söz konusu olduğu üç (istisnai) hal dışında, ret sebebinin mevcut olup olmadığı, reddi istenen hâkim dışındaki bir mahkeme veya
hâkim (merci) tarafından incelenir. Mercinin neresi olduğu Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 40 ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kural, ret talebinin,
reddi istenen hâkim katılmaksızın incelenmesidir. Reddi istenen hâkimin katılmamasından dolayı mahkeme toplanamıyor ya da mahkeme tek hâkimden oluşuyorsa, ret talebi, o yerde asliye hukuk hâkimliği görevini yapan diğer mahkeme
veya hâkim tarafından incelenir. O yerde başka bir asliye hukuk hâkimi yoksa,
buna karşılık bir asliye ceza hâkimi varsa, ret talebi onun tarafından; aksi halde,
en yakın yerdeki asliye hukuk mahkemesince incelenir. Sulh hukuk hâkimi reddedildiği takdirde, ret talebi, o yerdeki diğer sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir.
O yerde, sulh hukuk hâkimliği görevi tek hâkim tarafından yerine getiriliyorsa, o
hâkim hakkındaki ret talebi, bulunma sıralarına göre; o yerdeki sulh ceza hâkimi,
asliye hukuk hâkimi, asliye ceza hâkimi, bunların da bulunmaması hâlinde, en
yakın yerdeki sulh hukuk hâkimi tarafından incelenir. Bölge adliye mahkemesi
hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi talebi, reddedilen başkan ve üye
katılmaksızın görevli olduğu dairece karara bağlanır.
Ret talebi kendisine gelen mahkeme (merci), incelemesini dosya üzerinden,
gerekliyse duruşmalı olarak yapar (HMK m. 42, I). Ret sebepleri hakkında yemin
teklif olunamaz (HMK m. 38, VII). Ret sebebinin mevcudiyetinin tam olarak ispatlanması aranmaz; ret sebebinin muhtemel görülmesi (yaklaşık ispat) halinde
merci ret talebini kabul eder (HMK m. 38, VI).
Ret talebinin yapılmasından mercinin bu talep hakkındaki kararına kadar,
hakkında ret talebi ileri sürülen hâkim kural olarak davaya devam edemez. Bu
durumda, söz konusu hâkim, ilgili dava bakımından sadece acele olarak yapılması
gereken işlemleri (delil tespiti, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz vb.) yapabilir. Keza,
davanın (veya işin) bizatihi kendisi gecikmesinde sakınca bulunan davalar (yahut
işler) cümlesinden ise, reddi istenen hâkim bir taraftan o davaya (veya işe) bakmaya devam edebilir (HMK m. 42, II).
Ret talebinin kabulü halinde, davaya bir başka hâkim tarafından bakılacaktır.
Ret talebinin reddi halinde ise, reddi istenen hâkim davaya (kaldığı yerden itibaren) bakmaya devam eder (HMK m. 42, III). Esas hüküm bakımından istinaf yolu
kapalı bulunan dava ve işlerde, hâkimin reddi talebi hakkındaki merci kararları
kesindir. Buna karşılık, esas hüküm bakımından istinaf yolu açık bulunan dava ve
işlerde ise ret talebi hakkındaki merci kararına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden
itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna gidilebilir (HMK m. 43, I-II).
Ret talebinin kabulü halinde, hakkında ret sebebi bulunan hâkim huzuruyla
yapılan bütün işlemlerin iptal edilmesi söz konusu değildir. Bilâkis, bu durumda,
ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkimce yapılmış olan ve ret
talebinde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili işlemler, davaya daha sonra bakacak hâkim tarafından iptal edilir (HMK m. 43, III).
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Yargılamanın hukuki niteliğini ve sujelerini açıklamak
Dava açılmasıyla birlikte davacı, davalı ve
mahkemeden oluşan üçlü bir usûl hukuku ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Usûl hukuku ilişkisi
maddi hukuk ilişkisinden bağımsızdır. Bu bağımsızlık usûl hukuku ilişkisinin konusu, tabi
olduğu kurallar ve ilişkinin sujeleri bakımından da geçerlidir.
Usûl hukuku ilişkisinin yargı ayağında üç kişi
vardır. Bunlar: hâkimler, zabıt kâtipleri ve diğer
yazı işleri görevlileridir. Bunlar arasında yargı
yetkisini fiilen kullanan hâkimdir. Zabıt kâtibi
ile yazı işlerinde görev yapan diğer kişilerin işlevleri doğrudan yargı yetkisinin kullanılması
niteliğinde olmayıp, yargısal faaliyetin bir düzen
içinde yürütülmesini sağlamak üzere, hâkime
destek olmaya yöneliktir. Anayasanın 140. maddesi gereğince, hâkimlik (ve savcılık görevleri)
meslekten hâkimler eliyle yürütür. Hâkimler,
devletin haiz olduğu egemenlik kuvvetinin bir
yansıması niteliğindeki yargı yetkisini Türk milleti adına, tek başına ve gerektiğinde Devlete
(Devletin diğer organları niteliğindeki yasama
ve yürütmeye) karşı kullanırlar. Zabıt katiplerinin en önemli görevi, mahkemede ve mahkeme
dışında hâkim huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde hazır bulunmak, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla iki tarafın ve diğer ilgililerin
sözlü açıklamalarını hâkimin dikte ettirmesiyle
tutanağa geçirmek, yargılamadan evvel ve gerektiği hâllerde dava dosyasını incelemek için
hâkime vermek ve zamanında eksiksiz olarak
almaktır. Yargılama faaliyetiyle ilgili kayıt, dosya
tutma, yazışma, arşiv ve benzeri daha pek çok
işin yerine getirilmesiyle görevli olanlar ise yazı
işleri müdürü ve yardımcılarıdır.
Mahkemelerin bağımsızlığı kavramını açıklamak
Hukuk devleti olabilmek için kuvvetler ayrılığı
ilkesinin hayata geçirilmesi yanında, mahkemelerin bağımsızlığının ve yasama ile yürütmenin
işlemlerinin yargısal denetiminin sağlanması
bir gerekliliktir. Denetimi yapan organın denetlenen organdan bağımsızlığı ise eşyanın doğası
gereğidir. Anayasa, mahkemelerin bağımsızlığına özel bir önem vermiştir. Bunun en belirgin

göstergesi, yargı yetkisinin kimin tarafından
kullanılacağını düzenlerken açıkça “bağımsız”
mahkemelerden söz etmesidir. Bağımsızlık ilkesi, Anayasanın 9. maddesindeki vurguyla bırakılmamış, 138. maddede “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlığı altında özel olarak düzenlenmiş;
ayrıca, hâkimlik ve savcılık mesleğini düzenleyen
140. maddenin ikinci fıkrasında da, hâkimlerin,
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı
esaslarına göre görev ifa edecekleri belirtilmiştir.
Bağımsızlığın fiilen gerçekleştirilebilmesi için
Anayasada öngörülen düzenlemelerden bazıları
şu şekildedir: Hiçbir organ, makam, merci veya
kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez,
genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz (AY m. 138, II). Görülmekte olan bir
dava hakkında Yasama Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir açıklamada
bulunulamaz (AY m. 138, III). Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına
uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve
bunların yerine getirilmesini geciktiremez (AY
m. 138, IV). Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka resmî ve özel hiçbir görev alamazlar
(AY m. 140, V).
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Hâkimlik teminatının önemini ve bunun sağlanması için alınan tedbirleri açıklamak
Hâkimlere görevleri gereği tanınan bağımsızlığın tam olarak kullanılabilmesi, bunun bazı
güvencelerle korunmuş olmasına bağlıdır. Söz
konusu güvenceler olmaksızın hâkimin vicdanî
kanaatinin baskı altına alınması mümkündür. Bu
nedenle, Anayasada bağımsızlığı güvence altına
almaya yönelik bazı hususlara yer verilmiştir.
Hâkimler (ve savcılar) azlolunamazlar (AY m.
139, I). Hâkimler (ve savcılar), kendileri istemedikçe, Anayasada belirtilen yaştan önce emekliye sevkedilemezler (AY m. 139, I). Hâkimler
(ve savcılar), bir mahkemenin veya kadronun
kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve
diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar
(AY m. 139, I). Mesleğe kabul, tayin, terfi, denetim, disiplin ve meslekten çıkarma işleri bağım-
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sız bir organ olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu
tarafından yerine getirilir (AY m. 159, VIII).
Hâkimlerin (ve savcıların) nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri mahkemelerin bağımsızlığı ve
hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir (AY m. 140, III).
4

Hâkimin tarafsızlığı kavramını, tarafsızlığa zarar
verebilecek durumları ve bunların önlenmesi için
Hukuk Muhakemeleri Kanununda alınan tedbirleri açıklamak
Hâkimlerin tarafsızlığı, yargısal temel haklar kapsamında anayasal bir ilkedir. Hâkimlerin tarafsızlığı adil yargılanma hakkının da zorunlu bir
unsurudur. Zira Anayasanın 36. maddesinin 1.
fıkrasında düzenlenen “âdil yargılanma hakkı”nın
bir unsurunun da “tarafsız” mahkeme önünde
yargılanma olduğu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.
Hâkimlerin tarafsızlığı, hâkimlik mesleğiyle ilgili
temel kanunlarda değil, yargılama usûlüne ilişkin
kanunlarda düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, medenî yargı açısından hâkimlerin
tarafsızlığını sağlamaya yönelik iki ayrı müesseseye yer vermektedir. Bunlardan birincisi hâkimin
yasaklılığı, ikincisi ise hâkimin reddidir.
Hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olabilmesi
için, somut uyuşmazlığın tarafları ile arasında,
hâkimin tarafsız kalamayacağına kesin gözüyle
bakılan sıkı ve yakın bir bağlılık olması gerekir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 34. maddesine göre hâkim, kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu
davaya; aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile
eşinin davasına; kendisi ve eşinin altsoy veya
üstsoyunun davasına; kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasına; üçüncü derece
de dahil olmak üzere, kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı
bulunanların davasına; nişanlısının davasına;
iki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya
yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davaya
bakamaz, taraflar talep etmese bile resen davadan çekilmelidir. Taraflar yasaklı hâkimin davaya bakmasına muvafakat etse dahi, hâkim çekilme kararı vermelidir. Hukuk Muhakemeleri
Kanunu, yasaklılık sebeplerini tek tek saymıştır
ve bunlar dışında başka bir nedenele hâkimin
davaya bakması yasaklanamaz. Hakkında ya-

saklılık sebebi bulunan hâkimin huzuruyla yapılan bütün işlemler, üst mahkemenin kararıyla
iptal olunabilir; hüküm ve kararlar ise herhâlde
iptal olunur.
Hâkim ile davanın taraflarından birisi arasındaki ilişki yasaklılık sebeplerinde olduğu derecede bir yakınlık olmasa bile, bu ilişki karşısında
hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmesi mümkünse, taraflardan biri hâkimi reddedebilir ve
hâkim de bizzat çekilebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu örnek teşkil etmesi bakımından bazı
ret sebeplerini düzenlemiş olmasına rağmen,
esasında temel ret sebebi, hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirir derecede önemli
bir durumun bulunmasıdır. Bununla birlikte,
Kanunda sayılan sebeplerden birinin var olması halinde ret sebebinin gerçekleşmiş sayılacağı
kabul edilmiştir. Hâkim hakkında ret sebebinin varlığının kabul edildiği hâller şunlardır;
hâkimin, davada iki taraftan birine öğüt vermiş
ya da yol göstermiş olması; davada iki taraftan
birine veya üçüncü kişiye, kanunen gerekmediği
hâlde, görüşünü açıklamış olması; davada tanık
veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da
hakem sıfatıyla hareket etmiş olması; davanın,
dördüncü derece de dahil yansoy hısımlarına
ait olması, dava esnasında, iki taraftan birisi ile
davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması. Ret talebinin kabulü halinde, ret sebebinin
doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkimce
yapılmış olan ve ret talebinde bulunan tarafça
itiraz edilen esasa etkili işlemler, davaya daha
sonra bakacak hâkim tarafından iptal edilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Adlî ve idarî yargıda hâkimlik mesleğini düzenleyen temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
b. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
c. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
d. 657 sayılı Devlet Memurları
e. 2797 sayılı Yargıtay Kanunu
2. Mahkemede yapılacak bütün işlemlerde hazır bulunmak, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla iki
tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını hâkimin
dikte ettirmesiyle tutanağa geçirmek ve gerektiğinde
dava dosyasını incelemek için hâkime vermek gibi görevler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Mübaşir
b. Yazı işleri müdürü
c. Zabıt katibi
d. Avukat
e. Savcı
3. Aşağıdakilerden hangisi, hâkimin bağımsızlığını
gerçekleştirmek amacına yönelik anayasal düzenlemelerden biri değildir?
a. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
b. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama
Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya
herhangi bir açıklamada bulunulamaz.
c. Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka resmî
ve özel hiçbir görev alamazlar.
d. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
e. Hâkimler kendilerine ait olan veya doğrudan
doğruya ya da dolayısıyla ilgili oldukları davalara bakamazlar, taraflar talep etmese dahi bu tür
davalardan çekilmek zorundadırlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa düzenlenen
hâkimlik teminatlarından biri değildir?
a. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama
Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya
herhangi bir açıklamada bulunulamaz.
b. Hâkimler, kendileri istemedikçe, Anayasada belirtilen yaştan önce emekliye sevkedilemezler.
c. Hâkimler, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.
d. Hâkimlerin mesleğe kabul, tayin, terfi, denetim,
disiplin ve meslekten çıkarma işleri bağımsız bir
organ olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yerine getirilir.
e. Hâkimler azlolunamazlar.
5. Hâkimlik teminatı hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Hâkimler, kendileri istemedikçe, Anayasada
belirtilen 65 yaşından önce emekliye sevkedilemezler.
b. Hâkimlerin görev yerleri kendileri istemedikçe
değiştirilemez.
c. Hâkimler, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.
d. Hâkimlerin mesleğe kabul, tayin, terfi, denetim,
disiplin ve meslekten çıkarma işleri bağımsız bir
organ olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yerine getirilir.
e. Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve
ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, disiplin işlemleri, meslekten çıkarmayı
gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri kanunla düzenlenir.
6. Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi sebeplerinden biridir?
a. Hâkimin kendisine ait bir konutla ilgili kira
uyuşmazlığına bakması
b. Hâkimin nişanlısının davasına bakması
c. Hâkimin kayınvalidesinin davasına bakması
d. Hâkimin amcasının davasına bakması
e. Hâkimin teyzesinin oğlunun davasına bakması
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7. Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi sebeplerinden biri değildir?
a. Hâkimin davalı tarafa nasıl savunma yapması
gerektiği konusunda yol göstermesi
b. Taraflardan birininin hâkimin eşinin kardeşi olması.
c. Davaya bakan hâkim ile taraflardan birisi arasında, karşılıklı olarak görülmekte olan başka
bir davanın bulunması.
d. Hâkimin taraflardan birinin evinde kiracı olarak oturuyor olması.
e. Hâkimin aynı davada daha önce tanık olarak
dinlenmiş olması.
8. Hâkimin yasaklılığının dikkate alınması, ileri sürülmesi ve sonuçları bakımından aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?
a. Yasaklılık sebeplerinden birinin var olması durumunda, taraflarca talep edilmese dahi, hâkim
resen çekilme kararı vermek zorundadır.
b. Taraflar yargılamanın her aşamasında, bir
yasaklılık sebebi bulunduğunu ileri sürerek
hâkimin davadan çekilmesini isteyebilirler.
c. Taraflar, hakkında yasaklılık sebeplerinden biri
bulunan hâkimin davaya devam etmesi hususunda anlaşırlarsa, hâkim davadan çekilmek
zorunda değildir.
d. Taraflar, hâkim hakkında bir yasaklılık sebebi
bulunduğunu, kanun yolları aşamasında da ileri
sürülebilirler.
e. Hakkında yasaklılık sebeplerinden biri bulunan
hâkim tarafından karar verilmiş ve mahkemenin kararı kesinleşmişse, bu durum bir yargılamanın yenilenmesi sebebi teşkil eder.

9. Hâkimin reddi talebinin kabulü halinde, hakkında
ret sebebi bulunan hâkim huzuruyla yapılan işlemlerin
akıbeti (iptali) bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkimce yapılmış olan ve ret talebinde
bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili işlemler
iptal edilir.
b. Ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkimce yapılmış olan bütün işlemler
iptal edilir.
c. Davanın açıldığı tarihten itibaren reddedilen
hâkimce yapılmış olan tüm esasa ilişkin işlemler iptal edilir.
d. Davanın açıldığı tarihten itibaren reddedilen
hâkimce yapılmış olan tüm usûl işlemleri iptal
edilir.
e. Ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen hâkimce yapılan işlemler iptal edilmez,
bilakis davaya daha sonra bakan mahkemede de
geçerli olmaya devam eder.
10. Hâkimin reddi dilekçesi, aşağıdaki mercilerden
hangisine verilmelidir?
a. Reddi istenen hâkimin mensup olduğu mahkemeye en yakın aynı düzeydeki başka bir ilk
derece mahkemesine
b. Reddi istenen hâkimin mensup olduğu mahkemenin yargı çevresi içinde bulunduğu bölge
adliye (istinaf) mahkemesine
c. Yargıtaya
d. Reddi istenen hâkimin mensup olduğu mahkemeye
e. Hâkimler ve Savcılar Kuruluna
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Okuma Parçası
“Hâkimlerin görevlerini hangi esaslara göre yapmaları
gerektiği konusunda mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bu konudaki en önemli
uluslararası metin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Komisyonu’nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda
kabul edilmiş olan Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’dir.
Nitekim Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun
27/6/2006 gün ve 315 sayılı kararı ile de Bangalor Yargı
Etiği İlkeleri’nin benimsenmesine karar verilmiş ve bu
husus Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce
tüm hâkim ve savcılara genelge şeklinde duyurulmuştur. Bu belgede 6 temel değerden bahsedilmiş ve bu değerlere ilişkin ilkeler tanımlanmıştır. Adı geçen belgede
korunan değerler; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve
tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat olarak sayılırken, diğer kapsamlı açıklamaların yanında bağımsızlıktan bahsedilirken; “hâkim, genelde toplumdan,
özelde ise karar vermek zorunda olduğu ihtilafın taraflarından bağımsızdır.”, tarafsızlıktan bahsedilirken,
“Tarafsızlık, yargı görevinin tam ve doğru bir şekilde
yerine getirilmesinin esasıdır. Bu prensip, sadece bizatihi karar için değil, aynı zamanda kararın oluşturulduğu süreç açısından da geçerlidir. Hâkim, yargısal görevlerini tarafsız, ön yargısız ve iltimassız olarak yerine
getirmelidir. Hâkim, mahkemede ve mahkeme dışında, yargı ve yargıç tarafsızlığı açısından kamuoyu, hukuk mesleği ve dava taraflarının güvenini sağlayacak ve
artıracak davranışlar içerisinde olmalıdır.”, doğruluk ve
tutarlılıktan bahsedilirken, “Hâkim, mesleki davranış
şekli itibarıyla, makul olarak düşünme yeteneği olan
bir kişide herhangi bir serzenişe yol açmayacak hal ve
tavır içinde olmalıdır. Hâkimin hal ve davranış tarzı,
yargının doğruluğuna ve tutarlılığına ilişkin inancı
kuvvetlendirici nitelikte olmalıdır. Adaletin gerçek anlamda sağlanması kadar gerçekleştirildiğinin görüntü
olarak sağlanması da önemlidir.”, dürüstlükten bahsedilirken, “Dürüstlük ve dürüstlüğün görüntü olarak
ortaya konuluşu, bir hâkimin tüm etkinliklerini icrada
esaslı bir unsurdur. Hâkim, hâkimden sadır olan tüm
etkinliklerde yakışıksız ve yakışık almayan görüntüler
içerisinde olmaktan kaçınmalıdır. Kamunun sürekli
denetim sujesi olan hâkim, normal bir vatandaş tarafından sıkıntı verici olarak görülebilecek kişisel sınırlamaları kabullenmeli ve bunlara isteyerek ve özgürce
uymalıdır. Hâkim, özellikle yargı mesleğinin onuruyla
uyumlu bir tarzda davranmalıdır. Hâkim, kendi mahkemesinde hukuk mesleğini icra eden kimselerle olan

bireysel ilişkilerinde, objektif olarak bakıldığında tarafgirlik veya bir tarafa meyletme görüntüsü ya da
şüphe doğuracak durumlardan kaçınmalıdır. Hâkim;
ailesinin, sosyal veya diğer ilişkilerinin, hâkim olarak
mesleki davranışlarını veya vereceği yargısal kararları etkilemesine izin vermemelidir. Hâkim, hâkimlik
mesleğinin prestijini; kendisine, aile üyelerinden birisine veya herhangi bir kimseye özel çıkar sağlayacak
şekilde ne kendisi kullanmalı ne de başka birisine kullandırtmalıdır. Ayrıca hâkim, yargı görevinin yerine
getirilmesinde, herhangi bir kimsenin kendisini etkileyebileceği izlenimine ne kendisi yol açmalıdır, ne de
başkalarının böyle bir izlenime yol açmalarına müsaade etmelidir. Hâkim ve aile üyeleri; yargısal görevlerin
yerine getirilmesine ilişkin olarak, bir şeyin hâkim tarafından yapılması, yapılmaması veya yapılmasına kayıtsız kalınması ile ilintili herhangi bir hediye, bir kredi, bir teberru ya da bir iltimas talebinde bulunmaları
veya kabul etmeleri konusunda izin veremez.”, eşitlikten bahsedilirken, “Yargıçlık makamının gerektirdiği
performans açısından asıl olan; herkesin mahkemeler
önünde eşit muameleye tabi tutulmasını sağlamaktır.”,
ehliyet ve liyakatten bahsedilirken, “Hâkim, yargısal
görevlerini layıkıyla yerine getirilmesine uygun düşmeyen davranışlar içerisinde bulunamaz.” denilmek
suretiyle bir hâkimin uyması gereken etik değerler özü
itibarıyla ortaya konulmuştur.” (YHGK, 27.10.2010 T.,
2010/4-553 E., 2010/ 557 K.-Kazancı İçtihat Bankası)
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a

Yanıtınız yanlış ise “Hâkimler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c
Yanıtınız yanlış ise “Zabıt Katibi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e
Yanıtınız yanlış ise “Mahkemelerin Bağımsızlığı” konusunu yeniden gözden geçiriniz
4. a
Yanıtınız yanlış ise “Hâkimlik Teminatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Hâkimlik Teminatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. e
Yanıtınız yanlış ise “Hâkimin Yasaklılığı” ve
“Hâkimin Reddi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Hâkimin Yasaklılığı” ve
“Hâkimin Reddi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
8. c
Yanıtınız yanlış ise “Yasaklılığın Dikkate Alınması, İleri Sürülmesi ve Sonuçları” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
9. a
Yanıtınız yanlış ise “Ret Talebinin İncelenmesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Ret Talebinin İleri Sürülmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

duğu mahkemece karar verilir. Ayrıca diğer taraf, bu
çekinme sebebine dayanarak, zabıt katibi hakkında ret
talebinde bulunabilir. Ret talebi, zabıt katibinin görev
yaptığı mahkeme tarafından karara bağlanır (HKM m.
45, I).

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 4
Anayasanın 138. maddesinde düzenlenen bağımsızlık,
daha ziyade hâkimleri yasama ve yürütme kuvvetleri
karşısında bağımsız kılmayı amaçlamaktadır ve genel
olarak statüye ilişkindir. Ancak, bağımsızlık geniş anlamda değerlendirildiğinde, hâkimin taraflardan bağımsızlığını da içerir. Dolayısıyla, bağımsızlığa ilişkin
düzenlemeler, aynı zamanda tarafsızlığın da anayasal
dayanaklarını oluşturur. Mahkemelerin tarafsızlığı,
yargısal temel haklar arasında yer alan anayasal bir ilkedir. Bağımsızlık dar anlamda statüye tanınmış olmasına rağmen, tarafsızlık dava konusu somut uyuşmazlığın taraflarına göre belirlenmesi gereken bir konudur.
Hâkimin bağımsız olması, tarafsız olması için gerekli
bir ön koşuldur ancak yeterli değildir. Zira, hâkim bağımsızlık çerçevesinde ne derece yargısal güvencelerle
korunmuş olursa olsun, davanın tarafları ile arasında
yakın akrabalık veya düşmanlık bulunması halinde tarafsız kalamayacaktır.

Sıra Sizde 1
Devletin egemenlik güçlerinden biri olan yargı yetkisi, Türk milleti adına, tek başına ve gerektiğinde
devlete karşı ancak hâkimler tarafından kullanılabilir.
Hâkimler başka hiçbir kamu görevlisi için sözkonusu
olmayan, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak
vicdani kanaatine göre karar verme yetkisine sahip olduklarından, bu makama verilen bir önemin göstergesi
olarak ve yargı yetkisinin layıkı ile kullanılmasını sağlamak amacıyla, hâkimlerin mesleki ve özlük haklarının ancak kanunla düzenlenebileceği öngörülmüştür.
Sıra Sizde 2
Zabıt katibinin davanın taraflarından birisinin nişanlısı olması, yasaklılık sebeplerinden birisidir. Zira,
davada görevli zabıt katibi hakkında, Hukuk Muhakemeleri Kanunun 34 ve 36. maddelerinde hâkimler bakımından düzenlenen yasaklılık ve ret sebeplerinden
biri varsa, zabıt katibi HMK m. 34, I, e bendindeki çekinme sebebini bildirerek görevden çekinebilir (HMK
m. 45, II). Çekinme hakkında zabıt katinin görevli ol-

Sıra Sizde 3
Hukuk devletinin koşullarından biri olan hukukun
üstünlüğü ilkesi, hukuk kurallarını koyan ve uygulamakla yükümlü olan organların (yasama ve yürütme
organlarının) dahi hukuka uygun hareket etmekle
yükümlü oldukları anlamına gelir. Yargı organlarının
(mahkemelerin) en önemli işlevlerinden biri, özellikle
yasama ve yürütme organlarının yürürlükteki hukuk
kurallarına uygun davranıp davranmadıklarını denetlemek ve gerektiğinde bu organların hukuka uygun
davranmasını sağlamaktır. Bu bağlamda denetimi yapan mahkemelerin denetlenen organlardan (yasama ve
yürütme) ve uyuşmazlığın diğer taraflarından bağımsız
olması, doğal olarak bir hukuk devletinde sağlanması
gereken en temel güvencelerden biridir. Yargı organlarının bağımsızlığının sağlanamaması durumunda,
hukuk devleti ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi mümkün değildir.

2. Ünite - Yargıda İnsan Kaynağı, Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

Sıra Sizde 5
Yasaklılık davaya bakan hâkim ile somut uyuşmazlığın
tarafları arasındaki sıkı bağ nedeniyle hâkimin tarafsız kalmasının mümkün olmadığı durumlar, başka bir
deyişle taraflı davranacağına kesin gözüyle bakılan durumlar için sözkonusudur. Ret sebepleri ise, hâkim ile
davanın taraflarından birisi arasındaki ilişkinin yasaklılık sebeplerinde belirtilen derecede olmadığı, daha
ziyade hâkimin tarafsızlığından şüphe edilmesinin
mümkün olduğu durumlarda sözkonusu olur. Örneğin, taraflardan birinin hâkimin eşi olması yasaklılık
sebebi olmasına rağmen, hâkimin tarafın amcasının
oğlu olması (dördüncü derece yansoy hısımlığı) ancak
bir ret sebebi olabilir.

Sıra Sizde 6

Hâkimin davalı B’nin dayısının kızı olması, davalı ile
hâkim arasında dördüncü derece yansoy hısımlığı olduğu ve bu nedenle hâkimin tarafsızlığından şüphe
duyulabilecek ret sebeplerinden birinin var olduğu anlamına gelir. Hakkında ret sebebi bulunan hâkim, kendisi hakkında ret sebebi olduğunu belirterek davadan
çekinmezse (HMK m. 37), davacı A, ret talebini en geç
takip eden ilk duruşmada (davanın dördüncü duruşmasında) ve yeni bir işlem yapılmadan önce ileri sürmelidir. Bu sürelere riayet edilmeksizin ileri sürülen ret
talebi dinlenmeyecektir (HMK m. 38, I). Ret sebebinin
daha önce öğrenilememiş olması veya sürelerin geçirilmiş bulunması nedeniyle ilk derece mahkemesinde ileri sürülemeyen ret talebinin istinaf veya temyiz kanun
yolunda ileri sürülmesi mümkün değildir.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Medenî yargıda görev ve yetki kavramlarını açıklayabilecek,
Medenî yargıda görevli mahkemeleri ve görev kurallarına aykırılığın sonuçlarını
belirleyebilecek,
Medenî yargıda yetkili mahkemeleri ve yetki kurallarına aykırılığın sonuçlarını
belirleyebilecek,
Hukuk mahkemeleri arasındaki iş dağılımı ilişkisini ayırt edebilecek bilgi ve bece
rilere sahip olabileceksiniz.
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İlk derece Mahkemeleri
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Görev
Yetki
Tabii Hâkim İlkesi
Dava Şartı
İlk İtiraz
İş Mahkemesi
Aile Mahkemesi

• İcra Mahkemesi
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Mahkemesi
• Tüketici Mahkemesi
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• Görevsizlik Kararı
• Genel Yetki
• Özel Yetki
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• Yetki Sözleşmesi
• Yetkisizlik Kararı
• İşbölümü
• İş Dağılımı
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MAHKEMELER
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Mahkemelerin Görev ve
Yetkisi
MEDENÎ YARGIDA GÖREV VE YETKİ KAVRAMLARI

Bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemeye başvurunun söz konusu olduğu du
rumda, ilk akla gelen soru, hangi yargı kolunda yer alan mahkemelere başvuru
lacağıdır. Zira, ülkemizde, farklı yargı kollarına ilişkin olarak aynı zamanda ayrı
bir yargı örgütü mevcuttur. Bu sorunun cevabı uyuşmazlığın niteliği ile ilgilidir.
Eğer uyuşmazlık özel hukuku ilgilendiriyorsa, çözüm için kendisine başvuracağı
mız mahkemeyi (kural olarak) adlî yargının medenî yargı kolu için öngörülmüş
bulunan yargı mercileri arasında aramamız gerekecektir.
Medenî yargı kolu için öngörülmüş bulunan mahkemelerin bir kısmı uyuşmaz
lığın ilk önce kendilerine getirilmesi; diğer bir kısmı ise, ilk önce kendisine başvu
rulan mahkemenin verdiği kararın doğru (hukuka uygun) olmadığını iddia eden
tarafın bu kararın değiştirilmesi, düzeltilmesi ya da iptal edilmesi için başvurabil
mesi amacıyla kurulmuştur. Birinci gruba giren mahkemeler (ilk önce kendilerine
müracaat edilmesi anlamında) ilk derece mahkemeleri ya da (uyuşmazlık hakkın
daki hüküm öncelikle bu mahkemelerce verildiği için) hüküm mahkemeleri olarak
adlandırılmaktadır. İkinci gruba ise kanun yolu mahkemeleri adı verilmektedir.
Medenî yargıda ilk derece mahkemeleri, daha önce de belirtildiği üzere, ge
nel mahkemeler ve özel mahkemeler olmak üzere ikiye ayrılır. Bakacakları dava
ve işler belli kişi yahut iş gruplarına göre sınırlandırılmamış olan, bilâkis, özel
bir düzenleme bulunmadıkça, medenî yargıya dahil bütün uyuşmazlıklara bakan
mahkemeler “genel mahkemeler” olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, sulh ve asliye
hukuk mahkemeleridir. Buna karşılık, bakacakları davalar bilhassa uzmanlık esas
alınarak, işin niteliği ya da uyuşmazlığın tarafları göz önünde bulundurularak
özel kanunlarla veya özel hükümlerle belirlenen mahkemeler ise özel mahkeme
olarak anılmaktadır.
Kanun yolu mahkemeleri, istinaf incelemesinin yapıldığı bölge adliye mahke
meleri ile temyiz mercii olan Yargıtay’dır.
İlk derece (hüküm) mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durum
ları ve iş yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen ilçelerde, Hâkimler ve Savcılar
Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulur (5235 s.lı K. m.
5, I). Mahkemelerin görev yapmak üzere kuruldukları yerlerin idarî sınırları (il
merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçeler), o mahkemenin yargı
çevresi olarak adlandırılır (5235 s.lı K. m. 7, I).
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Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu dik
kate alınarak belirlenen yarlerde, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü
alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulur (5235 s.lı K. m. 25, I). Yargıtay ise, medenî
yargının da içinde yer aldığı adlî yargının en yüksek mahkemesi olup, yirmiüç hu
kuk ve yirmiüç ceza dairesinden oluşur (AY m. 154; 2797 s.lı YK m. 5).
Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu dik
kate alınarak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü
alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulur (5235 s.lı K. m. 25, I). Yargıtay ise, medenî
yargının da içinde yer aldığı adlî yargının en yüksek mahkemesi olup, yargılama
ile ilgili görevlerini daireler, genel kurullar ve ilgili diğer birimler aracılığıyla ye
rine getirir.
Dar anlamda görevin sadece bu anlamda kullanılmasına karşılık, uyuşmaz
lığın hangi yargı kolunda yer alan mahkemeler önünde çözümleneceğini ifade
etmek için kullanılan “yargı yolu ilişkisi” kavramı ve ilk derece mahkemeleri ile
kanun yolu mahkemeleri arasındaki (dikey) işlev paylaşımını ortaya koymak üze
re kullanılan “fonksiyonel yetki” kavramı da geniş anlamda görevin kapsamına dâ
hildir. Ancak, önemle belirtmek gerekir ki, yargı yolu ilişkisi ve fonksiyonel yetki
açısından bir davanın doğru mahkemede açılıp açılmadığının değerlendirilmesi
ve bunlara bağlanan sonuçlar, (dar anlamda) görev açısından yapılacak değerlen
dirmeye nazaran tamamen farklıdır.
“Yetki” ise, medenî usûl hukukunda, medenî yargıya dâhil bir uyuşmazlığın
neredeki (hangi yargı çevresindeki) ilk derece mahkemesinde çözümleneceğini
belirtmek üzere kullanılan bir terimdir.
Anayasanın 142. maddesi, tabii hâkim ilkesini de göz önünde bulundurarak,
mahkemelerin kuruluşu ile görev ve yetkilerinin kanunla belirlenmesini öngör
müştür. Bu doğrultuda, medenî yargı alanında mahkemelerin görev ve yetkisini
kanun düzeyinde düzenleyen temel metinler 5235 sayılı Kanun ile Hukuk Muha
kemeleri Kanunudur. Bunların yanında, özel mahkemelerin kuruluşunu düzen
leyen kanunlarda ve maddî hukuka ilişkin bazı kanunlarda da görev ve yetkiye
ilişkin hükümler mevcuttur.
Bir davada hangi mahkemenin görevli olduğu belirlenirken, öncelikle göreve
ilişkin özel bir düzenlemenin bulunup bulunmadığına ve bir özel mahkemenin
görevli kılınmış olup olmadığına bakmak gerekir. Çünkü, özel hükümler genel
hükümlere nazaran öncelikle uygulanır ve özel mahkemelerin görevi genel mahke
melerin görevinden önce gelir.
Göreve ilişkin hükümlerin kamu düzeninden olduğu kabul edilmektedir
(HMK m. 1). Bu nedenle, görev, (mahkemeye ilişkin) dava şartları arasında sayıl
mıştır (HMK m. 114, I, c). Buna karşılık, yetkiye dair hükümler, sadece kesin yetki
hallerinde kamu düzeninden kabul edilerek dava şartı hâline getirilmiş (HMK m.
114, I, d). Kesin yetki kuralının söz konusu olmadığı hâllerde ise yetkinin bir ilk
itiraz konusu olması esası benimsenmiştir (HMK m. 116, I, a).

1

Medenî yargılama hukukunda, dar ve teknik anlamda görev ve yetki kavramları ne
anlama gelmektedir?

3. Ünite - Mahkemelerin Görev ve Yetkisi
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MEDENÎ YARGIDA GÖREVLİ MAHKEMELER
Genel Mahkemelerin Görevi

Medenî yargı alanındaki genel mahkemeler olan sulh ve asliye hukuk mahkeme
lerinin görevi, 5235 sayılı Kanunun 6. maddesi ile tayin edilmiştir. Buna göre, sulh
hukuk mahkemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirti
len görevleri yerine getirir (5235 s.lı K. m. 6, I). Buna karşılık asliye hukuk mah
kemeleri ise, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve kanunen özel
mahkemelere bırakılmayan her türlü dava ve işlere bakar (5235 s.lı K. m. 6, II-III).
Bu düzenleme şekli dikkate alınarak, önce sulh mahkemelerinin görevine gi
ren dava ve işlerin neler olduğunu ortaya koymak, bunlar dışındakilerin (kanu
nen özel mahkemelere bırakılmış bulunmadıkça) asliye mahkemelerinin göre
vine girdiğini belirtmek uygun olur. Özel mahkemelerin görevine giren dava ve
işleri ise ayrıca ele almak gerekir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi
5235 sayılı Kanunun 6. maddesinin kendisine yollama yaptığı Hukuk Muhake
meleri Kanununda, sulh hukuk mahkemelerinin görevini düzenleyen hüküm 4.
maddedir. Bu madde gereğince sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer
yahut tutarına bakılmaksızın, aşağıdaki davalara bakmakla görevlidirler:
a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Ka
nununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak
üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm
uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar,
b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın gideril
mesine ilişkin davalar,
c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan
davalar,
d) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk
hâkimini görevlendirdiği davalar.
Bunun yanında, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. maddesi gereğince
de, sulh hukuk mahkemeleri, aksine özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, çe
kişmesiz yargı işlerinde genel görevli mahkeme durumundadırlar.
Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi
Medenî yargı kolunda kural, asliye hukuk mahkemelerinin görevli olmasıdır. Bu
nedenle, asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışın
da kalan ve kanunen özel mahkemelere bırakılmayan her türlü dava ve işe bakar
(HMK m. 2). Bu noktada, dava konusunun şahısvarlığı veya malvarlığı haklarına
ilişkin bulunmasının bir önemi olmadığı gibi, şahısvarlığı haklarına ilişkin davalar
da dava konusunun değer veya tutarının da herhangi bir etkisi yoktur. Sulh hukuk
mahkemesi veya özel bir kanun hükmü gereğince bir özel mahkeme (örneğin aile
mahkemesi) açıkça görevli tayin edilmiş olmadıkça, davanın asliye hukuk mah
kemesinde görülmesi esastır. Diğer bir ifadeyle, medenî yargıya dâhil bir uyuş
mazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülebilmesi için buna dair açık bir kanun
hükmüne gerek bulunmayıp, başka bir mahkeme açık bir düzenlemeyle görevli kı
lınmış olmadıkça, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ancak, önemle
vurgulayalım ki, çekişmesiz yargı işleri açısından durum farklıdır. Az önce de be

Kira ilişkisine dayandığı
iddia edilen davaların sulh
hukuk mahkemesinde
görülebilmesi için, bu
davaya konu uyuşmazlıkların
kira sözleşmesinden
kaynaklanması gerekir. Kira
sözleşmesi yoksa veya kira
sözleşmesi geçersizse, davaya
asliye hukuk mahkemesinde
de bakılabilir. Örneğin, kira
sözleşmesinden kaynaklandığı
iddia edilen bir alacak davası,
gerçekte kira ilişkisine
dayanmamaktaysa bu davaya
asliye hukuk mahkemesinde
bakılmalıdır.
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lirttiğimiz üzere, çekişmesiz yargı işleri bakımından genel görevli mahkeme sulh
hukuk mahkemesidir (HMK m. 383). Buna göre, bir çekişmesiz yargı işinin asliye
hukuk mahkemesinde görülebilmesi için, bunu öngören açık bir düzenlemenin
mevcudiyeti aranır.
Asliye hukuk mahkemelerinin, sadece medenî yargı kolunda genel görevli
mahkeme olmalarına rağmen, diğer yargı kollarına giren bazı davalar bakımından
da, özel düzenlemelerle görevli kılınmaları söz konusu olabilmektedir. Örneğin,
Kamulaştırma Kanununun 10, 14 ve 37.; İmar Kanununun 17.; Sular Kanunun Ek
5.; Orman Kanunun 11.; İcra ve İflâs Kanunun 5.; Hukuk Muhakemeleri Kanunu
nun 47. ve Türk Medenî Kanununun 1007. maddelerinde, niteliği itibariyle idarî
yargı koluna ait bulunan uyuşmazlıklar hakkında asliye hukuk mahkemesi (özel
hükümle) görevli kılınmıştır.

2

İlk derece asliye hukuk mahkemesi ile asliye ticaret mahkemesi arasındaki ilişkiyi
açıklayınız.

Özel Mahkemelerin Görevi

Medenî yargı kolunda, uzmanlık gerektiren bazı uyuşmazlıklara bakmak üzere
özel mahkemeler kurulmuştur. Hangi konuların uzmanlık gerektirdiğinin belir
lenmesinde işin niteliği veya uyuşmazlığın tarafları dikkate alınır. Özel mahkeme
lerin hangi yargı çevrelerinde kurulacağının belirlenmesinde ise, ilgili uzmanlık
alanına giren dava ve işlerin o yerdeki yoğunluğu belirleyicidir.
Özel mahkemelerin kuruluşu ya bir özel kanuna ya da belli bir konuyu dü
zenleyen bir kanundaki özel hükümlere dayanır. Özel mahkemelerin görevi de
çoğunlukla kuruluşlarını düzenleyen kanunlarla belirlenir. Ancak, başka kanun
larda da, özel mahkemelerin görevine dair hükümler bulunmaktadır. Öte yandan,
kuruluş kanunlarında bazen, bu mahkemelerde uygulanacak yargılama usûlü
hakkında da hükümler sevkedilir. Böylece ayrı bir özel yargılama usûlü öngörül
müş bulunmadıkça, özel mahkemelerde uygulanan yargılama usûlü de Hukuk
Muhakemeleri Kanununa tâbidir.
Özel mahkemelerin görevi genel mahkemelerden önce gelir. Bu nedenle, belli
bir dava veya iş hakkında mahkemeye müracaat edileceği zaman, öncelikle bir
özel mahkemenin görevli tayin edilmiş olup olmadığına bakmak gerekir. Öte yan
dan, özel mahkemelerin kurulmadıkları yargı çevrelerinde, bu mahkemelerin gö
revine giren dava ve işlere de genel mahkemeler tarafından (ilgili özel mahkeme
sıfatıyla) bakılır.
Şimdi, medenî yargı alanındaki özel mahkemeler ile bunların görevlerine gi
ren dava ve işleri kısaca ele alalım:

Aile Mahkemesi
Aile mahkemeleri, aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmak üzere,
09.01.2003 tarih ve 4787 sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargıla
ma Usûllerine Dair Kanun” ile kurulmuş bulunan uzmanlık mahkemeleridir. Sö
zü edilen Kanunun 2. maddesi gereğince, aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca,
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, her ilde ve merkez nü
fusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde
olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin
mülkî sınırlarıyla belirlenir. Ancak yargı çevresi, Adalet Bakanlığının teklifi üze
rine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca değiştirilebilir.
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Aile mahkemelerinin görevine giren dava ve işler, 4787 s.lı Kanunun 4. mad
desinde düzenlenmiştir. Buna göre, aile mahkemeleri, 4721 s.lı Türk Medenî
Kanununun İkinci Kitabı (Üçüncü Kısım hariç olmak üzere) ve 4722 s.lı Türk
Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre, ai
le hukukundan doğan dava ve işler yanında 5718 s.lı Milletlerarası Özel Hukuk
ve Usûl Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme
kararlarının tanıma ve tenfizi işlerini, ayrıca kanunlarla verilen diğer görevleri
yerine getirirler.

Asliye Ticaret Mahkemesi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6335 sayılı ve 26.6.2012 tarihli Kanunla de
ğiştirilen 5’inci maddesine göre, aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin
değerine veya tutarına bakılmaksızın tüm ticari davalara ve ticari nitelikteki çe
kişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.
Ticari davalarda uzmanlık ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ticaret mah
kemesi toplu mahkemedir. Kanuna göre, bu mahkemelerde bir başkan ve yeteri
kadar üye bulunur (5235 s. lı K. m. 5, III). Ticaret mahkemesi, bazı dava ve işlerde
tek hakimle karar verebilir. Bununla beraber, 5235 sayılı Kanunda öngörülen hal
lerde (örneğin hakimin kesin olarak karara bağlayacağı dava ve işler, iflas davası,
iflasın ertelenmesi vb.) tüm yargılama safhaları başkan ve iki üyenin katılımıyla
heyet olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hu
kuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasında ilişki görev ilişkisidir ve
göreve ilişkin usul hükümlerine tabidir. Dolayısıyla ticaret mahkemesi bulunan
bir yargı çevresinde dava asliye hukuk mahkemesinde açılırsa, mahkeme görevli
olup olmadığını re’sen inceleyerek görevsizlik kararı vermelidir. Ayrıca taraflar da
dava sona erinceye kadar mahkemenin görevsiz olduğunu ileri sürebilirler.
Bununla beraber, asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari
davada ise, görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektir
meyecek, asliye hukuk mahkemesi davaya devam edecektir (TTK m. 5, III ve IV).
Bu düzenlemeyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe giren ilk ha
linde, asliye hukuk mahkemesi ile asliye ticaret mahkemesi arasında kurulan iş
bölümü ilişkisi yürürlükten kaldırılmış; bu mahkemeler arasındaki iş paylaşımı,
görev ilişkisi olarak düzenlenmiştir. Ancak kanun koyucu her yargı çevresinde
asliye ticaret mahkemesi kurulamayacağını öngördüğünden, asliye ticaret mah
kemesi bulunmayan yerlerde ticaret mahkemesinin görevine giren ticari davalara
asliye hukuk mahkemesinde bakılabilmesine imkan tanımıştır.
Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi
içinde bulunan ve ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkeme
sinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. O yerde ticari dava
lara bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı
yerlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya
birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve
deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir.
Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 76. maddesinde 4630 sayılı Kanunla
yapılan değişiklikle, adı geçen Kanunun düzenlediği hukukî ilişkilerden doğan da
valarda görevli mahkemenin Adalet Bakanlığınca kurulacak ihtisas mahkemeleri
olması esası benimsenmiştir. Adalet Bakanlığı, söz konusu bu ihtisas mahkemele
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rinin fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri olduğunu belirlemiştir. Söz konusu
mahkemeler, ayrıca, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korun
ması Hakkındaki Kanun ile 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunma
sı Hakkındaki Kanundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla da görevlidir.
Ayrıca 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 156. maddesi, bu kanunun ön
gördüğü davalar bakımından görevli mahkemenin fikri ve sınai haklar hukuk
mahkemesi olduğunu belirtmektedir. Söz konusu Kanun marka, coğrafi işaret,
tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korun
masını düzenlemekte ve bu çerçevede mahkemelere müracaatı öngören pek çok
durum öngörmektedir.

İcra Mahkemesi
İcra mahkemelerinin kuruluşu, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 4. maddesiyle
düzenlenmiştir. Bu maddede, icra mahkemelerinin görevine giren dava ve işler
genel olarak düzenlenmiştir. Buna göre, icra mahkemelerinin temel görevi, icra
ve iflâs dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayet ve itirazların incelenip karara
bağlanmasıdır. Ancak, İcra ve İflâs Kanununun muhtelif maddelerinde, sözü ge
çen mahkemelerin görevine ilişkin pek çok hüküm bulunmaktadır.
İş Mahkemesi
İş mahkemelerinin kuruluşu 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile düzenlen
mektedir. Bu Kanunun 5’inci maddesine göre, iş mahkemeleri;
• 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları,
22/5/2003 tarihli ve İş Kanununa veya Türk Borçlar Kanununda düzen
lenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri
arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü
hukuk uyuşmazlıklarına;
• İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi
kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu
veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatın
dan kaynaklanan uyuşmazlıklara;
• Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlık
lara, ilişkin dava ve işlere bakar.
Kadastro Mahkemesi
Kadastro mahkemelerinin kuruluşu, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 24. mad
desine dayanmaktadır. Kuruluş amacı, adı geçen kanunun uygulanması ile ilgi
li dava ve işlere bakmaktır. Arazinin durumunun ölçü, sınır ve üzerindeki aynî
hak sahipliği yönlerinden kadastral tekniklerle belirlenmesi sürecini ifade eden
kadastro faaliyeti uzmanlık gerektiren bir iştir. Öte yandan, bir ülkenin toprak
larının belirtilen yönler itibariyle durumunun ne olduğunun bilinmesinin kamu
düzeniyle de ilgisi vardır. Aynı zamanda, söz konusu hususlar özel hukukun (eşya
hukukunun) konusuna girmektedir. Bu sebepledir ki, Kadastro Kanunu, bir yan
dan kadastro mahkemelerinde Hukuk Muhakemeleri Kanununun basit yargıla
ma usûlüne dair kurallarının uygulanmasını öngörmesine rağmen, görülen dava
ve işlerin niteliğini gözetmek suretiyle, özel usûl hükümleri de sevketmiştir.
Tüketici Mahkemesi
İlk derece yargılamasında yer alan özel mahkemelerden biri de tüketici mah
kemesidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73. mad
desine göre, bu mahkemelerin görevi, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik
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uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakmaktır. An
cak, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68. maddesi, bu Kanunun
uygulanmasından doğan dava ve işlerden belli bir parasal sınırın altında olanlar
için zorunlu bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi getirmektedir. Bu yön
tem, tüketici hakem heyetine başvurmaktır. Belirlenen parasal sınırın altındaki
uyuşmazlıklar bakımından söz konusu alternatif yönteme başvurmak hem zo
runludur, hem de bu uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyeti tarafından verilen
karar taraflar için bağlayıcıdır. Bu karara karşı başvurulabilecek hukukî çare, 15
gün içinde tüketici mahkemesinde itiraz etmektir (TKHK m. 70, III). Kanunda
öngörülen parasal sınırı aşan uyuşmazlıklarda ise, tüketici hakem heyetine baş
vurulamayacağından, tüketici mahkemesinde dava açılması zorunludur. Ancak,
davacı tüketici mahkemesinde dava açılması zorunlu olmasına rağmen, önce
tüketici hakem heyetine başvurursa, hakem heyeti görevsizlik kararı vermelidir.
Parasal sınırlar, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere o yıl için
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Tüketici
hakem heyetine başvuru zorunluluğu bulunması, tüketicilerin ilgili mevzuatına
göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.
Hangi uyuşmazlıklarda, tüketici sorunları hakem heyetine başvuru yapılması zorunludur?

Göreve İlişkin Kuralların Mahkemece Resen Gözetilmesi

Göreve ilişkin hükümlerin kamu düzeninden olduğu kabul edilmektedir (HMK
m. 1). Buna bağlı olarak, görev kurallarına uyulup uyulmadığının mahkemece,
yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. Kamu düzeninden sayıl
manın bir sonucu da, tarafların, görev konusuna ilişkin bir anlaşma yapamama
larıdır. Diğer bir ifadeyle, taraflar, aralarında yapacakları bir sözleşmeyle göreve
ilişkin bir düzenleme yapamazlar; böyle bir anlaşma hiçbir hüküm ve sonuç do
ğurmaz. Mahkeme görevsizliğini resen gözetebileceği gibi taraflar da yargılama
nın her aşamasında mahkemeye görevsiz olduğunu hatırlatabilirler.
Mahkemenin görevli olması aynı zamanda (mahkemeye ilişkin) bir dava şartı
oluşturmaktadır (HMK m. 114, I, c). Bu nedenle, dava şartlarının yargılama es
nasında ileri sürülmesi ve incelenmesine ilişkin genel düzenleme (HMK m. 115)
görev bakımından da uygulanır. Buna göre, görevsiz olduğunu resen veya taraflar
dan birinin buna ilişkin itirazı üzerine tespit eden mahkeme, davayı usule ilişkin
bir kararla (görevsizlik kararı) reddeder. Ancak, görev açısından söz konusu olan
noksanlığın giderilebilmesi mümkün ise, mahkemenin öncelikle buna yönelik bir
kesin süre vermesi gerekir. Belirtmek gerekir ki, bu hükmün uygulama alanı, gö
rev açısından çok sınırlıdır. Öte yandan, görevsiz olduğunu tespit eden mahke
menin bu husustaki (görevsizlik) kararını dosya üzerinden verebilmesi de müm
kündür. Ancak, mahkeme gerekli görürse, kararını vermeden önce, tarafları ön
inceleme duruşmasında dinleyebilir (HMK m. 138). Her hâlükârda, mahkemenin
görev konusunu en geç ön inceleme duruşmasında karara bağlaması gerekmekte
dir (HMK m. 137, I-II; m. 138 m. 140, I). Ancak, görev konusunun bu aşamada
yanlış değerlendirilmesi yahut hiç değerlendirilmemesi, mahkemenin daha sonra
görevsizlik kararı vermesine engel değildir. Zira, dava şartları yargılamanın her
aşamasında resen gözetilirler (HMK m. 115, I). Hatta, mahkemenin görevsiz ol
duğu ilk derece mahkemesindeki yargılama esnasında hiç ileri sürülmemiş olsa
bile, taraflar bunu (ilk defa) kanun yolu müracaatları sırasında ileri sürebilecekleri
gibi, kanun yolu mahkemeleri de (bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay), önlerine

Alternatif uyuşmazlık
çözüm yöntemi, tarafların
aralarındaki uyuşmazlığı,
devlet yargısı (mahkemeler)
dışında çeşitli yöntemlerden
birini veya birkaçını
kullanarak, kendi aralarında
çözüme kavuşturmalarıdır.
Tüketici mahkemelerinde
açılacak davalar her türlü
resim ve harçtan muaftır.
Tüketici mahkemelerinde
tüketiciler ile kendilerine
verilen yetkiler kapsamında
tüketici örgütleri ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı dava
açabilirler.

3
Tüketici hakem heyeti:
Başkanlığı illerde ticaret
il müdürü, ilçelerde ise
kaymakam veya bunların
görevlendireceği bir memur
tarafından yürütülen,
konunun uzmanı bir
belediye personeli, baronun
görevlendireceği bir avukat,
duruma göre ticaret ve sanayi
odası veya esnaf ve sanatkar
odalarının görevlendireceği
bir üye ve tüketici örgütlerinin
seçecekleri bir üye olmak
üzere beş üyeden oluşan,
tüketici işlemleri ile tüketiciye
yönelik uygulamalardan
doğabilecek uyuşmazlıklara
çözüm üreten bir hakem
kuruludur.

Görev kuralları kamu düzenine
ilişkin sayıldıkları ve dava
şartları arasında yer aldıkları
için, taraflarca itirazda
bulunulmasa bile, davanın
her aşamasında mahkeme
tarafından resen dikkate
alınmalıdır. Görev kurallarına
aykırılık, istinaf bakımından
mutlak istinaf sebepleri,
temyiz bakımından ise, mutlak
bozma sebepleri arasında
yer alır.
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gelen kanun yolu başvurusu üzerine, karar veren ilk derece mahkemesinin görev
siz olduğunu (kanun yolu müracaatında bu istikamette bir talep bulunmasa dahi)
resen gözetirler.
İlk derece mahkemesinde taraflarca ileri sürülen görev itirazının reddi duru
munda, buna ilişkin kararın bir ara kararı olması nedeniyle, yalnız başına temyiz
edilebilmesi mümkün değildir. Ancak, mahkemenin vereceği nihai karara karşı
kanun yoluna müracaat edilirken, görev itirazının haksız olarak reddedilmiş bu
lunduğu ileri sürülebilir. Zaten bu yön, kanun yolu müracaatında ileri sürülme
miş olsa bile, kanun yolu incelemesinde resen göz önünde bulundurulacak olan
hususlar arasında yer alır (İstinaf bakımından bkz. HMK m. 353, I, a, 3; Temyiz
bakımından bkz. m. 371, I, b).
Dava kendisinde açılmış bulunan mahkeme, gerek taraflardan birinin itirazı
üzerine ve gerekse resen gözeterek, yapacağı inceleme sonucunda görevsiz olduğu
kanaatine varırsa, görevsizlik kararı verir.

4

Görevsizlik kararı usule ilişkin
nihai karar olup, esas hüküm
bakımından kanun yoluna
başvurulabilen hallerde,
görevsizlik kararına karşı
istinafa başvurulabilir.

Görev kurallarının kamu düzenine ilişkin olmasının sonuçları nelerdir?

Görevsizlik Kararı ve Bu Karar Üzerine Yapılacak İşlemler

Mahkemenin gerek taraflardan birinin itirazını dikkate alarak ve gerekse resen
gözeterek, yapacağı inceleme sonucunda görevsiz olduğu kanaatine varması üze
rine vereceği görevsizlik kararı usûle ilişkin bir nihâi karardır (HMK m. 115, II,
c. 1). Zira, bununla mahkeme dosyadan elini çekmekte, ancak, uyuşmazlığı esas
bakımından çözen bir karar vermemektedir.
Esasa ilişkin verilecek karar bakımından kanun yollarına müracaat edilebilecek
olan davalarda (istinaf hakkında bkz. HMK. m. 341; temyiz hakkında bkz. HMK.
m. 362) verilen görevsizlik kararlarına karşı da istinaf yoluna gidilebilir. Bu yola
gidilmesi durumunda, görevsizlik kararının akıbeti, yapılacak inceleme sonucunda
verilecek olan karara bağlıdır. Görevsizlik kararının istinaf incelemesi sonucunda
doğru bulunması durumunda bu karar kesinleşir; yanlış bulunması halinde ise, da
vaya görevsizlik kararı veren mahkemece devam edilmesi söz konusu olur.
Görevsizlik kararı, aynı zamanda, süresi içinde istinaf yoluna müracaat edil
memesi veya kanun yolundan feragat edilmesi üzerine de kesinleşir. Görevsizlik
kararı verilmesi hâlinde, karar taraflardan birinin süresi içinde istinaf yoluna baş
vurmaması nedeniyle kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; istinaf yoluna
başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili
mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece
davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Eğer söz konusu iki hafta içinde ka
rarı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderil
mesi talep edilirse, davaya görevli mahkemede devam edilir (HMK m. 20).
Söz konusu başvurunun yapılması durumunda, (görevsizlik kararı vermiş
olan) mahkeme, dosyayı görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkeme kendili
ğinden bir duruşma günü tespit eder ve davanın taraflarını bir davetiye ile bu du
ruşmaya çağırır ve böylece davaya devam eder. Ancak, dosyanın kendisine gönde
rilmesi, kanun yolu denetiminden geçmeksizin kesinleşen bir görevsizlik kararına
dayanmaktaysa ve kendisinin görevsiz olduğu kanısındaysa, bu mahkeme, önceki
mahkemenin görevsizlik kararıyla bağlı olmayıp, kendisi de görevsizlik kararı ve
rebilir. Buna karşılık, kanun yolu denetiminden geçerek kesinleşen görevsizlik ka
rarı, bundan sonra kendisine müracaat edilen mahkemeyi bağlar.
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Görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren iki hafta içinde, davaya görevli
mahkemede devam edilmesini sağlamaya ilişkin talep yeni bir dava açmak anlamı
na gelmez; bilâkis, görevsiz mahkemede açılmış bulunan davanın devamına yöne
liktir. Bu sebeple, söz konusu başvuru sırasında yeniden harç alınması söz konusu
değildir. Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi ve bu mahkemece taraflara çı
karılacak olan tebligat için gerekli olan giderlerin, dava açılırken yatırılmış bulunan
avanstan karşılanması gerekir (HMK m. 120). Dosyada avans bulunmaması halinde
ise, söz konusu giderlerin talepte bulunanca peşin olarak ödenmesi istenebilir ve bu
istek karşılanmadıkça dosyanın görevli mahkemeye gönderilmemesi gerekir.
Dosya kendisine gönderilen mahkemenin davaya devam etmesi durumun
da, daha önce görevsiz mahkemede yapılmış bulunan taraf usûl işlemleri geçerli
olup bunların tekrarı gerekmez. Buna karşılık, görevsiz mahkemede yapılmış olan
mahkeme usûl işlemleri ise kural olarak geçersizdir; davaya bakmakta olan (görev
li) mahkemece bunların tekrarlanması gerekir.
Görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlayan iki haftalık
süre içinde bu kararı veren mahkemeye müracaat edilmemesi durumunda, görev
siz mahkemede açılmış bulunan (ve kendisi hakkında görevsizlik kararı verilmiş
durumda olan) davada mahkemenin bu durumu tespit ederek, söz konusu dava
nın açılmamış sayılmasına karar vermesi gerekir (HMK m. 20). Bununla, dava
açılmasına bağlı olarak doğmuş olan bütün hukukî sonuçlar da kendiliğinde or
tadan kalkar. Bunlar arasında özellikle zamanaşımı kesilmesinin ve hak düşürü
cü sürelerin korunmasının ortadan kalkmış bulunması (maddî hukuk açısından)
çok önemlidir. Bu şekilde açılmamış sayılan davanın (zaman aşımı veya hak dü
şürücü süre dolmamışsa), görevli mahkemede, harç ödenerek yeniden (ve yeni
bir dava dilekçesiyle) açılması mümkündür. Ancak bu dava artık eskisinin devamı
sayılmayacak, tamamen yeni bir dava olarak işlem görecektir.
Görevsizlik kararıyla dosya kendisine gönderilen diğer mahkeme, ilk mahkeme gibi
görevsizlik kararı verebilir mi?

MEDENÎ YARGIDA MAHKEMELERİN YETKİSİ
Yetki Kavramı

Daha önce de kısaca belirttiğimiz üzere, medenî usul hukukunda “yetki” kavramı,
medenî yargıya dâhil bir uyuşmazlığın neredeki (hangi yargı çevresindeki) görevli
ilk derece mahkemesinde çözümleneceğini belirtmek üzere kullanılır. Bu yönüy
le, söz konusu kelime, medenî usul hukukunda, günlük dildeki (sözlükteki) anla
mından tamamen farklı bir içerik kazanmış olup, bir şeyi yapabilmeye mezun ve
muktedir olabilmeyi değil, bir davaya yer (yargı çevresi) itibariyle neredeki mah
keme tarafından bakılacağını ifade eder.
5235 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince, hukuk mahkemeleri,
her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak
belirlenen ilçelerde, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet
Bakanlığınca kurulur. Hukuk mahkemelerinin, Türk milleti adına yargı yetkisini
kullanmak (yargılama faaliyetinde bulunmak) üzere kuruldukları coğrafi alan, on
ların “yargı çevresi” olarak adlandırılır. Sözü edilen Kanunun 7. maddesi gereğince,
hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara
adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır (1. Fıkra). Büyükşehir belediyesi
bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki il ve ilçelerin adı ile anılan
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sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmak
sızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirle
nir (2. Fıkra). Belirtmek gerekir ki, gerçek kişilerin yerleşim yerlerinin belirlenmesi
bakımından, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince tespit ve kayıt edilmiş
bulunan “yerleşim yeri adresi” karine olarak onların yerleşim yeri sayılabilir. Tüzel
kişiler bakımından ise statülerine (kuruluşlarına ilişkin temel belge, örneğin şirket
ana sözleşmesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü gibi) göre belirlenen merkezlerinin bu
lunduğu yer onların yerleşim yeridir.
Görüldüğü üzere, hukuk mahkemeleri il merkezleri ve (bölgelerin coğrafî du
rumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen) ilçelerde kurulmakta
dır. Böylece, aynı (görevli) ilk derece mahkemesi pek çok yerde bulunabilmekte
dir. İşte, bu (pek çok yerde bulunan görevli) ilk derece mahkemelerinden hangi
yargı çevresindekine (neredekine) başvurulacağı, yetki kuralları ile belirlenir.
Bir davanın neredeki ilk derece mahkemesinde görüleceği belirlenirken bazı
ölçütler kullanılır. Bu ölçütlerden bir kısmı uyuşmazlığın taraflarını, bir kısmı ise
uyuşmazlığın konusunu esas alır. Keza, bazı ölçütler, aksine bir düzenleme olma
dıkça bütün davalar bakımından yetkiyi tesis ederken, bazı ölçütler ise sadece belli
davalar bakımından yetkili mahkemenin belirlenmesinde kullanılır. Aksine bir dü
zenleme olmadıkça bütün davaların görüleceği mahkemeye genel yetkili mahkeme,
bu mahkemeyi belirleyen kurala ise genel yetki kuralı denir. Genel yetki kuralı, Hu
kuk Muhakemeleri Kanununun 6. maddesinin 1. fıkrasında yer almaktadır. Buna
göre, her dava, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, davalının davanın açıldığı
tarihte yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. O halde genel yet
ki kuralı sözü edilen kanun hükmü, genel yetkili mahkeme ise davalının dava ta
rihindeki yerleşim yeri mahkemesidir. Buna karşılık, gerek Hukuk Muhakemeleri
Kanununda ve gerekse sair kanunlarda, yetkiye dair pek çok hüküm sevkedilerek,
daha ziyade uyuşmazlığın konusu esas alınmak suretiyle, bir kısmı genel mahke
menin yetkisini bertaraf ederek onun yerini alan, bir kısmı ise genel mahkemenin
yanında ilave mahkemeler öngörülmüştür. İşte bu hükümlere özel yetki kuralları adı
verilmektedir. Bir özel yetki kuralıyla genel yetkili mahkemenin yetkisinin bertaraf
edilerek onun yerine sadece belli bir yerdeki mahkemenin yetkili tayin edilmesi du
rumunda, bu bir kesin yetki kuralıdır. Buna karşılık, özel yetki kuralıyla genel yetkili
mahkemenin yetkisi kaldırılmıyor (bertaraf edilmiyor), bilâkis onun yanında ilave
olarak başka yerlerdeki mahkemeler de aynı uyuşmazlık için yetkili kılınıyorsa, bu
nu düzenleyen kural, kesin olmayan yetki kuralıdır.
Görev kurallarının her durumda kamu düzenine ilişkin kabul edilmesine kar
şılık, yetki kurallarının tamamı değil, sadece kesin yetki kuralları kamu düzenin
dendir. Kamu düzeninden olmayan yetki kurallarını hâkim resen dikkate alamaz;
ayrıca, taraflar da bu kuralların aksine bir anlaşma yapabilirler. Buna karşılık,
mahkemelerin yetkisinin kamu düzenine ilişkin bulunduğu hallerde (kesin yetki
hallerinde) hâkim söz konusu yetki kuralını resen gözetir ve taraflar böyle bir ku
ralın aksini aralarında yapacakları bir anlaşmayla kararlaştıramazlar.

Genel Yetki Kuralı

Yukarıda da belirtildiği üzere, genel yetkili mahkeme, aksine bir düzenleme ol
madıkça, bir kişi aleyhine açılacak bütün davaların görüleceği mahkemeyi ifade
etmektedir. Genel yetkili mahkemeyi düzenleyen hüküm (HMK m. 6, I), uyuş
mazlığın taraflarından “davalı”yı esas almıştır. Buna göre, bir kimseye karşı açıla
cak bütün davalar, kanunda aksini öngören bir kesin yetki kuralı bulunmadıkça,
davanın açıldığı tarihte davalının Türk Medenî Kanunu gereğince yerleşim yeri
sayılan yer mahkemesinde görülür.
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Yerleşim yerinin belirlenmesi bakımından Türk Medenî Kanunu, gerçek kişi
ler ve tüzel kişiler açısından farklı esaslar öngörmüştür. Buna göre, gerçek kişiler
bakımından, sürekli kalmak niyetiyle oturdukları yer (TMK. m. 19); tüzel kişiler
açısından ise işlerinin yönetildiği yer (TMK. m. 51) onların yerleşim yeri sayılır.
Davalının böylece belirlenen yerleşim yeri, aynı zamanda medenî usul hukuku
bakımından genel yetkili mahkeme olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle,
davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer hangi mahkemenin yargı çevresi için
de kalmaktaysa, o yargı çevresinde bulunan mahkemeler, söz konusu kişiye karşı
açılacak olan davalar için genel yetkilidir. Belirtmek gerekir ki, gerçek kişilerin
yerleşim yerlerinin belirlenmesi bakımından, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Ka
nunu gereğince tespit ve kayıt edilmiş bulunan “yerleşim yeri adresi”; tüzel kişiler
bakımından ise tescile göre belirlenen merkezlerinin bulunduğu yer, karine olarak
yerleşim yeri sayılmalıdır. Davalının yerleşim yerinin belirlenmesinde esas alına
cak olan zaman ise, davanın açıldığı tarihtir. Uyuşmazlığın kaynağı olan hukuki
ilişkinin kurulduğu sırada davalının yerleşim yerinin nerede bulunduğu önem
taşımadığı gibi, dava açıldıktan sonra davalının yerleşim yerini değiştirmesi de,
genel yetkili mahkemeyi etkilemez.
Önemle belirtilmelidir ki, genel yetki kuralı gereğince belirlenen genel yetkili
mahkemenin yetkisi (davalının yerleşim yeri) kesin yetki değildir. Dolayısıyla, da
vanın genel yetkili mahkeme olarak başka bir yer mahkemesinde açılmış bulun
ması halinde, hâkim bunu resen gözetemeyecek, ancak davalının ilk itirazı üzeri
ne yetkisizlik kararı verebilecektir.
Davalının yerleşim yerinin durumuna bağlı olarak, bazen genel yetkili mahke
menin belirlenmesi özellik taşır. Kanun, bu durumlar için ayrıca hükümler sev
ketmiştir. Buna göre:
• Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesin
de açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hak
kında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahke
mesinde bakılır (HMK m. 7, I).
• Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar hakkında genel yetkili mahkeme,
davalının Türkiye’deki mutat meskeninin bulunduğu yer mahkemesidir.
Ancak, diğer özel yetki hâlleri saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına iliş
kin dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı unsurunun bulunduğu yerde de
açılabilir (HMK m. 9).
• Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkeme
lerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili
mahkemede bulunmaması hâlinde ilgilinin sâkin olduğu yer, Türkiye’de sâ
kin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde, o da bulunmadı
ğı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür
(MÖHUK m. 41).
• Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan yabancı hakkında vesâyet, kayyım
lık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye’de sâkin
olduğu yer, sâkin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir
(MÖHUK m. 42).
• Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerle
şim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer
mahkemesidir (TMK m. 168).
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Özel Yetki Kuralları

Tarafların davadaki durumu yahut dava konusu uyuşmazlığın daha kolay halli
bakımından değerlendirildiğinde, davanın genel yetkili mahkeme yerine yahut
ona ilave olarak başka bir yer mahkemesince çözülmesi, bazen daha uygun olur.
Kanun koyucunun değerlendirmesine göre, bu gibi haller için, özel yetki kuralla
rı sevkedilmiştir. Bu kurallarla, bazen genel yetki kuralı tamamen bertaraf edile
rek davanın sadece özel yetki kuralınca gösterilen mahkemede açılması istenmiş;
bazen de genel yetkili mahkemeye ilave olarak davanın başka yer (veya yerler)
mahkemelerinde de açılabilmesine imkân tanınmıştır. Birinci durumda, özel yet
ki kuralıyla tespit edilen mahkeme kesin yetkili olup, dava ne genel yetkili mahke
mede ne de bir başka mahkemede görülebilir. İkinci durumda ise, kesin yetki söz
konusu olmayıp, dava, davacının seçimine göre, isterse genel yetkili mahkemede
de görülebilir ya da (diğer şartlar da mevcutsa) taraflar anlaşarak (yetki sözleşme
siyle) hiç yetkisiz bir mahkemeyi dahi yetkili kılabilirler; hatta bu hallerde dava
yetkisiz bir mahkemede açılsa dahi, mahkeme yetkisizliğini resen değil, ancak da
valının süresi içinde buna yönelik açık ilk itirazı üzerine dikkate alabilir.
Özel yetki kurallarıyla, genel yetkili mahkeme dışında başka bir mahkeme
yetkili kılınırken farklı ölçütler esas alınmaktadır; örneğin, sözleşmeden doğan
borcun ifa edilmesi gereken yer, haksız fiilin işlendiği yer, davacı tarafın yerle
şim yerinin bulunduğu yer, dava konusu uyuşmazlığın kendisine ilişkin olduğu
taşınmazın bulunduğu yer, işin yapıldığı yer gibi. Özel yetki kurallarının bir kıs
mı Hukuk Muhakemeleri Kanununda, bir kısmı ise maddi hukuka ilişkin kanun
larda (örneğin TMK, TTK) yer almaktadır. Aşağıda sadece belli başlı özel yetki
kurallarına kısaca değinilmektedir. Ancak, önemle belirtelim ki, özel yetki ku
ralları sadece burada sayılanlardan ibaret değildir. Davacının, davasını açarken,
uyuşmazlığın kendisinden kaynaklandığı hukukî ilişkiyi maddi hukuk açısından
düzenleyen kurallara mutlaka bakması ve varsa oradaki yetkiye dair kuralları (bu
arada sair usûl hükümlerini) mutlaka göz önünde bulundurması gerekir.

Borcun ifa edileceği yer
(BK m. 73): Borcun ifa
edileceği yer, tarafların açık
veya örtülü iradelerine göre
belirlenir. Sözleşmeyle aksi
kararlaştırılmamışsa ifa yeri
BK m. 73 hükmüne göre
belirlenir. Buna göre, borcun
konusu para ise, ödeme
alacaklının ifa zamanında
oturduğu yerde yapılır. Bir
parça borcu sözkonusu ise,
yani ayırıcı nitelikleriyle
belirlenmiş bir şey verilecek
veya teslim edilecekse, ifa yeri,
sözleşmenin yapıldığı sırada o
şeyin bulunduğu yerdir. Para
ve parça borçlarının dışında
kalan bütün borçlarda ifa
yeri, borcun doğduğu sırada
borçlunun oturduğu yerdir.

Geçici Olarak Oturulan Yer Mahkemesi
Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak
alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam
edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir (HMK m. 8). Bu yetki
kuralı sadece sınırlı bazı uyuşmazlıklar için (alacak veya taşınır mal), genel yetkili
mahkemenin yanında, geçici olarak oturulan yer mahkemesini, ilave olarak yet
kili kılmaktadır. Geçici olarak oturulan yer mahkemesinin yetkisi kesin değildir.
Sözleşmenin İfa Olunacağı Yer Mahkemesi
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 10. maddesi, sözleşmeden doğan bir borcun
ifası talebiyle açılan davalar için, genel yetkili mahkemenin yanında ilave bir mah
keme daha öngörmektedir. Buna göre, sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa
edileceği yer mahkemesinde de açılabilir. Burada söz konusu olan borçlar hukuku
anlamındaki sözleşmelerdir. Buna karşılık, aile hukuku ve miras hukuku gibi alan
larda düzenlenmiş bulunan sözleşmelerden kaynaklanan borçların ifası için açılan
davalarda bu madde hükmü uygulanmaz. Öte yandan sözleşmenin ifasından mak
sat, esas itibariyle sözleşmeden kaynaklanan somut edimin ifasıdır. Bir sözleşmeden
birden fazla edim doğabilir ve bunların ifa yerleri farklı olabilir. Somut dava hangi
edime ilişkinse, o edimin ifası lazım gelen yerde, buna yönelik davanın da açılabil
mesi mümkündür. Edimin ifa yeri maddî hukuka göre belirlenir.
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Mirastan Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, mirasla ilgili uyuşmazlıklar için özel yetki kural
ları getirmiştir. Buna göre:
• Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölü
me bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin dava
lar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar ile
• Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar
bakımından ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir
(HMK m. 11, I).
Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin
yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir (HMK
m. 11, II). Bu yer mahkemesinin yetkisi ise kesin değildir.
Mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin davalar ile yeni mirasçılık belgesi verilme
sine ilişkin talepler bakımından ise, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahke
mesi de yetkilidir (HMK m. 11, III). Burada mirasçılardan herhangi birinin otur
duğu yerdeki mahkeme, genel yetkili mahkemenin yanında ilave olarak yetkili
kılınmaktadır. Dolayısıyla kesin yetki söz konusu değildir. Öte yandan, yerleşim
yeri değil, “oturmak” esas alınmaktadır.
Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme
Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol
açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin dava
larda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. İrtifak haklarına iliş
kin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkeme
sinde açılır. Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin
bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir (HMK m. 12). Bu düzenleme
bakımından iki hususa özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Buna göre, ihdas
edilen ilave yetki kuralı olmayıp, genel yetki kuralı (davalının yerleşim yerinin
bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi) kaldırılarak, onun yerini taşınmazın bu
lunduğu yer mahkemesi almaktadır. İkinci husus ise, taşınmaz üzerindeki şahsî
haklar (bunlar aynî hak sahipliğinde değişikliği amaçlamadıkça), madde kapsa
mında değildir. Dolayısıyla, taşınmaz üzerindeki şahsî haklar genel yetki kuralına
veya varsa (örneğin HMK. m. 10) bir başka özel yetki kuralına tâbidirler.
Ankara’da yapılan kira sözleşmesine göre, Eskişehirli (A), Eskişehir Tepebaşı ilçesi
sınırları içinde bulunan boş arsasını otopark olarak kullanılması ve işletilmesi ama
cıyla Kütahyalı (B)’ ye kiralamıştır. Sözleşmeye göre, kiracı (B) her ayın sonunda
sözleşmeyle kararlaştırılan aylık 5.000 lira kira bedelini arsa sahibi (A) ‘nın banka
hesabına yatıracaktır. Kiracı (B), son iki ayın kira borcunu ödemediği için, arsa sa
hibi (A), kira alacağını tahsil etmek için dava açmaya karar verir. Bu dava bakımın
dan görevli ve yetkili mahkemeyi belirleyiniz.

Karşı Davada Yetkili Mahkeme
Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl davaya bakan mahkeme, karşı
davaya bakmaya da yetkilidir (HMK m. 13).
Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetkili Mahkeme
Hukuk Muhakemeleri Kanunun 14. maddesi, tüzel kişilerle ilgili olarak iki farklı
hususu aynı maddede (iki ayrı fıkrada) düzenleyerek, farklı özel yetki kuralla

Tereke: Ölen bir kişinin
malvarlığını, yani malları,
hakları, alacakları ve
borçlarından oluşan bütünü
ifade eder.
Ölüme bağlı tasarruf:
Mirasbırakan tarafından
yapılmış olan ve tasarrufu
yapan kişinin ölümünden
sonra sonuç doğuran
işlemlerdir. Ölüme bağlı
tasarruflar, vasiyetname
düzenlenmesi veya miras
sözleşmesi yapılması şeklinde
olabilr.
Mirasçılık belgesi: Mirasçılık
belgesi, kişiye tereke malları
üzerinde zilyetlik imkanını
veren, tereke üzerinde
yapılabilecek tasarruflar
bakımından kişinin tasarruf
yetkisine sahip olduğunu
üçüncü kişilere ispat etmeye
yarayan bir belgedir. Mirasçılık
belgesi, mirasçılardan biri
tarafından sulh hukuk
mahkemesinden veya
yargılamayı gerektiren haller
sözkonusu değilse noterden
talep edilebilir.

6

Sigorta ettiren, sigortacı ile
sigorta sözleşmesini yapan
kişidir. Sigortalı ise, kendisi
üzerindeki parayla ölçülebilen
bir menfaati sigorta edilen
kişidir. Örneğin, yangın
sigortasında sözleşmeye konu
taşınır veya taşınmaz malın
sahibi sigortalıdır.
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rı getirmiştir. Buna göre, bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin
bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir (HMK m. 14, I). Burada dikkat edilmesi
gereken husus, şubenin ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığından, ona karşı dava
açılamayacağıdır. Şube ile yapılan bir hukuki işlemden kaynaklanan bir ihtilaf söz
konusu olursa, doğrudan doğruya tüzel kişiliğe karşı açılacak olan dava, ilgili hu
kuki işlemin kendisiyle yapılmış olduğu şubenin bulunduğu yerde de açılabile
Zilyetlik: Zilyetlik bir şey
cektir. Bu yetki kuralı kesin değildir.
üzerindeki fiili hakimiyeti
ele geçirmiş olmak ve onu
Maddenin ikinci fıkrası ise, tamamen farklı bir konuda özel yetki kuralı ön
kaybetmemiş olmak anlamına
gör
mektedir. Buna göre, özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişki
gelir. Fiili hakimiyetin
varlığından sözedilebilmesi
leriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın ya
için kişinin zilyet olma, yani
hut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin
fiili hakimiyeti ele geçrime
iradesinin de bulunması
merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birinci fıkrada düzenlenen
gerekir.
özel yetki kuralının kesin olmamasına karşılık, ikinci fıkrada öngörülen özel yetki
kuralının genel yetkili mahkemenin yetkisini kaldırdığı açıkça belirtilmektedir.
Ayni hak: Bir eşya üzerinde
sözkonusu olan, sahibine eşya
üzerinde doğrudan doğruya
hakimiyet sağlayan, eşya
üzerinde sağladığı hakimiyet
dolayısıyla herkese karşı ileri
sürülebilen mutlak bir haktır.

İrtifak hakkı: İrtifak, bir
eşya üzerinde hak sahibine o
eşyadan yararlanma yetkisi
sağlayan bir ayni haktır. Ayni
hak olarak herkese karşı
ileri sürülebilen mutlak bir
etkiye sahiptir. İrtifak hakkı,
sadece eşyadan ve eşyanın
sağladığı diğer menfaatlerden
yararlanma imkanı sağlar.

Haksız fiil: Bir kişinin, hukuka
aykırı ve kusurlu (kasten veya
ihmal suretiyle) bir eylemiyle,
başkasının şahsına veya
malına zarar vermesidir.

Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 15. maddesi, deniz sigortalarını ayrık tutarak,
sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında özel bir yetki kuralı
getirmektedir. Buna göre, zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşın
maza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşı
nıra ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya
şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir.
Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehdarın leh veya aley
hine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.
Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme
Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldi
ği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mah
kemesi de yetkilidir (HMK m. 16). Kesin olmayan bir yetki kuralı öngören bu dü
zenlemeyle, genel yetki kuralı kaldırılmamakta, ona ilave olarak iki yer (duruma
göre ya zararın meydana geldiği veya gelme ihtimalinin bulunduğu yer ile zarar
görenin yerleşim yeri) mahkemesi de yetkili kılınmaktadır. Özellikle haksız fiil
den zarar gören kişiye dava açmak hususunda kolaylık getiren bu hüküm, kesin
bir yetki kuralı olmayıp, davacının seçimine göre, ona alternatif yetkili mahkeme
ler sunmaktadır.

Yetkili Mahkemenin Taraflarca Kararlaştırılması: Yetki
Sözleşmesi

Yukarıda çok kısaca yer verilen yetki kuralları, bir davanın hangi yargı çevresinde
yer alan ilk derece mahkemesi tarafından çözülmesi hususunda kanun koyucunun
iradesini yansıtmaktadır. Böylelikle bir açıdan bakıldığında, hak arayanların hangi
mahkemeye başvuracakları önceden düzenlenmek suretiyle bir belirlilik sağlanmış
olmakta, diğer açıdan değerlendirildiğinde ise, tarafların durumu ve dava konusu
dikkate alınarak uyuşmazlığın çözümü için en elverişli mahkeme tespit edilerek o
mahkemeye, önüne gelen uyuşmazlığa bakma ödevi yüklenmektedir.
Kanun koyucu, mahkemelerin yetkisinin kesin olmadığı hallerde, eğer uyuş
mazlığın tarafları tacirler ve kamu tüzel kişileri ise, yetkili mahkemeyi, aralarında
anlaşmak suretiyle belirleme imkânını da vermiştir. Buna göre, tacirler veya ka
mu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında,

3. Ünite - Mahkemelerin Görev ve Yetkisi

bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi
kararlaştırılmadıkça, dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır
(HMK m. 17). Yetki sözleşmesinin uygulamada daha çok hukuki ilişkinin ekono
mik ve sosyal açıdan daha güçlü olan tarafınca diğer tarafa dikte ettirildiğini dik
kate alan kanun koyucu, bu yolla yetkili mahkemenin belirlenmesine (1086 sayılı
eski HUMK’nın aksine) artık herkes için izin vermemekte, bilâkis sadece tâcirler
ve kamu tüzel kişilerinin buna yetkili olmalarını öngörmektedir. Söz konusu ki
şiler de her halükârda yetki sözleşmesi yapamazlar. Zira, tarafların üzerinde ser
bestçe tasarruf edemeyecekleri konular ile kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi
yapılamaz; davanın mutlaka kanun tarafından öngörülen yer mahkemesinde gö
rülmesi gerekir. Ayrıca:
• yazılı olarak yapılması,
• uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir ol
ması,
• yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin yetki sözleşmesinde açıkça
gösterilmesi,
yetki sözleşmesi açısından geçerlik koşullarıdır (HMK m. 18, II).
Bu koşullar çok önemli sınırlamalardır. Özellikle, tarafların üzerinde serbestçe
tasarruf edemeyecekleri konular ile kesin yetki hallerinde yapılan yetki sözleşme
leri geçersiz olup, hâkimin bu durumu resen dikkate alması gerekir.
Yazılılık açısından âdi yazılı şekil yeterlidir. Hatta, yetkisiz bir mahkemede açı
lan davada davalının bu mahkemenin yetkisine muvafakat ettiğini sözlü olarak
bildirmesi yahut yetki itirazını süresi içinde ileri sürmemesi durumunda da artık
yetkisiz mahkemenin yetkili hale geldiği kabul edilmektedir. Öte yandan yetki
sözleşmesi bağımsız bir sözleşme olarak yapılabileceği gibi, uyuşmazlığın kendi
sinden kaynaklandığı hukuki ilişkiyi düzenlemek üzere yapılmış olan sözleşme
deki bir yetki şartı olarak da öngörülebilir.
Uyuşmazlığın kaynağı olan hukuki ilişkinin belirli olması, hem taraflar hem de
mahkeme açısından önemlidir. Bu itibarla, örneğin, taraflar arasında doğmuş ve
doğacak bütün uyuşmazlıkları kapsamak üzere yapılan yetki sözleşmesi geçersizdir.
Her ne kadar, kanunun ifadesi birden çok mahkemenin yetkili kılınmasına
izin vermekteyse de, bunların belli olması gerekir. Yetki sözleşmesinde, dürüstlük
kuralına aykırı olacak şekilde çok sayıda mahkemenin yetkili kılınması yahut da
vacının seçimine göre dilediği mahkemede dava açabilmesine izin verilmesi du
rumlarında, bu yetki sözleşmesi geçerli olmayacaktır.
Yetki sözleşmesiyle genellikle kanun tarafından yetkili kılınmış olan mahkeme
lere ilave olarak yetkili mahkeme tayin edilir. Ancak, taraflar, yetki sözleşmesiyle,
kanunen yetkili olan mahkemelerin yetkisini kaldırarak başka bir yer mahkemesini
yetkili kılabilirler. Keza, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, dava sadece sözleşmey
le belirlenen mahkemede açılır (HMK m. 17, c. 2). Bununla, tarafların hem münha
sır hem de olumsuz yetki sözleşmesi yapmalarına izin verilmiş olmaktadır.
BOLAYIR, N. (2009). Medenî Usûl Hukukunda Yetki Sözleşmeleri, İstanbul.

Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılması

Davanın, yukarıda kısaca incelenen yetki kurallarınca belirlenmiş olan veya taraf
larca yapılan yetki sözleşmesiyle tayin edilmiş bulunan mahkemeler yerine yetki
siz bir mahkemede açılması durumunda, bunun mahkemece dikkate alınması ba
kımından bir ayırım yapmak gerekir. Buna göre, uyuşmazlık için kanunen yetkili
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kılınmış olan mahkemenin yetkisinin kesin olmasına rağmen dava başka bir yer
mahkemesinde açılmışsa, hâkim bu durumu resen ve yargılamanın her aşamasın
da gözeterek yetkisizlik kararı verir. Taraflar da, herhangi bir süre ile bağlı olmaksı
zın, mahkemenin yetkisizliğini ileri sürebilirler (HMK m. 19, I). Zira bu durumda
yetki mahkemeye ilişkin bir dava şartı olup (HMK m. 114, I/ç) ileri sürülmesi ve
incelenmesi dava şartlarına ilişkin hükümlere (HMK m. 115) tâbidir.
Buna karşılık, yetkinin kesin olmadığı hallerde davanın kanunen (veya yetki
sözleşmesiyle) yetkili kılınmış olanlar dışında bir mahkemede açılması durumun
da mahkeme yetkisizliğini resen gözetemez. Zira, bu durum bir ilk itiraz sebebi
teşkil eder (HMK m. 116, I/a) ve ilk itirazların ileri sürülmesi ve incelenmesine
ilişkin hükümlere (HMK m. 117) tâbidir. Buna göre, mahkemenin yetkisizliğinin
esasa cevap süresi içinde ve en geç esasa cevaplarla birlikte ileri sürülmesi gerekli
olup (HMK m. 19, II, c. 1), mahkeme bu (ilk) itirazı ön sorunlar gibi inceler ve
karara bağlar (HMK m. 117, III). Öte yandan, yetkinin kesin olmadığı hallerde
yetki itirazının dinlenebilmesi (geçerli olması) için yetki itirazında bulunan tara
fın yetkili mahkemeyi, birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi de
bildirmesi gerekir; aksi halde yetki itirazı hiç dikkate alınmaz (HMK m. 19, II, c.
2-3). Bu hususlara riayet edilmiş olup olmadığı mahkemece resen gözetilir.
Öte yandan, yetkinin kesin olmadığı hallerde yetki itirazının süresinde ve usu
lüne uygun olarak yapılmaması durumunda, dava yetkisiz mahkemede görülme
ye devam olunur. Zira, bu durumda yetkisiz mahkemenin yetkili hale gelmesi ka
nun tarafından açıkça öngörülmüştür (HMK m. 19, IV).

Yetkisizlik Kararı
Davanın yetkisiz bir mahkemede açılması üzerine, mahkemece, kesin yetki halle
rinde resen, kesin olmayan yetki hallerinde ise bunun ilk itiraz olarak ileri sürül
mesi koşuluyla, yetkisizlik kararı verilir. Bununla mahkeme dosyadan elini çek
mekte ancak uyuşmazlığı esastan çözmemektedir. Bu sebeple, yetkisizlik kararı
usule ilişkin bir nihai karardır.
Esasa ilişkin verilecek karar bakımından kanun yollarına müracaat edilebile
cek olan davalarda (istinaf hakkında bkz. HMK m. 341; temyiz hakkında bkz.
HMK m. 362) verilen yetkisizlik kararlarına karşı kanun yolu açıktır. Bu yola gi
dilmesi durumunda, yetkisizlik kararının akıbeti, yapılacak inceleme sonucunda
verilecek olan karara bağlıdır. Yetkisizlik kararının kanun yolu incelemesi sonu
cunda doğru bulunması durumunda bu karar kesinleşir; yanlış bulunması halinde
ise, davaya yetkisizlik kararı veren mahkemece devam edilmesi söz konusu olur.
Yetkisizlik kararı, aynı zamanda, süresi içinde kanun yoluna müracaat edilme
mesi veya kanun yolundan feragat edilmesi üzerine de kesinleşir.
Yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda
kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise
kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun red
di kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye
başvurarak, dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi ge
rekir. Eğer bu yapılırsa, davaya yetkili mahkemede devam edilir; aksi takdirde, bu
(yetkisiz) mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir (HMK m. 20).
Yukarıda görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemlere ve bunların sonuçlarına
ilişkin olarak verilen bilgiler, yetkisizlik kararı bakımından da geçerlidir.
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AYNI MAHKEMENİN BİRDEN FAZLA DAİRESİ
ARASINDAKİ İŞ DAĞILIMI

İş yoğunluğunun gerekli kıldığı yerlerde, aynı ilk derece (hukuk) mahkemesi
nin birden fazla dairesi kurulması ve bunların numaralandırılması halinde, aynı
mahkemenin kendi daireleri arasındaki ilişki iş dağılımıdır. Bu dairelere ayrıca bir
isim verilmeyip sadece numaralandırılırlar (5235 s.lı K. m. 5, IV). Zira bu daireler
ayrı mahkeme olmayıp, o yerdeki asliye veya sulh hukuk mahkemesinin bünyesi
içinde olup onun sadece bir dairesi durumundadırlar.
Aynı mahkemenin birden fazla dairesi arasındaki iş dağılımı, kural olarak iş
yükünün ve dengesinin dengeli paylaşımı ilkesi çerçevesinde yapılır. Tarafların
yahut dosya kendisine tevzi edilen mahkemenin buna karşı koyması mümkün
değildir (5235 s.lı K. m. 5, V)
Ancak istisnaî bazı hallerde, aksine açık hüküm bulunmadıkça, Hakimler ve
Savcılar Kurulu, aynı mahkemenin birden fazla dairesi kurulan yerlerde, bunlar
dan birinin veya bir kısmının, uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla, gelen işlerin sa
yısı ve niteliği de dikkate alarak, belli davalara bakmasını kararlaştırabilir (6460
s.lı K. m. 10, Geçici m. 4). Bu kararlar Resmî Gazete’de yayınlanır. Bu çerçeve
sinde yapılan iş dağılımına göre dosya kendisine tevzi edilen ilgili daire, davaya
bakmak zorunda olmakla birlikte, eğer Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapmış
olduğu belirlemeye aykırı ise, dosyayı ilgili daireye gönderebilir. Bu gönderme
kararı teknik anlamda bir görevsizlik kararı değildir. Bu sebeple tarafların bu ka
rara karşı başvurabileceği herhangi bir yol yoktur. Buna karşılık dosya kendisine
gönderilen dairenin de bu kararla bağlı olduğu söylenemez.
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Özet
1
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Medenî yargıda görev ve yetki kavramlarını açık
lamak.
Bir uyuşmazlık özel hukuku ilgilendiriyorsa, çö
züm için adlî yargının medenî yargı kolu için
de kurulmuş bulunan mahkemelere başvurulur.
Medenî yargı kolu için öngörülmüş bulunan
mahkemelerden, uyuşmazlık hakkında ilk in
celemeyi yapacak olan merciler ilk derece (hü
küm) mahkemeleridir. İlk derece mahkemesi
nin kararlarının iptal edilmesi ve değiştirilmesi
amacıyla başvurulan üst mahkemeler ise kanun
yolu mahkemeleridir.
Medenî yargıda dar ve teknik anlamda “görev”,
bir uyuşmazlığın (davanın), bu yargı kolunda
kurulmuş bulunan ilk derece mahkemelerin
den hangisi tarafından görüleceğini ifade eder.
Diğer bir ifadeyle, özel hukuktan kaynaklanan
bir davanın belli bir yerdeki genel mahkemeler
(sulh veya asliye hukuk) önünde mi yoksa orada
kurulmuş olan özel mahkemelerden birisi tara
fından mı görüleceği hususu, “görev” terimiyle
karşılanır. Bu açıdan “görev” kavramı, uyuşmaz
lığın hangi yargı kolunda yer alan mahkemeler
önünde çözümleneceğini ifade etmek için kulla
nılan “yargı yolu ilişkisi” kavramından farklıdır.
“Yetki” ise, medenî usul hukukunda, medenî
yargıya dâhil bir uyuşmazlığın neredeki (han
gi yargı çevresindeki) ilk derece mahkemesinde
çözümleneceğini belirtmek üzere kullanılan bir
terimdir.
Medenî yargıda görevli mahkemeleri ve görev ku
rallarına aykırılığın sonuçlarını belirlemek.
Medenî yargı alanındaki genel mahkemeler olan
sulh ve asliye hukuk mahkemelerinin görevi,
5235 sayılı Kanunun 6. maddesi ve bu maddenin
atıfta bulunduğu Hukuk Muhakemeleri Kanunu
nun ve diğer özel kanunların hükümleri ile tayin
edilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6.
maddesine göre, sulh hukuk mahkemesi, kira
ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak
üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile
bu davalara karşı açılan davalara; taşınır ve taşın
maz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortak
lığın giderilmesine ilişkin davalara; taşınır ve ta
şınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına

yönelik olan davalara ve bu Kanun ile diğer ka
nunların, sulh hukuk mahkemesini görevlendir
diği davalara bakmakla görevlidir. Asliye hukuk
mahkemesi ise, hukuk davalarına bakmakla gö
revli asli mahkeme olup, sulh hukuk mahkemesi
ve diğer özel mahkemelerin görevine girmeyen
tüm işler ile özel olarak asliye hukuk mahkeme
sinin görevlendirildiği davalara bakar. Zira, dava
konusunun değerine ve miktarına bakılmaksızın,
malvarlığı haklarına ilişkin tüm davalar ile şahıs
varlığı haklarına ilişkin davalarda ve diğer dava
ve işlerde, Kanunda aksine düzenleme olmadık
ça asliye hukuk mahkemesi görevlidir (HMK m.
2). Ayrıca, asliye ticaret mahkemesi kurulmayan
yerlerdeki ticari davalara da asliye hukuk mahke
mesi bakar.
Medenî yargı kolunda görevli genel mahkemeler
yanında, uzmanlık gerektiren bazı uyuşmazlık
lara bakmak üzere özel mahkemeler de kurul
muştur. Aile mahkemesi, tüketici mahkemesi,
kadastro mahkemesi, iş mahkemesi, icra mah
kemesi, asliye ticaret mahkemesi, fikrî ve sınaî
haklar hukuk mahkemesi, adli yargı kolundaki
uzmanlık mahkemeleridir.
Görev kuralları kamu düzenine ilişkindir. Buna
bağlı olarak, görev kurallarına uyulup uyulma
dığının mahkemece, yargılamanın her aşama
sında resen gözetilmesi gerekir. Kamu düzenin
den sayılmanın bir sonucu da, tarafların, görev
konusuna ilişkin bir anlaşma yapamamalarıdır.
Mahkeme görevsizliğini resen gözetebileceği
gibi, taraflar da yargılamanın her aşamasında
mahkemeye görevsiz olduğunu hatırlatabilirler.
Görevsiz olduğunu resen veya taraflardan biri
nin buna ilişkin itirazı üzerine tespit eden mah
keme, davayı usule ilişkin bir kararla (görevsiz
lik kararı) reddeder.
Mahkemenin görevli olması aynı zamanda (mah
kemeye ilişkin) bir dava şartı oluşturmaktadır.
Bu nedenle, dava şartlarının yargılama esnasın
da ileri sürülmesi ve incelenmesine ilişkin genel
düzenleme (HMK m. 115) görev bakımından da
uygulanır. Mahkeme, görev konusunu en geç ön
inceleme duruşmasında karara bağlamalıdır. An
cak, görev konusunun bu aşamada yanlış değer
lendirilmesi yahut hiç değerlendirilmemesi, mah
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kemenin daha sonra görevsizlik kararı vermesine
engel değildir. Zira, dava şartları yargılamanın her
aşamasında resen gözetilirler. Görevsizlik itirazı
ilk derece mahkemesinde hiç ileri sürülmemiş ol
sa bile, taraflar ilk kez kanun yolu başvurusunda
ileri sürebilirler. Ayrıca, kanun yolu başvurusun
da bu istikamette bir talep bulunmasa dahi, kanun
yolu mahkemeleri (bölge adliye mahkemeleri ve
Yargıtay), karar veren ilk derece mahkemesinin
görevsiz olduğunu resen gözetirler.

3

Medenî yargıda yetkili mahkemeleri ve yetki ku
rallarına aykırılığın sonuçlarını belirlemek.
Medenî usul hukukunda “yetki” kavramı, me
denî yargıya dâhil bir uyuşmazlığın hangi yar
gı çevresindeki görevli ilk derece mahkemesin
de çözümleneceğini belirtmek üzere kullanılır.
5235 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası
gereğince, hukuk mahkemeleri, her il merkezi
ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu
göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde kuru
lur. Hukuk mahkemelerinin kuruldukları coğra
fi alan, onların “yargı çevresi” olarak adlandırı
lır. Sözü edilen Kanunun 7. maddesi gereğince,
hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulunduk
ları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden
bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.
Yetki kuralları genel ve özel yetki kuralları ola
rak ikiye ayrılmaktadır. Aksine bir düzenleme
olmadıkça bütün davaların görüleceği mahke
meye genel yetkili mahkeme, bu mahkemeyi
belirleyen kurala ise “genel yetki kuralı” denir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6. maddesi
nin 1. fıkrasında düzenlenen genel yetki kura
lına göre, her dava, kanunda aksine hüküm bu
lunmadıkça, davalının davanın açıldığı tarihte
yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde
görülür. O halde “genel yetki kuralı” sözü edi
len kanun hükmü, “genel yetkili mahkeme” ise
davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mah
kemesidir. Gerçek kişiler bakımından yerleşim
yeri, “sürekli kalmak niyetiyle oturdukları yer”,
tüzel kişiler açısından ise “işlerinin yönetildiği
yerdir”. Bazen genel yetkili mahkemenin belir
lenmesi özellik taşır. Kanun, bu durumlar için
ayrıca hükümler sevketmiştir. Örneğin, davalı
birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerle
şim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, da
va sebebine göre kanunda, davalıların tamamı
hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme
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belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde ba
kılmalıdır.
Genel yetki kuralının yanı sıra, Hukuk Muhake
meleri Kanununda ve diğer kanunlarda, yetkiye
dair pek çok hüküm sevkedilerek, daha ziya
de uyuşmazlığın konusu esas alınmak suretiyle,
genel yetkili mahkemenin yanında ilave yetkili
mahkemeler öngörülmüştür. Bu mahkemele
rin yetkisi “özel yetki kuralları” ile belirlenmiştir.
Özel yetki kuralları ise kesin yetki ve kesin olma
yan yetki olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir özel
yetki kuralıyla genel yetkili mahkemenin yetkisi
nin bertaraf edilerek onun yerine sadece belli bir
yerdeki mahkemenin yetkili tayin edilmesi duru
munda, “kesin yetki kuralı”; buna karşılık, özel
yetki kuralıyla genel yetkili mahkemenin yetkisi
kaldırılmıyor, bilâkis onun yanında ilave olarak
başka yerlerdeki mahkemeler de aynı uyuşmaz
lık için yetkili kılınıyorsa, “kesin olmayan yetki”
kuralı sözkonusudur. Geçici olarak oturulan yer
mahkemesinin yetkisi ile, sözleşmeden doğan da
valarda, mirastan doğan davalarda, taşınmazın
aynından doğan davalarda, karşı davada, şubeler
ve tüzel kişilerle ilgili davalarda, sigorta sözleş
mesinden doğan davalarda ve haksız fiilden do
ğan davalarda özel yetki kuralları öngörülmüştür.
Bu özel yetki kurallarından bir kısmı kesin yetki
olup, örneğin taşınmazın aynından kaynaklanan
uyuşmazlıklarda, sadece taşınmazın bulunduğu
yer mahkemesinde dava açılabilir.
Mahkemelerin yetkisinin kesin olmadığı haller
de, eğer uyuşmazlığın tarafları tacirler ve kamu
tüzel kişileri ise, yetkili mahkemeyi, aralarında
anlaşmak suretiyle belirleyebilirler. Tacirlerin ve
ya kamu tüzel kişilerinin, aralarında doğmuş ve
ya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya
birden fazla mahkemeyi yetkili kılmak amacıyla
yaptıkları sözleşme, yetki sözleşmesidir. Taraflar
ca aksi kararlaştırılmadıkça, dava sadece sözleş
meyle belirlenen bu mahkeme veya mahkeme
lerde açılabilir. Başka bir deyişle, taraflar yetki
sözleşmesiyle, kanunen yetkili olan mahkemele
rin yetkisini kaldırarak başka bir yer mahkeme
sini yetkili kılabilirler. Ayrıca, sözleşmenin yazılı
olarak yapılması, uyuşmazlığın kaynaklandığı
hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir olması,
yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin yet
ki sözleşmesinde açıkça gösterilmesi yetki sözleş
mesi açısından geçerlik koşullarıdır.
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Dava yetkisiz bir mahkemede açılmışsa, bu du
rumun mahkemece dikkate alınması bakımın
dan bir ayrım yapılmalıdır. Uyuşmazlık için
kanunen yetkili kılınmış olan mahkemenin yet
kisinin kesin olmasına rağmen, dava başka bir
yer mahkemesinde açılmışsa, hâkim bu durumu
resen ve yargılamanın her aşamasında gözeterek
yetkisizlik kararı verir. Taraflar da, herhangi bir
süre ile bağlı olmaksızın, mahkemenin yetkisiz
liğini ileri sürebilirler. Zira bu durumda yetki
mahkemeye ilişkin bir dava şartıdır. Buna kar
şılık, yetkinin kesin olmadığı hallerde davanın
kanunen (veya yetki sözleşmesiyle) yetkili kı
lınmış olanlar dışında bir mahkemede açılması
durumunda, mahkeme yetkisizliğini resen göze
temez. Bu durum bir ilk itiraz sebebi teşkil eder
ve ilk itirazların ileri sürülmesi ve incelenmesine
ilişkin hükümlere tâbidir. Davanın yetkisiz bir
mahkemede açılması üzerine, kesin yetki halle
rinde resen, kesin olmayan yetki hallerinde ise
bunun ilk itiraz olarak ileri sürülmesi koşuluyla,
mahkeme tarafından “yetkisizlik kararı” verilir.

4

		 Hukuk mahkemeleri arasındaki iş dağılımı iliş
kisini ayırt etmek
İş yoğunluğunun gerekli kıldığı yerlerde, aynı
ilk derece (hukuk) mahkemesinin birden fazla
dairesi kurulması ve bunların numaralandırıl
ması halinde, aynı mahkemenin kendi daireleri
arasındaki ilişki iş dağılımıdır. Bu iş dağılımı
na tarafların karşı koyması mümkün değildir.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu bazı hallerde bu
paylaşımı uzmanlık esası çerçevesinde yapmak
tadır.

3. Ünite - Mahkemelerin Görev ve Yetkisi

55

Kendimizi Sınayalım
1. Dar ve teknik anlamıyla, medenî yargı koluna giren
bir davanın, bu yargı kolunda kurulmuş bulunan ilk
derece mahkemelerinden hangisi tarafından görüle
ceğini ifade eden kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Görev kuralları
b. Yetki kuralları
c. İşbölümü kuralı
d. İş dağılımı kuralı
e. Yargı yolu kuralı

4. İş Kanununa göre, işçi sayılan kimselerle işveren ve
ya işveren vekilleri arasında, iş akdinden doğan hukuk
uyuşmazlıklarına bakmakla görevli mahkeme aşağıda
kilerden hangisidir?
a. Ticaret mahkemesi
b. Asliye hukuk mahkemesi
c. İş mahkemesi
d. Tüketici mahkemesi
e. Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemesi

2. Aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin
görevine dahil dava ve işlerden biri değildir?
a. Kira sözleşmesinden doğan alacak davaları
b. Taşınmaz mala ilişkin ortaklığın giderilmesi da
vası
c. Taşınır mallarda zilyetliğin korunmasına ilişkin
davalar
d. Çekişmesiz yargı işleri
e. İdarî eylemlerin yol açtığı vücut bütünlüğünün
yitirilmesine bağlı tazminat davası

5. Görevsizliğin dikkate alınması ve taraflarca ileri
sürülmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Mahkeme, davanın her aşamasında görevli olup
olmadığını resen gözetmelidir.
b. Taraflar, ilk derece mahkemesinde dava sona
erinceye kadar her zaman görevsizlik itirazını
ileri sürebilirler.
c. Taraflar, ilk derece mahkemesinin görevsiz ol
duğunu ilk kez kanun yolu derecesinde de ileri
sürebilirler.
d. Mahkemenin görevsiz olduğunu ilk derece yar
gılamasında ileri sürmeyen taraflar, kanun yolu
derecesinde görevsizlik itirazında bulunamazlar.
e. Mahkeme, görev konusunu en geç ilk derece
yargılamasında ön inceleme duruşmasında ka
rara bağlamalıdır. Ancak, görev konusunun bu
aşamada hiç değerlendirilmemesi, mahkeme
nin daha sonra görevsizlik kararı vermesine en
gel değildir.

3. Aşağıdakilerden hangisi fikrî ve sınaî kaklar hukuk
mahkemesinin görevli olduğu dava ve işlerden biri
değildir?
a. Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Ka
nun Hükmünde Kararnamenin düzenlediği hu
kuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
b. Türk Ticaret Kanununun düzenlediği sigorta
hukuku ilişkilerinden kaynaklanan dava ve iş
lerden doğan uyuşmazlıklar
c. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Ko
runması Hakkındaki Kanunun düzenlediği hu
kuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
d. Markaların Korunması Hakkındaki Kanun
Hükmünde Kararnamenin düzenlediği hukuki
ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
e. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Ka
nun Hükmünde Kararnamenin düzenlediği hu
kuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar

6. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre genel yetkili
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Davalının geçici olarak oturduğu yer mahkemesi
b. Davalının yerleşim yeri mahkemesi
c. Davalının sakin olduğu (oturduğu) yer mahke
mesi
d. Davalının mallarının bulunduğu yer mahkemesi
e. Davalını nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
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Okuma Parçası
7. Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eşlerin nüfusa kayıtlı oldukları yer mahkemesi
b. Davacının yerleşim yeri mahkemesi
c. Davalının yerleşim yeri mahkemesi
d. Eşlerin davadan önce son defa bir yıldan beri
oturdukları yer mahkemesi
e. Eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi
8. Sözleşmeden doğan bir borcun ifası amacıyla açılan
davada yetkili mahkeme (veya mahkemeler) aşağıda
kilerden hangisidir?
a. Sadece sözleşmenin ifa olunacağı yer mahke
mesi
b. Sadece davacının yerleşim yeri mahkemesi
c. Davalının yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa
olunacağı yer mahkemesi
d. Sadece davalının yerleşim yeri mahkemesi
e. Davacının yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa
olunacağı yer mahkemesi
9. Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin yetkisi ke
sindir?
a. Sözleşmeden doğan davalarda, sözleşmenin ifa
olunacağı yer mahkemesi
b. Haksız fiil nedeniyle açılan davalarda, haksız
fiilin işlendiği yer mahkemesi
c. Alacak ve taşınır mal davalarında, geçici olarak
oturulan yer mahkemesi
d. Şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şu
benin bulunduğu yer mahkemesi
e. Taşınmaz üzerindeki ayni hak sahipliğinde de
ğişikliğe yol açabilecek davalarda, taşınmazın
bulunduğu yer mahkemesi
10. İş yoğunluğunun ve iş yükünün gerekli kıldığı yer
lerde, aynı ilk derece mahkemesinin birden fazla daire
si kurulmakta ve bu daireler numaralandırılmaktadır.
Buna göre, aynı mahkemenin farklı daireleri arasında
ki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşbölümü
b. İş dağılımı
c. Görev
d. Yetki
e. Yetki sözleşmesi

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun, “Gö
revin Belirlenmesi ve Niteliği” Başlıklı 2. Maddesi
nin Gerekçesi:
“Anayasanın 142 inci maddesinin birinci fıkrası uya
rınca mahkemelerin görevleri ancak kanunla tayin edi
lebilir; idare düzenleyici idarî işlemleri aracılıyla göre
ve yönelik herhangi bir belirleme yapamaz. Maddenin
birinci cümlesinde yer alan düzenlemede, anılan Ana
yasa kuralı yasal plânda bir kez daha ifade edilmiştir.
Şüphesiz, kanunla yapılacak olan göreve ilişkin belir
lemenin, Anayasanın 37 nci maddesinde güvence al
tına alınmış bulunan tabiî hâkim ilkesine de uygunluk
arz etmesi gerekir. Yine bu yasal düzenlemede, görev
kurallarının niteliğine ilişkin bir belirleme de yapıl
mıştır. Bu belirleme ve görevin dava şartı hâline geti
rilmiş bulunması sebebiyle 18/6/1927 tarihli ve 1086
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7 nci
maddesindeki düzenleme tümüyle yürürlükten kaldı
rılmıştır. Bu tercih yapılırken 1086 sayılı Kanunun 7
nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenle
me de bilinçli olarak göz ardı edilmiştir. Bu durum her
şeyden önce görev kurallarının yargı erkinin işleyişiyle
ilgili olması sebebiyle kamu düzeninden sayılmasının
ve ayrıca Tasarının 119 uncu maddesinin birinci fıkra
sının (c) bendinde açıkça dava şartı olarak nitelenmiş
bulunmasının doğal bir sonucudur. Öte yandan 7 nci
maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen düzenleme
sulh hukuk mahkemelerinin tek hâkimli, asliye hukuk
mahkemelerinin ise 469 sayılı Kanunun yürürlükte
olduğu dönemde toplu mahkeme olarak öngörülmüş
bulunmasını temel almaktadır. Bugün 469 sayılı Ka
nun yürürlükten kalkıp yerini 5235 sayılı Kanun alıp,
bu kanunda da açıkça asliye hukuk mahkemeleri tek
hâkimli mahkeme olarak öngörüldüğü için, 1086 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki
düzenlemenin temelindeki gerekçe tümüyle ortadan
kalkmıştır. Yani bugün için hem sulh hukuk mahke
meleri hem de asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimli
konumdadır. Sulh hukuk mahkemeleriyle asliye hukuk
mahkemeleri arasında herhangi bir derecelendirme
ilişkisi de yoktur. Dolayısıyla sulh hukuk mahkemeleri
ve asliye hukuk mahkemeleri arasındaki görev ilişkisi
ile bu mahkemelerle özel mahkemeler arasında kurul
muş bulunan görev ilişkisi ve sonuçları arasında her
hangi bir ayırım gözetilemez.
Görevin kamu düzenine ilişkin bulunmasının doğal
sonucu, bu alanın tarafların üzerinde serbestçe tasarruf
edebileceği bir alan konumunda bulunmamasıdır. Yani
taraflar anlaşmak suretiyle, bir başka ifadeyle görev söz
leşmesi yaparak, somut uyuşmazlık bağlamında görevli
olmayan bir yargı yerini görevli hâle getiremezler. ...”

3. Ünite - Mahkemelerin Görev ve Yetkisi
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a

2. e
3. b

4. c
5. d

6. b
7. e
8. c

9. e
10. b

Yanıtınız yanlış ise “Medenî Yargıda Görev ve
Yetki Kavramları” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sulh Hukuk Mahkemesinin
Görevi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Fikrî ve Sınaî Haklar Hu
kuk Mahkemesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İş Mahkemesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Göreve İlişkin Kuralların
Mahkemece Resen Gözetilmesi” konusunu ye
niden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yetki Kavramı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Genel Yetki Kuralı” konu
sunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sözleşmenin İfa Olunacağı
Yer Mahkemesi” konusunu yeniden gözden ge
çiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Özel Yetki Kuralları” konu
sunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İş Dağılımı” konusunu ye
niden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
“Görev”, medenî yargı koluna giren bir uyuşmazlığın
(davanın), bu yargı kolunda kurulmuş bulunan ilk de
rece mahkemelerinden hangisi tarafından görüleceğini
ifade eder. “Yetki” ise, medenî usul hukukunda, mede
nî yargıya dâhil bir uyuşmazlığın hangi yargı çevresin
deki ilk derece mahkemesinde çözümleneceğini belirt
mek üzere kullanılan bir terimdir.
Sıra Sizde 2
Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan
şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın tüm ticari
davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine
bakmakla görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi
dir. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahke
mesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasında ilişki görev
ilişkisidir ve göreve ilişkin usul hükümlerine tabidir.
Dolayısıyla ticaret mahkemesi bulunan bir yargı çevre
sinde dava asliye hukuk mahkemesinde açılırsa, mah
keme görevli olup olmadığını re’sen inceleyerek görev

sizlik kararı vermelidir. Ayrıca taraflar da dava sona
erinceye kadar mahkemenin görevsiz olduğunu ileri
sürebilirler.
Sıra Sizde 3
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre, bu
Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerden
belli bir parasal sınırın altında olanlar için tüketici ha
kem heyetine başvurulması zorunludur. Bu uyuşmaz
lıklarda tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar taraf
lar için bağlayıcıdır. Bu karara karşı başvurulabilecek
hukukî çare, onbeş gün içinde tüketici mahkemelerin
de itiraz etmektir.
Sıra Sizde 4
Göreve ilişkin kuralların kamu düzenine ilişkin sonuç
larından biri, görev kurallarına uyulup uyulmadığının
mahkemece, yargılamanın her aşamasında resen göze
tilmesidir. Kamu düzeninden sayılmanın bir başka so
nucu da, tarafların, görev konusuna ilişkin bir anlaşma
yapamamalarıdır. Tarafların, aralarında yapacakları bir
sözleşmeyle göreve ilişkin bir düzenleme yapmaları
hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz. Mahkeme görevsiz
liğini resen gözetebileceği gibi taraflar da yargılamanın
her aşamasında mahkemeye görevsiz olduğunu hatır
latabilirler.
Sıra Sizde 5
Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, görev
mahkemeye ilişkin dava şartlarından sayılmaktadır.
Görevsizlik kararı ile dosya kendisine gönderilen mah
keme, görevsizlik kararı temyiz edilmeksizin kesinleş
mişse ve kendisinin görevsiz olduğu kanısındaysa, ön
ceki mahkemenin görevsizlik kararıyla bağlı olmayıp,
kendisi de görevsizlik kararı verebilir. Buna karşılık,
ilk mahkemenin görevsizlik kararı, kanun yolu dene
timinden geçerek kesinleşmişse, dosya kendisine gön
derilen ikinci mahkemeyi bağlar; bu mahkeme artık
görevsizlik kararı veremez.
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 6
Somut olayda, dava sözleşmeden kaynaklanan bir edi
min ifası ve kiracının tahliyesi amacıyla açılmış mal
varlığına ilişkin bir eda davasıdır. Malvarlığı haklarına
ilişkin davalarda, Kanunda aksine bir düzenleme ol
madıkça, dava konusunun değer veya miktarına bakıl
maksızın asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Ancak,
somut olayda kira sözleşmesine dayanan tahliye ve
alacak davası sözkonusu olduğundan, dava konusu
nun değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesi
görevlidir (HMK m. 4). Sözleşmeden doğan davalarda
yetkili mahkeme ise, kesin olmayan özel yetki kuralıy
la düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun
10. maddesine göre, sözleşmeden doğan davalar, söz
leşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.
Sözleşmenin ifa edileceği yer, taraflar arasındaki söz
leşme hükümlerine göre veya sözleşmede ifa yeri belir
lenmemişse, Borçlar Kanununun ifa yerini düzenleyen
hükümlerine göre belirlenir. Somut olayda kira sözleş
mesinde, kira borcunun ödeneceği yer konusunda bir
hüküm bulunmadığından ve para alacağı götürülecek
borçlardan olduğundan, daha somut ifadeyle kira bor
cunun alacaklının yerleşim yerinde ifa edilmesi gerek
tiğinden, alacaklı (A) kendi yerleşim yeri olan Eskişehir
mahkemelerinde dava açabilir. Eskişehir mahkemeleri,
genel yetki kuralı gereğince, aynı zamanda davalının
yerleşim yeri mahkemesi olarak da yetkilidir.

Alangoya, Y., Yıldırım, K., Deren Yıldırım, N. (2009).
Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul.
Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz E. (2010). Medenî Usûl
Hukuku Ders Kitabı, Ankara.
Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2011). Medenî
Usûl Hukuku, Ankara.
Postacıoğlu, İlhan E. (1975). Medenî Usûl Hukuku
Dersleri, İstanbul.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Medenî usûl hukuku bakımından davanın taraflarını, kişilerin davada taraf olabilmeleri için aranan taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi, taraf sıfatı
gibi şartları açıklayabilecek ve bu kavramları birbirinden ayırtedebilecek,
Dava arkadaşlığı kavramı ve türleri ile, dava arkadaşlarının davadaki durumlarını açıklayabilecek,
Davanın tarafları dışında, dava ile ilgisi bulunan üçüncü kişilerin fer’î müdahale, asli müdahale, davanın ihbarı ve tarafların temsili yoluyla davaya nasıl
katıldıklarını açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Taraf
Taraf ehliyeti
Hak ehliyeti
Dava ehliyeti
Fiil ehliyeti
Sıfat
Dava takip yetkisi
Dava arkadaşlığı

•
•
•
•
•
•
•
•

Mecburî dava arkadaşlığı
İhtiyarî dava arkadaşlığı
Davaya fer’î müdahale
Davaya asli müdahale
Davanın ihbarı
Tarafların temsili
Kanunî temsil
İradî temsil

İçindekiler

Medenî Usûl Hukuku

Davada Taraflar ve Yargılamaya
Katılan Üçüncü Kişiler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDENÎ YARGIDA TARAF KAVRAMI
TARAF EHLİYETİ
DAVA EHLİYETİ
DAVA TAKİP YETKİSİ
SIFAT(HUSUMET)
DAVA ARKADAŞLIĞI
DAVAYA FER’İ MÜDAHALE
DAVAYA ASLİ MÜDAHALE
DAVANIN İHBARI
DAVADA TARAFLARIN TEMSİLİ

Davada Taraflar ve
Yargılamaya Katılan
Üçüncü Kişiler
MEDENÎ YARGIDA TARAF KAVRAMI

Maddî hukuk tarafından tanınan hakların bir kısmı, hakkın sahibi ile belli bir
hukukî ilişki içinde yer alan kişilere karşı ileri sürülebilir. Böyle bir durumda nisbî
haklardan söz edilir ve bu türden bir hakkın kendisine karşı ileri sürülebileceği (hakka riayetle yükümlü olan) kişiler “borçlu” olarak adlandırılır. Söz konusu
nisbî haklar, doğası gereği, ancak borçluları tarafından ihlâl edilebilir. Buna karşılık, mülkiyet veya şahsiyet haklarında olduğu gibi, herkese karşı ileri sürülebilen
haklar da mevcuttur. Mutlak haklar olarak adlandırılan bu tür haklar ise, niteliği gereği, herkes tarafından ihlâl edilebilir. Maddî hukukun tanıdığı hakların,
bunlara riayetle mükellef olanlarca ihlâl edilmesi durumunda, hak sahibinin, söz
konusu kişilere karşı, kesin hukukî koruma talebiyle mahkemeye başvurmaktan
başka çaresi yoktur. Böylece başlayan dava ilişkisi (yargılama süreci) de, doğal olarak, arkasındaki maddî hukuk ilişkisinde olduğu gibi, iki taraf arasında cereyan
edecektir: hak sahibi ve hakkı ihlâl eden kişi. Diğer bir ifadeyle, maddî hukukta
söz konusu olan hak - borç, hak sahibi - borçlu ilişkisi, niteliği gereği, bu ilişkiye
dayanılarak açılan davada da kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla,
bir hak ihlâli iddiasıyla başlayan usûl hukuku ilişkisinde de (davada), iki tarafın
bulunması, işin niteliğinden kaynaklanan, doğal bir sonuçtur. Maddî hukuk ilişkisindeki alacaklı - borçlu (hak sahibi - mükellef/yükümlü) ilişkisinin karşılığı,
usûl hukuku ilişkisinde (davada) davacı ve davalı olmaktadır. Bir davadan söz
edebilmek için, böylece iki tarafın bulunması zaruridir. Aksi takdirde, bir yargısal
faaliyetten söz edilse bile, bunun “dava” olarak nitelendirilebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, dava şartlarını düzenleyen HMK m. 114’te açıkça zikredilmese
bile, davada davacı ve davalı olarak iki tarafın bulunması temel bir dava şartıdır.
Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, maddî hukuk ilişkisinde ikiden fazla kişi
yer alsa dahi, bunların davada iki taraftan birinde yer almaları gerekir. Zira, usûl
hukukumuz, dava açılmasıyla başlayan usûlî ilişki sürecinde, maddî hukukun tanıdığı sair formları (biçimleri) karşılamamakta; sadece, hakkının ihlâl edildiğini ileri
süren kişiyi (davacı) ve ihlâl iddiasının kendisine yönelik olduğu kişiyi (davalı) esas
almaktadır. Hakkın birden fazla kişiye ait olması durumunda davacı tarafta, ihlâl
iddiasının kendisine karşı yöneltildiği kişilerin birden fazla olması durumunda ise
davalı tarafta birden çok kişinin yer alması mümkündür. Ancak, hiçbir durumda,
davada üçüncü bir taraf bulunamaz. Bu durumda, az önceki betimlememizi biraz
daha geliştirecek olursak şunu söyleyebiliriz ki, davada mutlaka ve sadece iki tarafın

Dava şartı: Dava şartı,
davanın esası hakkında
inceleme yapılabilmesi
ve karar verilebilmesi için
mutlaka gerekli olan şartlardır.
Dava şartları mahkemece
davanın her aşamasında resen
araştırılabileceği gibi, taraflar
da dava şartının eksikliğini her
zaman ileri sürebilirler.
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(davacı - davalı) bulunması dava şartı olup, taraflardan her birinde birden fazla kişinin yer alması mümkündür. Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, usûl hukuku
ilişkisini dava açmak suretiyle başlatan kişinin (davacının), varlığını iddia ettiği ve
kendisine dayandığı hakkın maddî hukuk açısından gerçekten mevcut olup olmadığı, keza kendisine karşı hukukî himaye talebinde bulunulan kişinin (davalının),
davacının bir hakkını gerçekten ihlâl etmiş bulunup bulunmadığı ancak davanın
sonunda ortaya çıkacaktır. Bu itibarla, maddî hukuk ilişkisinin gerçekten mevcut
olması, dava açabilmenin değil, davayı kazanabilmenin bir koşuludur. Dolayısıyla, davanın tarafları, davayı açan tarafın (davacının) dava dilekçesindeki iddia ve
taleplerine göre taayyün eder (belirlenir). Davacı tarafından böylece “taraf ” olarak
betimlenmemiş olmalarına rağmen dava sonunda verilecek olan hükümden hukukî
durumları etkilenecek olan kişilerin davada (taraf olmaksızın) yer alabilmelerinin
tek yolu davaya fer’î müdahaledir. Bu konuya ileride değinilmektedir.
Usûl işlemi: Davanın
Davanın açılmasıyla başlayan süreçte (usûlî ilişkide) amaç maddî hukuk ilişkiaçılmasından hükmün
sinin öngördüğü hak durumunu ortaya çıkarmak olduğundan, bu ilişkinin yargıkesinleşmesine kadarki
lama faaliyetine etkisi doğaldır. Ancak, bu süreçte bir başka suje daha yer almaksüreçte, yargılamanın
ilerlemesi ve sonuçlandırılması tadır, ki bu da yargılama makamında bulunan hâkimdir. Bu nedenle, usûlî sürecin
amacıyla yapılan işlemlerdir.
(yargılamanın) artık sadece maddî hukuk ilişkisinin taraflara tanıdığı yetkilerle
Usûl işlemleri, taraf usûl
işlemi ve mahkeme usûl işlemi yürütülebilmesi mümkün değildir. Aksine, dava denilen söz konusu süreç, artık
olmak üzere ikiye ayrılır.
medenî usûl hukuku tarafından ortaya konulan kurum ve kurallar aracılığıyla
yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. Buna göre, davada taraf olarak yer alabilme,
usûl işlemlerini yapabilme, temsil ve benzeri kurumlar da medenî usûl hukuku
tarafından belirlenmektedir. Aşağıda, özellikle davanın açılması aşamasında ortaya çıkan taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi, sıfat ve temsil konuları
üzerinde kısaca durulmaktadır.

TARAF EHLİYETİ

Dava açılmasıyla başlayan usûlî ilişkinin taraflarında yer alabilme (davada davacı
ve davalı olarak gösterilebilme) yetisi anlamındaki taraf ehliyeti, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 50. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde, bu ehliyeti tanımlamamış, sadece, maddî (medenî) hukuka göre haklardan yararlanabilme ehliyetine sahip olanların davada taraf olabileceklerini belirlemiştir. Medenî
Tüzel kişi: Ortak bir amaç
Kanunun 8. maddesi gereğince insanlar (gerçek kişiler), 48. maddesi gereğince
çevresinde toplanarak bir
araya gelen kişilerden oluşan de tüzel kişiler (insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki) bütün haklara ve
ve kendilerini oluşturan
borçlara ehildirler. Dolayısıyla, gerçek ve tüzel kişilerin (özel hukuk ve kamu hukişilerden bağımsız bir
kuku tüzel kişileri) davada taraf olarak yer alabilme ehliyetleri mevcuttur.
kişiliği bulunan kişi ve mal
topluluklarıdır. Örneğin,
Her ne kadar taraf ehliyeti (medenî hukuktaki) hak ehliyetine göre belirlendernekler, vakıflar ve şirketler.
mekteyse de, birisi maddî hukuk diğeri usûl hukuku kavramıdır. Bunun en önemli göstergesi, eksikliklerine bağlanan sonuçların birbirinden tamamen farklı olmasıdır. Nitekim, hak ehliyetine sahip bulunmamanın müeyyidesi medenî hukuk
tarafından (basitçe: hakka sahip ve borca ehil olamama şeklinde) belirlenirken,
taraf ehliyetinin eksikliğinin müeyyidesi, bunun HMK m. 114, I/d gereğince dava
şartı sayılması dolayısıyla, davanın usûlden reddi (HMK m. 115, II) şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu eksiklik eğer giderilebilecek türden ise hâkim bunun
için süre verebilecek; başlangıçtaki noksanlık hüküm anında ortadan kalkmışsa,
artık dava usûlden reddedilemeyecektir (HMK m. 115, II-III). Örneğin, ölü kişiye
karşı dava açılmışsa yahut davalı dava esnasında ölmüşse hâkim (konusu mirasçıları da ilgilendiren davalarda) davayı mirasçılara karşı yöneltmesi için davacıya
süre verecektir (karş. HMK m. 124, III-IV).
Maddî hukuk: Hakların
gerçek içeriklerini düzenleyen,
medenî hukuk, borçlar
hukuku, ticaret hukuku gibi
hukuk dallarını oluşturan
kuralların bütünüdür.
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Gerçek kişi, yaşadığı sürece taraf ehliyetine sahiptir. Onun bu ehliyeti sağ
olarak ve bütünüyle doğumundan başlar. İstisnai bir durum olarak cenin de, sağ
doğmak şartıyla, ana rahmine düştüğü andan itibaren taraf ehliyetine sahip olur.
Cenine tayin edilen kayyım, kanuni temsilci sıfatıyla cenin adına dava açabilir.
Gerçek kişilerin taraf ehliyeti ölümle son bulur. Bu nedenle, HMK m. 115 ve
124. maddelerdeki haller dışında, ölü kişiye karşı açılan davanın usûlden reddedilmesi gerekir. Tarafın dava sırasında ölmesi durumunda ise bir ayırım yapılmak
gerekir. Buna göre, davanın konusunun mirasçıları da ilgilendirmesi durumunda
davaya mirasçılara karşı devam edilmesi mümkün olabilecek; buna karşılık, dava
konusunun sadece ölen tarafı ilgilendirdiği durumlarda hâkimin, artık konusuz
kalan davayı (zira bu durumda sadece ölen kişiye bağlı ve onunla kâim olan çekişme konusu hakkın bizatihi kendisi de ortadan kalktığından) “hüküm verilmesine
yer olmadığına” şeklindeki bir (usûle ilişkin) kararla sona erdirmesi gerekir.
Ahmet, bir GSM şirketinden kampanya kapsamında cep telefonu satın almıştır. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre, cep telefonunun bedeli Ahmet tarafından bir yıl
içinde oniki eşit taksitle ödenecektir. Ahmet, kısa bir süre sonra, aniden hastalanmış
ve tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Aradan dört ay geçmesine rağmen Ahmet
tarafından hiçbir taksidin ve bu arada telefon ve İnternet ücretlerinin ödenmediğini tespit eden GSM şirketi, Ahmet’e karşı cep telefonu bedeli ile diğer görüşme ve
İnternet kullanım ücretlerinin ödenmesi için dava açmış, dava dilekçesi Ahmet’in
eşi Aylin’e evlerinde tebliğ edilmiştir. Aylin mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde
eşinin vefat ettiğini, kendisinin ise herhangi bir borcu bulunmadığını ileri sürerek
davanın reddini talep etmiştir. Sizce bu durumda mahkeme nasıl işlem yapmalıdır?

1

Erişir, E. (2007). Medenî Usûl Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir.
Kale, S. (2010). Medenî Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul.

DAVA EHLİYETİ

Medenî hukuktaki fiil ehliyetinin medenî usûl hukukunda büründüğü şekil olan
dava ehliyeti, kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir (iradi) temsilci (vekil) aracılığıyla bir davayı davacı veya davalı olarak takip edebilme ve usûl işlemlerini yapabilme yetisini ifade etmektedir. HMK m. 51 gereğince, dava ehliyeti (medenî hukuktaki) hakları kullanma (fiil) ehliyetine (TMK m. 9; m. 49) göre belirlenir. Buna göre, fiil
ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, aynı zamanda dava ehliyetine de sahiptirler.
Medenî hukukta gerçek kişiler için fiil ehliyeti açısından yapılan ayrımlama,
dolaylı olarak dava ehliyeti bakımından da geçerlidir. Buna göre, ergin (reşit) olup
ayırt etme gücünü haiz bulunan gerçek kişiler (tam) dava ehliyetine sahip olduklarından, bu ehliyetlerini bizzat veya tayin edecekleri iradî temsilcileri aracılığıyla
kullanırlar. Buna karşılık, ayırt etme gücünü haiz küçükler ve kısıtlılar ile ayırt
etme gücü bulunmayanlar dava ehliyetine sahip olmadıklarından, davada usûl
işlemlerinin, onlar adına, kanunî temsilcileri eliyle yahut bu temsilcilerce tayin
edilen iradi temsilciler aracılığıyla yapılması gerekir. Ayırt etme gücünü haiz küçükler ve kısıtlıların, şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması yahut tasarruf
hakkı kendilerine bırakılmış mal ve alacaklara üzerinde tasarruf edebilmelerinde
olduğu gibi, kısmî fiil ehliyetine sahip oldukları hallerde, kısmî dava ehliyetlerinin
de bulunduğunun kabul edilmesi gerekir.

Fiil Ehliyeti: Fiil ehliyeti,
bir kişinin kendi eylem ve
işlemleri ile lehine haklar ve
aleyhine borçlar yaratabilmesi
yeteneğidir.
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Tüzel kişiler ise dava ehliyetini yetkili organları veya bu organlarca tayin edilen
iradi temsilcileri aracılığıyla kullanırlar.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesinin (d) bendi gereğince, dava
ehliyetinin mevcudiyeti bir dava şartıdır. Bu sebeple, eksikliğinin resen gözetilmesi ve her zaman ileri sürülebilmesi mümkün olup, böyle bir durumda davanın usûlden reddi gerekir. Ancak, bu eksikliğin giderilebilmesi kural olarak (çoğunlukla) mümkün olduğundan, hâkimin, bu amaçla ilgili tarafa süre vermesi,
bu süre içinde giderilmesi halinde ve özellikle başlangıçtaki noksanlığın hüküm
anında ortadan kalkmış olması durumunda artık davayı (sırf bu sebepten ötürü)
usûlden reddetmemesi gerekir (HMK m. 115, II-III).

2

Gezgin ailesi, kendi otomobilleri ile yaz tatilini geçirmek amacıyla Gökova’daki yazlıklarına giderken, Uşak’ta (B) tarafından kullanılan başka bir aracın aşırı hız ve
hatalı sollama yapması neticesinde kendi şeritlerine girmesi ve araçlarına çarpması
nedeniyle maddî hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Gezgin ailesinin üyelerinden onaltı yaşındaki (C) ile babası (D) vücutlarında meydana gelen yaralanmalar ve kırıklar
nedeniyle hastanede ve evde tedavi görmek zorunda kalmış, (C)’nin annesi (E) ise
kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştır. Gezgin ailesinin üyeleri (B)’ye karşı maddî ve
manevi tazminat davası açmıştır. Bu davada tarafların durumlarını değerlendiriniz.

DAVA TAKİP YETKİSİ

Medenî hukuktaki tasarruf yetkisinin medenî usûl hukukunda büründüğü şekil
olarak dava takip yetkisi, somut usûlî talebe ilişkin davayı taraf olarak yürütme
yetisini ifade etmektedir. 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununda
açıkça düzenlenmemiş olan bu yeti, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 53. maddesinde “talep sonucu hakkında hüküm alabilme yetkisi” olarak
tanımlanmaktadır ve kanunda aksine bir istisnai düzenleme olmadıkça, maddî
hukuktaki tasarruf yetkisine göre taayyün edeceği belirtilmektedir.
Kural olarak, dava konusu kılınmış olan hak üzerinde tasarrufta bulunabilme
Müflis: Asliye ticaret
mahkemesi tarafından iflâsına imkânı bu hakkın sahibi ile bu hakka riayet durumunda bulunan kişiler açısından
karar verilmiş gerçek veya
söz konusu olur. Dolayısıyla, söz konusu hakla ilgili olarak, dava vesilesiyle ortaya
tüzel kişidir.
çıkıp yapılması icap eden usûlî işlemleri yapabilme yetkisi de davanın taraflarına
İflâs Masası: Bir borçlunun
(dava konusu hak üzerinde maddî hukuk açısından tasarruf edebilme konumuniflâsına karar verilmesi ve
da bulunan kişilere) aittir. Bu nedenle, bir maddî hukuk ilişkisinin sujesi olduğu
iflâsın açılmasıyla müflisin
haczedilebilen tüm mal
iddiasıyla dava açanlar ve kendilerine karşı bir maddî hukuk ilişkisinin sujesi olve haklarının oluşturduğu
dukları iddiasıyla dava açılanların dava takip yetkilerinin mevcut bulunduğu ilke
topluluğa iflâs masası denir.
Masa kavramı tasfiyeye
olarak kabul edilir. Ancak, bazı hallerde, özel kanun hükümleriyle, dava konusu
girecek mal topluluğunu ifade
hakkın sahibi olmayan üçüncü kişilere de davacı olma sıfatı tanınmakta veya daetmektedir.
vanın dava konusu hakka riayet yükümlüsü olmayan bir kişi tarafından davalı
İflâs İdaresi: Borçlunun
sıfatıyla yürütülmesi öngörülmektedir. Örneğin, müflis kişinin iflâs masasına giiflâsına karar verilmesinden
ren malvarlığı haklarıyla ilgili davaların iflâs idaresi tarafından yürütülmesinde
sonra, birinci alacaklılar
toplantısı tarafından
böyle bir durum söz konusudur. Keza, bir taşınmazın tapuda borçlu adına tescibelirlenen adaylar arasından
icra mahkemesince seçilen ve lini dava yoluyla talep (İİK m. 94) yahut borçlunun üçüncü kişideki bir alacağıiflâs masasının tasfiyesi için
nı dava yoluyla ileri sürme yetkisinin (İİK m. 120) icra dairesince bir alacaklıya
gerekli işlemleri yapmakla
verilmesinde söz konusu olan sadece dava takip yetkisinin (hak sahipliğine bağlı
görevli organdır. İflâs
olan tasarruf yetisinden ayrılarak) hakkın sahibi dışındaki bir (üçüncü) kişiye
idaresi, iflâs masasının yasal
temsilcisidir.
devridir. Bütün bu hallerde, kanun gereği davacı (veya davalı) sıfatını haiz kişi,
uyuşmazlık konusu hukukî ilişkinin tarafı olmamasına rağmen, somut usûlî talep
bakımından dava takip yetkisine sahiptir. Bu nedenle, hak sahibi kişinin hakkını
mahkeme önünde ileri sürebilir veya kendini savunabilir.
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Dava takip yetkisinin gerçek hak sahipliği ve borç yükümlülüğünden (ve dolayısıyla tasarruf yetkisinden) ayrılması, ancak özel bir kanuni düzenlemeye dayanılarak söz konusu olabilir. Ancak, bu durum gerçek hak sahipliği ve borca riayet yükümlülüğü üzerinde bir değişiklik yaratmadığından, dava sonunda verilen
hükmün, dava takip yetkisine sahip kılınan kişiye izafeten (yönelik) olarak değil,
bilakis, gerçek taraf hakkında verilmesi gerekir. Dava takip yetkisinin gerçek hak
sahipliğinden ayrılması sadece usûlî gereklerin bir yansıması olduğundan ve özellikle hükmün her halükarda gerçek taraflara izafeten verilmesi karşısında, dava
takip yetkisi maddî hukuka ilişkin olmayıp bir usûl hukuku müessesesidir. Bu nedenledir ki, Hukuk Muhakemeleri Kanunu da, bu müesseseyi açıkça bir dava şartı
olarak kabul etmiş ve düzenlemiştir (HMK m. 114, I/e). Bundan dolayı, mevcudiyetinin gözetilmesi ve noksanlığının müeyyidesi de bu çerçevede (HMK m. 115)
değerlendirilmek gerekir.

SIFAT (HUSUMET)

Sıfat, genel olarak, açılan davanın taraflarında biçimsel olarak (davacı ve davalı
rolünde) yer alan kişilerin maddî hukuk açısından dava konusu yapılmış olan hak
veya hukukî ilişkinin de (hak sahibi ve borçlu olarak) tarafı olup olmadıklarını
ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Dava ilişkisinde biçimsel olarak davacı veya davalı rolüyle yer almış bulunan kişiler hakkında bir karar verebilmek
için, söz konusu kişiler ile dava konusu kılınmış hak yahut hukukî ilişkinin gerçek
taraflarının örtüşmesi gerekir. Ancak bu örtüşmenin mevcudiyeti halinde, tarafların davada sıfatının bulunduğu kabul edilir.
Sıfatın davacı ve davalı açısından ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Davacı açısından bakıldığında, eda ve tespit davalarında sadece bu davaların konusunu teşkil
eden hakkın sahibi, tespit davalarında ise sadece hukukî ilişkinin gerçek tarafı,
davada davacı sıfatına (aktif husumete) sahip olabilir.
Davalının davalı sıfatına (pasif husumete) sahip olup olmadığı eda davalarında,
söz konusu kişinin, maddî hukuk açısından, davacı tarafça dava konusu kılınmış
olan hakka riayet etmekle yükümlü (borçlu) olup olmadığına göre belirlenir. Bunun gibi, tespit davalarında da, ancak dava konusu yapılmış olan hukukî ilişkinin
tarafı davalı sıfatına sahip olabilir. İnşaî davalar bakımından davalı sıfatı ise, bu
dava sonucunda, hak sahibi davacının kendisiyle olan hukukî ilişkisinin yenibaştan
düzenlenmesi (kurulması, değiştirilmesi veya sonlandırılması) amaçlanan kişidir.
Görüldüğü üzere sıfat, maddî hukuka ilişkin bir sorundur. Bu nedenle, bir davada davacı ve davalı tarafta sadece biçimsel olarak yer almış bulunan kişilerin gerçekten sıfata sahip olup olmadıkları maddî hukuka göre belirlenir. Zira, bir kimsenin hak sahibi veya borçlu olup olmadığı, bir hukukî ilişkinin tarafı olup olmadığı,
maddî hukuka göre belirlenir. Bunun dava sırasında araştırılarak ortaya çıkarılması
ise ancak esasa girilerek yapılabilir. Bu sebeple, sıfat, usûle ilişkin bir sorun olmayıp
davanın esasıyla ilgilidir. Dolayısıyla sıfat, bir dava şartı olmayıp, maddî hukuka
ilişkin bir ‘itiraz’dır. Bunun sonucu olarak, tarafların davada sıfatının bulunup bulunmadığı, dava dosyasından anlaşıldığı ölçüde resen dikkate alınır. Buna karşılık,
dava şartlarında olduğu gibi, resen araştırma ilkesi, sıfat bakımından uygulanmaz.
Bir davanın tarafları o davada gerçekten taraf sıfatına sahip değilse, mahkeme,
uyuşmazlığın esası hakkında inceleme yapıp karar veremez. Bu durumda mahkeme, davanın sıfat yokluğundan reddine karar verir. Bu karar, taraf olarak gösterilenlerden birinin (maddî hukuk açısından) taraf sıfatının bulunmadığını tespit
eden, yine davanın esasına ilişkin bir karardır.

Eda Davası: Mahkemeden
talep edilen hukukî korunma
bakımından yapılan dava
ayrımına göre, davalının bir
şeyi yapmaya, vermeye veya
yapmamaya mahkum edilmesi
talep edilen dava türüdür.
Tespit Davası: Mahkemeden
talep edilen hukukî korunma
bakımından yapılan dava
ayrımına göre, bir hukukî
ilişkinin varlığı, yokluğu
veya içeriğinin belirlenmesi
konusunda mahkemeden
tespit hükmü almak amacıyla
açılan davadır.

İnşai Dava: Bir hukukî
durumun kurulması,
kaldırılması veya
değiştirilmesi için davacının
tek taraflı iradesinin yeterli
olmadığı ve tarafların
anlaşmasının mümkün
olmadığı durumlarda,
sözkonusu yenilik doğurucu
hakkın mahkeme aracılığıyla
kullanılması için açılan
davadır.
İtiraz: İtiraz, bir hakkın
doğumuna engel olan veya
sona ermesini gerektiren
vakıalardır. Örneğin, borçlunun
alacaklı ile bir sözleşme
yaptığını kabul etmesine
rağmen, sözleşmenin
yapılması sırasında ayırt etme
gücü bulunmadığı iddiasıyla
sözleşmenin hükümsüz
olduğunu ileri sürmesi bir
itirazdır.
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DAVA ARKADAŞLIĞI
Genel Olarak

Bir davada mutlaka ve sadece iki taraf vardır. Bunlar, davacı ve davalıdır. Ancak, maddî hukuk açısından bakıldığında, davanın konusunu teşkil eden hakkın
birden fazla kişiye ait olması veya birden fazla kişiye karşı ileri sürülebilmesi ya
da hukukî ilişkinin taraflarında birden fazla kişinin yer alması mümkündür. İşte,
böyle bir durumda, söz konusu hak yahut hukukî ilişki ileri sürülerek açılan davanın taraflarında da birden fazla kişinin yer alması mümkündür. Bazı durumlarda
ise kanun koyucu, hukukî uyuşmazlığın daha iyi çözümlenmesi için, aslında ileri
sürülen hakkın yahut hukukî ilişkinin tarafı olmayan bir kişinin de dava ilişkisinde yer almasını öngörür. İşte, bütün bu durumlarda, davanın iki tarafından birinde yahut her ikisinde, birden fazla kişinin yer alması söz konusu olur. Böylece,
davanın taraflarında birden fazla kişinin yer alması durumu ise ‘dava arkadaşlığı’
ya da ‘sübjektif dava birleşmesi’ olarak ifade edilir. Dava arkadaşlığının davacı tarafta söz konusu olması durumunda aktif dava arkadaşlığından, davalı tarafta söz
konusu olması durumunda ise pasif dava arkadaşlığından söz edilir.

Mecburî (Zorunlu) Dava Arkadaşlığı

Maddî hukukun, bir hakkın birden fazla kişi tarafından kullanılmasını veya birden fazla kişiye karşı kullanılmasını zorunlu kıldığı hallerde, bu hak dava konusu
yapıldığı zaman, o hakla ilgili birden fazla kişi mecburî dava arkadaşı durumunda olurlar. Nitekim, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 59. maddesinde mecburî
dava arkadaşlığı şöyle düzenlenmiştir: “Maddî hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte
ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde, mecburî
dava arkadaşlığı vardır.”
HMK m. 60, mecburî dava arkadaşlarının davadaki durumunu şöylece düzenlemektedir: “Mecburî dava arkadaşları, ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava açılabilir. Bu tür dava arkadaşlığında, dava arkadaşları birlikte
hareket etmek zorundadır. Ancak, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usûl işlemleri, usûlüne uygun olarak davet edildiği hâlde duruşmaya
gelmemiş olan dava arkadaşları bakımından da hüküm ifade eder.”
Buna göre, mecburî dava arkadaşlığının bulunduğu hallerde, birden fazla
kişi, ilgili hak için dava açacaklarsa davanın hepsi tarafından birlikte açılması,
o haktan dolayı kendilerine karşı dava açılacaksa, davanın hepsine karşı birlikte
açılması zorunludur. Dava mecburî dava arkadaşlarından sadece biri veya bazıları tarafından açılmış ise, mahkeme, diğer mecburî dava arkadaşlarının davaya
katılmaları yahut muvafakat etmeleri için süre verir. Diğer dava arkadaşları bu
süre içinde davaya katılır veya muvafakat verirlerse, davaya devam edilir. Aksi
takdirde, dava, dava takip yetkisi bulunmadığından (usûlden) reddedilir. Eğer
dava, bütün mecburî dava arkadaşlarına karşı değil de bunlardan sadece birine
veya bazılarına karşı açılmışsa, bu halde, mahkeme, davayı diğer mecburî (pasif)
dava arkadaşlarına da teşmil etmesi için davacıya bir süre verir. Bu süre içinde
dava diğer mecburî dava arkadaşlarına teşmil edilirse davaya devam olunur; aksi
takdirde, dava, dava takip yetkisi bulunmadığından (usûlden) reddedilir.
Davanın açılmasında olduğu gibi, yürütülmesi için yapılacak olan usûl işlemlerinin de bütün mecburî dava arkadaşlarınca ve bütün mecburî dava arkadaşlarına
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karşı birlikte yapılması gerekir. Ancak, dava bütün dava arkadaşları tarafından yahut
(duruma göre) bütün dava arkadaşlarına karşı açılmışsa, duruşmaya gelmiş olan dava
arkadaşlarının yapmış oldukları usûl işlemleri, usûlüne uygun olarak davet edildiği
hâlde duruşmaya gelmemiş olan dava arkadaşları bakımından da sonuç doğurur.
Mecburî dava arkadaşlığının iki türü mevcuttur. Eğer dava konusu olan hak veya
borç birden fazla kişi arasında ortak ise ve bu hak yahut borç hakkında mahkemenin bütün o kişiler hakkında aynı şekilde ve tek bir karar vermesi gerekiyorsa, maddî
mecburî dava arkadaşlığı söz konusudur. Örneğin, elbirliği mülkiyetinde ve kira sözleşmesinde birden fazla kiralayanın yahut kiracının bulunduğu durumlarda maddî
mecburî dava arkadaşlığı vardır. Maddî mecburî dava arkadaşlığında davanın açılmasında olduğu gibi davanın yürütülmesi için yapılacak olan usûl işlemlerinde de bütün
dava arkadaşlarının birlikte hareket etmesi kuralı geçerlidir. Diğer bir ifadeyle, davanın yürütülmesi için gerekli olan usûl işlemlerinin bütün mecburî dava arkadaşlarınca
ve bütün mecburî dava arkadaşlarına karşı birlikte yapılması gerekir. Ancak, dava bütün dava arkadaşları tarafından yahut (duruma göre) bütün dava arkadaşlarına karşı
açılmışsa, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usûl işlemleri,
usûlüne uygun olarak davet edildiği hâlde duruşmaya gelmemiş olan dava arkadaşları
bakımından da sonuç doğurur. Nihayet, maddî mecburî dava arkadaşlığı durumunda, dava, bütün dava arkadaşları hakkında verilecek olan tek bir hükümle sona erer.
Bazı hallerde ise, kanun, dava konusu uyuşmazlığın daha iyi bir şekilde çözümlenmesini ve gerçeğin daha iyi ortaya çıkmasını sağlamak için birden fazla kişiye
karşı dava açılmasını zorunlu kılmıştır. Bu hallerde ortaya çıkan dava arkadaşlığı
“şeklî mecburî dava arkadaşlığı” olarak adlandırılır. Mecburî dava arkadaşlığının
bu türü sadece davalı taraf açısından söz konusu olup, birlikte hareket zorunluluğu
sadece davanın açılması bakımındandır. Buna göre, davacı tarafın davasını şeklî
mecburî dava arkadaşlarının tamamına karşı davanın başında yöneltmesi (tevcih
etmesi) yahut onları sonradan davaya dâhil etmesi (davayı onlara teşmil etmesi)
yeterli olup, davanın yürütülmesi için gerekli usûl işlemlerinin yapılması bakımından artık birlikte hareket etme prensibi geçerli değildir. Keza, mutlaka özel bir kanun hükmüne dayanan bu dava arkadaşlığında, mahkemenin, dava arkadaşlarının
tümü için aynı şekilde ve tek bir hüküm vermesi de söz konusu değildir.

İhtiyarî Dava Arkadaşlığı

Dava konusu hak yahut hukukî ilişki açısından birden fazla kişi arasındaki ilişkinin niteliği dikkate alındığında,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 57. maddesi, dava konusu hak yahut
hukukî ilişki açısından birden fazla kişi arasındaki ilişkinin niteliğini nazara alarak, bazı hallerde, söz konusu kişilerin davacı yahut davalı tarafta yer alabilmelerini mümkün kılmıştır. Buna göre, birden çok kişi, aşağıdaki hâllerde birlikte dava
açabilecekleri gibi aleyhlerine de birlikte dava açılabilir:
a) Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması.
b) Ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük altına girmeleri.
c) Davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukukî sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması.
Sayılan bu üç durumda, anılan kişilerden her biri, ayrı ayrı dava açabilecekleri
gibi, dilerlerse birlikte de dava açabilirler. Keza, anılan kişilerden her birine karşı ayrı
ayrı dava açılabileceği gibi, birkaçına yahut tümüne karşı da birlikte dava açılabilir.
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Elbirliği Mülkiyeti: Elbirliği
mülkiyeti, birden fazla
kişinin aralarında kanun
veya sözleşme gereğince
daha önceden mevcut
ortaklık bağına dayanarak,
aynı eşyanın tamamına,
payları belli olmaksızın
birlikte malik olmalarıdır.
Ortakların payı yoktur, her
birinin hakkı ortaklığa giren
malın tamamına yaygındır.
Örneğin, mirasçılar tereke
malları üzerinde elbirliği ile
maliktirler.
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İhtiyarî dava arkadaşlığında, esas itibariyle, dava arkadaşı sayısı kadar dava
vardır. Bu sebepledir ki, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 58. maddesi, ihtiyarî
dava arkadaşlığında, davaların birbirinden bağımsız olduğunu ve dava arkadaşlarından her birinin diğer(ler)inden bağımsız olarak hareket edebileceğini hükme
bağlamıştır. Dolayısıyla, ihtiyarî dava arkadaşları için dava şartları ve ilk itirazlar
kural olarak ayrı ayrı incelenir; süreler de her bir dava arkadaşı bakımından diğerlerinden bağımsız olarak işler. Keza, ihtiyarî dava arkadaşları iddia ve savunma
sebeplerini diğerlerinden bağımsız olarak kullanabilir, delillerini diğer dava arkadaşlarından bağımsız olarak ileri sürebilir ve sair usûl işlemlerini münferit (tek
başına) ve müstakil (bağımsız) olarak yapabilir.
Bununla birlikte, ihtiyarî dava arkadaşlarından her biri, diğerinin ileri sürdüğü
ortak iddia ve savunma sebeplerinden itirazlar yanında, ortak vakıaların aydınlatılması için dermeyan edilen delillerden kendisi için de yararlanabilir. Böylece, tahkikat aşamasında usûl ekonomisine uygun hareket edilmiş olur. Esas itibariyle, ihtiyarî
dava arkadaşlığının caiz kılınmasındaki en önemli iki sebepten bir tanesi budur.
Diğer sebep ise, ihtiyarî dava arkadaşlığının caiz olduğu haller dikkate alındığında
görüleceği üzere, aralarında (orada belirtilen şekilde) bağlantı bulunan davalar bakımından çelişkili kararların ortaya çıkması tehlikesinin bertaraf edilmesidir.
İhtiyarî dava arkadaşlığında, dava sonunda, her bir dava arkadaşı bakımından
ayrı ayrı hüküm verilebilir. Hatta, birisi hakkında davanın kabulüne, diğeri hakkında ise davanın reddine karar verilebilir. Keza, yargılama giderleri bakımından
da her bir ihtiyarî dava arkadaşının durumunun ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
Kanun yollarına müracaat ve hükmün kesinleşmesi bakımından da dava arkadaşları birbirinden bağımsızdır. Buna göre, dava arkadaşlarından sadece birisi kanun
yollarına başvurur diğer(ler)i başvurmaz ve kanun yolunda hüküm bozulursa, bu
bozmadan sadece kanun yoluna başvurmuş olan dava arkadaşı yararlanır; buna
karşılık kanun yoluna başvurmayan dava arkadaş(lar)ı bu bozmadan yararlanamaz.
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Müteahhit Cevdet ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan Ahmet, bu sözleşme
uyarınca verdiği arsa karşılığında Cevdet’ten beş daire alacaktır. Cevdet, inşaatı süresinde tamamlamış ancak dairelerin devir işlemlerini tapuda gerçekleştirmeden
önce Ahmet ölmüştür. Vefat olayının ardından altı ay geçmiş olmasına rağmen Cevdet dairelerin mülkiyetini Ahmet’in mirasçılarına devretmemiştir. Bunun üzerine,
Ahmet’in mirasçıları Sıdıka, Ayşe ve Emine, murisleri Ahmet’e kaldığı halde tapuda
Cevdet adına kayıtlı olan apartman dairelerinin tapu kaydının iptali ve murisleri
olan arsa sahibi Ahmet adına tescili ile geriye doğru altı aylık süre için 18.000 Lira
kira gelirinin davalı Cevdet’ten tahsilini talep etmişlerdir. Ancak bu dava açılırken
diğer mirasçı Rukiye’nin onayı alınmamış, buna rağmen mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir. Somut olay bakımından, davanın taraflarını, taraflar arasındaki
hukukî ilişkiyi ve mahkemenin kararını değerlendiriniz.

DAVAYA FER’Î MÜDAHALE

Dava sonunda verilecek olan hükümden hukukî durumu dolaylı olarak etkilenecek olan üçüncü kişilerin davada üçüncü bir taraf olarak yer almaları mümkün
değildir. Zira, davada ancak ve sadece iki taraf bulunur. Davanın taraflarından birinde dava arkadaşı olarak yer alması mümkün bulunmayan yahut bunu istemeyen
ve dava sonunda verilecek olan hükümden hukukî durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın, görülmekte olan bir davaya
katılarak kendi hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine imkân veren kurum, davaya fer’î müdahaledir. Söz konusu durumda, üçüncü kişinin davada işgal edeceği
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sıfat ise fer’î müdahil olmaktır. Bu konum, söz konusu üçüncü kişiye, taraflardan
birinin yanında ve onun yardımcısı olarak davada yer alabilme ve böylece, yapabileceği usûl işlemleri sayesinde kendi hukukî yararını dolaylı şekilde koruyabilme imkânını verir. Bu durum, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 66. maddesinde
şöyle ifade edilmektedir: “Üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukukî yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar,
fer’î müdahil olarak davada yer alabilir.”
Üçüncü kişinin fer’î müdahil sıfatıyla bir davaya katılabilmesi için öncelikle
açılmış (görülmekte) ve henüz tahkikat aşaması sona ermemiş bir davanın bulunması gerekir. Delil tespiti yahut ihtiyati tedbir gibi geçici hukukî himaye yollarına
müracaat edilmiş olmakla birlikte davanın henüz açılmamış olduğu, yahut açılmış
ve derdest olmakla birlikte tahkikat aşaması tamamlanarak kanun yollarına geçilen bir davada fer’î müdahale mümkün değildir.
Aynı zamanda tahkikat işlemlerinin de sınırlı olarak yapılabildiği yahut tekrarlanabildiği bir yargılama kesiti olan istinaf incelemesinde fer’î müdahalenin yapılamayacağı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 357. maddesinde açıkça belirtilmiştir.
Fer’î müdahale ancak davanın mevcut taraflarından birinin yanında gerçekleşebilir. Üçüncü kişi, hangi taraf yanında davaya katılacağını kendi hukukî durumu açısından değerlendirerek belirleyecektir. Buna göre, mevcut taraflardan
hangisinin davayı kazanması üçüncü kişinin yararına ise, üçüncü kişi o tarafın yanında davaya katılacaktır. Diğer bir ifadeyle, eğer davaya müdahale etmek isteyen
üçüncü kişinin hukukî durumu, yanında (lehine) müdahale etmek istediği tarafın
davayı kazanması durumunda iyileşecek, buna karşılık, onun davayı kaybetmesi
halinde kötüleşecekse, o kişinin davaya (ilgili taraf yanında) fer’î müdahil sıfatıyla
katılmasında menfaati var demektir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 67. maddesi gereğince, müdahale talebinde
bulunan üçüncü kişi, yanında katılmak istediği tarafı, müdahale sebebini ve bunun
dayanaklarını belirten bir dilekçeyle mahkemeye başvurur. Müdahale dilekçesi, davanın taraflarına tebliğ edilir. Mahkeme, gerekirse taraflarla birlikte üçüncü kişiyi de
dinlemek üzere davet eder, gelmeseler dahi müdahale talebi hakkında karar verir.
Davaya fer’î müdahil sıfatıyla katılmak isteyen tarafın amacı, bu yolla dolaylı
şekilde kendi hukukî yararını korumak olduğundan, onun talebinin kabulü, yanında katılmak istediği tarafın muvafakatine yahut diğer tarafın rızasına bağlı değildir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 66 ve 67. maddelerinde belirtilmiş olan
koşulların mevcut olması halinde, mahkeme, müdahale talebinin kabulüne karar
verir. Söz konusu koşulları şöylece sıralamak mümkündür:
• İlk derece mahkemesinde görülmekte olan ve henüz tahkikat aşaması tamamlanmamış bir davanın bulunması,
• Üçüncü kişinin bu davanın tarafları arasında yer almaması,
• Üçüncü kişinin taraf ve dava ehliyetini haiz olması,
• Hukukî yarar.
Müdahale talebinin kabul veya reddine dair kararlara karşı kanun yoluna
müracaat edilemez. Ancak, nihai karara karşı kanun yoluna gidilmesi halinde,
fer’î müdahale talebinin de hukuka aykırı olarak kabul yahut reddedilmiş bulunduğu ileri sürülebilir.
Müdahale talebi kabul edilen üçüncü kişi davada fer’î müdahil sıfatını kazanır ve
bu sıfatla davayı bulunduğu noktadan itibaren takip edebilir; duruşmalara katılabilir ve
dava dosyasını inceleyebilir (HMK m. 161, I). Fer’î müdahil, davada, yanında davaya
katıldığı taraftan bağımsız olarak hukukî dinlenilme hakkına sahiptir (HMK m. 27, I).

Delil Tespiti: Delil tespiti,
görülmekte olan veya ileride
açılacak olan bir dava ile
ilgili delillerin, yok olması
veya gösterilmesinin önemli
ölçüde zorlaşması tehlikesinin
bulunması durumunda,
zamanından önce toplanarak
emniyet altına alınmasını
sağlayan bir geçici hukukî
koruma tedbiridir.
İhtiyatî Tedbir: İhtiyatî
tedbir kesin hüküm verilinceye
kadar geçen yargılama
sürecinde, hakkın elde
edilmesinin önemli ölçüde
zorlaşması, imkansız hale
gelmesi veya gecikmesi
sebebiyle, davacı veya
davalının hukukî durumunda
meydana gelebilecek
zararları önlemek amacıyla
öngörülmüş bir geçici hukukî
koruma tedbiridir. Örneğin
dava konusu mal, üçüncü
kişilere devredilmesinin
önlenmesi amacıyla, ihtiyati
tedbir yoluyla muhafaza altına
alınabilir.

Hukukî Dinlenilme Hakkı:
Hukukî dinlenilme hakkı,
Anayasanın 36. maddesinde
düzenlenen adil yargılanma
hakkı kapsamında güvence
altına alınmış ve ayrıca Hukuk
Muhakemeleri Kanunun 27.
maddesinde düzenlenmiştir.
Bu hak, tarafların ve ilgililerin
yargılamayla ilgili bilgi sahibi
olmalarını, tarafların açıklama
ve ispat haklarını, tarafların
veya ilgililerin açıklamalarının
mahkemece dikkate alınarak
değerlendirilmesini ve
mahkeme kararlarının
somut ve açık gerekçelere
dayanmasını gerektirir.
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Yemin: Yemin, bir tarafın,
uyuşmazlığın çözümü
bakımından önemli olan
bir vakıanın doğru olup
olmadığını, kutsal saydığı
değerlerle, mahkeme önünde
teyit eden sözlü beyanıdır.

Medenî Usûl Hukuku

Fer’î müdahil, yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir; onun işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usûl
işlemlerini yapabilir. Mahkeme, katıldığı noktadan itibaren, taraflara bildirilen
işlemleri fer’î müdahile de tebliğ eder (HMK m. 68). Ancak, fer’î müdahil, yanında davaya katıldığı tarafça yetkili kılınmadıkça, dava konusu üzerinde tasarruf
sonucunu doğuran işlemleri yapamaz; yanında katıldığı taraf adına kendisi yemin
teklif edemez, kendisine teklif olunamaz ve teklif olunan yemini kabul edemez.
Fer’î müdahilin bulunduğu davada, ona yönelik olarak hüküm verilemez
(HMK m. 69, I). Hüküm ancak taraflar hakkında verilir. Dolayısıyla, kendisine
yönelik olarak hüküm verilmeyen fer’î müdahilin, hükme karşı yalnız başına kanun yoluna müracaat hakkı da yoktur. Ancak, yanında katıldığı tarafla birlikte
yahut onun muvafakatiyle kanun yoluna müracaat edebilir. Keza, hukuken mümkün olmamasına rağmen, davada fer’î müdahil hakkında da hüküm verilmişse, bu
takdirde fer’î müdahil kendi başına da kanun yoluna gidebilir.
Fer’î müdahil olarak davada yer alan kişi, yanında katıldığı taraf haksız çıkarsa,
yalnızca fer’î müdahale giderinden sorumlu tutulur, aksi hâlde bu giderler diğer
tarafa yükletilir. Ancak, hüküm üçüncü kişinin katıldığı taraf lehine verilmiş olsa
bile, lehine hükmolunan tarafın hâl ve davranışı, üçüncü kişinin davaya katılmasını gerektirmişse, müdahale giderinin tamamı veya bir kısmı, lehine hüküm verilen tarafa yükletilebilir (HMK m. 328).
Dava sonunda verilen hüküm ancak taraflara yönelik olabileceğinden, bu, fer’î
müdahil ile yanında davaya katıldığı taraf yahut onun karşı tarafı arasında daha
sonra ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlıkta kesin hüküm etkisi (HMK m. 303) söz
konusu olmaz. Buna karşılık, fer’î müdahil ile yanında davaya katıldığı taraf arasında, bu davanın sonucuna bağlı olarak, daha sonra rücû yahut tazminat davası
açılacak olursa, ilk davada verilen hüküm bu davada (rücû yahut tazminat davasında) “müdahale etkisi” gösterir. Bu etki, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
69. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, fer’î müdahilin, tarafla
rücu ilişkisinde, asıl davadaki uyuşmazlık hakkında yanlış karar verildiği iddiası
dinlenilmez. Ancak, müdahil, zamanında ihbar yapılmadığı için davaya geç katıldığını veya yanında katıldığı tarafın iddia ve savunma imkânlarını kullanmasını
engellediğini ya da kendisince bilinmeyen iddia ve savunma imkânlarının, tarafın
ağır kusuru sebebiyle kullanılamadığını belirterek, yanında katıldığı tarafın yargılamayı hatalı yürüttüğünü ileri sürebilir.

DAVAYA ASLİ MÜDAHALE

Davaya asli müdahale, görülmekte olan bir davanın tarafları veya çekişmesiz yargı
işinin ilgilileri dışında bir başka kişinin, yargılamanın konusu olan hak veya şey
üzerinde kısmen veya tamamen hak iddia ederek, yargılamanın taraflarına (davacı ve davalıya yahut ilgiliye) karşı aynı mahkemede dava açmasıdır (HMK m. 65,
I). Asli müdahale, daha önce doktrin ve uygulamada tereddütsüz kabul edilmiş
ve uygulanmış olmasına rağmen, 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda
ayrıca düzenlenmemiş, ilk kez 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 65.
maddesinde hükme bağlanmıştır.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 65. maddesinin gerekçesinde açıklandığı
üzere, asli müdahale kurumu, çelişkili kararlar verilmesini önlemeye, gerçeğin ortaya çıkarılmasına, usûl ekonomisi ve hukukî dinlenilme hakkını gerçekleştirmeye ve muvazaalı olarak açılan davaları önlemeye hizmet etmektedir.
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Asli müdahalenin şartları oluşmuşsa, hak sahibi olduğunu iddia eden üçüncü
kişi, görülmekte olan davanın taraflarına aynı mahkeme asli müdahale davası açabileceği gibi, aynı veya başka bir mahkemede bağımsız bir dava da açabilir. Zira,
asli müdahale hak sahibi olduğunu iddia eden kişi bakımından bir zorunluluk değil, yukarıda zikredilen amaçları gerçekleştirmeye yönelik alternatif bir imkandır.
Asli müdahalenin ilk derece mahkemesinde hüküm verilinceye kadar talep edilebileceği öngörülmüştür (HMK m. 65, I). Buna göre, asli müdahale davasının ilk
kez, (aslen) bir denetim yargılaması (tali olarak ise vakıa derecesi) olan istinafta veya
sadece hukuka uygunluk denetimi yapan temyizde gerçekleştirilebilmesi mümkün
değildir. Nitekim, istinaf ve temyiz derecelerinde davanın taraf(lar)ına karşı yeni bir
dava açılmasına ve davaya müdahale edilmesine izin verilmemiştir (HMK m. 357).
Asli müdahale davası, asıl yargılamayla birlikte yürütülür ve karara bağlanır
(HMK m. 65, II). Bu durum görülmekte olan dava ile asli müdahale davasının ayrı
ve bağımsız davalar olarak yürütülmesine ve karara bağlanmasına engel değildir.
Ancak, her iki dava (veya yargılama) bakımından tahkikatın birlikte yürütülüp
yürütülmeyeceğine veya birinin diğeri için bekletici sorun yapılıp yapılmayacağına, mahkeme tarafından karar verilir.
Asıl davanın davacı ve davalısı, asli müdahale davasında şeklî mecburî dava arkadaşı konumundadırlar. Bu nedenle asli müdahale davasında birlikte veya bağımsız olarak hareket edebilirler. Asli müdahil ise, görülmekte olan asli müdahale davasında, davacı taraf olarak, her türlü usûl işlemini tek başına yapabilir. Asli müdahale
davası hakkında verilen karara karşı, hukukî yararı bulunmak kaydıyla, hem ilk davanın davacı ve davalısı (asli müdahale davasının davalıları birbirlerinden bağımsız
olarak) hem de asli müdahale davasının davacısı kanun yoluna başvurabilirler.
Davaya fer’î müdahale ile asli müdahale arasındaki önemli ve temel farklar nelerdir?

DAVANIN İHBARI

Tarafı olmadığı bir dava sonucunda verilecek olan hükümden kendi hukukî durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan üçüncü kişinin bu davadan haberdar olması,
çoğu zaman tesadüfidir. Öte yandan, bazı hallerde de üçüncü kişi, böyle bir davadan haberdar olsa bile, özellikle müdahale etkisinin ortaya çıkmasına sebebiyet
vermemek için, davaya katılmayı istemeyebilir. Zira, müdahale etkisi, fer’î müdahilin hem lehine hem de aleyhine olarak ortaya çıkabilir. Özellikle, yanında davaya
katılacağı tarafın davayı kazanmasının üçüncü kişinin de lehine olacağı tarafın davayı kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, üçüncü kişi, fer’î müdahale
talebinde bulunmayı istemeyebilir. Kendisi istemedikçe de, üçüncü kişinin davada
fer’î müdahil konumuna getirilebilmesi mümkün değildir. İşte, bütün bu hallerde,
bir yandan üçüncü kişinin davadan haberdar edilerek istemesi halinde davaya fer’î
müdahil sıfatıyla katılabilmesine imkan sağlanması; diğer yandan davaya müdahale edebilmesinin şartlarının mevcut olmasına rağmen, müdahale etkisinin ortaya
çıkmasına sebebiyet vermemek gayesiyle bundan bilinçli olarak sarfınazar eden
üçüncü kişiler hakkında, söz konusu etkiyle aynı sonucu doğuran ihbar etkisinin
doğmasını sağlamak üzere, davanın taraflarından birisi, davayı, üçüncü kişiye ihbar edebilir. Söz konusu üçüncü kişi, hiç şüphesiz, istemesi halinde davaya fer’î
müdahil olarak katılabilmesinin mümkün olduğu bir üçüncü kişidir. Nitekim bu
husus, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 61. maddesinde şöyle ifade edilmiştir:
“Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü
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kişiye ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür ve bu şekilde ihbar tevali ettirilebilir.”
İhbarın nasıl yapılacağı, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 62. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre, ihbar yazılı olarak yapılır. Yazılılığa riayet edilmek yeter koşul olup, bu, mahkeme aracılığıyla yahut noter marifetiyle gerçekleştirilebilir. Her halde, ihbar bildiriminde ihbar sebebinin gerekçeleriyle birlikte açıklanması ve yargılamanın hangi aşamada bulunduğunun belirtilmesi gerekir. Davanın
ihbarı sebebiyle yargılama bir başka güne bırakılamaz ve ihbarın tevali etmesi gibi
zorunlu olan durumlar dışında süre verilemez.
Dava kendisine ihbar edilen üçüncü kişi, dilerse, davayı kazanmasında hukukî
yararı olan taraf yanında davaya katılabilir (HMK m. 63). Ancak, bunun için fer’î
müdahale prosedürüne ve koşullarına uyulacaktır. Eğer ihbar üzerine üçüncü kişi
davaya fer’î müdahil olarak katılırsa, bunun sonuçları, tamamen fer’î müdahaleye
ilişkin hükümlere göre belirlenir.
Buna karşılık, üçüncü kişi, ihbara rağmen fer’î müdahale talebinde bulunmazsa, kendisiyle davayı kendisine ihbar etmiş olan taraf arasında, bu davanın sonucuna bağlı olarak, ileride açılacak olan rücû yahut tazminat davasında “ihbar etkisi” ortaya çıkar. İhbar etkisi, müdahale etkisine yollama yapılarak düzenlenmiştir
(HMK m. 64). Buna göre, ihbara rağmen üçüncü kişi fer’î müdahale talebinde
bulunmazsa, kendisiyle davayı kendisine ihbar etmiş olan taraf arasında, bu davanın sonucuna bağlı olarak, ileride açılacak olan rücû yahut tazminat davasında,
söz konusu üçüncü kişi (artık rücû yahut tazminat davasının tarafı), ilk davada
verilen hükmün doğru olmadığını ileri süremez. Ancak, ihbar zamanında yapılmamışsa yahut ihbardan sonra bunu yapan taraf davayı hileli yahut ağır kusurlu
davranışları sebebiyle kaybetmişse, ihbar etkisi duruma göre ya hiç doğmayacak
yahut da bu ölçüde sınırlanacaktır.
Atalı, M. (2007). Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara.

DAVADA TARAFLARIN TEMSİLİ
Genel Olarak

Temsil, bir işlemin, hukukî sonuçlarının kendisi hakkında doğacağı kişi adına bir
başka kişi tarafından yapılmasıdır. Bir hukukî veya usûlî işlemin temsilci aracılığıyla yapılması genellikle iki nedene dayanır. Bunlardan birincisi, işlemin hukukî
sonuçlarının kendisi hakkında doğacağı kişinin o işlemi yapabilme ehliyetinin
bulunmamasıdır. Bu durumda söz konusu olan temsil “kanunî temsil” olarak adlandırılır. Kanunî temsil, duruma göre, veli, vasi yahut kayyım tarafından yerine
getirilir. Temsilin ikinci türü ise, işlemin hukukî sonuçlarının kendisi hakkında
doğacağı kişi yahut onun kanunî temsilcisinin herhangi bir nedenle, işlemin yapılmasını bir başka kişiye bırakmasıdır. İkinci durumda söz konusu olan temsile
ise “iradî temsil” denir. Temsilin bu iki türü, hukukî işlemlerde olduğu gibi usûlî
işlemlerde de (davada da) söz konusu olur.

Kanunî Temsil

Davada, dava açılmasıyla başlayan usûl işlemlerinin ancak kanunî temsilci eliyle
yapılması zorunluluğu, dava ehliyeti (HMK m. 51) olmayanlar hakkında söz konusu olur. Dava ehliyetinin Türk Medenî Kanunundaki fiil ehliyetine bağlanmak
suretiyle düzenlenmesi karşısında, bu ehliyetten yoksunluk sebebiyle ortaya çıkan
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kanunî temsilin doğumu, içeriği ve sona ermesi ile kimlerin kanunî temsilci olacağı da yine bu kanuna göre belirlenir. Buna göre, velâyet hakkına sahip ana ve
baba, küçük çocuğun taraf bulunduğu davalarda, onu temsil eder. Keza vasi, sulh
hukuk mahkemesi tarafından verilmiş izin çerçevesinde, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının taraf bulunduğu davalarda, onu temsil eder. Kendisine kayyım
tayin edilen kişi de, kendisine kayyım tayinini gerektiren işlere ilişkin davalarda
kayyım tarafından temsil edilir.
Ayrıca, tüzel kişiler adına yapılması söz konusu olan işlemler de onların yetkili
organlarınca yapılır. Yetkili organların tüzel kişi adına işlem yapmalarında (dava
açmalarında ve diğer usûl işlemlerini yapmalarında) söz konusu olan temsilin de
kanuni temsil olduğu kabul edilmektedir.
Dava ehliyeti bir dava şartı olduğundan (HMK m. 114, I/d), bu ehliyeti haiz
bulunmayan bir kişi adına davanın onun kanunî temsilcisi tarafından açılması gerekir. Ancak, dava ehliyeti bulunmayan kişinin dava açması durumunda, dava hemen reddedilmez. Bu durumda, mahkemenin, dava ehliyeti olmadığı halde dava
açan kişinin kanunî temsilcisine, davaya onay verebilmesi için uygun bir süre vermesi gerekir (HMK m. 115, II, c.2). Eğer kanunî temsilci, kendisine verilen kesin
süre içinde davacının yalnız başına açmış olduğu davaya onay verirse, artık dava
reddedilmez; davaya kanunî temsilci yahut onun tayin ettiği iradi temsilci tarafından devam edilir. Kanunî temsilcinin kendisine verilen kesin süre içinde, dava
ehliyeti bulunmayan kişi tarafından açılan davaya onay vermemesi halinde ise,
söz konusu dava, dava şartı bulunmaması nedeniyle, esas hakkında bir inceleme
yapılmaksızın, usûlden reddedilir (HMK m. 115, II, c.3).
Kanunî temsilci davada taraf olmayıp, temsil ettiği kişi adına hareket eder. Bu
nedenle, kanunî temsilci tarafından veya ona karşı yapılan usûl işlemleri, doğrudan doğruya tarafın kendisi (temsil olunan) hakkında hüküm ifade eder.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 54. maddesi gereğince, kanuni temsilciler, davanın açılıp yürütülmesinin belli bir makamın iznine bağlı olduğu
hâllerde izin belgelerini, tüzel kişilerin organları ise temsil belgelerini, dava veya
cevap dilekçesiyle mahkemeye vermek zorundadırlar; aksi takdirde dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamazlar. Şu kadar ki, gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde mahkeme, kanuni temsilcilerin veya tüzel kişilerin
organlarının, yukarıda belirtilen eksikliği gidermeleri şartıyla dava açmalarına
yahut davayla ilgili işlem yapmalarına izin verebilir. İzin belgesinin alınması
için mahkemeye müracaat edilmesi gerekiyorsa ilgiliye, müracaatı için kesin
süre verilir. Bu süre içinde mahkemeye başvurulması hâlinde bu konuda karar
verilinceye kadar beklenir. Süresi içinde belgelerin ibraz edilmemesi veya mahkemeye başvurulmaması hâlinde, dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler
yapılmamış sayılır.
Davanın tarafı, davanın başında dava ehliyetini haiz olmasına rağmen bu
ehliyeti dava sırasında kaybederse, bu kişi hakkındaki davanın hemen usûlden
reddedilmemesi gerekir. Böyle bir durumda, söz konusu kişiye kanunî temsilci
atanması ve davaya onun (veya kendisi tarafından tayin olunan iradî temsilcinin)
katılımıyla devam edilmesi gerekir. Keza, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 56.
maddesi gereğince, taraflardan birinin vesayet altına alınması veya kendisine yasal
danışman atanması talebi mahkemece uygun bulunur ya da mahkemece gerekli görülürse, bu konuda kesin bir karar verilinceye kadar yargılama ertelenebilir.
Bunun gibi, taraflardan biri kanun gereğince tedavi, gözlem veya koruma altına
alınmış yahut başkalarıyla görüşmekten yasaklanmış olup da kendisi veya vekilinin
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mahkemede bulunması mümkün değilse, o kimse hakkında davayı takip için kayyım atanıncaya kadar yargılama ertelenebilir.

İradî Temsil (Davaya Vekâlet)

İsticvap: Bir davada ikrar
elde etmek üzere, tarafın
kendi aleyhine olan bir
hususta mahkeme tarafından
sorgulanmasıdır. İsticvap
ispat amacına yönelik olup,
tarafın sorgulama sonucunda
aleyhine olan vakıayı ikrar
etmesi mümkündür.

İradî temsil, tarafların veya onların kanunî temsilcilerinin iradelerine dayanan temsildir. Dava ehliyeti bulunan bir kişi, davasını bizzat açıp yürütebileceği gibi, eğer
isterse, bu işlemlerin kendisi tarafından atanan bir temsilci (vekil) eliyle yapılmasını
da sağlayabilir (HMK m. 71). Hukukî işlemlerin yapılmasında olduğu gibi, dava
açılmasında ve davada yapılması gereken usûl işlemleri bakımından da, temsil, isteğe bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, hukukumuzda vekil (avukat) tutmak mecburiyeti
yoktur. Uygulaması fazla olmamakla birlikte, bu kuralın bir istisnası, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 80. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, hâkim, taraflardan birisinin, davasını bizzat takip edecek yeterlikte olmadığını görürse, ona uygun
bir süre tanıyarak, davasını vekil aracılığıyla takip etmesine karar verebilir. Verilen
karara uymayan taraf hakkında, yokluğu hâlindeki hükümlere göre işlem yapılır.
Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki, davada söz konusu olan iradi temsil
de, özü itibariyle, borçlar hukukundaki iradi temsildir. Nitekim, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 72. maddesinde, davanın vekil aracılığıyla açılması ve takip
edilmesinde, kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak üzere, Borçlar Kanununun
temsile ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Gerek ilgili mevzuatta ve
gerekse uygulamada, dava sebebiyle ortaya çıkan iradi temsil “davaya vekâlet” ve
davada iradi temsil üstlenen (deruhte eden) kişi de “vekil” olarak adlandırılmaktadır. Buna karşılık davanın tarafı (müvekkil) ile onun tayin ettiği iradi temsilci
(vekil) arasındaki ilişki borçlar hukuku anlamında vekâlet sözleşmesine yahut
hizmet sözleşmesine dayanabileceği gibi, (kamu avukatlarının durumunda olduğu gibi) devlet memurluğu şeklindeki bir statüye de dayanabilir.
Türk medenî usûl hukukunda vekil (avukat) tutmak zorunlu olmamakla birlikte, eğer bir kişi davada kendisini bir iradî temsilci (vekil) aracılığıyla temsil ettirmek
isterse, bu durumda önemli bir sınırlama ile karşılaşır. Zira, Avukatlık Kanunu (m.
35), zorunlu olmadıkları halde, kendi iradeleriyle davada kendilerini bir temsilci
aracılığıyla temsil ettirmek isteyenlerin atayabilecekleri temsilcilerin (kural olarak)
sadece baroya kayıtlı avukatlardan birisi olmasını öngörmektedir. Buna göre, en az
üç avukat (ve dava vekili) bulunan yerlerde, ancak baro listesinde yazılı avukatlar
temsilci (vekil) olarak dava takip edebilirler. En az üç avukat bulunmayan yerlerde
ise, avukatlardan başka, o yerin bağlı bulunduğu baroda tutulan özel listeye yazılmış olan dava takipçileri de temsilci (vekil) olarak dava takip edebilirler. Dolayısıyla, avukatlar (ve istisna olarak dava takipçileri) dışında kalanlar, davaya vekâlet
ehliyetine sahip olmadıklarından, vekil (iradi temsilci) sıfatıyla mahkemeye kabul
edilmezler. Mahkeme, davayı vekil olarak takip eden kişinin davaya vekâlet ehliyetinin bulunup bulunmadığını kendiliğinden dikkate alır. Çünkü, davaya vekâlet
ehliyeti aynı zamanda bir dava şartıdır (HMK m. 114, I/f).
Dava için birden fazla vekil görevlendirilmesi mümkündür. Ancak, bu durumda, vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, diğerinden bağımsız
olarak kullanabilir. Aksi yöndeki sınırlamalar, karşı taraf bakımından geçersizdir
(HMK m. 75). Öte yandan, bir kimsenin kendisini temsil etmek üzere bir vekil
(avukat) tayin etmesi, kendisinin davayı takip açısından sahip olduğu yetkilerinde
ve ehliyetinde herhangi bir kısıtlama doğurmaz; hatta yemin ve isticvap gibi bazı
usûl işlemleri, taraf kendisini bir avukatla temsil ettiriyor olsa bile, bizatihi tarafın kendisince yapılmak gerekir. Ayrıca, belirtmek gerekir ki, hem tarafın bizatihi
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kendisinin (müvekkilin) ve hem de avukatının (vekilinin) hazır bulunduğu bir
duruşmada, vekili tarafından yapılan açıklamalara derhâl ve açıkça itiraz etmeyen
taraf, bu açıklamalara rıza göstermiş sayılır (HMK m. 78).
Davaya vekâlet, temsil yetkisinin kapsamı bakımından, genel vekâlet ve özel
vekâlet olarak ikiye ayrılır. Genel vekâlet, kanunen özel yetki verilmesini gerektiren
işler dışında, hüküm kesinleşinceye kadar, davanın takibi için gerekli tüm işlemleri
yerine getirmeye, hükmün icrasına ve yargılama giderlerinin tahsili ile bunun için
makbuz verilmesine, ayrıca, bütün bu işlemlerin kendisine karşı da yapılabilmesine
yetkili olmayı gerektirir. Öyle ki, bu yetkileri kısıtlayan bütün kayıtlar, diğer taraf ve
mahkeme yönünden geçersizdir (HMK m. 73). Buna karşılık, bazı işlemlerin yapılabilmesi için, vekilin bu hususlarda vekilin vekâletnamesinde (temsil belgesinde)
özel olarak yetkili kılınmış olması gerekir. Davaya vekâlette özel yetki verilmesini
gerektiren haller olarak ifade edilen bu hususlar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
74. maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz,
hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin
iflâsını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye
şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını
kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez.”
Avukata temsil yetkisi (vekâlet) verildiğini gösterir belgenin (vekâletname)
noterde düzenlenmesi gerekir (HMK m. 76, I). Ancak, böyle bir vekâletname
kendisine verilmiş olan avukat, bundan kendisi örnek çıkarıp (çoğaltıp) tasdik
ederek dava yahut takip dosyasına ibraz edebilir. Buna karşılık, kamu kurum ve
kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce onaylanmasına gerek yoktur (HMK m. 76,II). Davaya vekâlet ehliyeti gibi, geçerli bir temsil
belgesinin (vekâletnamenin) bulunması ve bunun mahkemeye verilmesi de dava
şartıdır (HMK m. 114, I/f).
Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz
ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek
koşuluyla avukatın dava açmasına veya usûl işlemlerini yapmasına izin verebilir.
Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini
dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır. Vekâletnamesiz işlem yapmasına izin verilen ancak haklı
bir sebep olmaksızın süresi içinde vekâletname ibraz etmeyen avukat, celse harcı
ile diğer yargılama giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm
edilir. Bunu kötüniyetle yapan avukat aleyhine, ceza ve disiplin soruşturması açılmasını sağlamak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına ve vekilin bağlı olduğu baro
başkanlığına durum yazıyla bildirilir. Bir tarafın avukat tutmak istemesi sebebiyle, yargılama hiçbir şekilde başka bir güne bırakılamaz. Avukatın istifa etmesi,
azledilmesi veya dosyayı incelememiş olması sebebiyle yargılama başka bir güne
bırakılamaz. Ancak, dosyanın incelenmemiş olması geçerli bir özre dayanıyorsa,
hâkim bir defaya mahsus olmak üzere, kısa bir süre verebilir. Verilen süre sonunda, dosya incelenmemiş olsa bile davaya devam olunur (HMK m. 77).
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Avukatın, müvekkili adına yapabileceği işlemler bakımından, vekaletnamesinde
özel yetki bulunması gereken haller nelerdir?
Davaya vekâletin hukukî niteliği itibariyle iradî temsil olması karşısında, iradi
temsilin sona ermesi sonucunu doğuran sebepler, davaya vekâleti de sona erdirir.
Ancak bunlardan vekilin azli ve istifası, Hukuk Muhakemeleri Kanununda özel
olarak düzenlenmiştir. Buna göre, vekilin azli veya istifasının, mahkeme ve karşı
taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle
bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur (HMK m. 81). Vekil ile takip
edilen davada, vekilin azli hâlinde vekâlet veren, davayı takip etmez ve iki hafta
içinde bir başka vekil de görevlendirmez ise tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır (HMK m. 83). İstifa eden vekilin vekâlet görevi,
istifanın müvekkiline tebliğinden itibaren iki hafta süreyle devam eder. Vekilin
istifa etmiş olması hâlinde, vekâlet veren davayı takip etmez ve başka bir vekil de
görevlendirmez ise tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem
yapılır (HMK m. 82)
Son olarak belirtelim ki, özellikle avukatla (vekille) iş sahibi (müvekkil) arasındaki ilişkiler ile avukatlığın meslek hukukunu ilgilendiren hususlar, mutlaka bir
dava ile ilgili olmak zorunda bulunmadıklarından, Hukuk Muhakemeleri Kanununun davaya vekâlet kısmında değil, çoğunlukla Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer
mevzuatta düzenlenmiştir.
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Özet
1

Medenî usûl hukuku bakımından davanın taraflarını, kişilerin davada taraf olabilmeleri için
aranan taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip
yetkisi, taraf sıfatı gibi şartları açıklamak ve birbirinden ayırt etmek
Maddî hukukta söz konusu olan hak - borç, hak
sahibi - borçlu ilişkisi, niteliği gereği, bu ilişkiye
dayanılarak açılan davada da kaçınılmaz olarak
ortaya çıkmaktadır. Buna göre, bir davadan söz
edebilmek için, iki tarafın bulunması zaruridir.
Aksi takdirde, bir yargısal faaliyetten söz edilse
bile, bunun “dava” olarak nitelendirilebilmesi
mümkün değildir. Dolayısıyla, bir davada davacı ve davalı olarak iki tarafın bulunması temel
bir dava şartıdır. Ancak, bir kişinin davacı veya
davalı tarafta yer alabilmesi için, mutlaka maddî
hukuk ilişkisinin de tarafı olması gerekli değildir. Zira, davada taraf olarak yer alan kişi veya
kişilerin gerçekten hak sahibi olup olmadığı veya
kendisinden talep edilen hakkı yerine getirmekle yükümlü olup olmadığı, ancak davanın esası
hakkında yapılacak incelemeden sonra ortaya
çıkacaktır. Bu itibarla, maddî hukuk ilişkisinin
gerçekten mevcut olması, dava açabilmenin değil, davayı kazanabilmenin bir koşuludur. Buna
göre, davanın tarafları, davacının dava dilekçesindeki iddia ve taleplerine göre belirlenir. Bir
davanın davacı ve/veya davalı tarafından birden
fazla kişi yer alabilir. Bu durumda duruma göre
bunlar arasında mecburî veya ihtiyarî dava arkadaşlığı sözkonusu olabilir. Kişilerin davacı ve
davalı taraf olarak davada yer alabilmesi için taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi gibi
belirli ehliyetlere sahip olmaları gerekir.
Taraf ehliyeti, dava açılmasıyla başlayan usûlî
ilişkinin taraflarında yer alabilme (davacı ve
davalı olarak gösterilebilme) yetisi anlamına
gelmekte olup, medenî hukuktaki hak ehliyetinin usûl hukukundaki tezahürüdür. Buna göre
medenî hukuk anlamında hak ehliyetine sahip
gerçek ve tüzel kişiler, usûl hukuku bakımından
taraf ehliyetine da sahiptirler.
Dava ehliyeti, medenî hukuktaki fiil ehliyetinin
medenî usûl hukukunda büründüğü şekil olup,
kişinin bizzat veya yetkili kılacağı bir temsilci
(vekil) aracılığıyla bir davayı davacı veya davalı
olarak takip edebilme ve usûl işlemlerini yapa-

bilme yetisini ifade etmektedir. Medenî hukukta
gerçek kişiler için fiil ehliyeti açısından yapılan
sınıflandırma, dava ehliyeti bakımından da geçerlidir. Buna göre, ergin olup ayırt etme gücünü
haiz bulunan gerçek kişiler (tam) dava ehliyetine
sahiptirler. Buna karşılık, ayırt etme gücünü haiz
küçükler ve kısıtlılar (sınırlı ehliyetsizler) ile
ayırt etme gücü bulunmayanlar (tam ehliyetsizler) dava ehliyetine sahip olmadıklarından, davada usûl işlemlerinin, onlar adına, kanunî temsilcileri eliyle yahut bu temsilcilerce tayin edilen
iradi temsilciler aracılığıyla yapılması gerekir.
Dava takip yetkisi ise, medenî hukuktaki tasarruf
yetkisinin medenî usûl hukukunda büründüğü
şekil olup, somut usûlî talebe ilişkin davayı taraf
olarak yürütme yetisini ifade etmektedir. Kural
olarak, bir maddî hukuk ilişkisinin süjesi olduğu
iddiasıyla dava açanlar ve kendilerine karşı dava
açılanların dava takip yetkilerinin mevcut bulunduğu kabul edilir. Ancak, bazı hallerde, dava konusu hakkın sahibi olmayan üçüncü kişilere de
dava takip yetkisi tanınarak davanın yürütülmesi
öngörülmektedir. Örneğin, müflis kişinin iflâs
masasına giren malvarlığı haklarıyla ilgili davaları, iflâs idaresi tarafından yürütülmektedir.
Sıfat ise, bir davanın taraflarında biçimsel olarak (davacı ve davalı rolünde) yer alan kişilerin
maddî hukuk açısından dava konusu yapılmış
olan hak veya hukukî ilişkinin de (hak sahibi ve
borçlu olarak) tarafı olup olmadıklarını ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. Taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi usûle ilişkin
olmasına rağmen, sıfat davanın esasına ilişkindir.

2

Dava arkadaşlığı kavramı ve türleri ile, dava arkadaşlarının davadaki durumlarını açıklamak
Maddî hukuk açısından, davanın konusunu
teşkil eden hakkın birden fazla kişiye ait olması veya birden fazla kişiye karşı ileri sürülebilmesi ya da hukukî ilişkinin taraflarında birden
fazla kişinin yer alması halinde, usûl hukuku
bakımından davanın taraflarında da birden fazla kişinin yer alması mümkündür. Bu durum
dava arkadaşlığı olarak nitelendirilmekte olup,
mecburî ve ihtiyarî dava arkadaşlığı olmak üzere
ikiye ayrılır. Maddî hukukun, bir hakkın birden
fazla kişi tarafından kullanılmasını veya birden
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fazla kişiye karşı kullanılmasını zorunlu kıldığı
hallerde, bu hak dava konusu yapıldığı zaman,
o hakla ilgili birden fazla kişi mecburî dava arkadaşı olur. Buna karşılık, davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun,
elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak
olması; ortak bir işlemle hepsinin yararına bir
hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde
yükümlülük altına girmeleri yahut davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukukî sebeplerin
aynı veya birbirine benzer olması durumunda
bu kişilerin birlikte dava açabilmesi ve kendilerine birlikte dava açılabilmesi durumu ise ihtiyarî
dava arkadaşlığı durumunu meydana getirmektedir. Mecburî dava arkadaşlığı zorunludur,
başka bir deyişle bu dava arkadaşlarının birlikte
davacı veya davalı olmaları şarttır, buna karşılık
ihtiyarî dava arkadaşlarından her biri ayrı ayrı
dava açabileceği gibi birlikte de dava açabilirler.
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Davanın tarafları dışında, dava ile ilgisi bulunan
üçüncü kişilerin fer’î müdahale, asli müdahale,
davanın ihbarı ve tarafların temsili yoluyla davada nasıl katıldıklarını açıklamak
Taraflardan birinin yanında dava arkadaşı olarak yer alması mümkün bulunmayan yahut
bunu istemeyen ve dava sonunda verilecek olan
hükümden hukukî durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın, görülmekte olan bir davaya katılarak
kendi hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine
imkân veren kurum, davaya fer’î müdahaledir.
Davaya asli müdahale ise, görülmekte olan bir
davanın tarafları veya çekişmesiz yargı işinin
ilgilileri dışında bir başka kişinin, yargılamanın
konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen veya
tamamen hak iddia ederek, ilk derece yargılamasında hüküm verilinceye kadar, yargılamanın taraflarına (davacı ve davalıya yahut ilgiliye)
karşı aynı mahkemede dava açmasıdır.
Üçüncü kişinin davaya katılmasının yolunu
açan imkanlardan biri de davanın ihbarıdır. Davanın ihbarı, davayı kaybettiği takdirde, üçüncü
kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünen tarafın, tahkikat sonuçlanıncaya
kadar bu davayı üçüncü kişiye bildirmesidir. Davanın ihbarı, bir yandan, davadan haberdar edi-

len üçüncü kişinin davaya fer’î müdahil sıfatıyla
katılabilmesini, diğer yandan davaya müdahale
şartları mevcut olmasına rağmen, “müdahale
etkisinin” ortaya çıkmaması amacıyla bundan
bilinçli olarak kaçınan üçüncü kişiler hakkında,
söz konusu etkiyle aynı sonucu doğuran “ihbar
etkisinin” doğmasını sağlamaktadır. Kendisine
dava ihbar edilen üçüncü kişi fer’î müdahil olarak davaya katılmazsa, ileride kendisine ihbarda bulunan kişi tarafından rücu veya tazminat
davası açıldığında, ilk davada verilen hükmün
doğru olmadığını ileri süremez.
Temsil ise, bir işlemin, hukukî sonuçlarının kendisi hakkında doğacağı kişi adına bir başka kişi
tarafından yapılmasıdır. Bir hukukî veya usûlî
işlemin temsilci aracılığıyla yapılması genellikle
iki nedene dayanır. Bunlardan birincisi, işlemin
hukukî sonuçlarının kendisi hakkında doğacağı
kişinin o işlemi yapabilme ehliyetinin bulunmaması nedenine dayanan kanunî temsil; ikincisi
ise, işlemin hukukî sonuçlarının kendisi hakkında doğacağı kişi yahut onun kanunî temsilcisinin herhangi bir nedenle, işlemin yapılmasını
bir başka kişiye bırakması şeklinde tezahür eden
iradi temsildir. Usûl hukuku bakımından, dava
ehliyeti bulunmayanlar, dava açılmasıyla başlayan usûl işlemlerini ancak kanunî temsilcileri
eliyle yapabilirler. Kanunî temsilci davada taraf
olmayıp, temsil ettiği kişi adına hareket eder. Bu
nedenle, kanunî temsilci tarafından veya ona
karşı yapılan usûl işlemleri, doğrudan doğruya
tarafın kendisi (temsil olunan) hakkında hüküm
ifade eder. Kanuni temsilci duruma göre tarafın
velisi, vasisi veya kayyımı olabilir. İradî temsil
ise, tarafların veya onların kanunî temsilcilerinin iradelerine dayanan temsildir. Bu durumda,
dava ehliyeti bulunan bir kişi, davasını bizzat
açıp yürütebileceği gibi, eğer isterse, bu işlemlerin kendisi tarafından atanan bir temsilci (vekil)
eliyle yapılmasını da sağlayabilir. Kişi kendisini
vekille temsil ettirmek istiyorsa, bu vekil ancak
Avukatlık Kanunu gereğince geçerli bir avukatlık ruhsatnamesine sahip avukat olabilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Ölmüş kişi adına bir alacak davası açılması halinde,
davaya bakan mahkeme nasıl karar vermelidir?
a. Bir dava şartı olan taraf ehliyetinin bulunmaması nedeniyle davanın usûlden reddine karar
vermelidir.
b. Taraf ehliyetinin bulunmaması nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
c. Dava ehliyetinin bulunmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermelidir.
d. Dava takip yetkisinin bulunmaması nedeniyle,
eksikliğin tamamlanması için davacı tarafa süre
vermelidir.
e. Tarafın ölmüş olması nedeniyle davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle hüküm verilmesine yer
olmadığına karar vermelidir.
2. Kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir vekilin
bir davayı davacı veya davalı olarak takip edebilme ve
usûl işlemlerini yapabilme yetisini ifade eden hukukî
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dava ehliyeti
b. Taraf ehliyeti
c. Dava takip yetkisi
d. Dava vekalet ehliyeti
e. Husumet
3. Bir dava biçimsel olarak davacı ve davalı rolünde
yer alan kişilerin maddî hukuk açısından dava konusu
yapılmış olan hak veya hukukî ilişkinin de (hak sahibi
ve borçlu olarak) tarafı olup olmadıklarını ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Taraf ehliyeti
b. Dava ehliyeti
c. Dava takip yetkisi
d. Sıfat
e. Dava arkadaşlığı
4. Medenî hukuktaki tasarruf yetkisinin medenî usûl
hukukunda büründüğü şekil olarak, somut usûlî talebe
ilişkin davayı taraf olarak yürütme yetisini ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dava ehliyeti
b. Taraf ehliyeti
c. Dava takip yetkisi
d. Fiil ehliyeti
e. Sıfat

5. Aşağıdakilerden hangisi taraflara ilişkin dava şartlarından biri değildir?
a. Taraf ehliyeti
b. Dava ehliyeti
c. Davaya vekalet ehliyeti
d. Dava takip yetkisi
e. Sıfat
6. Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini
mahkemeye vermeyen avukat dava açamaz. Ancak
gecikmesinden zarar doğabilecek hallerde mahkeme,
vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek
koşuluyla avukatın dava açmasına izin verebilir. Bu
süre içinde de vekâletname verilmez veya asıl taraf
yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye
bildirmezse, mahkeme nasıl karar vermelidir?
a. Davayı usûlden reddetmelidir.
b. Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
c. Davayı esastan reddetmelidir.
d. Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermelidir.
e. Vekaletnamenin sunulmasını bekletici mesele
yapmalıdır.
7. Davanın taraflarından biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu
edeceğini düşünüyorsa, aşağıdaki yollardan hangisine
başvurmalıdır?
a. Üçüncü kişiye davayı ihbar etmelidir.
b. Üçüncü kişinin yanında davaya fer’î müdahil
olarak katılmalıdır.
c. Üçüncü kişiye karşı asli müdahale davası açmalıdır.
d. Davayı üçüncü kişiye de teşmil etmelidir.
e. Dava açmak için üçüncü kişinin rızasını almalıdır.
8. İhtiyarî dava arkadaşlığı bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İhtiyarî dava arkadaşlığında, dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır.
b. İhtiyarî dava arkadaşlarından her biri diğerlerinden bağımsız olarak hareket edebilir.
c. İhtiyarî dava arkadaşları için dava şartları ve ilk
itirazlar kural olarak ayrı ayrı incelenir
d. İhtiyarî dava arkadaşları, iddia ve savunma sebeplerini diğerlerinden bağımsız olarak kullanabilir.
e. İhtiyarî dava arkadaşları kanun yollarına birlikte müracaat etmelidirler.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9. Davaya fer’î müdahale bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Fer’î müdahilin davaya katılabilmesi için yanında katılmak istediği tarafın muvafakatine ihtiyaç yoktur.
b. Fer’î müdahale ilk derece mahkemesinde mümkün olabilir, istinafta fer’î müdahaleye izin verilmemiştir.
c. Fer’î müdahil davaya katılmakla taraf sıfatını
kazanır.
d. Fer’î müdahil, duruşmalara katılabilir ve dava
dosyasını inceleyebilir.
e. Fer’î müdahil, davada, yanında davaya katıldığı taraftan bağımsız olarak hukukî dinlenilme
hakkına sahiptir.

1. a

10. Kendisine dava ihbar edilen üçüncü kişi, ihbara
rağmen fer’î müdahale talebinde bulunmazsa, davayı
kendisine ihbar etmiş olan tarafın ileride açacağı rücû
yahut tazminat davasında “ihbar etkisi” ortaya çıkar.
İhbar etkisinin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. Davayı ihbar eden taraf, üçüncü kişiye karşı
başka bir mahkeme kararı almasına gerek kalmadan, doğrudan ilk davada verilen karara dayanarak ilâmlı icra takibi yapabilir.
b. Üçüncü kişi, kendisine karşı rücu veya tazminat
davası açılması halinde, ilk davada verilen hükmün doğru olmadığını ileri süremez.
c. Üçüncü kişi, kendisine karşı açılan rücu veya
tazminat davasında, borcu veya kusuru bulunmadığına ilişkin savunma yapamaz.
d. Üçüncü kişi, kendisine karşı rücu veya tazminat
davası açılması halinde, savunma sebeplerini
ancak borcunu ödedikten sonra ileri sürebilir.
e. Üçüncü kişi kendisine karşı rücu ve tazminat
davası açılması halinde, savunma sebeplerini
ileri sürebilmek için, mahkemece uygun görülen bir teminat göstermek zorundadır.

9. c

2. a
3. d
4. c
5. e
6. b
7. a
8. e

10. b

Yanıtınız yanlış ise “Taraf Ehliyeti” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dava Ehliyeti” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sıfat (Husumet)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dava Takip Yetkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sıfat (Husumet)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İradî Temsil (Davaya
Vekâlet)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Davanın İhbarı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İhtiyari Dava Arkadaşlığı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Fer’î Müdahale” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Davanın İhbarı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Somut olayda GSM şirketi tarafından ölmüş bir kişiye karşı dava açılmıştır. Ancak ölüm ile hak ehliyeti ve
taraf ehliyeti sona ereceğinden, ölmüş kişinin davada
taraf olması ve hakkında hüküm verilmesi mümkün
değildir. Zira, taraf ehliyeti bir dava şartı olup, mahkeme, tarafların taraf ehliyeti olup olmadığını resen
incelemelidir. İnceleme sonucunda Ahmet’in gerçekten öldüğü tespit edilirse, mahkeme davayı dava şartı
yokluğu nedeniyle hemen reddetmeyip, davalı GSM
şirketine davayı mirasçılara karşı yöneltmesi için süre
vermelidir. Somut olaydaki alacak davası malvarlığına
ilişkin olduğundan, mirası reddetmeyen mirasçılardan
birine veya hepsine bu davanın yöneltilmesi mümkündür. Birden fazla mirasçıya yöneltilirse, davalı mirasçılar arasında ihtiyarî dava arkadaşlığı ilişkisi doğar.
Sıra Sizde 2
Sözkonusu maddî ve manevi tazminat davasında Gezgin ailesinin fertleri olan (C), (D) ve (E) davacı tarafta,
(B) ise davalı tarafta yer almaktadır. D ve E tam ehliyetli
olduklarından tam dava ehliyetine sahip olup bu davayı kendi adlarına açıp yürütebilirler. Buna karşılık (C)
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henüz ergin olmadığından, başka bir deyişle onsekiz
yaşını doldurmadığından medenî hukuk anlamında
sınırlı ehliyetsiz sayılacağı için dava ehliyeti bulunmamaktadır. (C)’yi bu davada kanuni temsilcileri sıfatıyla
velileri olan anne ve babası temsil edecektir. (C), (D) ve
(E) bu davada ihtiyarî dava arkadaşıdırlar.
Sıra Sizde 3
Somut olayda açılan tapu iptali ve tescil davası ile tazminat davasında, Ahmet’in mirasçıları olan Sıdıka, Ayşe ve
Emine davacı tarafta, müteahhit Cevdet ise davalı tarafta yer almaktadır. Mirasçılar davayı açmakla, davanın
tarafı haline gelmişlerdir. Ancak, bu davanın haklı olup
olmadığı, başka bir deyişle, davacıların gerçekten hak
sahihi olarak davacı sıfatına sahip olup olmadıkları yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. Ölmüş olan Ahmet
ise davanın tarafı değildir. Zira, Ahmet ölmekle hak ehliyetini ve dolayısıyla taraf ehliyetini kaybetmiştir. Dava
Ahmet adına açılmış olsaydı dahi, Ahmet’in taraf olması
mümkün değildir. Bu durumda mahkemenin taraf ehliyeti olmadığı ve dava şartı bulunmadığı gerekçesiyle
davayı reddetmesi gerekirdi. Somut olayda dikkat edilmesi gereken asıl sorun, davacı tarafta yer alması gereken mirasçılardan birinin davaya katılmamış olmasıdır.
Medenî hukuk gereğince, mirasçılar arasında elbirliğiyle
mülkiyet ilişkisi bulunduğundan, mirasçılar, mirasbırakanın terekesi üzerinde ancak birlikte tasarrufta bulunabilir, dolayısıyla birlikte dava açabilirler. Mirasçılar arasında mecburi dava arkadaşlığı ilişkisi bulunduğundan,
dava tüm mirasçılar tarafından birlikte açılmalıydı veya
en azından mahkeme tarafından verilen süre içinde diğer mirasçı Rukiye’nin de davaya katılması sağlanmalıydı. Mecburî dava arkadaşlarından birinin katılmadığı bir
davada, taraf teşkili sağlanmamış olduğundan, devanın
esası hakkında karar verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle ilk derece mahkemesinin dava şartı yokluğundan,
usûle ilişkin bir kararla davayı reddetmesi gerekirdi.
Sıra Sizde 4
Davaya fer’î müdahil olarak katılan kişi taraf sıfatını kazanmaz. Sadece yanında davaya katıldığı tarafın
davayı kazanması için ona yardımcı olur. Asli müdahil
ise, ilk davanın taraflarına (davacı ve davalı) karşı ayrı
ve bağımsız bir dava açtığından, ikinci davanın asli taraflarından birisidir. Buna göre, mahkeme fer’î müdahil hakkında hüküm veremez ve maddî anlamda kesin
hüküm etkisi fer’î müdahil bakımından etkili olmaz;
buna karşılık asli müdahalede ise, hüküm doğrudan
asli müdahil hakkında verilir.
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Fer’î müdahil duruşmaya katılmak, dosyayı ve delilleri
incelemek, yanında katıldığı tarafın işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan işlemleri yapmak gibi yetkilere
sahip olmasına rağmen, yanında katıldığı taraftan bağımsız olarak veya en azından yanında davaya katıldığı tarafça yetkili kılınmadıkça, dava konusu üzerinde
tasarruf sonucunu doğuran işlemleri yapamaz. Buna
karşılık asli müdahil, asli müdahale davasının davacı
tarafı olarak, her türlü usûl işlemini tek başına ve diğer
tarafların rızası olmadan da yapabilir. Örneğin, fer’î
müdahil ancak tarafla birlikte kanun yoluna başvurabilmesine rağmen, asli müdahil tek başına kanun yoluna başvurabilir.
Fer’î müdahale ancak dar ve teknik anlamda dava sayılan yargılamalarda mümkün olmasına rağmen, asli
müdahale hem dar ve teknik anlamda davalarda hem de
çekişmesiz yargı işi sayılan yargılamalarda mümkündür.
Sıra Sizde 5
Avukatın müvekkili adına ancak açıkça yetki verilmesi, başka bir deyişle özel vekaletname verilmesi halinde yapabileceği işlemler şunlardır: sulh olmak, hakimi
reddetmek, davanın tamamını ıslah etmek, karşı tarafa
yemin teklif etmek, teklif edilen yemini kabul etmek,
iade etmek veya reddetmek, başkasını vekil kılmak,
haczi kaldırmak, müvekkilinin iflâsını istemek, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmak, konkordato veya
yeniden yapılandırma teklifinde bulunmak, alternatif
uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak, davadan veya
kanun yoluna başvuru hakkından feragat etmek, karşı
tarafı ibra etmek veya davasın kabul etmek, yargılamanın iadesi yoluna başvurmak, hakimlerin eylemleri nedeniyle devlet aleyhine tazminat davası açmak.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Davanın temel aşamalarını açıklayabilecek ve ayırt edebilecek,
Davaları bazı temel ölçütlere göre sınıflandırabilecek,
Davanın esastan incelenmesi için gerekli olan dava şartlarını ve ilk itirazları
açıklayabilecek ve ayırt edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Dilekçeler aşaması
Ön inceleme
Tahkikat
Sözlü yargılama
Eda davası
Tespit davası
İnşai dava
Belirsiz alacak davası

•
•
•
•
•
•
•

Kısmî dava
Objektif dava birleşmesi
Terditli dava
Seçimlik dava
Topluluk davası
Dava şartları
İlk itirazlar

İçindekiler

Medenî Usûl Hukuku

Davanın Aşamaları, Türleri,
Dava Şartları ve İlk İtirazlar

•
•
•
•
•

GİRİŞ
DAVANIN AŞAMALARI
DAVA TÜRLERİ
DAVA ŞARTLARI
İLK İTİRAZLAR

Davanın Aşamaları, Türleri,
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
DAVANIN AŞAMALARI

Medenî yargılama hukukunda davaların ilk derece mahkemelerinde görülmesi
açısından iki usûl benimsenmiştir. Bunlardan birincisi yazılı yargılama usûlü,
ikincisi ise basit yargılama usûlü. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, esas itibariyle yazılı yargılama usûlünü ayrıntılı olarak düzenlemiş; basit yargılama usûlüne
ise, bu usûlün yazılı yargılama usûlünden farklılaştığı yönleri belirtmek suretiyle,
daha kısa olarak yer vermiştir. Hemen belirtelim ki, yargılamanın temel aşamaları
itibariyle ve özellikle tahkikat ve onun konusunu teşkil eden ispat ve deliller açısından, her iki yargılama usûlü arasında önemli bir farklılık mevcut değildir. Bununla birlikte, işbu çalışmada yazılı yargılama usûlü esas alınacaktır. Daha sonra,
ayrı bir başlık altında, basit yargılama usûlüne, gösterdiği farklılıklara değinilmek
suretiyle yer verilecektir.
Medenî yargılama usûlünde dava beş aşamadan oluşur. Bunlar, dilekçeler (layihalar) aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması
ve hüküm aşamasıdır.
Dilekçeler aşaması davanın ilk aşaması olup, davacının dava dilekçesiyle başlar.
Davalı taraf, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü talebine karşı savunmalarını cevap dilekçesi ile mahkemeye sunabilir. Davacı, davalının cevap dilekçesindeki
savunmalarına karşı açıklamalarını cevaba cevap dilekçesinde; davalı da davacının
cevaba cevap dilekçesindeki açıklamalarına karşı olan cevaplarını ikinci cevap dilekçesiyle mahkemeye bildirebilir. Böylece, davanın başında, tarafların iddiaları ve
savunmaları ile bunların dayanağını teşkil eden hukukî ve maddî olgulardan, keza
tarafların ellerinde bulunan delillerden hem mahkeme hem de davanın tarafları
karşılıklı şekilde ve yazılı olarak haberdar olurlar.
Davanın ikinci aşaması ön inceleme aşamasıdır. Bu aşamada mahkeme, dava
şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda
onları sulhe teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir (HMK m. 137).
Davanın üçüncü aşaması tahkikat aşamasıdır. Dilekçeler ve ön incele aşaması tamamlandıktan sonra, artık uyuşmazlık konusu ile tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları maddî ve hukukî olgular büyük ölçüde ortaya çıkmıştır. Bundan sonra, söz konusu iddia ve savunmaların dayandığı maddî olguların
(vakıaların) doğru olup olmadığının mahkemece tespit edilmesi gerekir. İşte,

Sulh: Dava konusu
uyuşmazlığın taraflarının,
karşılıklı olarak fedakarlıkta
bulunarak, hukukî ilişki
konusundaki anlaşmazlığa
son vermelerini sağlayan ve
davaya son veren taraf usûl
işlemidir.
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tahkikat aşaması, bu tespitin, medenî yargılama hukukunun kabul ettiği deliller
aracılığıyla yapıldığı aşamadır. Diğer bir ifadeyle, tahkikat aşamasında mahkeme,
tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıaların doğruluğu hakkında,
ispat araçları olan delilleri inceleyerek bilgi ve kanaat edinir.
Davanın dördüncü ve beşinci aşamaları olan sözlü yargılama ve hüküm aşamaları çoğunlukla iç içe geçmiştir. Sözlü yargılama aşamasında, tahkikat aşamasında doğrulukları tespit edilmiş olan maddî vakıaların, taraflarca ileri sürülen
iddia ve savunmaya yönelik talepler çerçevesinde, soyut hukuk kuralları açısından
hukukî nitelendirmesi yapılır. Bu nitelendirmeye bağlı olarak, ileri sürülen iddia
ve savunmaya yönelik taleplerin karşılanabilirliği hakkında mahkemece açıklanan kanaat ise hükümdür.
Mahkemenin, ileri sürülen iddia ve savunmaya ilişkin talepler hakkında
maddî hukuk açısından (esasa ilişkin) vereceği kararlar, davanın türüne bağlı olarak farklılık gösterir. Öte yandan, esas hakkında karar verilebilmesi için, usûl hukuku açısından aranan dava şartlarının tamam olması ve ilk itirazlar bakımından
bir engel bulunmaması gerekir.

1

Sizce, davanın esası hakkında tahkikata girişilmeden önce, bazı hususların ön inceleme aşamasında incelenmesinin faydaları nelerdir?

DAVA TÜRLERİ

Davalar ya bizzat kanun ya da öğreti veya uygulama tarafından değişik şekillerde
isimlendirilmektedir. Bu isimlendirmede, çoğu zaman, dava yoluyla ileri sürülen
talep yahut dava sonunda ulaşılacak olan sonuç esas alınmaktadır. Keza, davalar,
farklı ölçütler esas alınarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada, çoğunlukla dava konusu hakkın niteliği, hakkın kendisi üzerinde olduğu eşya veya talep
sonucunun nicelik yahut niteliği ölçüt alınmaktadır. Aşağıda, özellikle talep sonucunun niceliği ve mahkemeden istenen hukukî korumanın niteliği dikkate alınarak yapılan sınıflandırmalar açısından belli başlı dava türleri üzerinde kısaca
durulmaktadır.

Talep Sonucunun Niteliğine Göre Dava Türleri
Eda (Edim) Davası
Davacının, yönelttiği talebiyle, mahkemeden, davalının bir şeyi vermeye veya
yapmaya yahut yapmamaya mahkûm edilmesini istediği durumlarda, eda davası
söz konusu olur (HMK m. 105). Uygulamada rastlanılan davaların çoğunluğu bu
türdendir. Eda davasının kabulü halinde verilen hükümle hem ileri sürülmüş olan
hakkın mevcudiyeti tespit edilir hem de yerine getirilmesi için davalı tarafa emir
verilir. Bu emrin gereğinin davalının (borçlunun) kendi rızasıyla yerine getirilmemesi halinde, hüküm, lehine olan tarafın talebiyle, zorla (cebrî icra yoluyla)
yerine getirilir (İİK m. 24 vd.). Eda davasının esastan reddine dair verilen hüküm
ise, söz konusu dava yoluyla ileri sürülen hakkın mevcut olmadığını veya talep
edilemeyeceğini tespit eder.
Tespit Davası
Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukukî ilişkinin varlığının
ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep
edilir.Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu da-
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vayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. Maddî
vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz (HMK m. 106).
Tespit davasının kabulü halinde verilen hüküm, dava yoluyla ileri sürülmüş
bulunan hakkın mevcut olduğunu; reddi halinde verilen hüküm ise söz konusu
hakkın mevcut olmadığını tespit eder. Her iki durumda da, bu hükmün, ilgili hak
açısından ilâmlı icranın (İİK m. 24 vd.) konusunu oluşturması mümkün değildir.
Bununla birlikte, müspet tespit davasının bir para (veya teminat) alacağına ilişkin
olması halinde, davanın kabulü üzerine verilen hükmü ihtiva eden ilâm İİK m.
68 anlamında belge sayılacağından, söz konusu ilâma dayanılarak, borçluya karşı,
İİK m. 42 vd. hükümleri çerçevesinde ilamsız icra yoluna gidilebilir.

Belirsiz Alacak Davası
Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak
belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu
hâllerde, alacaklı, hukukî ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu
alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün
olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tâbi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir (HMK m.107).
İnşaî Dava
İnşaî dava yoluyla, mahkemeden, yeni bir hukukî durum yaratılması veya mevcut
bir hukukî durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması
talep edilir. İnşaî davadan söz edilebilmesi için, inşaî hakkın dava yoluyla kullanılmasının zorunlu olması gerekir (HMK m. 108, II). İnşaî davanın kabulü halinde
verilen hüküm inşaî hüküm olarak adlandırılır. Kanunlarda aksi belirtilmedikçe,
inşaî hükümler, geçmişe etkili değildir (HMK m. 108, III).

Talep Sonucunun Niceliğine Göre Dava Türleri
Kısmî Dava
Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, talebin sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülmesi halinde, kısmî dava söz konusu olur.
Belirtmek gerekir ki, dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkçı feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan
kısmından feragat edildiği anlamına gelmez.
Objektif Dava Birleşmesi (Davaların Yığılması)
Davacının, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla aslî talebini,
aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde objektif dava birleşmesinden (davaların yığılması, kümülatif dava birleşmesi) söz edilir. Bunun için, birlikte dava
edilen taleplerin tamamının aynı yargı çeşidi içinde yer alması ve taleplerin tümü
bakımından ortak yetkili bir mahkemenin bulunması şarttır (HMK m. 110).
Terditli Dava
Davacının, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi
kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde terditli (kademeli)
davadan söz edilir. Bu talepler arasında hukukî veya ekonomik bir bağlantının bu-
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lunması şarttır. Terditli davada mahkeme, davacının asli talebinin esastan reddine
karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz (HMK m. 111).
Seçimlik Borç: Borç birden
çok edimi kapsıyor, fakat bu
edimlerden sadece seçilecek
birinin ifa edilmesiyle borç
sona eriyorsa seçimlik borç
söz konusudur. Seçim hakkı
alacaklıya, borçluya veya
üçüncü kişiye ait olabilir.

Seçimlik Dava
Seçimlik borçlarda, seçim hakkı kendisine ait olan borçlu veya üçüncü kişinin
bu hakkı kullanmaktan kaçınması hâlinde, alacaklı seçimlik dava açabilir. Seçimlik davada mahkeme, talebin hukuka uygun olduğu sonucuna varırsa, seçimlik
mahkûmiyet hükmü verir. Seçimlik mahkûmiyet hükmünü cebrî icraya koyan
alacaklı, takibinin konusunu, mahkûmiyet hükmünde yer alan edimlerden birisine hasretmek zorundadır. Ancak, bu durum, borçlunun, diğer edimi ifa etmek
suretiyle borcundan kurtulma hakkını ortadan kaldırmaz (HMK m. 112).
Topluluk (Grup) Davası
Dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına,
ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilir
(HMK m. 113). Bu dava türü, topluluk (grup) davası olarak adlandırılır.

DAVA ŞARTLARI

Dava ile güdülen amaç, dava dilekçesiyle mahkemeye yöneltilmiş olan talebin,
esas itibariyle maddî hukuk açısından söz konusu olan hukukî durum çerçevesinde değerlendirilerek karara bağlanmasıdır. Ancak, davanın açılmasıyla birlikte,
söz konusu talebin dayanağını teşkil eden maddî hukuk ilişkisinden ayrı olarak
bir usûl hukuku ilişkisi kurulur; örneğin, konusu para olan bir alacak hakkında,
maddî hukuk açısından hukukî ilişkinin taraflarının alacaklı ve borçlu olmasına
karşılık, bu alacak hakkına dayanılarak açılan dava ile kurulan usûl hukuku ilişkisinin süjeleri taraflar ve mahkemedir. Böylece kurulan usûl hukuku ilişkisinin
hangi koşulların varlığı halinde ve nasıl sürdürüleceği medenî usûl hukuku tarafından düzenlenir. İşte, açılan davanın esastan incelenerek karara bağlanabilmesi
için varlığı veya yokluğu dava sürecinin tamamında mutlaka gerekli olan ve eksikPozitif Hukuk: Belirli bir
liği hâkim tarafından resen gözetilen usûlî şartlara dava şartı denir.
toplumda (devlette) ve belirli
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilk defa pozitif hukuk düzenlemesine kabir zaman içinde yürürlüğe
vuşturulmuş
olan dava şartlarının bazısı olumlu, yani mevcut bulunması geregiren ve yürürlükte bulunan
hukuk kurallarının bütününü ken; bazısı ise olumsuz, yani mevcut olmaması gereken şartlardır. Olumlu dava
ifade eder. Pozitif hukukun
şartlarının hüküm anında mevcut bulunmaması, yahut hüküm anında olumsuz
kapsamına yürürlükteki
anayasa, kanun, tüzük
dava şartlarından birinin mevcut olması halinde, mahkeme, uyuşmazlığın esası
gibi yazılı hukuk kuralların
yanısıra, uyulması zorunlu örf hakkında karar veremez, davayı usûle ilişkin bir kararla sonlandırır. Önemle vurve adet kuralları da girer.
gulamak gerekir ki, dava şartları, davanın açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esasına girebilmesi için gerekli olan şartlardır. Bu nedenle, dava şartlarına,
davanın dinlenebilmesi (mesmu olması, görülebilmesi) şartları da denir. Diğer
İptal Davası: İcra ve iflâs
hukukunda iptal davası, takip bir ifadeyle, dava şartları, usûlî ilişkinin varlık şartı değil geçerlik ve esas hakkınborçlusunun üçüncü kişilerle
da hüküm verebilme şartlarıdır. Dolayısıyla, dava şartlarındaki eksikliğe rağmen
yapmış olduğu ve alacaklısına
zarar veren, kanun tarafından açılmış bir dava, hukuken mevcut sayılır, yani derdesttir.
da uygun bulunmayan tasarruf
Dava şartlarının bir kısmı bütün davalarda aranır. Bunlara genel dava şartları
işlemlerinin iptal edilmesi
denir.
Buna karşılık, bazı davalar açısından, genel dava şartlarına ilave olarak (ayve alacaklıya dava konusu
malı borçlunun malıymış gibi rıca) aranan dava şartlarına özel dava şartları denir. Genel dava şartlarının Hukuk
haczettirip sattırarak alacağını
tahsil edebilme imkanı veren Muhakemeleri Kanununda (HMK m. 114) düzenlenmelerine karşılık, özel dava
bir davadır.
şartları, ilgili oldukları davayı maddî hukuk veya usûl hukuku açısından özel ola-
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rak hükme bağlayan düzenlemelerde yer alırlar (HMK m. 114, II). Özel dava şartlarına örnek olarak, İİK m. 277 vd. hükümlerinde düzenlenmiş olan iptal davaları
için aranan borç ödemeden aciz belgesi ile İİK m. 69, II hükmü çerçevesinde açılabilecek olan borçtan kurtulma davasının için borçlunun yatırması gereken yüzde
onbeş tutarındaki teminatın gösterilmiş olması verilebilir. Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 114. maddesinde düzenlenen dava şartları ise şunlardır:
1. Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması,
2. Yargı yolunun caiz olması,
3. Mahkemenin görevli olması,
4. Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması,
5. Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması,
6. Dava takip yetkisine sahip olunması,
7. Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usûlüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması,
8. Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması,
9. Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi,
10. Davacının, dava açmakta hukukî yararının bulunması,
11. Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması,
12. Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.
Hem genel hem de özel dava şartları bakımından, mahkeme, bunların mevcut
olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava
şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. Mahkeme, dava şartı noksanlığını
tespit ederse davanın usûlden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre
içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle
usûlden reddeder. Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında
bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava
usûlden reddedilemez (HMK m. 115).
Dava şartlarının en geç ön inceleme aşamasında (HMK m. 137) incelenmesi
ve noksanlıkları halinde gerekli kararın verilmesi şarttır (HMK m. 138). Ancak,
dava şartının daha sonra incelenerek karara bağlanmış olması, bu hususta verilen
kararın geçerliği bakımından bir engel oluşturmaz.

Borç Ödemeden Aciz
Belgesi: Bir icra takibinde,
paraların paylaştırılması
sonunda, icra dairesi
tarafından alacağını tamamen
alamayan alacaklıya
ödenmeyen alacak kesimini
göstermek için verilen
belgedir.

Dava şartlarının mahkeme tarafından davanın her aşamasında resen incelenmesinin nedenlerini tartışınız.

İLK İTİRAZLAR

Dava şartları yanında, yine usûl hukukuna ilişkin olan fakat hâkim tarafından
resen gözetilemeyen, ancak davalı tarafından açıkça ve usûlüne uygun olarak ileri
sürülürse mahkemece dikkate alınabilen bazı şartlar daha vardır. Bunlar, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 116. maddesinde belirtilmiş olup, iki tanedir:
1) Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı (HMK m. 19,II)
2) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı (HMK m. 413)

Borçtan Kurtulma Davası:
Hukukî niteliği itibariyle
menfi tespit davası olup,
icra takibinde itirazın geçici
kaldırılmasına karar verilen
borçlu tarafından borçlu
olmadığının tespiti talebiyle
takip alacaklısına karşı açılan
bir davadır. İtirazın geçici
kaldırılması kararının tefhim
veya tebliğinden itibaren yedi
gün içinde borçtan kurtulması
davası açılmazsa, geçici
kaldırma kesin kaldırmaya
dönüşür ve alacaklı borçlunun
mallarının haczedilmesini
isteyebilir.

Kesin Yetki: Kanun koyucu
bazı hallerde mahkemenin
yetkisini kamu düzenine
ilişkin kabul ederek kesin yetki
kuralları öngörmüştür. Kesin
yetki, dava şartı olduğundan
mahkeme yetkili olup
olmadığını resen incelemelidir.

Tahkim: Özel hukuka tâbi bir
hukukî ilişkinin taraflarının
aralarındaki mevcut veya
ileride doğması muhtemel
bir uyuşmazlığın çözümü
için, devlet yargısı dışında,
hakem denilen özel kişilere
başvurmalarıdır.
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Kendisine karşı asliye hukuk mahkemesinde anonim ortaklık genel kurul kararının
iptali için dava açılan taraf, bu davanın aslında asliye ticaret mahkemesinin görülmesi gerektiği gerekçesiyle davaya karşı koymak isterse, hangi yola başvurmalıdır?
İlk itirazların ileri sürülmesi ve incelenmesi usûlü, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 116. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, ilk itirazların hepsi cevap
dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi hâlde dinlenmezler (HMK m. 116,
I). Cevap süresi içinde cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlar ileri sürülemez (HMK m. 131).
İlk itirazların dava şartlarından sonra incelenmesi gerekir (HMK m. 116, II).
Bu incelemenin en geç ön inceleme aşamasında (HMK m. 137) tamamlanması ve
gerekli kararın verilmesi şart kılınmıştır (HMK m. 138). Ancak, süresi içinde ve
usûlüne uygun olarak ileri sürülmüş bulunan bir ilk itiraz sebebinin daha sonra
incelenerek karara bağlanmış olması, o kararın geçerliği bakımından bir engel
doğurmaz.
İlk itirazlar, ön sorunlar gibi (HMK m. 164; karş. m. 140,I) incelenir ve karara
bağlanır (HMK m. 116,III). Mahkemece, yetki itirazının kabulü halinde yetkisizlik, tahkim itirazının kabulü halinde davanın usulden reddi kararı verilir. Her iki
karar da usule ilişkin bir nihaî karardır.

4

Dava şartları ile ilk itirazlar arasındaki farklar nelerdir?		
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Özet
1

2

Davanın temel aşamalarını açıklamak ve ayırt
etmek
Medenî yargılama usûlünde dava beş aşamadan
oluşur. Bunlar, dilekçeler (layihalar) aşaması, ön
inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm aşamasıdır. Dilekçeler aşaması davanın ilk aşaması olup, davacının
dava dilekçesiyle başlar. Davalı taraf ise, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü talebine
karşı savunmalarını cevap dilekçesi ile mahkemeye sunabilir. Daha sonra taraflar birer cevap
dilekçesi daha verebilirler. Ön inceleme aşamasında, mahkeme, dava şartlarını ve ilk itirazları
inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini
sunmaları ve delillerin toplanması için gereken
işlemleri yapar. Tahkikat aşamasında, dilekçelerde ileri sürülen iddia ve savunmaların dayandığı
vakıaların doğru olup olmadığı incelenir. Sözlü yargılama aşamasında, tahkikat aşamasında
doğrulukları tespit edilmiş olan maddî vakıaların, taraflarca ileri sürülen iddia ve savunmaya
yönelik talepler çerçevesinde, soyut hukuk kuralları açısından hukukî nitelendirmesi yapılır
ve hüküm aşamasında mahkemece ileri sürülen
iddia ve savunmalara dayanan talepler hakkında
karar verilir.
Davaları bazı temel ölçütlere göre sınıflandırmak
Davalar, çoğunlukla dava konusu hakkın niteliği, hakkın kendisi üzerinde olduğu eşya veya
talep sonucunun nicelik yahut niteliği ölçüt
alınmak suretiyle sınıflandırılmaktadır. Mahkemeden istenen hukukî korumanın niteliği dikkate alınarak yapılan sınıflandırmalar açısından
davalar eda davası, tespit davası, inşaî dava ve
belirsiz alacak davası olarak dörde ayrılır. Davalar, talep sonucunun niceliğine göre yapılan sınıflandırmaya göre ise kısmî dava, objektif dava
birleşmesi (kümülatif dava birleşmesi), terditli
dava, seçimlik dava, topluluk (grup) davası olmak üzere beşe ayrılır.

3

Davanın esastan incelenmesi için gerekli olan
dava şartlarını ve ilk itirazları açıklamak ve ayırt
etmek
Bir davanın esastan incelenerek karara bağlanabilmesi için varlığı veya yokluğu dava sürecinin
tamamında mutlaka gerekli olan ve eksikliği
hâkim tarafından resen gözetilen usûlî şartlara
dava şartı denir. Bütün davalarda aranan dava
şartlarına, genel dava şartları; buna karşılık, bazı
davalar açısından, genel dava şartlarına ilave
olarak (ayrıca) aranan dava şartlarına ise özel
dava şartları denir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen genel dava şartları, Türk
mahkemelerinin yargı hakkının bulunması;
yargı yolunun caiz olması; mahkemenin görevli olması; yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması; tarafların taraf ve
dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin
söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması; dava takip yetkisine
sahip olunması; vekil aracılığıyla takip edilen
davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usûlüne uygun düzenlenmiş bir
vekâletnamesinin bulunması; davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması;
teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi; davacının, dava açmakta
hukukî yararının bulunması; aynı davanın, daha
önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması;
aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması şeklinde sıralanabilir. Dava
şartlarına aykırılık mahkeme tarafından davanın her aşamasında resen dikkate alınabileceği
gibi, taraflar da bunu her zaman ileri sürebilirler.
Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse
davanın usûlden reddine karar verir.
Dava şartları yanında, usûl hukukuna ilişkin
olan fakat hâkim tarafından resen gözetilemeyen, ancak davalı tarafından açıkça ve usûlüne
uygun olarak ileri sürülürse mahkemece dikkate alınabilen şartlara ise ilk itirazlar denir. İlk
itiraz sebepleri iki tanedir. Bunlar, kesin yetki
kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı ve
uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı (tahkim itirazı) şeklinde sıralanabilir. Mahkeme ilk itiraz hallerini resen dikkate
alamaz, ancak davalı süresi içinde vereceği cevap
dilekçesinde usûlüne uygun olarak ileri sürerse
ilk itirazlar incelenebilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi davanın temel aşamalarından biri değildir?
a. Dilekçelerin teatisi
b. Ön inceleme
c. Tahkikat
d. Sözlü yargılama
e. Keşif
2. Hukuk Muhakemeleri Kanununda esas alınan ve
ayrıntılı olarak düzenlenen yargılama usûlü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Basit
b. Sözlü
c. Yazılı
d. Seri
e. Geçici
3. Dava şartları ve ilk itirazlar, ilk olarak aşağıdaki
aşamalardan hangisinde incelenir?
a. Ön inceleme
b. Tahkikat
c. Sözlü yargılama
d. Hüküm
e. Dilekçeler
4. Davacının, mahkemeye yönelttiği talepte, davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya
mahkûm edilmesini istediği dava türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Tespit davası
b. İnşaî dava
c. Seçimlik dava
d. Eda davası
e. Terditli dava
5. Mahkemeden, yeni bir hukukî durum yaratılması
veya mevcut bir hukukî durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talebiyle açılan
dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tespit davası
b. Terditli dava
c. Kısmî dava
d. Eda davası
e. İnşaî dava

6. Davacının, aynı davalıya karşı birden fazla talebini,
aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı
dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde aşağıdaki dava
türlerinden hangisi sözkonusu olur?
a. Kısmî dava
b. Terditli dava
c. Seçimlik dava
d. Objektif dava birleşmesi
e. Belirsiz alacak davası
7. Açılan davanın esastan incelenerek karara bağlanabilmesi için varlığı veya yokluğu dava sürecinin tamamında mutlaka gerekli olan ve eksikliği hâkim tarafından resen gözetilen usûlî şartlar aşağıdakilerden
hangisidir?
a. İlk itirazlar
b. Dava engelleri
c. Dava şartları
d. Bekletici sorunlar
e. İspat sözleşmeleri
8. Aşağıdakilerden hangisi dava şartı değildir?
a. Kesin yetki kuralı bulunmayan hallerde mahkemenin yetkili olması
b. Mahkemenin görevli olması
c. Tarafın dava ehliyetine sahip olması
d. Tarafın taraf ehliyetine sahip olması
e. Yargı yolunun caiz olması
9. Davaya ilişkin 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 toplanmasına karar verilinceye kadar
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Okuma Parçası
10. I.

Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde
yetki itirazı
II. Davanın açılmış ve halen görülmekte olduğu
(derdestlik) itirazı
III. Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi
gerektiği itirazı
IV. İşbölümü itirazı
V. Teminat gösterilmesi itirazı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ilk itirazdır?
a. Yalnız I
b. Yalnız V
c. I ve IV
d. II ve V
e. I ve III

“Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usûl hukukumuzda ilk derece yargılamasının beş temel aşamada
oluşması öngörülmüştür. Bunlar, sırası ile dilekçelerin
karşılıklı verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hükümdür. Bu aşamalar içinde yeni olan ise
ön inceleme aşamasıdır (m. 137-140, ayrıca ilgili hükümler olarak m. 141-142). Bu çerçevede yargılamanın
aşamaları şu şekilde sıralanır:
• Davanın açılması (m. 118 vd.) ve karşılıklı dilekçelerin verilmesi (m. 126-136).
• Ön inceleme (m. 137-142). Ön inceleme yapılmadan tahkikata geçilmeyecektir.
• Tahkikat. Şeklî tahkikat işlemleri (m. 143-183) ve
maddî tahkikat işlemleri (ispat ve deliller, m. 187293).
• Tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama (m. 184186).
• Hüküm (m. 294 vd.).
Daha önceki uygulamada, Kanunda düzenlenmiş olan
dört aşamanın hepsinin iç içe geçtiği, biri tamamlanmadan diğerine geçildiği, bunun ise gereksiz ve kanuna da uygun olmayan işlemler yapılması sonucunu
doğurduğu, yargılamanın aslında geciktiği görülmekteydi. Örneğin, dava dilekçesi ile birlikte, henüz daha
dilekçeler aşaması tamamlanmadan tahkikat için duruşma günü tebliğ edildiği, bu sebeple tahkikat duruşmalarının başında dilekçelerin verilmeye devam ettiği
ve gereksiz duruşmalar yapıldığı; tahkikata tüm deliller toplanmadan başlandığı için, duruşmaların birçoğu
delil toplamak için gün vermekle geçtiği, tahkikatın tamamlanması ile sözlü yargılama için gerekli son diyeceklerin sorulmadan hükmün verildiği bugün uygulamamızın rutin işleyişi haline gelmişti. Oysa yapılması
gereken şey, dilekçeler aşamasının tamamlanması, bu
arada ibrazı mümkün olan delillerin ibrazı ile başka
yerden getirilecek deliller hakkında bilgi ve masrafın
alınarak gerekli delillerin toplanması, bu işlemler yapıldıktan sonra, delillerin tartışılması için duruşmalar
açılması, keşif ve bilirkişi incelemesi için oturum yapılması, en sonunda da taraflara tüm yargılamayı değerlendirmeleri için sözlü yargılamada fırsat tanınarak
hükmün verilmesiydi.
Uygulama neredeyse kanunun dışında bir yöntem
uygulayarak yargılama yapar hâle gelmiştir. Tahkikat
kural olarak delillerin toplandığı değil, delillerin incelenip tartışıldığı yargılama kesitleri olmalıdır. Oysa
uygulamada duruşmalar, delillerin incelendiği değil,
sadece delillerin toplandığı gereksiz zaman dilimleri ve
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
yargılama kesitleri haline gelmiştir. Şüphesiz yargılamanın başında, doğru bir yol izlenmeyince, yargılama
uzamakta, iş yükü artmakta, gereksiz işlemler ve masraflar yapılması kaçınılmaz bir hal almaktadır.
Bunun yanında mahkemelerce yeterli hazırlık yapılıp
dosyalar incelenmediğinden ve taraflar da bu konuda
gerekli açıklamaları tam olarak yapmadıklarından,
yargılamanın başında iken hakkında karar verilmesi
gereken, usûle ilişkin dava şartları ve ilk itirazlar davanın sonuna kadar bekletilmektedir. Örneğin, gereksiz
duruşmalarla geçen iki yıllık bir yargılamanın sonunda, bazen mahkemenin görevsizlik ve yetkisizlik kararı
verdiği veya zamanaşımının gerçekleşmiş olması gerekçesiyle davayı reddettiği görülmektedir.”
Kaynak
Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2011). Medenî
Usûl Hukuku, Ankara, (s. 375-376).

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e
2. c
3. a
4. d
5. e
6. b
7. c
8. a
9. c
10. e

Yanıtınız yanlış ise “Davanın Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Davanın Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Davanın Aşamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Eda Davası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İnşaî Dava” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Terditli Dava” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dava Şartları” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dava Şartları” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İlk itirazlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İlk itirazlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Ön inceleme aşamasında mahkeme davanın esası hakkında inceleme yapılmasını engelleyen dava şartı eksikliği veya ilk itiraz gibi bir durum olup olmadığını
inceler ve bir eksiklik tespit ederse, usûle ilişkin bir kararla eksikliğin tamamlanması için süre verir veya bu
eksiklik nedeniyle usûle ilişkin bir kararla davanın reddine karar verir. Böylece mahkeme, esasa ilişkin birçok
tahkikat işlemi yaptıktan sonra usûle ilişkin şartların
eksik olması sebebiyle boş yere emek ve zaman harcamamış olur. Mahkeme, ön incelemede, tarafların dilekçelerini inceleyerek uyuşmazlık konusu vakıaları tespit
ederek, bu vakıaların aydınlanması için gerekli hazırlık
işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin
toplanmasına ilişkin işlemleri yaparak, tahkikat aşamasına taraflar arasındaki uyuşmazlık ve tarafların talepleri hakkında bilgi sahibi olarak ve her türlü hazırlık
işlemlerini tamamlayarak başlar. Ayrıca, bu aşamada
taraflar arasındaki uyuşmazlık tespit edilmiş olacağından, mahkeme henüz tahkikat başlamadan tarafları
sulhe teşvik ederek, uyuşmazlığı onların iradelerine
göre sona erdirme imkanına sahip olur. Ön inceleme
aşaması, tarafların ve mahkemenin yapması gereken
hazırlık işlemlerini belirli bir usûl kesitine toplayarak yargılamanın yoğunlaştırılmasına, mahkemelerin
iş yükünün azaltılmasına ve somut dava bakımından
usûl ekonomisinin gerçekleştirilmesine hizmet eder.
Sıra Sizde 2
Dava şartları, davanın esastan görülerek karara bağlanabilmesi için, varlığı veya yokluğu davanın her aşamasında hâkim tarafından mutlak surette ve resen
gözetilmesi gereken hususlardır. Dava şartları, davanın
açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esasına
girebilmesi için gerekli olan şartlardır. Bu nedenle,
dava şartlarına, davanın dinlenebilmesi şartları da denir. Bu şartların mevcut olup olmaması, sadece taraf
menfaatleri açısından değil, aynı zamanda kamu düzeni açısından da önemli olduğundan, tarafların itirazına
gerek kalmadan incelenebilmesi gerekmektedir. Örneğin bir devletin yargı yetkisi veya bir mahkemenin
hangi davalara bakabileceği sorunu doğrudan kamu
düzenini ilgilendirdiğinden, davaya bakan mahkeme
tarafından resen incelenmelidir.
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 3
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe giren
ilk halinde, asliye hukuk mahkemesi ile asliye ticaret
mahkemesi arasında öngörülen işbölümü ilişkisi bu
Kanunda değişiklik yapan 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış; bu mahkemeler
arasındaki iş paylaşımı, görev ilişkisi olarak düzenlenmiştir. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasında ilişki
görev ilişkisidir ve göreve ilişkin usul hükümlerine tabidir. Dolayısıyla ticaret mahkemesi bulunan bir yargı
çevresinde dava asliye hukuk mahkemesinde açılırsa,
mahkeme görevli olup olmadığını re’sen inceleyerek
görevsizlik kararı vermelidir. Ayrıca taraflar da dava
sona erinceye kadar mahkemenin görevsiz olduğunu
ileri sürebilirler. Bununla beraber, asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada ise, görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmeyecek, asliye hukuk
mahkemesi davaya devam edecektir (TTK m. 5, III ve
IV). Somut olay açısından değerlendirmek gerekirse, o
yargı çevresinde hem asliye hukuk hem de asliye ticaret mahkemesi varsa, davalı dava sona erinceye kadar
görev itirazında bulunabilir. O yargı çevresinde ayrı bir
asliye ticaret mahkemesi yoksa, görev itirazı ileri sürülemeyeceğinden, asliye hukuk mahkemesi ticaret mahkemesi sıfatıyla davaya devam edebilecektir.
Sıra Sizde 4
Bir davanın esastan incelenerek karara bağlanabilmesi için varlığı veya yokluğu dava sürecinin tamamında
mutlaka gerekli olan ve eksikliği hâkim tarafından resen gözetilen usûlî şartlara dava şartı denir. Bununla
beraber, yine usûl hukukuna ilişkin olan fakat hâkim
tarafından resen gözetilemeyen, ancak davalı tarafından açıkça ve usûlüne uygun olarak ileri sürülürse
mahkemece dikkate alınabilen diğer bazı şartlara ise ilk
itiraz denir. Dava şartları kamu düzenine ilişkin olup,
mahkeme tarafından davanın her aşamasından resen
incelenmelidir. Ayrıca taraflar da her zaman dava şartlarının eksik olduğunu ileri sürebilirler. İlk itiraz sayılan haller ise, mahkemece resen dikkate alınmaz. İlk
itirazların davalı tarafından cevap dilekçesiyle birlikte
esasa cevap süresi içinde ileri sürülmesi gerekir. Kanun yolu derecesinde dahi (istinaf ve temyizde) bölge
adliye mahkeme ve Yargıtay dava şartlarının var olup
olmadığını resen incelemesine rağmen, ilk itirazlar süresi içinde ileri sürülmemişse daha sonra bu nedenle
kanun yoluna başvurulamaz, başvuru yapılsa bile bu
talep dikkate alınmaz.

Alangoya, Y., Yıldırım, K., Deren Yıldırım, N. (2009).
Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul.
Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz E. (2010). Medenî Usûl
Hukuku Ders Kitabı, Ankara.
Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2011). Medenî
Usûl Hukuku, Ankara.
Postacıoğlu, İlhan E. (1975). Medenî Usûl Hukuku
Dersleri, İstanbul.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Dilekçeler aşamasını ve tarafların dilekçelerinde bulunması gereken kanuni unsurları açıklayabilecek,
Dava açılmasını ve dava açılmasının maddî hukuka ve usûl hukukuna ilişkin
sonuçlarını açıklayabilecek,
İddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağını ve bu yasağın istisnalarını açıklayabilecek,
Ön inceleme aşamasının işlevini ve özelliklerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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DAVANIN AÇILMASI
Genel Olarak

Medenî yargılamanın konusunu oluşturan uyuşmazlıklar özel hukuka ilişkindir.
Bu sebeple, mahkemenin bu uyuşmazlıklara el koyması, kural olarak, bunun,
uyuşmazlığın taraflarından birisince (davacı tarafça) talep edilmiş olmasına bağlıdır (HMK m. 24, I). Öyle ki, kamu düzenini ilgilendiren bazı özel hukuk uyuşmazlıklarına dahi mahkemece resen el konulmamakta; bunların Cumhuriyet savcısı tarafından mahkeme önüne getirilmesi aranmaktadır (HMK m. 70).

Dava Dilekçesi

Uyuşmazlığın mahkeme önüne getirilmesinin yolu dava açmaktır. Davanın açılması ise dava dilekçesiyle olur (HMK m. 118, c. 1). Dava dilekçesinin hangi unsurları
ihtiva etmesi gerektiği, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, dava dilekçesinde şu unsurların yer alması aranır:
1. Mahkemenin adı,
2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,
3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve
adresleri,
5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun
değeri,
6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında
açık özetleri,
7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,
8. Dayanılan hukukî sebepler,
9. Açık bir şekilde talep sonucu,
10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
Mahkemenin adı, ileri sürülecek talebin hangi mahkemeye yöneltilmiş olduğunun belirlenmesi ve böylece ilk derecede yer alan yüzlerce mahkemeden hangisinin muhatap alındığının ortaya konulması bakımından önemlidir. Bununla davacı, aynı zamanda, kendi değerlendirmesine göre, görevli ve yetkili mahkemeyi
de belirlemiş olmaktadır. Davanın açılacağı yerde aynı mahkemeden birden fazla
bulunmaktaysa, bunlar numaralandırılırlar ve esas itibariyle tek bir mahkemenin

Görev: Medenî yargı koluna
giren bir uyuşmazlığın
(davanın), bu yargı kolunda
kurulmuş bulunan ilk derece
mahkemelerinden hangisi
tarafından görüleceğini ifade
eder. Diğer bir ifadeyle, özel
hukuktan kaynaklanan bir
davanın belli bir yerdeki
genel mahkemeler (sulh veya
asliye hukuk) önünde mi
yoksa orada kurulmuş olan
özel mahkemelerden birisi
tarafından mı görüleceği
hususu, “görev” terimiyle
karşılanır.

Yetki: Medenî usûl
hukukunda, medenî
yargıya dâhil bir
uyuşmazlığın neredeki
(hangi yargı çevresindeki)
ilk derece mahkemesinde
çözümleneceğini belirtmek
üzere kullanılan bir terimdir.
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dairesi niteliğindedirler (5235 s.lı K. m. 5, V). Bu sebeple, davanın (numara belirtmeksizin) ilgili mahkemeye hitaben açılması gerekir. Birden fazla daire arasındaki
iş dağılımı tevzi bürosu tarafından (yahut nöbetçi mahkemece) yapılacaktır.
Tarafların adı, soyadı ve adreslerinin de dava dilekçesinde bulunması şarttır.
Zira, ancak bu sayede, usûlî ilişkinin davacı ve davalı tarafında yer alan süjeleri
belirlenmiş olur. Adresler özellikle taraflara yapılacak olan tebligatlar için önemlidir. Davanın taraflarda birden fazla kişi (dava arkadaşı) bulunmaktaysa, onların
her birinin ayrı ayrı adı, soyadı ve adreslerinin yer alması gerekir. Taraflarda bu
sıfatla yer alacak olanların hukukî anlamda (gerçek veya tüzel) kişi olmaları, diğer
Dava ehliyeti: Medenî
bir ifadeyle taraf ehliyetine sahip bulunmaları şarttır. Davacının Türk vatandahukuktaki fiil ehliyetinin
şı (ve gerçek kişi) olması halinde, onun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını
medenî usûl hukukunda
yazması da aranmıştır. Bu numara, özellikle aynı adı ve soyadı taşıyan birden fazla
büründüğü şekil olan dava
ehliyeti, kişinin kendisinin
kişi bulunması ihtimalinde önem kazanır. Davalının kimlik numarasının davacı
veya yetkili kılacağı bir (iradi)
tarafından bilinmesi çoğunlukla mümkün olamayacağından, davacıya bunun da
temsilci (vekil) aracılığıyla
bir davayı davacı veya davalı
bulunması ve dilekçeye yazılması külfeti yüklenmemiştir.
olarak takip edebilme ve usûl
Taraflardan birisinin veya her ikisinin dava ehliyeti bulunmadığı için davanın
işlemlerini yapabilme yetisini
ifade etmektedir.
onlar adına kanuni temsilcileri tarafından açılması ve yürütülmesi gerekiyorsa,
bu kişilerin de adının, soyadının ve adreslerinin dava dilekçesinde belirtilmesi
önemlidir. Zira, bu takdirde usûl işlemleri kanunî temsilciler tarafından ve onlara
karşı yapılacak, tebligatlar kanunî temsilcilere muhatap olarak çıkarılacaktır (Tebligat Kanunu m. 11, II). Keza, davacı davayı bir iradi temsilci (avukat) aracılığıyla
açmaktaysa, onun da adının, soyadının ve adresinin dava dilekçesinde bulunması
önemlidir. Çünkü, mahkemece davalı tarafa çıkarılacak tebligat ve davetiyelerin
avukata muhatap çıkarılması esastır (Tebligat Kanunu m. 11, I). Buna karşılık,
davalı tarafın bir iradî temsilcisinin (avukatının) bulunduğu kesin olarak bilinse
dahi, dava dilekçesinde ona yer verilmesi söz konusu değildir. Çünkü, o avukata
davalı tarafça verilmiş ve halen geçerli bir vekâletname bulunsa dahi, onun bu
davada yer alması ancak davalı tarafın buna yönelik talebine ve avukatın da bu talebi kabul etmesine bağlıdır. Oysa, henüz davanın açıldığı aşamada, davalı olarak
gösterilmekte olan tarafın bu işlemleri yapması ve davacı tarafın bundan haberdar
olması mümkün değildir.
Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun
değerinin dava dilekçesinde belirtilmesi, özellikle görevli ve yetkili mahkemenin doğru tespit edilmiş olup olmadığının ilk bakışta değerlendirilmesi; ayrıca,
davanın harca tâbi olup olmadığının, harcın türünün ve miktarının belirlenmesi
bakımından önem taşır. Her ne kadar bu hususların talep sonucuna bakılarak anlaşılabilmesi mümkün ise de, ayrıca ve açıkça gösterilmiş olması kolaylık sağlar.
Öte yandan, Harçlar Kanununun 16. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, değer
tâyini mümkün olan hallerde dava dilekçesinde değer gösterilmesi mecburidir.
Gösterilmemişse davacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma halinde dava dilekçesi
işleme konmaz.
Dava sebebi: Davacının
Davacının dava dilekçesinde, davasının (iddiasının) dayanağını teşkil eden
iddialarının ve talep
bütün vakıaları (maddî ve hukukî olguları) sıra numarası altında ve açık özet şeksonucunun dayanağı olan ve
talep sonucunu haklı gösteren linde belirtmelidir. Bu vakıalardan kasıt, talep sonucunun dayanağı olan ve talep
vakıalardır (hayat olaylarıdır). sonucunu haklı gösteren vakıalardır. Bunlar dava sebebi olarak da adlandırılır. Talebin dayanağı olan vakıaların davacı tarafça dava dilekçesinde tam ve doğru olarak gösterilmesi çok önemlidir. Çünkü, mahkeme, kural olarak, davacının dava
(ve cevaba cevap) dilekçesinde göstermediği vakıaları kendiliğinden araştıramaz
ve dikkate alamaz (HMK m. 25, I). Talep sonucunun mahkemece haklı görülüp
İş dağılımı: İş yoğunluğunun
gerekli kıldığı yerlerde, aynı
ilk derece mahkemesinin
birden fazla dairesi kurulabilir.
Numaralandırılan bu daireler
arasındaki iş yükünün dengeli
olarak dağıtılması, iş dağılımı
kavramıyla ifade edilir.
Tarafların veya mahkemenin iş
dağılımına itiraz etme imkanı
yoktur.
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görülmemesi bu vakıalara bağlıdır. Dava (ve cevaba cevap) dilekçesinde mahkemeye sunulmamış olan vakıaların daha sonra gösterilmesi ise ancak ıslah yahut
karşı (davalı) tarafın açık muvafakatine bağlıdır. Çünkü, cevaba cevap dilekçesinin verilmesiyle birlikte davacı için iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı başlar (HMK m. 141). Öte yandan, söz konusu vakıaların ispata elverişli şekilde
somutlaştırılması da gerekir (somutlaştırma yükü, HMK m. 194,I).
Davacı, iddiasını dayandırdığı vakıaları hangi delillerle ispatlayacağını da göstermelidir. Öyle ki, dayanılan deliller bildirilirken hangi delilin hangi vakıanın
ispatı için gösterildiğinin de açıkça belirtilmesi zorunludur (somutlaştırma yükü,
HMK m. 194, II). Öte yandan, dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde
bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tâbi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye
eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar
için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur (HMK m. 121).
Dayanılan hukukî sebep, davayla ileri sürülen talebin dayandığı vakıaların
hukukî niteliğidir. Örneğin, bir alacak davasında hukukî sebep bir sözleşme veya
sebepsiz zenginleşme olabilir. Söz konusu hukukî nitelendirme, maddî hukuk kurallarına bakılarak yapılacaktır. Her ne kadar davacının dava dilekçesinde hukukî
sebebi göstermesi öngörülmüşse de (HMK m. 119/g), bu bir zorunluluk değildir.
Çünkü, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 33. maddesi gereğince, hâkim, Türk
hukukunu resen uygular (karş. MÖHUK m. 2). Bununla birlikte, davacı tarafça
yapılacak bu bildirim, hâkimi bağlamasa bile ona yol gösterecek, birden fazla hukuk kuralının uygulanmasının söz konusu olduğu hallerde (hakların telahuku)
seçimin davacının bizatihi kendisince yapılmasını sağlayacak ve ilgili hukukî sebep açısından karşı tarafın değerlendirme yapmasına imkân vererek onun hukukî
dinlenilme hakkını (HMK m. 27) etkin şekilde kullanmasına zemin oluşturacaktır.
Talep sonucu, mahkemeden istenen hukukî korumanın tam ve açık olarak ne
olduğu, diğer bir ifadeyle, mahkemeye yöneltilen talebin sonuç itibariyle neden
ibaret bulunduğudur. Söz konusu bu talep, kural olarak, davalının aleyhine olmak
üzere, davacının, mahkemeden kendisi lehine bir hüküm vermesine yöneliktir.
Her hâlde, davacının üçüncü kişi lehine hüküm verilmesini istemesi mümkün değildir. Böyle bir talep, öncelikle (bir dava şartı olan) hukukî yarar yokluğu sebebiyle reddedilir. Talep sonucunun içeriği, açılan davanın türüne bağlı olarak değişir.
Buna göre; eda davasında bir şeyin verilmesine, yapılmasına yahut yapılmaktan
kaçınılmasına; tespit davasında bir hakkın yahut hukukî ilişkinin mevcut olup
olmadığının tespitine; inşaî davalarda ise, mevcut bir hukukî durumun değiştirilmesine, kaldırılmasına ya da yeni bir hukukî durumun yaratılmasına hüküm
verilmesi istenir. Mahkemeye yöneltilen somut talebin ne olduğu, dava dilekçesinin diğer kısımlarından dolaylı şekilde anlaşılıyor olsa bile, bunun, dilekçenin
ayrı bir unsuru (hanesi) olan “talep sonucu” kısmında ayrıca, açıkça, net, koşulsuz, tereddütsüz, doğrudan ve somut bir biçimde belirtilmesi ve bir “talep” olarak
dermeyan edilmesi gerekir. Nitekim bu husus, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
taleple bağlılık ilkesini düzenleyen 26. maddesinin 1. fıkrasında şöyle ifade edilmiştir: “Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka
bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.”
Talep sonucu o derece açık, net ve kesin olmalıdır ki, mahkeme davanın (tamamen) kabulüne karar verirse, dava dilekçesindeki talep sonucu, mahkemece verilen nihaî kararın “hüküm sonucu”na olduğu gibi alınabilecek durumda bulunsun.

Somutlaştırma yükü: Davacı
veya davalı tarafın, iddia ve
savunmalarını dayandırdıkları
vakıaları, ispata elverişli
şekilde zamanı, yeri ve içeriği
bakımından belirgin hale
getirmeleridir.

Hukukî Dinlenilme Hakkı:
Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 27. maddesine
göre, davanın tarafları
ve diğer ilgililer, kendi
haklarıyla bağlantılı olarak
hukukî dinlenilme hakkına
sahiptirler. Bu hak, yargılama
ile ilgili olarak bilgi sahibi
olunmasını; açıklama ve
ispat hakkını ve mahkemenin
açıklamaları dikkate
alarak değerlendirmesini
ve mahkeme kararlarının
somut ve açık olarak
gerekçelendirilmesini
kapsamaktadır.

Hüküm Sonucu: Hüküm
sonucu, gerekçeye ait
herhangi bir açıklama
yapılmadan, tarafların
taleplerinden her biri
hakkında verilen hükümle,
taraflara yüklenen borç
ve tanınan hakların,
sıra numarası altında,
açıkça, şüphe ve tereddüt
uyandırmayacak şekilde
gösterildiği karar kısmıdır
(HMK m. 297, II).
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Hâkimin Davayı
Aydınlatma Ödevi: Hâkimin,
davayı aydınlatmak için
sorular sorma, işaret etme
ve müzakare etme ödevidir.
Hâkim, uyuşmazlığın
aydınlatılmasının zorunlu
kıldığı durumlarda, maddî
ve hukukî açıdan belirsiz ya
da çelişkili gördüğü hususlar
konusunda taraflara soru
sorabilir, açıklama yaptırabilir
ve delil gösterilmesini
isteyebilir (HMK m. 31).
Hâkim, aydınlatma ödevini
ancak iki tarafın iddia ve
savunmaları sınırı içinde
kalarak gerçekleştirebilir. Zira,
taleple bağlılık ve taraflarca
hazırlama ilkesi, taraflarca
talep edilmeyen veya ileri
sürülmeyen hususların
hâkim tarafından resen
incelenmesine engeldir.

Zira, dava tamamen kabul edilirse, talep sonucu aynen kararın hüküm sonucunu
oluşturacaktır. Eğer talep sonucu açık değilse, mahkeme, talep sonucunu davacıya
açıklattırabilir (hâkimin davayı aydınlatma ödevi, HMK m. 31). Ancak, bu yolla
talep sonucunun arttırılması, değiştirilmesi yahut yeni bir talebin ilave olarak ileri
sürülmesi kural olarak mümkün değildir. Çünkü, böyle bir durum, (cevaba cevap
lâyihasının verilmesinden sonra) iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı
(HMK m. 141) kapsamına girer.
Talep sonucunda, esas haktan ayrı olarak nafaka, faiz, icra inkâr tazminatı gibi
ek talepler varsa, davanın bunları da mutlaka açıkça belirtmesi ve istemesi gerekir.
Aksi takdirde, mahkeme, açıkça talep edilmeyen bu konularda kendiliğinden karar veremez. Keza, faizin oranının ve başlangıç tarihinin de dilekçede gösterilmesi
gerekir. Aksi takdirde, mahkeme, davanın açıldığı tarihten itibaren kanunî faize
hükmeder. Buna karşılık, yargılama giderleri için açık bir talebe ihtiyaç yoktur.
Zira, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 332. maddesinin 1. fıkrası gereğince,
yargılama giderlerine, mahkemece re’sen hükmedilir.
Dava dilekçesinde yer alması gereken son unsur ise imzadır. Dilekçenin davacı, veya vekili yahut temsilcisi tarafından imzalanması ve imzanın mutlaka el yazısıyla atılması gerekir. Altında imza bulunmayan bir dilekçenin hiç alınmaması
gerekir. Çünkü, bu durumda, mahkemeye yönelmiş bir hukukî himaye talebinin
varlığından söz edilemez. İmzasız bir dava dilekçesi her nasılsa işleme konmuşsa, mahkeme, bu eksikliğin tamamlanması için, davacı tarafa re’sen bir haftalık
süre vermeli, bu süre zarfında imza noksanının giderilmemesi halinde ise davanın
açılmamış sayılmasına karar vermelidir (HMK m. 119, II).
Dava dilekçesinin yukarıda sayılan kanunî unsurlarından biri yahut birkaçının
noksan olması halinde, bunun müeyyidesinin ne olacağı, Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 119. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre:
• Tarafların ad, soyadı ve adreslerinin,
• Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının,
• Varsa kanuni temsilcilerin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adreslerinin,
• Açık bir şekilde talep sonucunun,
• Davacının, varsa kanunî temsilcisinin veya vekilinin imzasının
bulunmaması hâlinde, hâkim, davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık
kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.
Buna karşılık, diğer unsurlar açısından farklı sonuçlar söz konusudur. Bu sonuçların ne olduğuna, yukarıda ilgili unsur açıklanırken değinilmiştir.

1

Dava sebeplerinin, dava dilekçesinde gösterilmesinin nedenlerini açıklayınız?

Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ve Davanın
Açılma Zamanı

Medenî usûl hukukunda yargılama, dava dilekçesi ile başlar. Dava dilekçesi, davalı
tarafta bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır (HMK m. 118, I,
c. 2) ve mahkemeye verilir. Dilekçenin bir nüshası dava dosyasına konur, diğeri
ise mahkemece davalıya tebliğ edilir.
Harca tâbi davalarda, dava açılırken, başvurma harcı ve (maktu harca tâbi davalarda) karar ve ilâm harcının tamamı, nispî harca tâbi davalarda ise bu harcın dörtte
biri peşin olarak alınır (Harçlar Kanunu m. 27, m. 28, I/a; karş. HMK m. 120, I). Alınması gereken harçlar ödenmedikçe, müteakip işlemler yapılamaz, bu anlamda dava
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dilekçesi de alınamaz (Harçlar Kanunu, m. 32, c. 1). Yargılama sırasında tespit olunan
değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse
için yargılamaya devam edilir; müteakip celseye kadar noksan değer üzerinden peşin
karar ve ilâm harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz.
Harca tâbi olsun olmasın, bütün davalarda, dava dilekçesinin davalıya tebliği
(HMK m. 122, c. 1) için yapılması gerekli olan giderlerin de davacı tarafça peşin
olarak ödenmesi şarttır. Aksi takdirde, talepten vazgeçilmiş kabul olunur (Tebligat Kanunu m. 5).
Öte yandan, davacı, dava açarken, harçlar ve tebligat giderleri yanında, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 120. maddesi gereğince, her yıl Adalet Bakanlığınca
çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, mahkeme veznesine
yatırmak zorundadır. Bu husus dava şartı sayıldığından (HMK m. 114, I, g), mahkemece resen gözetilmesi, yerine getirilmemiş olması halinde ikmali için kesin
süre verilmesi, noksanlığın bu süre içinde de giderilmemesi halinde mahkemece
davanın usûlden reddedilmesi gerekir (HMK m. 115, II).
3 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre, dava dilekçesi tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir. Dava dilekçesi, harca
tabi davalarda harç ve gider avansı, harca tabi olmayan davalarda ise gider avansı
tahsil edildikten sonra tevzi edilebileceğinden, memur, alınması gereken harçları
ve ödenmesi gereken avans tutarını hesaplar ve davacıyı (bunları yatırması için)
vezneye yönlendirir. Davacı, harç ve avansın ödendiğine dair alındı makbuzu ile
tebligat için gerekli pul ve zarf yanında bir de dava evrakının içine konulacağı
dosya ile birlikte tekrar tevzi bürosuna gelir. Tevzi bürosu memuru, söz konusu
belgeler ile dava dilekçesi ve eklerini davacıdan alır, bunların hangi mahkemeye
gönderileceğini ve o mahkemede alacağı esas numarasını tevzi bilgisayarı üzerinden tespit eder. Bu mahkeme davanın açıldığı mahkeme, numara ise davanın esas
numarasıdır. Tevzi memuru, dava açan tarafa, tevzi işlemi tamamlandığında tevzi
formunun bir örneğini verir. Bu belge, davanın hangi mahkemeye veya hukuk
dairesine gönderildiğini gösteren ve başvuru sahibine verilen bir alındı belgesidir.
Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını, dosyanın esas numarası ile esas
numarasının verildiği tarih ve saati, dosya türünü, tarafların ad ve soyadlarını,
davanın konusunu ve varsa ilişkili dosya numarasını içerir. Herhangi bir nedenle
elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde durum bir tutanakla tespit edilir
ve işlem fiziki ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarihte açılmış sayılır. Dava, fiziksel ortamda mesai
saati, elektronik ortamda ise saat 00:00’a kadar açılabilir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 118. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi gereğince, dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dilekçenin kaydedildiği tarih ile harçların yatırıldığı (ve duruma göre hâkim tarafından havale yapıldığı)
tarihin aynı olması halinde ortaya bir sorun çıkmaz. Buna karşılık, söz konusu tarihlerin farklı olması halinde, bunlardan hangisinin esas alınacağında tereddüt edilebilir. Nitekim, davanın açılmış sayılacağı tarih açısından benzer bir düzenleme içeren
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu (m. 178) döneminde, sorun, Yargıtay’ın birbirinden farklı kararlarına konu teşkil etmiştir. Böylece ortaya çıkan içtihat farklılığı,
6.2.1984 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararıyla (İBK) giderilmiştir. Söz konusu İBK gereğince, harca tâbi davalarda harcın yatırıldığı tarih, harca tâbi olmayan davalarda ise
hâkimin dilekçeyi havale ettiği tarih, davanın açıldığı tarih olarak kabul edilir. Ancak,
harcın yatırıldığı tarihten veya havale tarihinden sonraki bir tarihte davacı dilekçeyi
kaleme vermişse ve kalem tarafından bu durum belgelendirilebiliyorsa, dava harcın
ödendiği veya havalenin yapıldığı tarihte değil, dilekçenin kaleme verildiği tarihte
açılmış sayılır. Böylece, davacının, kendisine terettüp eden bütün işlemleri tam olarak
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yapmasından sonra, mahkeme kaleminde ortaya çıkabilecek gecikmelerden etkilenmemesi esası kabul edilmiştir. Sözü edilen bu İBK’nın, davanın açıldığı tarih açısından
benzer bir düzenleme içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK m. 118, I, c.1)
döneminde de geçerliğini muhafaza ettiği söylenebilir.

2

Dava açılması için gerekli olan harçların, tebligat giderlerinin ve gider avansının
yatırılmamasının sonuçlarını belirleyiniz ve karşılaştırınız?

Dava Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler

Her ne kadar kanunî unsurları taşıyan dava dilekçesi davanın açılması bakımından yeterli ise de, dilekçeye bazı belgelerin eklenmesi de gerekir. Eklenmesi gereken bu belgelerin eklenmemesinin sonucu ise ayrıdır. Buna göre:
1. Kanunî temsilciler, davanın açılıp yürütülmesinin belli bir makamın iznine
bağlı olduğu hâllerde izin belgelerini, tüzel kişilerin organları ise temsil belgelerini, dava veya cevap dilekçesiyle mahkemeye vermek zorundadırlar; aksi
takdirde dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamazlar. Şu kadar
ki, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mahkeme, kanunî temsilcilerin
veya tüzel kişilerin organlarının, yukarıda belirtilen eksikliği gidermeleri şartıyla dava açmalarına yahut davayla ilgili işlem yapmalarına izin verebilir. İzin
belgesinin alınması için mahkemeye müracaat edilmesi gerekiyorsa ilgiliye,
müracaatı için kesin süre verilir. Bu süre içinde mahkemeye başvurulması
hâlinde bu konuda karar verilinceye kadar beklenir. Süresi içinde belgelerin
ibraz edilmemesi veya mahkemeye başvurulmaması hâlinde, dava açılmamış
veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır (HMK m. 54).
2. Dava bir avukat (iradi temsilci aracılığıyla açılıyorsa, avukat, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından
onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak
üzere ibraz etmek zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenip verilmiş
olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce onaylanmasına gerek
yoktur (HMK m. 76). Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin
süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına
veya usûl işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname
verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır (HMK m. 77, I).
3. Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tâbi olmaksızın davalı sayısından bir fazla
düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek,
mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için
de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması
zorunludur (HMK m. 121). Ön inceleme duruşmasında, taraflara, dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla
gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o
delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir (HMK m. 137,V).
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DAVANIN AÇILMASININ SONUÇLARI
Genel Olarak

Davanın açılmasının hem maddî hukuk hem de usûl hukuku bakımından sonuçları vardır. Davanın, esas itibariyle maddî hukuka göre taayyün eden hukukî ilişkiyi esas alması ve bu ilişkiden kaynaklanan hakkın, sahibince (davacı), bu hakka
riayetle yükümlü olup bunu kendi iradesiyle yerine getirmekten kaçınan kişiye
(davalı) karşı mahkeme önünde ileri sürülmesinden ibaret olması karşısında, ilişkin olduğu maddî hukuk ilişkisi bakımından sonuç doğurması doğaldır. Bunun
yanında, davanın açılmasıyla birlikte, aynı zamanda bir usûl (yargılama) hukuku ilişkisi de başlatılmıştır. Her şeyden önce, bu ilişkide yeni (ayrı) bir süje daha
vardır; bu süje, talep (uyuşmazlık) hakkında karar verecek olan hâkimdir. Usûl
hukuku ilişkisi her ne kadar maddî hukuk ilişkisini esas alsa bile, ondan özellikle iki açıdan farklıdır. Bunlardan birincisi, talebin muhatabının artık mahkeme
olması, ikincisi ise talebin içeriğinin mahkemece verilebilecek kararın içeriğine
göre şekillendirilmesidir. Öte yandan, davanın açılmasıyla başlayan usûl hukuku
ilişkisi, usûl hukukuna ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu itibarla, davanın açılmasına bağlı olarak, usûl hukuku bakımından da
sonuçlar doğmaktadır.
Davanın açılmasının hem maddî hukuk hem de usûl hukuku bakımından doğurduğu sonuçların ortaya çıkması için, onun, kanuna göre açılmış kabul edildiği tarih
(HMK m. 118, I, c.1) önemli olup, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş olması
gerekli değildir. Tebliğin gerekliliği ve buna bağlanan sonuçlar ayrı bir konudur.

Davanın Açılmasının Maddî Hukuk Bakımından Sonuçları

Davanın açılmasının maddî hukuk bakımından doğurduğu sonuçlar, usûl hukukunun değil, maddî hukukun konusudur. Her bir dava açısından, o davanın
konusunu teşkil eden hakkın maddî hukuk yönüyle düzenlendiği hükümlerin
öngördüğü ayrı (özel) sonuçlar bir tarafa bırakılacak olursa, davanın açılmasının
maddî hukuk bakımından doğurduğu sonuçlar, zamanaşımının kesilmesi ve hak
düşürücü sürelerin korunması, bazı şahısvarlığı haklarının malvarlığı hakkına
dönüşmesi, iyiniyetin ortadan kalkması ve davalının temerrüde düşmesidir.

Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü Sürenin Korunması
Davanın açılması ile dava konusu alacak veya hak için zamanaşımı kesilir (TBK
m. 154). Dava açılması ile kesilen zamanaşımı, yargılama sırasında iki tarafın yargılama ile ilgili her işleminden ve hâkimin her karar ve işleminden sonra tekrar
kesilir (TBK m. 157, I).
Alacaklının müteselsil borçlulardan birine karşı dava açması, zamanaşımının
diğer müteselsil borçlular hakkında da kesilmesi sonucunu doğurur (TBK m. 155).
Kısmî dava açılması halinde, zamanaşımı, sadece talep edilen alacak kesimi bakımından kesilir, talep edilmemiş olan alacak kesimi içinse işlemeye devam eder.
Davanın görevsizlik, yetkisizlik veya dilekçenin kanunî unsurlarında noksanlık gibi bir sebeple açılmamış sayılmasına karar verilmesi hâlinde, dava açılmasıyla meydana gelmiş olan zamanaşımı kesilmesi artık hükümsüz olur (zamanaşımı
hiç kesilmemiş duruma döner). Ancak, bu arada zamanaşımı süresi dolmuşsa,
Türk Borçlar Kanununun 158. maddesi gereğince, davacı, dava açmak için, altmış
günlük ek süreden yararlanır.
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Dava konusu hakkın kullanılmasının hak düşürücü süreye tâbi olduğu hâllerde,
söz konusu hakkın kullanılması zımnında dava açılmasıyla, ilgili hak düşürücü
süre korunmuş olur.

Bazı Şahısvarlığı Haklarının Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi
Nafaka, manevi tazminat ve evlenmenin feshi gibi bazı şahısvarlığı hakları, bu
hakların dava yoluyla ileri sürülmesi hâlinde, artık malvarlığı hakkına dönüşür.
Bunun sonucu olarak, söz konusu hakları dava yoluyla kullanan (bu hakları dava
yoluyla ileri süren) kişinin (davacının) dava sırasında ölmesi durumunda, onun
mirasçıları, küllî halef sıfatıyla, ilgili davaya devam edilmesini isteyebilirler.
Sebepsiz zenginleşme:
Borcun kaynaklarından biri
olan sebepsiz zenginleşme,
bir kişinin haklı bir sebep
olmaksızın bir başkası
aleyhine (zararına)
zenginleşmesidir. Sebepsiz
zenginleşmede, bir kişinin
malvarlığı artarken, bir
başkasının malvarlığında
azalma meydana gelmektedir.

Temerrüd: En genel
anlamıyla bir borcun ifa
edilmemesidir. Borca aykırı
davranış hallerinden birisidir.
Temerrüdden söz edilebilmesi
için, borcun ifasının mümkün
olması ve alacak muaccel hale
gelmiş (ifa zamanı gelmiş)
olmasına rağmen, borç ifa
edilmemiş olmalıdır.

İyiniyetin Ortadan Kalkması
Hukukî anlamıyla, bir şeyi bilmemek ve bilebilecek durumda olmamak olan iyiniyet, davanın açılması ve dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesiyle ortadan
kalkar (kötüniyete dönüşür). Çünkü, söz konusu tebligatla birlikte, artık davalı, davanın konusunu oluşturan talepten haberdar olur. Örneğin, Türk Borçlar
Kanununun 79. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, “Zenginleşen, zenginleşmeyi
iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek
zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını
geri vermekle yükümlüdür”. İade yükümlüsü, dava dilekçesinin kendisine tebliği
anında ve bu sayede, daha önce bilmediği bir hususta bilgi sahibi olduğundan,
artık bu andan itibaren iyiniyetli olduğunu ileri süremez.
Davalının Temerrüde Düşmesi
Davalının temerrüde düşmesi için ihtara gerek bulunan hallerde, daha önce bu ihtar
yapılmadığı için temerrüt gerçekleşmemişse, dava açılması ve dava dilekçesinin tebliği ile davalı temerrüde düşer. Zira, dava dilekçesinin tebliği bir tür ihtardır.

Davanın Açılmasının Usûl Hukuku Bakımından Sonuçları

Maddî hukuka ilişkin talebin dava yoluyla ileri sürülmesi durumunda ayrı bir
usûl hukuku ilişkisi başlamaktadır. Bu usûlî ilişki sürecinde davanın açıldığı an
özel bir önem taşımakta ve bütün süreç bakımından önem taşıyan bazı sonuçlar
doğurmaktadır. Aşağıda kısaca ele alınan bu sonuçlar, esas itibariyle usûl hukuku
tarafından düzenlenmiştir.

Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu
Davanın açılmasıyla birlikte mahkemenin açılmış olan davayı inceleme ve karara bağlama zorunluluğu doğar. Zira, Anayasanın 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince,
hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Aksi takdirde hâkimin hukukî (tazminat), cezaî ve disiplin sorumluluğu söz konusu olabilir.
Derdestlik
Derdestlik, bir davanın görülmekte olmasıdır.Görülmekte olan dava gerek aynı gerekse başka bir mahkemede tekrar açılamaz. Açılan davanın halen görülmekte olan
bir başka dava ile aynı olmaması, olumsuz bir dava şartıdır (HMK m. 114, I, 1). Aynı
davadan söz edebilmek için her iki davanın taraflarının, dava sebeninin ve dava konularının aynı olması gerekir. Görülmekte olan bir davanın tekrar açılması halinde,
ikinci kez açılan davada mahkeme, resen veya yargılamanın her aşamasında ileri
sürülecek itiraz üzerine, davanın usûlden reddine karar verir (HMK m. 115, II).
Dava Şartlarının Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenmesi
Dava şartları, kural olarak davanın açıldığı tarihe göre belirlenir. Mahkeme, davanın başında, dava şartlarının mevcut olup olmadığını resen araştırmakla yükümlü;
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hatta, başlangıçtaki noksanlık durumunda, bu husustaki kararını en geç ön inceleme aşamasında vermek zorunda tutulmuştur (HMK m. 138; m. 140, I). Ancak,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 115. maddesi gereğince, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise, hâkim, bunun tamamlanması için kesin süre verir;
bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse, davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usûlden reddeder. Keza, dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm
anında bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü,
dava usûlden reddedilemez.

İhtiyatî Tedbirin ve İhtiyatî Haczin Korunması
Dava açılmadan önce, davacı, hakkını korumak için ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî
haciz istemiş olabilir. Eğer böyle bir istek kabul edilerek, mahkemece, henüz davanın açılmamış olduğu bir esnada, ihtiyatî tedbire karar verilmişse, tedbir talep
eden tarafın en geç bu kararın uygulanmasının talep edildiği tarihten itibaren iki
hafta içinde esas hakkındaki davasını açması (HMK m. 397, I); ihtiyatî hacze karar verilmişse, lehine haciz kararı verilen tarafın haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde dava açması veya takip talebinde (haciz veya iflâs) bulunması (İİK m. 264, I)
gerekir. Aksi takdirde ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar.
Belirtilen süreler içinde ilgili davanın açılmış olması halinde, söz konusu ihtiyatî
tedbir ve ihtiyatî haciz kararları, davayı gören mahkemece kaldırılmadıkça, hüküm kesinleşinceye kadar devam ederler (HMK m. 397, II).
Davayı Geri Alma Yasağı
Dava açıldıktan sonra, davacı, davalının açık rızası olmadıkça, davasını geri alamaz (HMK m. 123). Davanın geri alınması, davacının davasını takipten vazgeçmesinin yollarından biridir. Diğer yollar, davanın takipsiz bırakılması (duruşmaya gelmemesi) ve davadan feragat edilmesidir. Bunlar, birbirlerinden farklı koşulları ve tamamen ayrı sonuçları olan yollardır.
Davanın geri alınmasında, esas haktan feragat edilmemekte, bu hakka ilişkin
davanın ileride yeniden (harç ödenerek) açılması mümkündür. Davanın geri alınmasıyla birlikte, dava açılmasına bağlı olarak doğmuş bulunan sonuçlar (iyiniyetin ortadan kalkması ve temerrüt dışında) ortadan kalkar.
Buna karşılık, davadan feragat edilmesi halinde dava konusu hak aynı zamanda maddî hukuk açısından da sona erdiğinden, bu hakkın bir daha dava yoluyla
ileri sürülebilmesi mümkün değildir.
Davacı usûlüne uygun olarak çağırıldığı halde duruşmaya gitmezse, davalının
da davayı takip etmemesi üzerine, dosya işlemden kaldırılır. Davacının belli bir
süre içinde davanın yenilenmesi talebinde bulunmaması üzerine davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.
Davanın geri alınması yasağı davanın açıldığı anda başlar; bunun için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesine gerek yoktur. Davacı, hüküm kesinleşinceye
kadar, davalının açık rızasıyla, davasını geri alabilir.
Tarafın İradî Olarak Değiştirilmesi Yasağı
Aksine özel bir kanun hükmü olmadıkça, dava açıldıktan sonra davanın tarafında iradi olarak değişiklik yapılması, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür. Ancak,
maddî bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf deği-

İhtiyatî Tedbir: Mahkeme
tarafından asıl hukukî
korunma talebi (dava)
hakkında kesin hüküm
verilinceye kadar devam eden,
tarafların durumlarında ya da
dava konusu hak veya şeyde
meydana gelebilecek zararları
önleme amacına hizmet eden,
geçici nitelikte bir hukukî
korumadır.
İhtiyatî Haciz: Para
alacaklarının tahsiline yönelik
mevcut veya olası bir takibin
veya davanın sonucunun
güvence altına alınması için,
mahkeme kararıyla borçlunun
malvarlığı değerlerine el
konulmasını sağlayan geçici
nitelikte bir hukukî korumadır.
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şikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.
Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına
sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder (HMK m. 124).

3

“Davanın geri alınması”, “davayı takipten vazgeçme” ve “davadan feragat” in hukukî
sonuçlarını karşılaştırarak farklarını belirtiniz.

CEVAP DİLEKÇESİ
Cevap Dilekçesinin Verilmesi ve İçeriği

Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edilir (HMK m. 122, c.1). Bunun
amacı, davalının, kendisine karşı açılmış bulunan davadan haberdar edilmesidir.
Davaya cevap vermek ve dava sürecinde kendisine tanınmış olan hukukî dinlenilme
hakkı ile diğer usûlî hak ve yetkileri kullanmak için öncelikle davadan (dayandığı vakıalar ve talep sonucu ile birlikte) tam olarak haberdar olmak gerekir. Bunu sağlamanın en elverişli yolu, dava dilekçesinin bir nüshasının davalıya tebliğ edilmesidir.
İlk İtiraz: Dava şartları
Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı, açılmış olan davaya karşı cevapyanında, yine usûl
larını
cevap dilekçesi (layihası) ile mahkemeye bildirir. Davalı, bu cevap dilekçehukukuna ilişkin olan fakat
hâkim tarafından resen
sinde usûle ve esasa dair bütün itirazlarını bildirebilir. Usûle ilişkin itirazlardan
gözetilemeyen, ancak davalı
olan “ilk itirazlar” bakımından cevap dilekçesinin özel bir önemi vardır. Şöyle ki,
tarafından açıkça ve usûlüne
cevap süresi içinde ve en geç cevap dilekçesiyle bildirilmeyen ilk itirazlar, daha
uygun olarak ileri sürülmesi
halinde davanın esasına
sonra ne hasmın (davacının) muvafakatıyla ne de ıslah yoluyla ileri sürülebilir
girilmesine engel olan şartlara
(HMK m. 131). Zira, söz konusu süre, ilk itirazlar bakımından hak düşürücü niilk itiraz denilmektedir.
Örneğin yetki ve tahkim itirazı. telikte olup, mahkemece resen gözetilir. Buna karşılık, dava şartları, taraflarca ileri
İlk itirazlar, davalı tarafından,
sürülmeseler dahi mahkemece yargılamanın her aşamasında resen dikkate alıen geç cevap dilekçesiyle
birlikte ileri sürülmelidir.
nacaklarından, taraflar da davanın her aşamasında bunları ileri sürülebilir. Buna
karşılık, maddî hukuka ilişkin savunma sebeplerinin ikinci cevap layihasıyla da
ileri sürülebilmesi ve değiştirilmesi mümkündür (karş. HMK m. 141).
Davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir. Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir. Cevap dilekçesinin örneği mahkeme
tarafından davacıya tebliğ edilir. Cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş
sayılır (HMK m. 126).
Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren
iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında
mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek
üzere ek süre verilebilir. Basit yargılama usulüne tabi davalarda ise ek cevap süresi
iki haftayı geçemez. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal
bildirilir (HMK m. 127).
Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır (HMK m. 128). Davacı
taraf, dilerse, cevaba cevap süresi içinde bir dilekçe vererek, söz konusu bu “inkâr
etmiş sayılma” sonucuna yönelik açıklamalarda bulunabilir. Buna karşılık, davacının bu yola gitmediği durumlarda, davalı için ikinci cevap süresinin işlemeye
başlaması ve ikinci cevap dilekçesinin verilmesi mümkün olamayacağından, artık
davalı için cevaplarını ikinci cevap dilekçesiyle ileri sürebilme yahut değiştirebilme veya tamamlayabilme imkânı hiç doğmayacaktır.
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Hukuk Muhakemeleri Kanununun 129. maddesi gereğince, cevap dilekçesi
aşağıdaki unsurlardan oluşur:
1. Mahkemenin adı,
2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan
dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres,
3. Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
4. Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve
adresleri,
5. Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,
6. Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle
ispat edileceği,
7. Dayanılan hukukî sebepler,
8. Açık bir şekilde talep sonucu,
9. Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.
Dava dilekçesinin unsurlarına ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar, cevap dilekçesinin unsurları bakımından da kıyasen geçerlidir. Bununla birlikte, işin
niteliğinden kaynaklanan bazı farklılıklar mevcuttur. Örneğin, cevap dilekçesinin
verildiği sırada artık davanın açıldığı mahkeme biliniyor olduğundan, dilekçenin
doğrudan bu mahkemeye muhatap olarak yazılması gerekir.
Davalının savunmasının dayanağı olan vakıaların sıra numarası altında açık
özetleri yazılırken, dava dilekçesinde ileri sürülmüş olan vakıaları karşılayan ve
böylece davacının iddia ettiği sonuca ulaşmasına engel olacak nitelikteki vakıalar
ileri sürülmelidir. Bundan daha önce, davalı, (varsa) usûle ilişkin savunma sebepleri
olan dava şartları ve ilk itirazlar açısından tespit ettiği noksanlıkları bildirmelidir.
Davalının esasa ilişkin savunma sebebi olarak cevap dilekçesinde ileri sürebileceği vakıalar iki grupta mütalâa edilir. Bunlar, def ’iler ve itirazlardır. Def ’i,
doğmuş bulunan bir borcu sona erdirmemekle birlikte, onu ifadan kaçınma konusunda borçluya imkân veren hususlardır (örneğin, zamanaşımı ve ödemezlik
def ’i gibi). Buna karşılık itiraz, hakkın doğumuna engel olan ve doğmuş bulunan
hakkı sona erdiren vakıalardır (örneğin, ehliyetsizlik, geçerlik şekline riayetsizlik,
borcun ifası gibi). Bu ayırımın en önemli etkisi, bu savunma sebeplerinin hâkim
tarafından nasıl dikkate alınacağı açısından ortaya çıkar. Buna göre, def ’iler ancak
buna dayanan tarafça açıkça ileri sürülmüşse hâkim tarafından dikkate alınabilirken; itirazlar, usûlüne uygun olarak dava dosyasına girmiş bulunmaları ve böylece
dava dosyasından anlaşılmaları hâlinde, hâkim tarafından resen gözetilirler.
Cevap dilekçesinin kanunî unsurlarında noksanlık bulunmasının yaptırımı,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 130. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,
noksanlığın, yukarıdaki sıralama (numaralandırma) çerçevesinde, 1, 2, 3, 4 ve 9
numaralarda belirtilenlerden birine ilişkin olması halinde, mahkeme, bunun giderilmesi için bir haftalık süre verir; eksikliğin bu süre zarfında da giderilmemesi
hâlinde cevap dilekçesi verilmemiş sayılır.
Dava dilekçesine eklenmesi gereken belgelere ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar, cevap dilekçesi bakımından da geçerlidir.
Cevap dilekçesinde davalı tarafça ileri sürülebilecek olan talep sonucu kural
olarak davanın reddidir. Ancak, davalı, cevap dilekçesinde davayı kısmen yahut
tamamen kabul de edebilir.
Davalı taraf, cevap layihasında, davacı tarafa karşı bir karşı dava da açabilir.
Eğer davalı bu yolu seçmişse, karşı davanın konusunu teşkil eden talebinin da-
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yanağı olan vakıaları da cevap dilekçesinin “savunmanın dayanağını teşkil eden
vakıalara” ilişkin kısmında, karşı davanın talep sonucunu ise cevap dilekçesinin
talep sonucu kısmında bildirebilir. Hiç şüphesiz, karşı davanın, cevap süresi içinde, ayrı bir dilekçeyle açılması da mümkündür (HMK m. 133, I).

Cevap Dilekçesi Verilmesinin ve Verilmemesinin
Sonuçları

Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu, henüz cevap süresi dolmamış olsa bile, davalının, artık ilk itirazlarını (HMK m. 116) ileri sürememesidir (HMK m. 131).
Buna karşılık, cevap süresinin henüz dolmadığı hallerde, davalının, kalan süre
zarfında esasa ilişkin savunma sebeplerini genişletebilip değiştirebilmesinin
mümkün olup olmadığı hususunda Kanunda bir açıklık yoktur. Ancak, ilk itirazların ileri sürülmesi bakımından açıkça yasaklama getirilirken, esasa yönelik
savunmalar bakımından bu yola gidilmemiş olması karşısında, bunun mümkün
olduğu sonucuna ulaşılmalıdır.
Süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu ise, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 128. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, süresi içinde cevap
dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır. Diğer bir ifadeyle, cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu, davalının cevap dilekçesi verip bu dilekçede, davacının dava dilekçesiyle ileri sürdüğü hakkı açıkça inkâr etmesiyle aynıdır. İnkâr, davacı tarafça ileri
sürülen hakkın hiç doğmadığı yahut artık mevcut olmadığının iddia edilmesidir.
Süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesinin inkâr sayılması karşısında, davacı, bu inkâr sadedinde cevaba cevap vermek isterse, bu mümkün olmalıdır.
Ancak, davacının bu yolu tercih etmesi, kendisi açısından olumsuz sonuç doğurabilir. Şöyle ki, cevap dilekçesi vermeyen davalı, bu defa ikinci cevap dilekçesi verebilme ve bu yolla (esasa yönelik) bütün savunmalarını ileri sürebilme imkânını
elde etmiş olur. Herhâlde, cevap dilekçesi vermeyen davalı, inkâr çerçevesinde
kalan (inkârı gerekçelendiren) vakıaları ileri sürebilmelidir.

Karşı Dava Açılması

Davalının cevap süresi içinde savunma olarak başvurabileceği yollardan birisi de,
karşı dava açmaktır. Karşı dava, açılmış bir davada, davalının, cevap süresi içinde verdiği cevap dilekçesinde veya aynı süre zarfında vereceği ayrı bir dilekçeyle,
davacıya karşı olan bir talebinin bu davada hükme bağlanmasını ileri sürmesidir.
Karşı davanın açılabilmesinin koşulları, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 132.
maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, karşı dava açılabilmesi için:
1. Asıl davanın açılmış ve hâlen görülmekte olması,
2. Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında
bağlantının mevcut olması, şarttır.
Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme,
talep üzerine yahut resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa
dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. Herhâlde, karşı davaya
karşı, dava açılamaz (HMK m. 132, II-III).
Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe
verilmek suretiyle açılır. Süresinden sonra karşı dava açılması hâlinde, mahkeme
davaların ayrılmasına karar verir (HMK m. 133).
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TARAFLARIN İKİNCİ DİLEKÇELERİ

Yazılı yargılama usûlünde, tarafların iddia ve savunmaya ilişkin talepleri ile bu
taleplerinin dayanağı olan vakıaların davanın başında tam olarak ortaya konulabilmesini sağlamak amacıyla, her iki tarafa da ikinci bir dilekçe verme imkânı
tanınmıştır. Bu sayede, davacı, davalının cevap dilekçesinde ileri sürdüğü savunma sebepleri ile sahip olduğu belgeleri öğrendikten sonra kendi durumunu değerlendirerek vereceği cevaba cevap dilekçesinde iddiasını revize edebilecek yahut
davalının ileri sürdüğü savunma sebeplerine (örneğin zamanaşımı) karşı ileri sürebileceği itirazlarını dile getirebilecektir. Keza, davalı taraf da, ikinci cevap dilekçesiyle, (ilk) cevap dilekçesinde ileri sürmeyi ihmal ettiği veya gerekli bulmadığı
savunma sebeplerini tamamlayabilecek yahut kendisinin cevaplarına karşı davacının getirdiği itirazların doğru olmadığına ilişkin açıklamalarını sunabilecektir.
Böylelikle taraflar, birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri bütün iddia ve savunma
sebepleri ile birbirlerinin ellerindeki delillerden karşılıklı olarak haberdar olacak
ve ön inceleme duruşmasına tam bir hazırlıkla çıkabileceklerdir. Bu doğrultuda,
davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba
cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki
hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir. Davacının cevaba cevap, davalının da
ikinci cevap dilekçesi hakkında, dava ve cevap dilekçelerine ilişkin hükümler, niteliğine aykırı düşmediği sürece kıyasen uygulanır (HMK m. 136).
Davalının süresi içinde cevap dilekçesi vermemesinin sonuçlarını maddî hukuka ve usûl
hukukuna ilişkin savunmalar bakımından, çeşitli ihtimallere göre değerlendiriniz?

4

İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE
DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI
Yasağın Kapsamı

Medenî usûl hukukumuz, yargılamanın düzen içinde sürdürülmesi, gereksiz zaman, emek ve para kaybına yer verilmemesi amacıyla, tarafların iddia ve savunmaları ile bunların dayanağı olan vakıaların belli bir yargılama kesitine kadar ileri
sürülmesini aramaktadır. Aynı zamanda teksif ilkesinin de bir gereği olan durum,
hem davacı hem de davalı bakımından söz konusudur.
Tarafların iddia ve savunmaları ile bunların dayanağı olan vakıaların belli bir
yargılama kesitine kadar mahkemeye sunulmasını sağlamaya yönelik olarak Hukuk Muhakemeleri Kanununun öngördüğü kurum, iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağıdır (HMK m. 141).
Tarafların davada ileri sürdükleri iddia ve savunmaları belli taleplere (sonuçlara) ilişkindir ve bu taleplerin dayanağı olan soyut hukuk kuralları (hukukî sebep),
söz konusu sonucu belli koşullara bağlamıştır. İşte, hakkında mahkemece karar
verilecek olan somut talepler ile bu taleplerin dayanağını teşkil eden vakıaların
nelerden ibaret bulunduğunu hususunda, hem mahkemenin hem karşılıklı olarak
davanın taraflarının, davanın başında bilgilendirilmesi istenmiştir. Bu, davanın
düzen içinde sürdürülmesi, taraflarca ve mahkemece yapılan usûl işlemlerinin
daha sonra beyhude yapılmış durumuna düşürülmemesi için çok önemlidir.
Buna göre, davacı, talebini ve bunun dayanağı olan vakıaları, dava dilekçesiyle
mahkemeye iletebilir. Bu dilekçede ileri sürmediği talep ve vakıaları ise, cevaba
cevap dilekçesinde mahkemeye serbestçe sunabilir. Bu çerçevede, talep sonucunu
arttırabilir (iddiasını genişletebilir), değiştirebilir; keza, talebini dayandırdığı vakı-

Teksif İlkesi: Bu ilkeye göre
taraflar iddia ve savunmalarını
belirli bir usûl kesiti çinde
ileri sürmek zorundadırlar.
Bu usûl kesitinden sonra ileri
sürülen iddia ve savunmalar,
kural olarak, mahkemece
kabul edilmez. Teksif ilkesi
davanın yoğunlaştırılmasını
sağlayarak, usûl ekonomisine
(davaların makul süre
içinde ve en az masrafla
çözülmesine) katkıda bulunur.
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aları değiştirebilir ve bunlara ilaveler yapabilir (iddiasını genişletebilir ve değiştirebilir). Aynı şekilde davalı da, savunmasını dayandırdığı vakıaları cevap dilekçesinde ileri sürebildiği gibi, bunları, vereceği ikinci cevap dilekçesinde, değiştirebilir
(savunmasını değiştirebilir) yahut bunlara ilave başka savunma sebepleri ileri sürebilir (savunmasını genişletebilir).
Ancak, ikinci dilekçeler (davacı bakımından cevaba cevap, davalı bakımından
ise ikinci cevap) verildikten sonra, artık taraflar taleplerini ve bunların dayanağı olan
vakıaları, kural olarak değiştiremez ve arttıramazlar. Bu yasağa, iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı adı verilmektedir (HMK m. 141).
Davacı açısından değerlendirildiğinde iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı olarak nitelendirilen bu yasağın kapsamına, dava dilekçesinin unsurlarından:
• HMK m. 119, I, ğ’de yer alan “talep sonucu” ile,
• HMK m. 119, I, e’de yer alan “davacının iddiasının dayanağı olan bütün
vakıalar”
girer. Buna göre, davacının söz konusu bu kapsamı değiştirmesi yahut arttırması, cevaba cevap layihasından sonra, kural olarak yasaktır.
Buna karşılık, davalı açısından değerlendirildiğinde, savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı olarak nitelendirilen bu yasağın kapsamına, davalının
savunma sebebi olarak ileri sürebileceği vakıalardan sadece def ’iler girer. Esas itibariyle davalının savunma sebepleri iki kategoride mütalaa edilir. Usûle ilişkin
savunma sebeplerinden ilk itirazlar ve dava şartlarının ileri sürülmesi tamamen
farklı düzenlemelere tâbidir. Esasa ilişkin savunma sebeplerinden “itirazlar” ise,
usûlüne uygun olarak dava dosyasına girmiş bulunmaları ve böylece dava dosyasından anlaşılmaları hâlinde, hâkim tarafından resen gözetilirler. O halde, geriye
sadece “def ’iler” kalmaktadır ki, bunlar, dava dosyasından anlaşılsa dahi, hâkim
tarafından resen dikkate alınmazlar.
Dava şartları ve ilk itirazlar gibi, deliller de hiçbir dava türünde ve yargılama
usûlünde, iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı kapsaTasarruf İlkesi: Bu ilke,
mında değildir. Zira, delillerin ileri sürülme süresi ile bu süreye riayet edilmememedenî yargılama hukukunda,
sinin yaptırımı ayrıca düzenlenmiştir.
bir mahkemenin davaya
ancak taraflardan birinin
Öte yandan, iddianın veya savunmanın dayandığı sebeplerin azaltılması ve datalebi üzerine bakabileceğini,
raltılması,
tasarruf ilkesi (HMK m. 24, III) ve taleple bağlılık ilkesi (HMK m. 26, I)
tarafların dava açmak,
davayı takip etmek ve sona
çerçevesinde, kural olarak, her zaman mümkün olup, bu durum yasak kapsamına
erdirmek bakımından serbest girmez. Dolayısıyla, davacı iddiasını, davalı ise savunmasını dayandırdığı vakıaları
oldukları anlamına gelir.
her zaman azaltabilir ve daraltabilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus,
Bu ilke gereğince, kanunda
açıkça belirtilmedikçe,
davacının, iddiasının (talebinin) bizatihi kendisini (talep sonucunu) daraltması bir
kimse kendi lehine olan bir
başka yasak kapsamına girer, ki o da davanın geri alınması yasağıdır (HMK m.
davayı açmaya ve hakkını
talep etmeye zorlanamaz.
123). Buna göre, davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası
Bu ilke kapsamında davacı
ile davasını geri alabilir. Buna karşılık, talep sonucunun azaltılması yahut daraltıltaraf davasını geri alabilir
veya davasından feragat
ması feragat anlamında yapılacaksa, davadan kısmen yahut tamamen feragat ediledebilir yahut talep sonucunu
mesi yargılamanın her aşamasında (hüküm kesinleşinceye kadar) mümkün olup,
daraltabilir.
ne karşı tarafın onayına ne de hâkimin iznine bağlıdır (HMK m. 307, m. 310).
Meriç, N. (2011). Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara.
İddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı sadece taraflarca hazırlama ilkesinin (HMK m. 25; m. 26) geçerli olduğu davalarda söz konusudur. Buna karşılık, kamu düzenini ilgilendirdiği için, kanun tarafından, resen
araştırma ilkesinin geçerli olması benimsenen davalarda hâkim taleple bağlı ol-
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madığı gibi, bütün iddia ve savunma sebeplerini de resen gözetebileceğinden, tarafların da bu yönlere dair yeni talep ve iddiaları yasak kapsamına girmez.
İddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının kapsamına giren ve
girmeyen hususları belirleyiniz.

5

Yasağın Başladığı An

İddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, ikinci dilekçelerin
verilmesiyle başlar (HMK m. 141, I, c. 1). Buna göre, davacı açısından cevaba
cevap, davalı açısından ise ikinci cevap dilekçesinin verilmesiyle birlikte yasak
başlar. Ancak, tarafların ikinci dilekçe vermelerinin mümkün olamadığı hallerde,
yasak daha önce başlayacaktır. Şöyle ki, davalının hiç cevap dilekçesi vermemesi durumunda, bunun kendisi açısından sonucu, davacının ileri sürdüğü hakkı
inkâr etmiş sayılmasıdır (HMK m. 128). Eğer davacı bu inkâr (sayılma) sadedinde, bunu cevap olarak kabul edip, cevap süresinin sona ermesinden itibaren iki
hafta (HMK m. 136, I) dolduktan sonra cevaba cevap vermezse, kendisi (davacı) açısından dava dilekçesini vermiş olduğu anda, davalı açısından ise (kullanmadığı) cevap süresi dolduğu anda başlamış olacaktır. Buna karşılık, davacının,
verilmeyen cevap dilekçesinin inkâr sayılma sonucunu esas alarak cevaba cevap
vermesi durumunda, cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, bu defa ikinci cevap
dilekçesi verebilme ve bu yolla (esasa yönelik) bütün savunmalarını ileri sürebilme imkânını elde etmiş olur.
Herhâlde, taraflardan birisi ön inceleme duruşmasına mazeretsiz olarak gelmezse, layihalar teatisi aşamasındaki duruma bakılmaksızın, gelen tarafın iddiasını veya savunmasını genişletebilmesi yahut değiştirebilmesi mümkündür (HMK
m. 141, I, c. 2).
Üstündağ. S. (1967). İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul.

Yasağı Aşmanın Yolları

İddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı kamu düzenini
ilgilendiren bir konu değildir. Bu sebeple, kanun, bir taraftan yasağın hâkim tarafından resen gözetilmesini öngörmüş, diğer taraftan da yasağın aşılabilmesinin
yollarını düzenlemiştir. Söz konusu yollar iki tanedir. Bunlar, karşı tarafın açık
muvafakatı ve ıslahtır.

Karşı Tarafın Muvafakatı
Davanın taraflarından birinin iddiasını veya (duruma göre) savunmasını değiştirmesi yahut genişletmesi karşı tarafın muvafakatıyla her zaman mümkündür
(HMK m. 141, I, c. 1, II). Bu muvafakatın açık, kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Açık olma gerekliliği kanunda özellikle vurgulanmıştır. Dolayısıyla, genişletme
yahut değiştirme olarak nitelendirilebilecek bir davranışa karşı susma zımnî muvafakat olarak değerlendirilip yeterli bulunamaz. Kayıtsız ve şartsız olmak ise, usûl
işlemlerinin kural olarak tâbi bulundukları bir ilkedir. İddianın ve savunmanın
genişletilmesi durumuyla karşılaşan hâkimin, davayı aydınlatma (HMK m. 31)
ile davayı sevk ve idare (HMK m. 32) görevleri çerçevesinde, muvafakatı bulunup
bulunmadığını karşı tarafa sorması, aldığı cevaba göre davayı sürdürmesi gerekir.

Hâkimin Davayı Sevk
ve İdare Etmesi: Medenî
yargılama hukukunda, dava
hâkim tarafından sevk ve
idare edilir. Zira, yargılama
sadece tarafları ilgilendiren
bir süreç olmayıp, dava
açılmasıyla birlikte ortaya
çıkan usûl hukuku ilişkisinin
taraflarından biri, kamusal bir
organ olan mahkemedir. Bu
nedenle, hâkim, yargılama
düzeninin bozulmaması ve
sağlıklı şekilde yütürülebilmesi
için gerekli her tür tedbiri
alabilir. Duruşma günlerinin
belirlenmesi, taraflara belirli
işlemleri yapmaları için
süre verilmesi, yazışmaların
yürütülmesi gibi işlemler
bu yetkisinin kullanılmasına
örnektir.
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Davanın Islahı
İddianın veya savunmanın genişletilmesi yahut değiştirilmesi kapsamındaki bir
işlemin yapılmasına karşı tarafın açık muvafakatinin sağlanamadığı hallerde,
bunu yapabilmenin tek yolu ıslahtır. Islah, davada, taraflardan her birinin bütün
dava süresince sadece bir defa başvurabilecekleri bir imkândır (HMK m. 176) ve
ancak tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir (HMK m. 177, I).
Islah, bu yolla yapılmak istenen işlemin mahkemeye bildirilmesiyle olur. Bu
bildirimin duruşma esnasında sözlü veya yazılı olarak, duruşma dışı zamanlarda
ise yazılı olarak yapılması mümkündür. Karşı taraf duruşmada hazır değilse veya
ıslah talebi duruşma dışında yapılıyorsa, bu yazılı talep veya tutanak örneği, haber vermek amacıyla karşı tarafa bildirilir (HMK m. 177, II). Öte yandan, ıslahın
geçerli olması için, ıslah eden tarafın, ıslah sebebiyle geçersiz hâle gelen işlemler
için yapılan yargılama giderleri ile karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları karşılamak üzere hâkimin takdir edeceği teminatı, bir hafta içinde, mahkeme
veznesine yatırması gerekir. Aksi hâlde, ıslah yapılmamış sayılır (HMK m. 178, I).
Karşı tarafın zararının kesin olarak tespit edilmesinden sonra, mahkeme veznesine yatırılan miktar eksikse tamamlattırılır, fazlaysa iade edilir (HMK m. 178, II).
Islahın iki türü öngörülmüştür. Bunlardan biri davanın tamamen ıslahı, diğeri
ise davanın kısmen ıslahıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, hangi hallerde tamamen ıslahın, hangi hallerde ise kısmen ıslahın söz konusu olacağı düzenlemeksizin, sadece bu hallerde yapılacak olan işlemleri ve bunlara bağlanan sonuçları
düzenlemiştir.
Davacının iddiasını (talep sonucunu) veya bunu dayandırdığı vakıaların tamamını değiştirdiği hallerde davanın tamamen ıslahı, iddianın veya savunmanın
değiştirilmesi yahut genişletilmesi kapsamına giren diğer bütün hallerde ise davanın kısmen ıslahı söz konusu olur. Dolayısıyla, davanın tamamen ıslahını sadece
davacı taraf, kısmen ıslahı ise hem davacı hem de davalı yapabilir. Davalının yapacağı ıslah, her hâlükarda kısmî ıslahtır.
Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren davacı, bu bildirimden itibaren bir
hafta içinde, yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Aksi hâlde, ıslah hakkı
kullanılmış sayılır ve ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir (HMK m.
180). Buna karşılık, kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usûl işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa,
ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir (HMK m. 181).
Islahın geçerli olarak yapılması durumunda dava artık ıslah ölçüsünde değiştirilmiş olur. Bundan sonra, davaya, yeni yahut değiştirilmiş ve arttırılmış iddia ve savunmalar veyahut bunların dayanağını teşkil eden vakıalar dikkate alınarak devam
olunur. Dolayısıyla, değiştirilmeden önceki talep ve vakıalarla ilgili olarak yapılmış
bütün usûl işlemleri artık yapılmamış sayılır. Ancak, ikrar, tanık ifadeleri, bilirkişi
rapor ve beyanları, keşif ve isticvap tutanakları, yerine getirilmiş olan veya henüz
yerine getirilmemiş olmakla beraber, karşı tarafın yerine getireceğini ıslahtan önce
bildirmiş olması koşuluyla, yeminin teklifi, reddi veya iadesi ıslah ile geçersiz kılınamaz. Bununla birlikte, ıslahtan sonra yapılacak tahkikat sonucuna göre, bu işlemlerin göz önünde tutulması gerekmiyorsa, bunlar da yapılmamış sayılır HMK m. 179).
Islahın davayı uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek gibi kötüniyetli düşüncelerle yapıldığı deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ıslahı dikkate
almadan karar verir. Ayrıca hâkim, kötüniyetle ıslaha başvuranı, karşı tarafın bu
yüzden uğradığı bütün zararlarını ödemeye ve beşyüz Türk Lirasından beşbin
Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına mahkûm eder (HMK m. 182).
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Yılmaz, E. (2010). Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara.

ÖN İNCELEME

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, davanın başında, yargılama kesitlerinden
lâyihalar teatisi (dilekçelerin karşılıklı verilmesi veya bunlar için öngörülen sürelerin geçmesi) aşamasından sonra ve tahkikattan önce gelmek üzere, ön inceleme
adını verdiği yeni bir yargılama kesiti (aşaması) öngörmüştür. Öyle ki, bu aşama
tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan, tahkikata geçilemez ve tahkikat
için oturum günü verilemez (HMK m. 137, II). Ancak, lâyihalar aşamasında ortaya çıkan durum itibariyle dava şartları ve ilk itirazlar sebebiyle hâkimin dosyadan el çekmesini gerektiren bir karar vermesi gerekiyorsa (örneğin görevsizlik ve
yetkisizlik kararı gibi), hâkim bu kararı ön inceleme duruşması yapmadan önce
de (dosya üzerinden) verebilir. Eğer hâkim, ilgili kararı vermeden önce tarafları
ayrıca sözlü olarak da dinlemek isterse, bu ön inceleme duruşmasında yapabilir
(HMK m. 138).
Ön incelemenin mutlaka duruşmalı olarak yapılması gerekir. Buna göre, mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve dava şartları ile ilk itirazlar hakkındaki incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit
ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak davetiyede, duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,
duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca ihtar edilir (HMK m. 139).
Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve
savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit
eder. Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulhe veya arabuluculuğa başvurmaya teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa,
bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder. Ön inceleme
duruşmasının sonunda, tarafların sulh veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç
alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür. Ön
inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus
olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilir. Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla
gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların
verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir (HMK m. 140).
Ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra, yargılamanın en uzun aşaması
olan ve konusunu esas itibariyle tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları
vakıaların gerçek olup olmadığının bunlara ilişkin deliller üzerinden tespitinin
yapıldığı tahkikat aşamasına geçilecektir. Hâkimin bu aşama için yeni bir oturum
günü tespit ederek taraflara bildirmesi gerekir.
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Özet
1

Dilekçeler aşamasını ve tarafların dilekçelerinde
bulunması gereken kanuni unsurları açıklamak
Bir uyuşmazlık hakkında mahkemenin karar
verebilmesi için, hukukî korunma talebinde
bulunan tarafın dava dilekçesiyle mahkemede
dava açması gerekir. Dava dilekçesinin hangi
unsurları ihtiva etmesi gerektiği, HMK’nin 119.
maddesinin 1. fıkrasında ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Dilekçede yer alması gereken birçok
husus varsa da özellikle, Tarafların ad, soyadı
ve adreslerinin; davacının Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarasının; varsa kanuni temsilcilerin
ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adreslerinin;
açık bir şekilde talep sonucunun; davacının, varsa kanunî temsilcisinin veya vekilinin imzasının
yer alması gerekir. Bu unsurlardan birinin veya
birkaçının bulunmaması hâlinde, hâkim, davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin
süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır. Dilekçede ayrıca davacının iddialarının dayanağı olan
ve talep sonucunu haklı gösteren vakıalar (dava
sebepleri) de açık ve somutlaştırılarak belirtilmelidir. Zira hâkim bu vakıalar üzerinden inceleme yapacak ve bunlara göre karar verecektir.
Dilekçede ileri sürülen vakıaların hukukî niteliği, başka bir deyişle uygulanması gereken hukuk kuralları da belirtilmelidir. Ancak, hukukî
sebepler dilekçede belirtilmese dahi, hâkimin
hukuk kurallarını resen uygulaması ilkesi gereğince, mahkeme inceleme yapabilir.
Dava dilekçesinin unsurlarına ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar, cevap dilekçesinin
unsurları bakımından da kıyasen geçerlidir, ancak cevap dilekçesinin niteliğinden kaynaklanan
farklılıklar sözkonusu olabilir. Dava dilekçesi
kendisine tebliğ edilen davalı, davaya cevaplarını cevap dilekçesi ile mahkemeye bildirir. Davalı, cevap dilekçesinde usûle ve esasa dair bütün
itirazlarını bildirebilir. Usûle ilişkin itirazlar, ilk
itirazlar ve dava şartlarına aykırılık, esasa ilişkin
savunmalar ise maddî hukuk anlamında itirazlar ve def ’ilerdir. Cevap dilekçesini verme süresi,
dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren
iki haftadır. Ancak, şartları varsa, davalıya, bir
defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Davalı şartları varsa, cevap

dilekçesiyle ilk davanın davacısına, karşı dava
açabilir. Süresi içinde cevap dilekçesi verilmesine veya verilmemesine kanun bazı sonuçlar
bağlamıştır. Eğer davalı süresi içinde cevap dilekçesi vermezse, davacının dava dilekçesinde
ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş
sayılır. Buna karşılık cevap dilekçesini süresi
içinde verir, ancak ilk tirazlarını ileri sürmezse,
artık cevap süresi sona ermemiş olsa dahi, daha
sonra ilk itirazların ileri sürülmesi mümkün değildir. Hatta mahkemenin izni veya karşı tarafın
muvafakiyle dahi, ilk itirazları daha sonra ileri
sürülemez.
Yazılı yargılama usûlünde, tarafların iddia ve savunmaya ilişkin talepleri ile bunların dayanağı
olan vakıaların tam olarak ortaya konulabilmesini sağlamak amacıyla, her iki tarafa da ikinci
bir dilekçe verme imkânı tanınmıştır. Bu sayede
taraflar iddia ve sunmalarını revize edebilir veya
karşı tarafın cevaplarına karşı yeni itirazlar ve
savunmalar ileri sürebilir. Bu aşamada iddia ve
savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı uygulanmaz.

2

Dava açılması ve dava açılmasının maddî hukuka
ve usûl hukukuna ilişkin sonuçlarını açıklamak
Medenî usûl hukukunda yargılama, dava dilekçesi ile başlar. Harca tâbi davalarda, dava
açılırken, başvurma harcı ve (maktu harca tâbi
davalarda) karar ve ilâm harcının tamamı, nispî
harca tâbi davalarda ise bu harcın dörtte biri
peşin olarak alınır (Harçlar Kanunu m. 27, m.
28, I/a; karş. HMK m. 120, I). Alınması gereken
harçlar ödenmedikçe, müteakip işlemler yapılamaz, bu anlamda dava dilekçesi de alınamaz.
Bütün davalarda, tebligat giderlerinin davacı tarafından peşin olarak ödenmesi şarttır. Aksi takdirde, davacı talebinden vazgeçmiş sayılır. Davacı ayrıca, her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak
gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı,
mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Bu
husus dava şartı sayıldığından, mahkemece resen gözetilir ve şart yerine getirilmezse davanın
usûlden reddedilmesi gerekir.

6. Ünite - Davanın Açılması, Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme

Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte
açılmış sayılır. Dilekçenin kaydedildiği tarih
ile harçların yatırıldığı (ve duruma göre hâkim
tarafından havale yapıldığı) tarihin farklı olması halinde, bunlardan hangisinin esas alınacağı
belirlenmelidir. Yargıtay’ın bu konudaki içtihadı
birleştirme kararına göre, harca tâbi davalarda
harcın yatırıldığı tarih, harca tâbi olmayan davalarda ise hâkimin dilekçeyi havale ettiği tarih,
davanın açıldığı tarih olarak kabul edilir. Ancak,
harcın yatırıldığı tarihten veya havale tarihinden sonraki bir tarihte davacı dilekçeyi kaleme
vermişse ve kalem tarafından bu durum belgelendirilebiliyorsa, dava harcın ödendiği veya havalenin yapıldığı tarihte değil, dilekçenin kaleme
verildiği tarihte açılmış sayılır.
Dava açılması, maddî hukuk ve usûl hukuku
bakımından çeşitli sonuçlar doğrurur. Dava
açılmasının maddî hukuk bakımından doğurduğu sonuçlar, zamanaşımının kesilmesi ve hak
düşürücü sürelerin korunması, bazı şahısvarlığı
haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi, iyiniyetin ortadan kalkması ve davalının temerrüde
düşmesidir. Dava açılmasının usûl hukuku bakımından sonuçları ise, mahkemenin davayı inceleme zorunluluğu, derdestlik, dava şartlarını
davanın açıldığı tarihe göre belirlenmesi, ihtiyatî
tedbirin ve ihtiyatî haczin korunması, davayı
geri alma yasağı ve tarafta iradi değişiklik yasağı
olarak sıralanabilir.

3

İddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağını ve bu yasağın istisnalarını açıklamak
Tarafların iddia ve savunmaları ile bunların dayanağı olan vakıaların belli bir yargılama kesitine kadar mahkemeye sunulmasını sağlamaya
yönelik olarak HMK’nın öngördüğü kurum,
iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağıdır. Davacı açısından değerlendirildiğinde iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi
yasağı olarak nitelendirilen bu yasağın kapsamına, dava dilekçesinin unsurlarından, “talep
sonucu” ile “davacının iddiasının dayanağı olan
bütün vakıalar” girer. Buna karşılık, davalı açısından değerlendirildiğinde, savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının kapsamına,
def ’iler ve dava dosyasından anlaşılamayan itiraz sebepleri girer.
Dava şartları, ilk itirazlar ve deliller hiçbir dava
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türünde ve yargılama usûlünde, iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı kapsamında yer almaz. Öte yandan, iddianın
veya savunmanın dayandığı sebeplerin azaltılması ve daraltılması, tasarruf ve taleple bağlılık
ilkeleri çerçevesinde, kural olarak, her zaman
mümkündür. Ayrıca iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı sadece taraflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda
uygulanır, buna karşılık resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu hususlar yasak kapsamında
değildir.
İddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilesi yasağı, her bir taraf açısından ikinci dilekçelerinin (davacı açısından cevaba cevap dilekçesi;
davalı açısından ise ikinci cevap dilekçesi) verilmesinden itibaren başlar.
İddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağını aşmanın iki yolu vardır. Bunlardan biri karşı tarafın buna muvafakat etmesi,
ikincisi ise ıslah yoluna başvurmaktır.

4

Ön inceleme aşamasının işlevini ve özelliklerini
açıklamak
Layihalar teatisi aşamasından sonra davanın
ikinci temel aşamasıdır. Mahkeme ön incelemede, dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık
işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve
delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu
hususları tutanağa geçirir. Ön incelemede mutlaka bir kez duruşma yapılmalıdır. Ön inceleme
tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan
tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma
günü verilemez.
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Kendimizi Sınayalım
1. Dava dilekçesindeki, tarafların adı-soyadı, talep
sonucu, imza unsurlarından birinin eksik olması durumunda, mahkeme nasıl işlem yapmalı ve ne tür bir
karar vermelidir?
a. Davacıya bir haftalık kesin süre tanımalı, bu
süre içinde de eksiklik tamamlanmazsa davanın
açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
b. Dava şartı yokluğundan davayı usûlden reddetmelidir.
c. Davacıya iki haftalık kesin süre vermeli, bu süre
içinde eksiklik tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermelidir.
d. Davayı esastan reddetmelidir.
e. Davanın esası hakkında inceleme yaparak, dosyanın mevcut durumuna göre karar vermelidir.
2. Malvarlığı haklarına ilişkin bir davada, yargılama
devam ederken, dava konusunun değerinin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa
mahkeme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır?
a. Eksik harç tamamlanıncaya kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermelidir.
b. Dava şartı yokluğundan davayı reddetmelidir.
c. Davaya devam ederek esas hakkındaki kararını
vermeli, eksik harcı daha sonra davada haksız
çıkan taraftan tahsil etmelidir.
d. Davaya derhal ara vermeli ve harcın tamamlanması için davacıya bir haftalık kesin süre
vermelidir.
e. Mahkeme, yalnız o celse için yargılamaya devam etmeli, müteakip celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilâm harcı tamamlanmadıkça davaya devam etmemelidir.
3. Dava açılması zamanaşımı sürelerini nasıl etkiler?
a. Zamanaşımı süresi durur.
b. Zamanaşımı süresi işlemeye devam eder.
c. Zamanaşımı süresi kesilir.
d. Zamanaşımı süresi sona erer.
e. Zamanaşımı süresi bir yıl daha uzatılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının maddî
hukuka ilişkin sonuçlarından biri değildir?
a. Zamanaşımı süresinin kesilmesi
b. Derdestlik
c. İyiniyetin ortadan kalkması
d. Şahısvarlığı haklarının malvarlığı haklarına dönüşmesi
e. Davalının temerrüde düşmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının usûl hukukuna ilişkin sonuçlarından biri değildir?
a. İhtiyatî tedbirin korunması
b. Davadan feragat yasağı
c. Mahkemenin davayı inceleme zorunluluğu
d. Tarafın iradî olarak değiştirilmesi yasağı
e. Derdestlik
6. Aleyhine dava açılan davalı cevap dilekçesini hangi
süre içinde verebilir?
a. 1 hafta
b. 10 gün
c. 2 hafta
d. 15 gün
e. 1 ay
7. Davacı bakımından iddianın değiştirilmesi yasağı
hangi andan itibaren başlar?
a. Dava dilekçesinin mahkemeye verildiği andan
itibaren
b. Dava dilekçesinin davalıya tebliğ ediliği andan
itibaren
c. Davanın ilk duruşmasının yapıldığı andan itibaren
d. Davacının ikinci dilekçesini (cevaba cevap dilekçesi) verdiği andan itibaren
e. Davalının cevap dilekçesinin davacıya ulaştığın
andan itibaren
8. Aşağıdakilerden hangisi, dava dosyasının içeriğinden anlaşılsa bile, mahkemece resen dikkate alınamayan maddî hukuka ilişkin savunma sebepleridir?
a. İlk itirazlar
b. Dava şartlarına aykırılık
c. İtirazlar
d. Def ’iler
e. Ön sorunlar

6. Ünite - Davanın Açılması, Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9. İddianın veya savunmanın genişletilmesi yahut değiştirilmesi kapsamındaki bir işlemin yapılmasına karşı tarafın açık muvafakatinin sağlanamadığı taktirde
aşağıdaki yollardan hangisine başvurulmalıdır?
a. Islah
b. Eski hale getirme
c. Tavzih
d. Yargıalamanın iadesi
e. Davanın geri alınması
10. Ön inceleme aşaması bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ön inceleme aşaması tamamlanmadan tahkikat
aşamasına geçilemez.
b. Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında en erken
ön inceleme aşamasında karar verilebilir.
c. Ön inceleme aşamasında mutlaka bir kez duruşma yapılmalıdır.
d. Hâkim ön inceleme aşamasında tarafları sulhe
teşvik edebilir.
e. Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde,
anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar ön inceleme aşamasında tespit edilmelidir.

1. a
2. e

3. c

4. b

5. b

6. c

7. d

8. d

9. a
10. b

Yanıtınız yanlış ise “Dava Dilekçesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ve Davanın Açılma Zamanı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Davanın Açılmasının
Maddî Hukuk Bakımından Sonuçları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Davanın Açılmasının
Maddî Hukuk Bakımından Sonuçları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Davanın Açılmasının Usûl
Hukuku Bakımından Sonuçları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Cevap Dilekçesinin Verilmesi ve İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Islah” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Ön İncelee” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

116

Medenî Usûl Hukuku

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Dava sebebi, davacının iddialarının ve talep sonucunun dayanağını oluşturan vakıalardır. Medenî yargıda
geçerli olan taraflarca hazırlama ilkesi gereğince, davanın aydınlanması ve mahkemenin karar verebilmesi
için gerekli hayat olaylarının ve bunlara ilişkin delillerin mahkemeye taraflarca sunulması gerekir. Mahkeme, belirli istisnalar dışında, taraflarca ileri sürülmeyen vakıalara dayarak hüküm (karar) veremez. Ayrıca
dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra, tarafların iddia ve savunmaları değiştirme ve genişletme
yasağı devreye girer. Buna göre, taraflar dilekçelerinde
ileri sürmedikleri yeni bir vakıayı daha sonra mahkemede ileri sürmek isterlerse, ıslah yoluna başvurmadıkları veya karşı taraf muvafakat etmediği taktirde bu
yasakla karşılaşırlar. Tarafların vakıaları eksiksiz ve somut biçimde mahkemenin önüne getirmeleri, hâkimin
uyuşmazlık konusu hususlar hakkında davanın başında yeterince bilgi sahibi olmasını sağlayacağından,
hâkim davayı daha iyi yönetebilecek ve kısa sürede
sonuçlandırabilecektir. Sonuç olarak dava sebeplerinin
(vakıaların) dilekçede açık ve somut şekilde ortaya konulması hem tarafların hem de genel olarak yargı sisteminin menfaatinedir.
Sıra Sizde 2
Harçlar Kanunu gereğince, dava açılırken alınması gereken harçlar ödenmedikçe, müteakip işlemler yapılamaz, bu anlamda dava dilekçesi de alınamaz. Ayrıca,
yargılama sırasında dava konusunun (müddeabihin)
değerinin dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla
olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için yargılamaya devam edilerek, müteakip celseye kadar noksan değer
üzerinden harçlar tamamlanmadıkça yeni bir işlem
yapılamaz. Dava dilekçesinin davalıya tebliği için yapılması gerekli olan giderler, davacı tarafından peşin
olarak ödenmezse, davacı talebinden vazgeçmiş sayılır.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, dava açarken, davacı tarafından mahkeme veznesine yatırılması
gereken gider avansı ödenmezse, mahkemece tarafa
kesin süre verilir, noksanlığın bu süre içinde de giderilmemesi halinde, davanın usûlden reddine karar verilir.
Zira gider avansının yatırılmış olması bir dava şartıdır.

Sıra Sizde 3
Davanın geri alınması, davayı takipten vazgeçme ve
davadan feragat, davayı sona erdiren taraf işlemleridir. Ancak, bu yolların her birinde davanın sona erme
biçimi ve sonuçları birbirinden farklıdır. Davanın geri
alınabilmesi ancak, davalı tarafın açık muvafakatini
alarak mümkün olabilir. Zira, davanın geri alınmasında, esas haktan feragat edilmediğinden, bu hakka
ilişkin davanın ileride yeniden açılması mümkündür.
Buna karşılık, davadan feragat edilmesi halinde, dava
konusu hak aynı zamanda maddî hukuk açısından da
sona erdiğinden, bu hakkın bir daha dava yoluyla ileri
sürülebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, davadan
feragat edilebilmesi için davalı tarafın veya mahkemenin muvafakatine ihtiyaç yoktur. Davayı takipten
vazgeçme ise, davacı usûlüne uygun olarak çağırıldığı
halde duruşmaya gelmemişse, davalının davayı takip
etmemesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılması sonucunu doğrurur. Bu durumda, kanunda öngörülen
süre içinde davanın yenilenmesi talep edilmezse, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Davanın
geri alınması ve davayı takipten vazgeçme hallerinde,
zamanaşımı ve hak düşürücü süreler içierisinde yeniden dava açılması mümkündür. Ancak, davadan feragat maddî anlamda kesin hüküm sonucunu doğuracağından, tarafları, sebebi ve konusu aynı olan başka bir
dava açılamaz.
Sıra Sizde 4
Davalının süresi içinde cevap dilekçesi vermemesinin
sonucu, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılmasıdır. Bu durumda iki olasılık sözkonusudur. Eğer davacı taraf cevaba
cevap dilekçesi verirse, bu kez davalı ikinci cevap dilekçesinde, daha önce (ilk cevap dilekesinde) ileri sürmediği savunma sebeplerini (vakıaları) ileri sürebilir,
başka bir dyeişle savunmasını değiştrebilir veya genişletebilir. Buna karşılık davacı taraf cevaba cevap dilekçesi verme hakkını kullanmaz ise, artık davalının ikinci
cevap dilekçesi verme hakkı doğmayacağından, yeni
savunma sebepleri (vakıalar) ileri sürmesi, yani savunmasını değiştirmesi veya genişletmesi kural olarak
mümkün değildir (zira, ıslah ve karşı tarafın muvafakat etmesi istisnaları sözkonusu olabilir). Ancak davalı
inkâr kapsamında savunma yapabilir ve “inkâr etmiş
sayılma” sonucuna yönelik açıklamalarda bulunabilir.

6. Ünite - Davanın Açılması, Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme
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Yararlanılan Kaynaklar
Cevap dilekçesi vermemenin usûl hukuku bakımından sonucu ise, ilk itirazların (yetki itirazı, tahkim itirazı) daha sonra ileri sürülemeyecek olmasıdır. Zira,
ilk itirazların ileri sürülmesi için öngörülen süre hak
düşürücü niteliktedir. İlk itirazların, daha sonra, karşı
tarafın muvafakati veya mahkemenin izniyle dahi ileri
sürülmesi mümkün değildir.
Sıra Sizde 5
İddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi
yasağının kapsamına tarafların taleplerinin dayanağı
olan vakıalar ve talep sonuçları girer. Örneğin, davalının dilekçeler aşamasında belirtmediği def ’ileri veya
dava dosyasından anlaşılmayan itirazları daha sonra
ileri sürmesi yahut davacının dilekçesindeki talep sonucunu sonradan artırması veya değiştirmesi, iddia ve
savunmayı genişletme ve değiştirme yasağıyla karşılaşır. Buna karşılık deliller, hukukî sebepler, ilk itirazlar
ve dava şartları yasak kapsamında değildir. Taraflar
kural olarak her zaman yeni delillere dayanabilirler,
dilekçelerinde dayandıkları hukukî sebepleri değiştirebilirler veya dava şartlarında eksikliği davanın her
aşamasında ileri sürebilirler. İlk itirazlar ise, ancak kanunda öngörülen hak düşürücü süre içinde ileri sürülebilir, daha sonra mahkemenin izni veya karşı tarafın
muvafakati ile dahi ileri sürülmesi mümkün değildir.
Ayrıca, iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, sadece taraflarca hazırlama ilkesinin
geçerli olduğu davalarda uygulanabilir, resen araştırma
ilkesinin geçerli olduğu hallerde ise uygulanmaz.
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Amaçlarımız







Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tahkikatın özelliklerini ve yürütülme biçimini açıklayabilecek,
İspat hukukuna ilişkin temel kavramları açıklayabilecek ve ayırt edebilecek,
Delil kavramını, delil türlerini ve delillerin mahkemeye bildirilmesini açıklayabilecek,
Sözlü yargılama ve hüküm aşamalarını açıklayabilecek,
Davaya son veren taraf usûl işlemlerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip
olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Tahkikat
Duruşma
İspat yükü
İspat ölçüsü
Delil
Kesin deliller
Takdiri deliller
Delil sözleşmesi

•
•
•
•
•
•
•
•

Senetle ispat kuralı
Sözlü yargılama
Hüküm
Şekli anlamda kesin hüküm
Maddî anlamda kesin hüküm
Davadan feragat
Davayı kabul
Sulh

İçindekiler
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Tahkikat, İspat, Sözlü
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Tahkikatın Konusu

Karşılıklı olarak dilekçelerin verilmesi (lâyihalar teatisi) veya bunun için öngörülen sürelerin geçmesini müteakip gerçekleştirilen ön inceleme aşamasında tarafların sulh yapmaları mümkün olmamışsa, ileri sürülen iddia ve savunmalar
ile bunların dayanağını teşkil eden vakıalar tespit edilerek bir tutanağa geçirilir.
İşte, ilk derecedeki yargılamanın en uzun ve hâkimin daha aktif olduğu tahkikat
aşamasında, kural olarak, ön inceleme tutanağı ile tespit olunan, tarafların iddia
ve savunmalarını dayandırdıkları vakıaların gerçek olup olmadığının, bunlara
ilişkin deliller üzerinden, yargılama yapmaya ve hüküm vermeye elverişli ölçüde
tespit edilmesi sağlanmaya çalışılır.
Tarafların vermiş oldukları dilekçeleri ve ön inceleme duruşmasında sözlü olarak yaptıkları açıklamalarına dayanılarak tutulan ön inceleme tutanağı ile taraflarca
bu aşamaya kadar sunulmuş bulunan delillerden (çoğunlukla dilekçelere eklenen
belgelerden), uyuşmazlığın konusu ile bunun halli açısından önem taşıyıp taraflar
arasında çekişmeli bulunan vakıalar ortaya çıkmış olur. Mahkeme, ön inceleme
aşamasını tamamladıktan sonra, işte bu uyuşmazlık konusu hususlar ve çekişmeli
vakıalar hakkında inceleme yapmak için tarafları duruşmaya çağırır. Nitekim bu
husus, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147. maddesinde şöyle ifade edilmiştir:
“Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir. Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli
bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir.”
Şu halde, tahkikatın konusu, ön inceleme tutanağıyla belirlenmiş olan, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyıp taraflar arasında çekişmeli bulunan vakıaların, bunlara ilişkin deliller üzerinden, yargılama yapmaya ve hüküm vermeye
elverişli ölçüde tespit edilmesidir. Delillerin incelenmesi usulü, her bir delil için
özel olarak düzenlenmiştir. Tahkikat sırasında incelenen ilgili delil için öngörülmüş olan bu usûl uygulanır.

Tarafların Duruşmaya Gelmemesi

Tahkikatın tarafların hazır bulunması ve katılımıyla gerçekleşmesi kural olmakla
birlikte, bu, tarafların, tahkikat işlemlerinin yapıldığı oturumlara katılmalarının

Sulh: Görülmekte olan
bir davada, tarafların,
aralarındaki uyuşmazlığı
kısmen veya tamamen sona
erdirmek amacıyla, mahkeme
huzurunda yapmış oldukları
bir sözleşmedir.
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mecburî olduğu anlamına gelmez. Onların mahkemece usûlüne uygun olarak davet edilmeleri esas olup, davet edildikleri oturuma katılıp katılmamak kendi isteklerine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, tarafların duruşmaya gelmeleri bir yükümlülük
olmayıp bir yüktür. Bunun sonucu olarak, mazeretsiz olarak gelmemeleri halinde
zorla getirilmeleri söz konusu olmamakla birlikte, bu gelmeyişlerinin kendileri
aleyhine doğurduğu sonuçlara katlanmak durumunda kalırlar.
Çağırıldığı duruşmaya gelmemenin doğurduğu sonuçları şöylece sıralamak
mümkündür:
• Tarafların çağrıldığı duruşma eğer ön inceleme duruşmasıysa, bir taraf gelmiş ve diğer taraf mazeretsiz olarak gelmemişse, gelen taraf, esasında ikinci
dilekçelerin verilmesiyle başlamış olan iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağıyla karşılaşmaksızın, hâkimin iznine yahut karşı tarafın açık muvafakatine ihtiyaç duymaksızın, iddiasını veya savunmasını serbestçe genişletebilir ve değiştirebilir (HMK m. 141, I, c. 2).
• Mahkemece belirlenip taraflara usûlüne uygun olarak bildirilen oturum
günü ve saatinde yapılan duruşmaya bir taraf gelir, diğer taraf ise geçerli
bir özrü olmaksızın gelmezse, gelen tarafın talebiyle davaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir. Bu takdirde, duruşmaya gelmemiş olan taraf,
yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez (HMK m. 147, II; m. 150, II).
• Taraflardan her ikisi de usûlüne uygun şekilde davet edildikleri duruşmaya
mazeretsiz olarak gelmezlerse, mahkemece, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir (HMK m. 150, I, c. 1, 1. Alt.).
• Taraflardan her ikisi de duruşmaya gelir, ancak, davayı takip etmeyeceklerini bildirirlerse, mahkemece, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir
(HMK m. 150, I, c.1, 2. Alt.).
• Usûlüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir,
diğeri gelmezse, gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini bildirmesi halinde
dosya işlemden kaldırılır (HMK m. 150, II).
• Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken
hâllerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay
geçmekle dosya işlemden kaldırılır (HMK m. 150, III).
Yukarıdaki sonuçlardan “dosyanın işlemden kaldırılması” üzerinde ayrıca durmak gerekir. Çünkü, bu aslında geçici (süreye bağlı) bir sonuç olup, kanun tarafından öngörülen süre içinde gerekli işlemler yapılırsa ya davaya devam edilecek
ya da “davanın açılmamış sayılması” sonucu (kendiliğinden) doğacaktır. Buna
göre, dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir.
Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme
talebinde bulunulursa, yeniden harç alınır, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve
karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın
devamı sayılır (HMK m. 150, IV). İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay
içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve
mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır (HMK m. 150, V). İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi hâlde dava açılmamış
sayılır (HMK m. 150, VI). Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davadaki
talep dahi vaki olmamış sayılır (HMK m. 150, VII).
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Duruşmaların Herkese Açık Olması (Aleniyet)

Tahkikat işlemlerinin yapıldığı oturumlar (ve kararların bildirilmesi) sadece taraflara değil, aynı zamanda, dava konusu uyuşmazlıkla herhangi bir ilgilerinin
bulunması ve bunu ortaya koymaları gerekmeksizin, herkese açıktır (HMK m.
28). Kısaca aleniyet olarak da isimlendirilen bu ilke, aynı zamanda Anayasada
(AY m. 141, I, c. 1) ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde de (İHAS m. 6) düzenlenmiştir. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına
ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde,
taraflardan birinin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebilir (AY m.
141, I, c. 2; HMK m. 28, II). Tarafların gizlilik talebi ön sorunlar hakkındaki hükümler çerçevesinde gizli duruşmada incelenir ve karara bağlanır. Hâkim, bu kararının gerekçelerini, esas hakkındaki kararı ile birlikte açıklar (HMK m. 28, III).
Boşanma davalarında hâkim, yukarıdaki koşulların (genel ahlâk veya kamu
güvenliğinin kesin olarak gerekli kılması) gerçekleşmesini aramaksızın, taraflardan birinin istemi üzerine, duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir (TMK
m. 184, VI).

Tahkikatın Yürütülmesi ve Tutanak

Tahkikat aşaması oturumlarda (celselerde) yapılan duruşmalarla (kural olarak)
sözlü şekilde yürütülür. Mahkeme önünde yapılan tahkikat işlemleri için ayrılmış
zaman dilimine oturum (celse), oturum esnasında yapılan tahkikat işlemlerine ise
genel olarak duruşma denir.
Oturumlar kural olarak tarafların da katılımıyla, onların huzurunda gerçekleştirilir. Bu esnada, taraflar da, talepleri, vakıalar ve yapılan tahkikat işlemleriyle
ilgili olarak mahkemece dinlenir. Hukukî dinlenilme hakkının (HMK m. 27) da bir
gereği olan bu husus, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 144. maddesinde ayrıca
düzenlenmiştir. Buna göre, “tahkikat aşamasında mahkeme, her iki tarafı usûlüne
uygun olarak davet edip, davada ileri sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir. Mahkemenin, dinlenilmek üzere mahkemeye gelmeleri için iki tarafa vereceği süre iki
haftadan az olamaz. Bu süre, gerektiğinde, mahkemece resen veya iki taraftan birinin talebi üzerine uzatılabileceği gibi kısaltılabilir.” Her ne kadar, söz konusu bu
düzenlemelerin açık bir gereği olarak, taraflar dinlenmek üzere usûlüne uygun
şekilde duruşmaya çağrılmadan ve duruşma yapılmadan hüküm verilemez ise de,
kanunun açıkça gösterdiği hallerde, özellikle acele ve geçici nitelikteki bazı işlerde
duruşma yapılmadan da karar verilebilir. Örneğin, geçici hukukî koruma tedbirleri ve dava şartları hakkında, duruşma yapılmadan da karar verilebilir.
Mahkeme, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, aynı
anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usûl işlemleri yapabilmelerine izin verebilir. Tarafların rızası olmak
kaydıyla, mahkeme; tanığın, bilirkişinin, uzmanın veya bir tarafın dinlenilmesi
esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verebilir. Dinleme, ses ve görüntü
olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir (HMK m. 149).
Duruşmaya katılan taraf vekilleri; tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Taraflar ise hâkim aracılığıyla soru sorabilirler. Yöneltilen soruya itiraz
edildiğinde, sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine hâkim karar verir
(HMK m. 152, I).
Duruşma sırasında fotoğraf çekilemez ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı
yapılamaz. Ancak, dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın zorunlu
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kıldığı hâllerde, mahkemece çekim yapılabilir ve kayıt alınabilir. Bu şekilde yapılan çekim ve kayıtlar ile kişilik haklarını ilgilendiren konuları içeren dava dosyası
içindeki her türlü belge ve tutanak, mahkemenin ve ilgili kişilerin açık izni olmadıkça hiçbir yerde yayımlanamaz (HMK m. 153, I).
Duruşmanın düzenli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak hâkimin
yetkisi ve sorumluluğu altındadır. Hâkim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi,
bunu yapmaktan men eder ve gerekirse, avukatlar hariç, derhâl duruşma salonundan çıkarılmasını emreder. Avukat dışındaki bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda uygun olmayan bir söz söylemeye veya davranışta bulunmaya devam ederse derhâl yakalanır ve hakkında dört
güne kadar disiplin hapsi uygulanır. Mahkemenin düzenini bozan eylem veya
mahkeme huzurunda söylenen uygun olmayan söz veya davranış, ayrıca bir suç
oluşturuyor ise bu durum bir tutanak ile Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir ve
gerekiyorsa, avukatlar hariç, fiili işleyenin tutuklanmasına da karar verilir (HMK
m. 151). Öte yandan, davasını kendisi takip eden kimsenin duruşmada uygun
olmayan tutum ve davranışta bulunması ve hâkimin uyarısına rağmen buna uymaması hâlinde, hâkim, diğer tedbirlerin yanında, gerekli görülürse, kendisini bir
avukat (vekil) ile temsil ettirmesine de karar verebilir. Söz konusu tarafın kendisini bir avukat ile temsil ettirmemesi hâlinde, tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak
hükümlere göre işlem yapılır (HMK m. 79, II).
Duruşmada uygunsuz söz ve davranışlarda bulunmak suretiyle mahkemenin
düzenini bozan kişinin avukat (vekil) olması durumunda, o da, hâkim tarafından
uyarılır; vekil uyarıya uymaz ve fiil disiplin suçu veya adlî suç teşkil eder nitelikte görülürse, duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik bilgileri, adresleri
de yazılarak olay tutanağa geçirilir ve duruşma ertelenir. Vekil hakkında gerekli
yasal işlem yapılmak üzere mahkemece vekilin kayıtlı olduğu baroya ve gerekiyorsa Cumhuriyet başsavcılığına bildirimde bulunulur (HMK m. 79, I). Ancak, söz
konusu avukatın, davaya bakmakta olan mahkemenin hâkimince duruşma salonunun dışına çıkarılarak davaya devam edilmesi ve bu avukat hakkında disiplin
hapsi uygulanması söz konusu değildir.
Duruşmalarda sözlü olarak yapılan işlemler tutanakla tespit edilir. Öyle ki, ön
inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri, ancak tutanakla ispat olunabilir (HMK
m. 156). Tutanağın nasıl düzenleneceği ve muhtevası, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 154. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, hâkim, tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını, gerekirse özet olarak zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir. Taraflar veya diğer
ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir.
Aşağıdaki hususlar mutlak olarak tutanağa yazılır:
• Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat.
• Hâkim, zabıt kâtibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsilcileri, fer’î müdahil ve tercümanın ad ve soyadları.
• Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı.
• Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar, yeminin
edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule
ilişkin beyanlar ve sulh müzakereleri ile sonucu.
• Beyanda bulunana okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişi
beyanı.
• Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti.
• Tarafların sundukları belgelerin neler olduğu.
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• Tarafların soruşturmaya ilişkin istekleri ile diğer kanunların tutanağa yazılmasını emrettiği konular.
• Ara kararları ve hükmün sonucu.
• Karar veya hükmün açıklanma biçimi.
Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın
eki sayılır. Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda
alınırsa, bu durum bir tutanakla tespit olunur.
Tutanak, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından derhâl imzalanır. Tutanağa imza
atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır, bunun hangi parmağa ait
olduğu belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar, imza yerine mühür veya
özel işaret kullanabilirler (HMK m. 155).
Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge hâkim veya yazı
işleri müdürüne havale ettirildikten sonra, zabıt kâtibi tarafından dosyasına konulur. Dosyanın başka bir resmî mercie gönderilmesi gerektiğinde, hâkim resen
veya talep üzerine dosyada yer alan bir belgenin aslı yerine onaylı bir örneğinin
gönderilmesine karar verebilir (HMK m. 159).
Tutanakların tamamı veya bir kısmının örnekleri, talep hâlinde taraflara veya
fer’î müdahile verilir. Bu örneklere mahkemenin mührü basılır ve aslına uygun
olduğu yazı işleri müdürü tarafından imza olunarak onaylanır. Tutanağın eki niteliğinde bulunan ve gizlilik kararı kapsamında kalan belgelerin örneği ancak,
hâkimin izni ile verilebilir (HMK m. 158).
Zabıt kâtibi dosya içindeki her tür belgeyi gösteren, bir dizi listesi düzenlemek
zorundadır. Dosyaya ibraz edilen veya çıkarılan belgeler derhâl bu listeye kaydedilir (HMK m. 160). Zabıt kâtibinin gözetimi altında taraflar veya fer’î müdahil,
dava dosyasını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydı ve
hâkimin izniyle dosyayı inceleyebilir. Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenebilmesi hâkimin açık iznine bağlıdır (HMK m. 161).
Zabıt kâtibi yargılamadan evvel ve gerektiği hâllerde dava dosyasını incelenmek
için hâkime vermek ve zamanında eksiksiz almak ile görevlidir (HMK m. 162).
Mahkemeler, resmî çalışma gün ve saatlerinde görev yaparlar. Ancak, zorunluluk veya gecikmesinde zarar olan hâllerde, keşif, delillerin tespiti ve günlük duruşma listesinde yazılı işler gibi işlemlerin, resmî tatil günlerinde veya çalışma
saatlerinin dışında da yapılmasına karar verilebilir (HMK m. 148).

Ön Sorun ve Bekletici Sorun

Her ne kadar tahkikatın konusunu esas itibariyle uyuşmazlığın halli bakımından
önem taşıyıp taraflar arasında çekişmeli bulunan vakıaların gerçek olup olmadığının, bunlara ilişkin deliller üzerinden araştırılması olsa da, bazen, dava sırasında, asıl uyuşmazlık konusu hakkında karar verebilmek için öncelikle halledilmesi gereken sorunlarla karşılaşılır. Örneğin, sunulmuş olan bir belgenin sahte
olduğunun ileri sürülmesi, eski hale getirme talebi, ilk itirazlar, uygulanması söz
konusu olan bir kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğunun iddia edilmesi,
yahut davaya bakan hâkim hakkında bir ret sebebinin mevcut olduğunun bildirilmesi gibi. Bütün bu hallerde, öncelikle bu iddia (sorun) hakkında bir karar
verilmesi gerekir. İddianın bizzat davaya bakan mahkemece karara bağlanması
gereken haller (örneğin, taraflarca ileri sürülen gizlilik talebi) ön sorun, buna
karşılık iddianın bir başka mahkemece karara bağlanması gereken haller (örneğin, uygulanacak bir kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu iddiası) ise
bekletici sorun olarak adlandırılır.

İlk İtirazlar: Dava
şartları yanında, yine usûl
hukukuna ilişkin olan fakat
hâkim tarafından resen
gözetilemeyen, ancak davalı
tarafından açıkça ve usûlüne
uygun olarak ileri sürülürse
mahkemece dikkate alınabilen
şartlardır.
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Tefhim: Mahkeme tarafından
verilen kararın, duruşmada
hazır bulunan tarafa veya
taraflara hâkim tarafından
sözle bildirilmesidir.

Eğer somut ön sorunun nasıl incelenip karara bağlanacağı onun düzenlendiği
yerde ayrıca ve açıkça belirtilmişse (örneğin, hâkimin reddi hakkında HMK m.
38 vd.), söz konusu düzenlemelere tâbi olur. Buna karşılık, bir ön sorun hakkında,
onun incelenmesi ve karara bağlanması açısından ayrı bir usûl öngörülmemişse (örneğin, hakem kurulunun yetki itirazı hakkında inceleme yapması ve karar
vermesi, HMK m. 422, V), Hukuk Muhakemeleri Kanununun 164. maddesine
göre inceleme yapılarak gerekli karar verilir. Buna göre, hâkim, taraflardan birinin
ileri sürdüğü ön sorunu incelemeye değer bulursa, belirleyeceği süre içinde, varsa
delilleriyle birlikte cevabını bildirmesi için diğer tarafa tefhim veya tebliğ eder.
Ön sorun hakkında iki taraf arasında uyuşmazlık varsa, hâkim gerekirse tarafları
davet edip dinledikten sonra kararını verir. Hâkim, ön sorun hakkındaki kararını
taraflara tefhim veya tebliğ eder.
Buna karşılık, davada bir bekletici sorun varsa, diğer bir ifadeyle, davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen
bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir. Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka
bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre
içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir
(HMK m. 165).

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

İlk derece mahkemelerinde görülmekte olan birden fazla dava arasında bağlantı
bulunabilir. Böyle bir durumda, bu davaların birleştirilerek bir arada görülmesi
bir taraftan daha az emek, zaman ve para sarf edilerek birden fazla davanın halledilmesi imkânını sağlar, diğer taraftan ise, benzer davalarda çelişkili kararların
ortaya çıkmasına engel olur. Bundan dolayıdır ki, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 166 ilâ 168. maddeleri arasında bu konuyu düzenlemiştir. Buna göre, aynı
yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış
davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden, ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir.
Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer
mahkemeyi bağlar.
Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı
mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü
ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, bununla
bağlıdır. Birleştirme kararı, derhâl ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir.
Davalar arasında bağlantı olduğunun kabul edilebilmesi için aşağıdaki iki koşuldan birisinin gerçekleşmesi gerekir:
• Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması,
• Davalardan biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte
bulunması.
İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da birleştirilmesine karar verilebilir. Bu hâlde istinaf incelemesi, birleştirilen davalarda uyuşmazlığı doğuran asıl hukukî ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi
dairesinde yapılır.
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Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte
açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme,
ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya devam eder.
Aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde
görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme ve ayırma hususundaki ilk
derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte gidilebilir. Şu kadar
ki, bu husus tek başına, bölge adliye mahkemesinde hükmün kaldırılarak esastan
incelenmesi; Yargıtay’da ise bozma sebebi teşkil etmez.
Sözleşmeye dayalı alacak davasında tarafların dilekçelerini alan mahkeme ön inceleme
duruşmasında, taraflar arasında çekişmeli olan vakıaları tespit edip, delillerini bildirmeleri için taraflara kesin süre vererek bir sonraki duruşmanın tarihini ön inceleme
duruşmasına katılan davalıya tefhim etmiş, davacıya ise duruşma tarihini gösteren
bir davetiye gönderilmiştir. Duruşma davetiyesine gideceği il ve ilçe yazılmadığı için,
duruşma davetiyesi adres yetersizliği sebebiyle dosyasına iade edilmiştir. Bir sonraki
duruşmaya da sadece davalı gelmiş, ancak davacı yine katılmamıştır. Bunun üzerine
mahkeme, davalıya sormadan aynı gün dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermiştir. Sizce mahkemenin işlemi doğru mudur? Doğru değilse yanlışlarını belirleyiniz.

İSPAT HUKUKU
Genel Olarak

İspat, bir önermenin doğruluğu hakkında kanaat oluşturulabilmesi için bir nedenselliğin ortaya konulmasıdır. Delil ise, çok genel anlamda, ispat için başvurulan araçtır.
Hukukî anlamda ispat, bir iddianın veya vakıanın doğruluğu konusunda davaya bakan hâkimi ikna etmeye yönelik bir faaliyettir.
İspat, bir hak olarak hukukî dinlenilme hakkının (HMK m. 27, II/b) bir parçasıdır. Ancak, kanun koyucu, hukukî dinlenilme hakkına ilişkin genel düzenlemeyle
yetinmemiş, ispat hakkını ayrıca düzenlemiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 189. maddesinin birinci fıkrasına göre; “taraflar, kanunda belirtilen süre ve
usûle uygun olarak ispat hakkına sahiptir.”
İspat ve deliller konusu, bir hukuk davasının esas itibariyle tahkikat aşamasına
ilişkindir. Ancak, bu konu, dilekçeler ve sözlü yargılama aşamalarında da değerlendirilmesi gereken bir konudur. Öte yandan ispat ve deliller konusu, esas itibariyle ilk derece ve istinaf yargılamasına ilişkin olmakla birlikte, temyiz incelemesi
sırasında Yargıtay’da da, söz konusu mahkemelerin ispat hukukuna ilişkin kanun
hükümlerini yanlış uyguladığı veya incelediği tespit edilirse, bu mahkemelerin
kararı bozulabilir. Bu yönüyle ispat ve deliller konusu, temyiz aşaması bakımından da önem taşıyan bir konudur.
İspat ve delillere ilişkin hükümler esas itibariyle Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. İspat yükünü düzenleyen ve genel kural niteliğindeki
hükme ise hem Medenî Kanunun 6. maddesinde hem de Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 190. maddesinde yer verilmiştir. Öte yandan, ispat ve delillere ilişkin
hükümler, özellikle belli somut vakıalar çerçevesinde olmak üzere, bir çok kanunda özel olarak yer almaktadır. Örneğin, Türk Medenî Kanununda ispata ilişkin
çok sayıda özel düzenleme mevcuttur.
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İspat açısından temel soru, kimin, neyi nasıl ispat edeceğidir. “Kim” sorusunun
cevabı ispat yüküne ilişkin kurallarla bulunur. “Neyi” sorusunun cevabı ise, davanın unsurlarından birisi olan maddî vakıalardır. Zira, hukuk kurallarının ispatı
gerekmez. Hâkim, uygulanması gereken hukuk kurallarını bilmek ve resen uygulamak zorundadır. “Nasıl” sorusunun cevabı ispatın hukukî çerçevesini belirler.
Usûl hukukumuzda hangi vakıaların nasıl ispat edileceğine ilişkin bazı sınırlamalar vardır. Kural olarak deliller davanın taraflarınca gösterilir; hâkim, resen delil
araştırması yapamaz. Ancak, bazı istisnaî hallerde, hâkim, resen de delil araştırabilir. Özellikle keşif ve bilirkişi delillerine hâkim bütün yargılama usullerinde ve
davanın konusunun kamu düzenini ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın
resen müracaat edebilir. Öte yandan, bir vakıanın ispatında kanunî bir sınırlama
bulunup bulunmadığı konusu da “nasıl” sorusunun cevapları arasındadır. Örneğin, belli bir miktarın üzerindeki hukukî işlemlerin kesin delillerle ispat edilmesi
gereği bunun tipik bir örneğidir.

İspat Yükü

İspat yükü, esas itibariyle uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyıp taraflar
arasında çekişmeli bulunan vakıaların kim tarafından ispatlanacağının belirlenmesini düzenleyen müessesedir. Ancak, davada taraflar, genellikle ispat yükünün
kimde olduğuna bakmaksızın, ileri sürdükleri vakıaların ispatı için delil gösterirler. Bir vakıanın ispatı amacıyla gösterilen delilin incelenebilmesi ve sonuçta
o vakıanın ispatlanmış kabul edilebilmesi için, delilin mutlaka ispat yükü düşen
tarafça gösterilmiş olması gerekmez. İspat yükünün kimde olduğunun önemi,
uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyıp, taraflar arasında çekişmeli bulunan
bir vakıanın ispatsız kalması durumunda ortaya çıkar. Böyle bir durumda, ispat
yükünün kime ait olduğu tespit edilir ve ilgili vakıanın ispatsız kalmasının sonucuna o taraf katlanır. Bir vakıanın ispatsız kalmasının sonucu, o vakıanın yok kabul edilmesidir. Bunun anlamı, ilgili tarafın mutlaka davayı kaybetmesi değildir.
Olayların çoğunda böyle olsa da, bunun genel kural olduğu söylenemez. O vakıa
yok sayıldığında nasıl bir karar verilmek gerekecekse davada öyle karar verilecektir. Duruma göre, ispatsız kalan vakıaya rağmen, ispat yükünü taşıyan tarafın davayı kazanması mümkün olabilir. Örneğin, terditli olarak zamanaşımı veya karşı
alacakla takas beyanında bulunarak ödeme vakıasını ileri süren borçlu, ödemeyi
ispatlayamamasına rağmen, zamanaşımı veya karşı alacağının takası sayesinde
davayı kazanır. Ancak, ispat yükünü yerine getirememiş olmasının, mutlaka davanın kaybı olmasa da, her hâlükarda kendisi aleyhine bir sonuç doğurduğu söylenebilir. Bütün bu değerlendirmelerden de açıkça anlaşılacağı üzere, ispat bir yük
(külfet) olup, asla yükümlülük (mükellefiyet/borç) değildir. Dolayısıyla yerine getirilmemesi, bunun kendisine ait olduğu taraf aleyhine sonuç doğurur; ancak, söz
konusu tarafın ispat için zorlanması söz konusu değildir.
Türk Medenî Kanununun 6. maddesi göre, “kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla
yükümlüdür.” Bu düzenlemedeki “yükümlüdür” kelimesi, ispatın bir “yük” olması
karşısında isabetli değildir. Bu sebeple, ispat yükünü ayrıca düzenlemiş olan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 190. maddesinin 1. fıkrasındaki düzenleme daha
isabetlidir. Sözü edilen bu düzenleme ise şöyledir: “İspat yükü, kanunda özel bir
düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan kendi
lehine hak çıkaran tarafa aittir.”
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Buna göre, örneğin, bir haksız fiile dayanarak belli bir miktar tazminat istenmesi durumunda, haksız fiilin gerçekleştiğini, bu fiilin hukuka aykırı olduğunu,
bundan bir zarar doğduğunu ve zararın miktarını, işleyen kişinin veya bundan
sorumlu olanın davanın karşı tarafı olduğunu, fiil ile zarar arasında nedensellik
ilişkisi bulunduğunu ispat yükü davacı tarafa düşer. Çünkü onun tazminat talebinin karşılanabilmesi, bütün bu vakıaların doğru (gerçekleşmiş) olmasına bağlıdır. Buna karşılık, söz konusu haksız fiil nedeniyle doğan tazminat alacağının
dava açılmadan önce borçlu (davalı) tarafından davacıya ödendiği ve bu sebeple
davanın reddi isteniyorsa, bu vakıadan çıkan sonuç (davanın reddi) kendi lehine
olacağından, bunu ispat yükü davalıya aittir.
Bazı hallerde kanun, ispat yüküne ait genel kuraldan ayrılarak, ispat yükünün
hangi tarafta olduğunu özel olarak düzenler. Bunun sebebi çoğunlukla somut
durumdaki ispat zorluğu yahut hakkaniyettir. Örneğin, borçlar hukukunda, bir
sözleşmeden kaynaklanan borcunu ifa ettiğini ispat yükü borçluya düşer. Keza,
sözleşmeden kaynaklanan bir borcunu ifa etmeyen borçlunun, bundan doğan zararı ödemekten kurtulabilmesi için, kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini
(yüklenemeyeceğini) ispat yükü, yine kendisine aittir.

İspatın Konusu

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 187. maddesi ispatın konusunu düzenlemektedir. Buna göre, “ispatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların
ispatı için delil gösterilir. Herkesçe bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz.”
Buna karşılık, hukuk kuralları ispatın konusunu oluşturmaz. Çünkü hâkim,
Türk hukukunu resen uygular (HMK m. 33). Keza, hâkim Türk kanunlar ihtilafı
kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku resen uygular. Hâkim,
yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir
(MÖHUK m. 2, I).

İspatın Gerekmediği Haller

Uyuşmazlığın halli bakımından önem taşımalarına rağmen bir kısım vakıaların
ispatı gerekli değildir. Bu sonucu doğuran en önemli durum, vakıanın taraflar
arasında çekişmeli olmamasıdır. Diğer bir ifadeyle, eğer vakıa taraflar arasında çekişmeli değilse ispatı da gerekmez. Bunun yanında, çekişmeli sayılmadıklarından,
herkesçe bilinen vakıaların da ispatı gerekmez. Ancak, herkesçe bilinen vakıanın
doğru olmadığı ispatlanabilir (HMK m. 191).
Keza, kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan
vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı
taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir (HMK m. 190, II).
Bu düzenlemelerde geçen herkesçe bilinen vakıa, ikrar ve karine kavramlarının
ne olduğu üzerinde durmak gerekir.
1. Herkesçe bilinen vakıa, mutlaka herkesin bildiği vakıa demek değildir.
Bilakis, özel bir ilgi, yetenek, uzmanlık veya araştırma gerekmeksizin,
herkesin o vakıayı bilebilecek durumda olması kâfidir. Örneğin, belli bir
tarihte hangi siyasi partinin başında kimin bulunduğu, başbakanın yahut
cumhurbaşkanının kim olduğu, belli bir tarihin haftanın hangi gününe
denk geldiği gibi.
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2. İkrar, bir vakıanın doğru olduğunun, bu vakıanın aleyhine olduğu taraf
yahut onun vekilince mahkemeye bildirilmesidir. Bu bildirim duruşma esnasında sözlü olarak veya mahkemeye sunulan imzalı bir belge (dilekçe)
ile yapılabilir. İkrarın duruşma esnasında sözlü olarak yapılması halinde
bunun tutanağa geçirilmesi ve tutanağın ilgili kısmının ikrarda buluna tarafından imzalanması gerekir (HMK m.154, III/ç).
İkrarın açık olması gerekir. Bir vakıanın doğruluğunun iddia edilmesi karşısındaki susma ikrar sayılmaz; diğer bir ifadeyle, zımnî ikrar medenî usûl
hukuku anlamında geçerli (yeterli) bir ikrar değildir. Buna karşılık, kanun
eğer belli bir durumdaki susmaya (hareketsiz kalmaya) ikrar sonucunu açıkça bağlamışsa, bu durumda zımnî ikrar geçerli (yeterli) olur. Örneğin, bir
taraf, isticvap için çağrıldığı duruşmaya özürsüz olarak gelmediği veya gelip
de soruları cevapsız bıraktığı takdirde, mahkemece sorulan vakıaları ikrar
etmiş sayılır (HMK m. 171, II). Keza, sahtelik incelemesinde de, isticvap için
mahkemeye davet edilen taraf, belirtilen günde hazır bulunmadığı takdirde,
inkâr etmiş olduğu belgedeki yazı veya imzayı ikrar etmiş sayılır (HMK m.
211, I/b). Aynı şekilde, yemin için davet edilen kimse, tayin edilen gün ve
saatte mahkemede geçerli bir özrü olmaksızın bizzat hazır bulunmaz yahut
hazır bulunup da yemini iade etmez ya da yemini eda etmekten kaçınırsa
yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılır (HMK m. 229, I).
İkrar kural olarak bağlayıcıdır. Zımnî ikrardan (ikrar edilmiş sayılmaktan)
dönmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Buna karşılık, açık ikrardan, bunun ancak maddî bir hatadan kaynaklandığı iddia ve ispat edilerek dönülebilir (HMK m. 188, II). Bu anlamda maddî hata, iddia edilen vakıa ile
gerçeğin birbirine uymamasıdır. Buna karşılık, sulh görüşmeleri sırasında
yapılan ikrar tarafları bağlamaz (HMK m. 188, III).
3. Karine, genel olarak, bilinen bir olaydan bilinmeyen başka bir olayın veya
hukuksal durumun varlığı yahut yokluğu hakkında sonuç çıkarılmasıdır.
Karineler, fiilî karineler ve kanunî karineler olarak ikiye ayrılır. Fiilî karineler, bilinen bir vakıadan hareket edilip, genel hayat tecrübelerine dayanılarak, bilinmeyen bir vakıa hakkında hâkim tarafından sonuç çıkarılmasıdır.
Örneğin, genel hayat tecrübelerine göre, bir senet, alacaklının elinde bulunur; borçlu borcunu ödeyince senedi alacaklıdan geri alır. Buna göre, senedin borçlunun elinde bulunması borcun ödenmiş olduğunu (karineten)
gösterir. Karinenin bu türü kanun tarafından açıkça düzenlenmemiş olup,
yargısal ve bilimsel içtihatlarla geliştirilmiştir. Buna karşılık kanunî karineler, belli bir vakıadan bilinmeyen bir vakıa hakkında sonuç çıkarılmasının bizzat kanun hükmü ile yapılmış olması durumunda söz konusu olur.
Kanunî karineler de kesin olanlar ve kesin olmayanlar şeklinde iki kategoriye ayrılır. Kesin kanunî karinelerin aksi iddia ve ispat edilemez. Örneğin,
TMK m. 1020 gereğince, tapu siciline kayıtlı olan hususların bilinmediği
ileri sürülemez. Buna karşılık, kesin olmayan kanunî karinelerin aksi ispat
edilebilir. Örneğin, taşınır bir malın zilyedinin onun maliki olarak kabul
edilmesi (TMK m. 985) kural ise de, bunun aksinin ispatı mümkündür.
Karineye dayanan taraf için ilgili vakıa açısından artık ispatı gereken hiçbir
husus kalmadığı söylenemez. Bilakis, her şeyden önce, karineye dayanan tarafın
karine temelini ispatlaması gerekir. Örneğin, zilyetlikten mülkiyet sonucunun çıkarıldığı karine açısından zilyetlik durumunun (vakıasının) ispatı gerekir. Buna
karşılık, söz konusu tarafın ayrıca ‘mülkiyet’i de ispatı gerekmez; bilakis mülkiyet
açısından karine sonucu geçerli olacaktır.
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Öte yandan, karine sonucu bakımından da ispat yükü karşı tarafa geçmez.
Şöyle ki, zaten kesin kanunî karineye dayanılması durumunda, bunun aksinin iddia ve ispatı mümkün değildir. Buna karşılık, bir tarafın kesin olmayan kanunî
karine veya adî karineye dayanması durumunda, ispat yükü diğer tarafa geçmemekte, bilâkis, diğer taraf, bu karinelerin karine sonucunun aksini ispat edebilme
imkânına sahip olmaktadır.

İspat Ölçüsü

İspatın bir vakıanın doğruluğu konusunda davaya bakan hâkimi ikna etmeye
yönelik bir faaliyet olması karşısında, belli bir vakıanın ispatlanmış sayılabilmesi
için hâkimde oluşması gereken kanaatin derecesine, ispat ölçüsü adı verilir. Bu
çerçevede kullanılan iki ölçüt vardır. Bunlardan birincisi tam ispat; ikincisi ise,
yaklaşık ispattır.
Tam ispat, belli bir vakıanın doğruluğu hakkında hâkimde oluşturulması gereken kanaatin kesinlik yahut kesinlik sınırındaki muhtemel görme derecesinde
olmasıdır. Buna karşılık, oluşan kanaatin ağır basan ihtimal derecesinde olması
halinde ise yaklaşık ispattan söz edilir.
Medenî usûl hukukunda bir vakıanın ispatı söz konusu olduğunda, aranan ispat ölçüsü, kural olarak tam ispattır. Buna karşılık, bir konuda yaklaşık ispat ölçüsü ile yetinilebilmesi için, bunun bir kanun hükmüyle açıkça belirtilmiş olması
gerekir (ör. HMK m. 390, III).

İspat Türleri

İspatı, farklı ölçütler kullanarak değişik türlere ayırmak mümkündür. Bunlardan,
özellikle ispatın kim tarafından yapıldığı dikkate alınarak yapılan ayırım, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun da önem verdiği bir ayırımdır. Söz konusu ölçüt açısından değerlendirildiğinde ispat, asıl ispat, karşı ispat ve aksini ispat olarak üçe ayrılır.
Asıl ispat, somut bir vakıayı ileri sürüp bundan kendi lehine sonuçlar çıkaran tarafça (diğer bir ifadeyle, ispat yükü kendisine düşen tarafça) yerine getirilen
(veya getirilmesi gereken) ispattır.
Karşı ispat, ispat yükü kendisine düşen tarafın hasmının (karşı tarafının), ispat yükü kendisinde olan tarafın henüz kesin delille ispatlayamamakla birlikte
hâkimde bir ölçüde de olsa oluşturduğu kanaati sarsmak yahut henüz yapılmamış olan asıl ispatın yapılabilmesini mantıksal açıdan imkânsız kılacak nitelikteki
(başka) bir vakıayı ispatlamasıdır. Örneğin, haksız fiile dayanarak kendisine karşı
açılmış bulunan bir davada, henüz kendisinin o fiili işlediği ispatlanmamış olan
davalı, fiilin işlendiğinin iddia edildiği tarihte başka bir yerde olduğunu ispatlayarak, davacının o haksız fiilin davalı tarafça işlendiğini ispatlayabilmesini imkânsız
kılabilir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 191. maddesi gereğince; diğer taraf,
ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil sunabilir.
Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış sayılmaz.
Aksini ispat ise, ispatın konusunu oluşturan bir vakıanın âdi yahut kesin olmayan bir kanunî karineye dayanılarak ispat edilmiş sayıldığı hallerde, o vakıanın
söz konusu karinenin öngördüğü karine sonucunun aksine gerçekleştiğinin (olduğunun) ispat yükü kendisine düşmeyen tarafça ispatlanmasıdır. Örneğin, Türk
Medenî Kanununun 7. maddesi gereğince içeriğinin doğru olduğu kabul edilen
bir resmî sicil yahut belgenin aslında gerçeği yansıtmadığının, bilâkis belgenin
içeriğinin doğru olmadığının ispatlanması aksini ispattır.
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Davacı (A) kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle Muğla Asliye Hukuk Mahkemesinde (B)’ye karşı manevi tazminat davası açmıştır. Davacı dilekçesinde, “davalının
kendisi hakkında şizofren hastasıdır şeklinde beyanda bulunduğunu, bu beyanının
yerel gazetelerde yayınlandığını kişilik haklarına yapılan bu saldırı nedeniyle manevi zararı oluştuğunu” ileri sürerek tazminat talep etmiştir. Davalı ise cevap dilekçesinde, “hiçbir gazeteye böyle bir röportaj vermediğini ve davacı için şizofren hastasıdır diye bir ifade kullanmadığını” ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.
Bu davada ispat yükü hangi taraftadır?
Başözen, A. (2010). Medenî Usûl Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara.

DELİLLER VE İNCELENMESİ
Genel Olarak

Bir vakıanın doğruluğu hakkında hâkimde kanaat uyandırmak için kullanılan araçlar delil olarak adlandırılır. Bir aracın ispat faaliyetinde kullanılabilmesi, diğer bir
ifadeyle delil niteliğini kazanabilmesi için, kendisinin ispatında kullanılacağı vakıa
hakkında bilgi taşımaya bilimsel açıdan elverişli olması gerekir. Dolayısıyla, hipnoz,
fal, rüya ve istiare gibi, akıl ve mantık ölçülerinin güvenilir bilgi taşıyıcısı (kaynağı)
olarak yeterli bulmadığı yollara, davada ispatı gereken vakıa hakkında bilgi kaynağı
olarak müracaat edilmesi söz konusu değildir. Genel olarak ifade etmek gerekirse,
delil, ispat faaliyetinde kullanılan, dava öncesinde ve mahkeme dışında gerçekleşmiş olan bir vakıayı temsile etmeye ve böylece onu mahkemeye yansıtmaya yahut
aktarmaya elverişliliği bilimsel açıdan kabul edilmiş her türlü bilgi taşıyıcısıdır.

Delil ve Emare Ayırımı
Tecrübe Kuralları: Somut
vakıaların, hukuk kuralının
koşul vakıalarına altlanması
sırasında zorunlu olarak
yararlanılan hayat tecrübeleri
ile çeşitli bilim ve sanat
kollarına, iş hayatı ile diğer
alanlara ilişkin bilimsel veriler
ve uzmanlık bilgisidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, bazı durumlarda karar verebilmek için hâkimin
delil yerine emareye dayanabileceğini kabul etmektedir. Örneğin, hâkimin reddi
(HMK m. 38, II; m. 41, I/b), eski hâle getirme (HMK m. 97), senedin sahibi elinde
beklenmeyen bir sebeple kaybolduğunun ispatı (HMK m. 203, I/e) ve yalan yere
tanıklık sebebiyle tanığın Cumhuriyet savcılığına sevki (HMK m. 264, I) konularında “emare” kavramından “delil” kavramı yanında söz edilmektedir. Oysa, emare
kavramından ne anlaşılması gerektiği Kanunun hiçbir yerinde belirtilmemektedir.
Öğretideki genel kabule göre, emare, tecrübe kuralları aracılığıyla, uyuşmazlığa uygulanacak hukuk normunun koşul olayı hakkında sonuç çıkarılabilen diğer
olaylardır. Diğer bir ifadeyle, ispatı gereken bir vakıaya yabancı ancak onun hakkında tecrübe kurallarından hareketle sonuç çıkarmanın mümkün olduğu komşu
vakıaya emare adı verilir. Emare yoluyla ispattan söz edebilmek için, söz konusu
komşu vakıanın ispatlanması gerekir. Ancak, bu yapılsa bile, emare yoluyla yapılan ispat dolaylı bir ispat olmaktadır. Çünkü, doğrudan ispatı gereken vakıa değil,
onun hakkında kendisinden tecrübe kuralları (yaşam deneyimleri) aracılığıyla
sonuç çıkardığımız komşu olay ispatlanmış olmaktadır. Söz konusu bu dolaylı
ispat sayesinde ispat ölçüsü olarak “tam ispat” düzeyine ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle, emare ispatı, ancak bir yaklaşık ispat sağlayabilir. Hâkimin bir
vakıa hakkında emare ispatıyla yetinebilmesi için bunun Kanun tarafından açıkça
öngörülmesi gerekir. Kanunun buna izin verdiği haller çoğunlukla ya uyuşmazlığın esasıyla doğrudan ilgisi bulunmayan hususlar (örneğin, hâkimin reddi gibi)
ya da ihtiyatî tedbirde olduğu gibi geçici nitelikteki kararlardır.
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Delil Türleri

Deliller farklı ölçütler kullanılmak suretiyle değişik şekillerde tasnif edilebilirler.
Ancak, medenî usûl hukukumuz açısından önem taşıyan en temel tasnif, kesin
delil - takdiri delil ayırımıdır.
Kesin deliller, bir vakıaya ilişkin olarak mevcut bulunmaları ve usulünce mahkemeye sunulmuş olmaları durumunda, hâkimin takdir yetkisini kaldırarak o vakıanın doğru kabul edilmesi sonucunu doğuran delillerdir. Bu bağlamda dikkat
edilmesi gereken husus, hâkimin vakıanın mevcudiyetine ilişkin kanaatine sınırlama getirilmesi, o konudaki takdir yetkisinin kaldırılmasıdır. Buna karşılık, mevcut (doğru) kabul edilen o vakıa esas alınarak yapılacak hukukî değerlendirme
bakımından hâkimin takdir yetkisi devam eder.
Bir delilin kesin olması niteliği, ona ancak kanun tarafından bahşedilebilir.
Zira, asıl 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 diğer
bir sonucu ise, kanunun kesin delille ispatını öngördüğü vakıaların takdiri delille
ispatlanamaması, diğer bir ifadeyle, söz konusu vakıaları doğru kabul edebilmek
için hâkimin takdiri delillerle yetinememesidir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun kabul ettiği kesin deliller senet ve yemindir.
Bunların yanında, kesin hüküm de, ayrıca düzenlenmiş olan bağlayıcılığı nedeniyle kesin deliller arasında yer alır. Buna karşılık, 1086 sayılı HUMK döneminde kesin delil olarak kabul edilen ikrar, HMK tarafından, kesin delil değil, bilâkis, ilgili
olduğu vakıayı tartışmalı olmaktan çıkararak delil gösterme (ispat) gerekliliğini
ortadan kaldıran bir durum olarak kabul edilmiştir (HMK m. 187, II).
Kesin deliller dışında kalan bütün ispat araçları, ‘delil’ vasfı taşımak ve bu şekilde nitelendirilebilmek koşuluyla, takdirî delildir. Bunların bir kısmı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu tarafından sayılmıştır. Ancak, adı geçen Kanunun 192.
maddesi gereğince, kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğunu öngörmediği
hâllerde, kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabileceği açıkça
öngörüldüğünden, takdiri delillerin kanunda açıkça sayılanlardan ibaret olmadığı söylenebilir. Kanunda sayılan takdiri deliller belge (senet ve ilâm hariç), tanık,
bilirkişi ve keşiftir.

Delil Sözleşmesi

Medenî usûl hukukumuzda bazı vakıaların ispatı bakımından mutlaka kesin delile
başvurulmasının öngörülmesi (HMK m. 200; m. 201), her ne kadar yargılamanın
daha hızlı ve sonuçta verilen kararın daha güvenilir olmasını amaçlamaktaysa da,
bu konu kamu düzenine ilişkin değildir. Şöyle ki, kesin delille ispatı öngörülmüş
bulunan bir vakıa hakkında takdiri delil sunulması durumunda, hâkim bunun caiz
olmadığını resen gözetir. Zira, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 189. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince, kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar, başka delillerle ispat olunamaz ve bir vakıanın ispatı için gösterilen
delilin caiz olup olmadığına mahkemece karar verilir. Keza, Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 200. maddesinin ikinci fıkrası gereğince de, söz konusu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda maddenin birinci fıkrasındaki düzenleme
hatırlatılarak, karşı tarafın açık muvafakati hâlinde tanık dinlenebilir. Ancak, aynı
Kanunun 193. maddesinin birinci fıkrası ise şu düzenlemeyi içermektedir: “Taraflar yazılı olarak veya mahkeme önünde tutanağa geçirilecek imzalı beyanlarıyla
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Âdi Yazılı Şekil: Herhangi
bir resmî makamın veya
memurun katılımı olmaksızın
gerçekleştirilen şekil şartıdır.

kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya delillerle ispatını kararlaştırabilecekleri gibi; belirli delillerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da sadece belirli delil veya delillerle ispatını kabul edebilirler.” Söz konusu bu düzenleme,
kesin delille ispatı gereken vakıaların takdiri delil(ler)le, takdiri delillerle ispatı caiz
olan vakıaların ise sadece belli bir delille ispatı hususunda tarafların yapacağı anlaşmanın geçerli sayılacağını öngörmektedir. Söz konusu bu anlaşma “delil sözleşmesi” olarak adlandırılır.
Delil sözleşmesi davadan önce ayrı bir sözleşme şeklinde veya ilgili olduğu
hukukî ilişkinin maddî hukuk açısından düzenlendiği sözleşmenin bir şartı olarak düzenlenebileceği gibi, dava esnasında ayrı bir sözleşme olarak da yapılabilir.
Geçerlik açısından âdi yazılı şekil kâfidir. Buna karşılık, duruşmada esnasında
sözlü olarak yapılan delil sözleşmesinin geçerli olması için tutanağa geçirilmesi ve tutanağın bu kısmının taraflarca imzalanması gerekir. Taraflardan birinin,
kesin delille ispatı gereken bir vakıa hakkında takdiri delile başvurması üzerine,
hâkimin durumu resen gözeterek karşı tarafa muvafakatinin bulunup bulunmadığını sorması üzerine, eğer karşı taraf açıkça muvafakat ederse, bunun da tutanağa
geçirilerek altının imzalatılması gerekir.
Delil sözleşmesinin belli bir vakıanın sadece belli bir delille ispatını öngörmesi
durumunda, münhasır delil sözleşmesi söz konusu olur. Bu durumda, ilgili vakıa
için başka delil gösterilemez. Bu husus mahkemece resen gözetilir. Münhasır delil
sözleşmesinin tipik örneği, bir uyuşmazlıktaki bir vakıanın (örneğin zararın miktarının) ispatı hususunda tarafların anlaşarak “hakem-bilirkişi” atamalarıdır. Buna
karşılık, kanunun kesin delille ispatını öngördüğü bir vakıanın sadece bu delillerle
değil, bunun yanında kanunen caiz olan diğer başka deliller de (her türlü delil
olabilir) ispatını öngören delil sözleşmeleri ise münhasır olmayan delil sözleşmesi
olarak adlandırılır. İspata elverişli delillerin belirlenmesi bakımından, münhasır
delil sözleşmesi sınırlandırıcı, münhasır olmayan delil sözleşmesi ise genişletici
etkiye sahiptir.
Taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını imkânsız kılan veya fevkalâde
güçleştiren delil sözleşmeleri geçersizdir (HMK m. 193, II).

Hakem Bilirkişi: Taraflar
arasındaki uyuşmazlığı çözen
bir karar vermeksizin, sadece,
uyuşmazlığın konusu olan
şeyin miktarını, değerini veya
niteliklerini mahkemeyi ve
tarafları bağlayacak şekilde
tespit eden uzman kişidir.
Hakem bilirkişi sözleşmesi,
usûl hukukuna ilişkin
münhasır delil sözleşmesi
olarak kabul edilir.

Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Deliller

Medenî usûl hukuku açısından delil olarak nitelendirilmesi mümkün, hatta kanunda açıkça sayılan delillerden birisi olsa dahi, bir vakıanın gerçek olup olmadığı
hakkında kendisine başvurulmak suretiyle bilgi edinilmeye çalışılan ispat aracının
hukuka uygun yollarla elde edilmiş olması gerekir. Aynı zamanda hukuk devleti
ilkesinin de (AY m. 2) bir gereği olan bu durum, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
189. maddesinin 2. fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme şöyledir: “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın
ispatında dikkate alınamaz.” Bu düzenlemede dikkat edilmesi gereken husus, delilin
bizatihi kendisinin değil, onun elde ediliş yönteminin hukuka aykırı olmasına yapılan vurgudur. Öte yandan, söz konusu düzenlemenin işletilebilmesi bakımından
“hukuka aykırı olarak elde edilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğinin
de ortaya konulması gerekir. Açıkça belirtilmiş olmamakla birlikte, düzenlemedeki “hukuka aykırılık” kavramının geniş şekilde anlaşılması, bu çerçevede hem ceza
hukuku anlamında yasaklanan hem de özel hukuk anlamında hukuk düzeninin
kendilerine izin vermediği bütün davranışların bu kapsama dâhil bulunduğunun
kabulü gerekir. Özellikle suç yahut şahsiyet hakkının ihlâli teşkil eden davranışlarla
ulaşılan deliller hukuka aykırı yollarla elde edilmiş kabul edilirler.
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Delilin hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olmasının yaptırımı, bunun, davada
hiçbir şekilde kullanılmamasıdır. Hatta, ilgili vakıanın ispatsız kalması durumunda dahi bu kural geçerlidir. Hâkim de, delilin hukuka aykırı yollarla elde edilmiş
olup olmadığını resen gözetmelidir.

Delillerin Mahkemeye Bildirilmesi ve Sunulması

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, delillerin mahkemeye bildirilmesini ve sunulmasını belli bir usûl ve süreye bağlamıştır. Nitekim, adı geçen Kanun, ispat hakkını
düzenlediği 189. maddesinin birinci fıkrasında, bu hususa açıkça vurgu yapan
“Taraflar, kanunda belirtilen süre ve usûle uygun olarak ispat hakkına sahiptir” şeklindeki düzenlemeye yer vermiştir.
Delillerin mahkemeye bildirilmesinin usûl ve süresi birbirini tamamlayan
farklı hükümlerle düzenlemiştir. Bu bağlamda dikkate alınması gereken ilk hüküm, Kanunun “taraflarca getirilme ilkesi”ni düzenlendiği 25. maddesinin ikinci
fıkrasıdır. Buna göre, “kanunla belirtilen durumlar dışında, hâkim, kendiliğinden
delil toplayamaz”. O halde, kural, delillerin taraflarca mahkemeye bildirilmesi ve
sunulmasıdır. Bu kuralın iki istisnası bilirkişi incelemesi ve keşif delilidir (HMK m.
266; m. 288, I). Hâkim bu delillere, taraflar açıkça istememiş olsa bile, kendiliğinden başvurabilir.
İkinci ilkesel hüküm, Kanunun 194. maddesinde düzenlenen “somutlaştırma
yükü ve delillerin gösterilmesi”ne dair düzenlemedir. Buna göre: “Taraflar, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmalıdırlar. Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça
belirtmeleri zorunludur.” Bu ilkeyi tamamlayan, daha doğrusu onun somutlaştığı
düzenlemeler ise, dava ve cevap dilekçelerine ilişkin maddelerdir. Nitekim, 119.
maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri gereğince, davacı dava dilekçesinde
“davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık
özetleri” ile “iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği”ni göstermek zorundadır. Keza, davalı da, cevap dilekçesinde, “savunmasının dayanağı
olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri” ile “savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği”ni göstermek durumundadır (HMK m. 129, I/d-e). Dava ve cevap dilekçelerinde deliller
bakımından tek gereklilik, bu somutlaştırma yükü olmayıp, aynı zamanda davacı
ve davalı ellerinde bulunan yazılı delilleri (belgeleri) de davanın başında dilekçelerine eklemek ve başka yerden getirtilecek olan belgeler hakkında bilgi vermek durumundadırlar. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121. maddesine göre:
“Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka
yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı
açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur.” Bu düzenleme, cevap dilekçesi bakımından da geçerlidir (HMK m. 129, II).
Hukuk Muhakemeleri Kanununun işbu (m. 121 ve m. 129, II) düzenlemelerinin gereğinin yerine getirilmemiş olması durumu için ön inceleme aşamasında
hâkimin iki haftalık bir süre daha vermesi, bu süre zarfında da söz konusu gereğin
yerine getirilmemesi halinde ilgili delilden vazgeçilmiş sayılması kabul edilmiştir.
Düzenleme şöyledir: “Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları

Taraflarca Getirilme İlkesi:
Bir dava hakkında mahkemece
karar verilebilmesi için gerekli
olan dava malzemesinin
(vakıalar ve deliller),
toplanmasından asli olarak
tarafların sorumlu olduğu
anlamına gelir. Bu ilkeye
göre, kanundaki istisnalar
dışında, hâkim, taraflarca
ileri sürülmeyen iddia ve
savunmaları dikkate alamaz
ve kendiliğinden delil
toplayamaz.
Somutlaştırma Yükü: Davacı
veya davalı tarafın, iddia ve
savunmalarını dayandırdıkları
vakıaları, ispata elverişli
şekilde zamanı, yeri ve içeriği
bakımından belirgin hale
getirmeleridir.
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için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak
yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar
verilir (HMK m. 140, V).
Tarafların ellerinde bulunmayan ve incelenmesine karar verilen delillerin getirtilmesi için, mahkemece, ilgili resmî makam ve mercilerle üçüncü kişilere bu
husus bildirilir (HMK m. 195, c. 1).
Belirtmek gerekir ki, belgelerin mahkemeye bildirilmesi ve sunulması hakkında öngörülen bu düzenlemeler mutlak değildir. Zira, Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 145. maddesi gereğince: “Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra
delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan
kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.”
Buraya kadarki açıklamalar, bütün delillerin mahkemeye bildirilmeleri, bildirilmiş olan bir delilden vazgeçilmesi ve ayrıca yazılı delillerin (belgelerin) mahkemeye sunulması açısından geçerlidir. Buna karşılık, tanık, bilirkişi ve keşif delillerine dayanılması durumunda, hangi vakıaların bu delillerle ispatlanacağının
belirtilmesi yeterli olup, davanın başında hangi tanıkların dinletileceğinin yahut
kimin bilirkişi atanmasının isteneceğinin yahut keşfin ne zaman ve nasıl icra edilmesinin de mahkemeye bildirilmesine gerek yoktur. Zira, her şeyden önce, tamamı takdirî delillerden olan bu delillere ilgili vakıa bakımından gidilebilip gidilemeyeceğini hâkim takdir edecektir. Öte yandan bilirkişi ve keşif deliline hâkim
zaten kendisi de resen başvurabilir. Kaldı ki, bu delillerin davanın başında mahkemeye ‘getirilmesi’ zaten fiilen imkânsız olup, olsa olsa en fazla ‘bildirilmeleri’ söz
konusu olabilir, ki bu bildirimin kategorik olarak yapılması zaten istenmiş, sadece
isim bazındaki somutlaştırma gerekli görülmemiştir. Bu adım, ilgili vakıanın incelenmesi sırası geldiğinde yapılacaktır. Yemin delili ise, zaten kural olarak ancak
kesin delille ispatı gereken bir vakıa hakkında bu türden bir delilin bulunamaması
üzerine son çare olarak başvurulan bir delil olduğundan, buna başvurulması için
söz konusu aşamaya gelinmiş olmasının beklenmesi doğaldır.

Delillerin İncelenmesi

İstinabe: Her mahkeme
yargı yetkisini kendi yargı
çevresi içinde kullanabilir.
Davaya bakmakta olan
mahkemenin yargı çevresi
dışında yapılması gereken
işler ve işlemler sözkonusu
olduğunda, bu işlerin veya
işlemlerin yapılacağı yer
mahkemesinden hukukî
yardım istemesine istinabe
denir.

Her bir delilin nasıl inceleneceği, o somut delilin özelliğine göre farklılık gösterir.
Örneğin, tanığın ifadesinin nasıl alınacağı, bilirkişinin nasıl ve nerede dinleneceği
yahut raporunda nelerin yer alacağı ilgili delil bakımından ayrıca düzenlenmiştir.
Ancak, bütün deliller bakımından geçerli olmak üzere, Kanun, genel hükümler
olarak bazı düzenlemelere yer vermiştir. Buna göre,
• Kanunda belirtilen hâller dışında, deliller davaya bakan mahkeme huzurunda, mümkün olduğu kadar birlikte ve aynı duruşmada incelenir. Zorunlu hâllerde, bazı delillerin incelenmesi başka bir duruşmaya bırakılabilir.
Başka yerde bulunan ve mahkemeye getirilemeyen deliller, o yerde istinabe
yoluyla toplanabilir. Delillerin incelenmesi veya beyanların dinlenmesi sırasında taraflar istinabe olunan mahkemede hazır bulunabilir ve delillerle
ilgili açıklama haklarını kullanabilirler. Bu hususu sağlamak için, taraflara
incelemenin yapılacağı tarih ve yer bildirilir. Bu davet üzerine taraflar istinabe olunan mahkemede hazır bulunmasalar dahi deliller incelenir veya
beyanlar dinlenir (HMK m. 197; m. 195, c. 2).
• Delil gösteren taraf, karşı tarafın açık izni olmadıkça, o delile dayanmaktan
vazgeçemez (HMK m. 196).
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• Kanuni istisnalar dışında hâkim delilleri serbestçe değerlendirir (HMK m.
198). Buradaki istisnalardan maksat kesin delillerdir. Bir vakıa hakkında
kesin delil bulunması halinde hâkim o vakıa iddiasını doğru kabul etmek
zorundadır.
• Mahkeme, taraflarca gösterilmiş olan delillerin incelenmesinden sonra,
davanın muhakeme ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını anlarsa, tahkikatın bittiğini kendilerine bildirir (HMK m. 146). Ancak, hâkim,
uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddî veya
hukukî açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında delil gösterilmesini isteyebilir (hâkimin davayı aydınlatma ödevi, HMK m. 31).

Hâkimin Davayı
Aydınlatma Ödevi: Hâkimin,
davayı aydınlatmak için
sorular sorma, işaret etme
ve müzakere etme ödevidir.
Hâkim, uyuşmazlığın
aydınlatılmasının zorunlu
kıldığı durumlarda, maddî
ve hukukî açıdan belirsiz ya
da çelişkili gördüğü hususlar
konusunda taraflara soru
sorabilir, açıklama yaptırabilir
ve delil gösterilmesini
isteyebilir (HMK m. 31).
Hâkim, aydınlatma ödevini
ancak iki tarafın iddia ve
savunmaları sınırı içinde
kalarak gerçekleştirebilir. Zira,
taleple bağlılık ve taraflarca
hazırlama ilkesi, taraflarca
talep edilmeyen veya ileri
sürülmeyen hususların
hâkim tarafından resen
incelenmesine manidir.

Senetle (Kesin Delille) İspat Kuralı ve İstisnaları

İspatı söz konusu olan vakıanın, niteliği itibariyle kesin delillerden biriyle de ispatlanabilmesinin mümkün olduğu hallerde, o vakıanın mutlaka kesin delille ispatının gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili taraf, elindeki kesin delili kullanabilir. Dolayısıyla, taraflar, takdiri delille ispatın caiz olduğu davalarda da, eğer
varsa, ellerindeki kesin delillere müracaat ederek, ilgili vakıayı ispatlayabilirler.
Buna karşılık, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz, 200 ve 201. maddelerinde,
ancak kesin delillerle ispatlanabilen, (kural olarak) takdiri delillerle ispatın caiz
olmadığı bazı vakıalar öngörmüştür.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 200. maddesinde öngörülen senetle ispat
zorunluluğu hukukî işlemlere ilişkindir. “Senetle ispat kuralı” olarak da adlandırılan bu düzenleme gereğince, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi,
yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukukî işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Adı geçen Kanunun 201. maddesi ise, parasal bir sınır
koymaksızın, “senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm
ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler
ikibinbeşyüz Türk Lirasından az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz”
şeklindeki bir düzenlemeye yer vermiştir. Söz konusu bu ikinci düzenleme de “senede karşı senetle ispat kuralı” olarak adlandırılmaktadır.
Gerek senetle ispat gerekse senede karşı senetle ispat kuralının geçerli olduğu
vakıaların, senet yanında, diğer kesin deliller (yemin ve kesin hüküm) ile de ispatlanabilmesi mümkün olduğundan, söz konusu kurallar, aynı zamanda “kesin
delille ispat kuralı” ve “kesin delile karşı kesin delille ispat kuralı” olarak da ifade
edilir. Keza, kesin delille ispatın gerekli olduğu durumlarda, elinde böyle bir delil
bulunmayan tarafın müracaat ettiği takdirî delil çoğu zaman tanık delili olduğundan ve tanık takdiri deliller arasında en önemli yeri işgal ettiğinden, aynı kurallar
“tanıkla ispat yasağı” olarak da ifade edilir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun senetle ispat kuralını düzenleyen 200.
maddesi münhasıran hukukî işlemleri esas almıştır. Bir davada ispatı gereken vakıa eğer borçlar hukuku anlamında hukukî işlem kabul edilebiliyorsa ve (davanın
açıldığı yahut ispatın söz konusu olduğu anda değil) yapıldığı andaki miktar yahut
değeri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçiyorsa, ancak senetle (kesin delille) ispatlanabilir. Buna karşılık, haksız fiiller, maddî olaylar, haksız iktisaplar (sebepsiz zenginleşme) senetle ispat kuralı kapsamına dahil bulunmayıp (zaten niteliği gereği de
buna elverişli bulunmayıp) her türlü delille ispatlanabilirler.
Hukukî işlemin konusunun da “bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı veya itfası” olması gerekir. Ancak,
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hukukî işlemin nitelik olarak taahhüt işlemi (borçlandırıcı işlem) yahut tasarruf işlemi (kazandırıcı işlem) olması arasında herhangi bir fark yoktur. Bunun
yanında, ispatı gereken somut vakıa dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Örneğin, ispatı söz konusu olan vakıa hizmet sözleşmesinin bizatihi kendisi
(varlığı) ise, 2.500 TL’sini geçmesi kaydıyla, senetle ispatı gerekir. Bu sözleşmeden doğan ücret borcunu işverenin ödediği iddiası da (ödeme tasarrufî bir işlem
sayıldığından), 2.500 TL’sini geçmesi kaydıyla, senetle ispatı gerekir. Buna karşılık, aynı hizmet sözleşmesinden doğan işçinin çalışma borcunu yerine getirip
getirmediği ise, çalışma bir maddî fiil olduğundan, her türlü delille (tanıkla veya
diğer takdiri delillerle de) ispatlanabilir. Kira gibi, devrevî (dönemsel) ödemeleri
(örneğin aylık belli bir miktar para ödenmesi) ödemelerin söz konusu olduğu
hukukî işlemlerde, parasal sınır belirlenirken, yıllık toplam miktarın esas alınması gerektiği kabul edilmektedir.
Öte yandan, senetle ispat kuralının geçerli olabilmesi için, hukukî işlemin tarafı ile davanın tarafının aynı olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, üçüncü kişiler
arasında yapılmış olan bir hukukî işlemin, bu işlemin tarafı olmamış durumdaki
davacı tarafından işlemin taraflarından birisine (davalı olarak) karşı ileri sürülmesi durumunda, senetle ispat kuralı işlemeyecek, ilgili hukukî işlem her türlü
delille ispatlanabilecektir.
İspat yükü kendisinde olan tarafın, senetle ispatı gereken bir vakıayı takdiri
delille ispata kalkışması durumunda, hâkim bunu resen gözetir (HMK m. 189,
III). Bu durumda, hâkimin yapması gereken, karşı tarafa muvafakatinin bulunup
bulunmadığını sormaktır. Eğer hasım açıkça muvafakat ederse, kesin delille ispatı
gereken bir vakıa takdiri delille de ispatlanabilir (HMK m. 200, II).
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 201. maddesinde düzenlenen “senede karşı
senetle ispat” kuralı, parasal sınır dışında, 200. maddedeki kuralla aynıdır. Buna
göre, bir senedin ihtiva ettiği bir kaydın hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak
veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler, ikibinbeşyüz Türk Lirasından
az bir miktara ait olsa bile, tanıkla ispat olunamaz (kesin delille ispatlanmalıdır).
Burada da, ileri sürülen (karşı) vakıa iddiasının bir hukukî işlem olması (örneğin
senede bağlanmış 1.500 TL’lik bir ödüncün geri ödendiği iddiası); keza, hukukî
işlemin taraflarıyla davada bu hukukî işlemi ileri süren ve işlemin kendisine karşı
ileri sürüldüğü tarafların örtüşmesi gerekir.
Senetle ispat kuralının katı şekilde uygulanmasının ortaya çıkarabileceği sakıncaların bir ölçüde de olsa giderilmesi amacıyla, kanun, bu kurala istisnalar getirmiştir. Bu istisnalar şöylece sıralanabilir:
1. Senetle ispat zorunluluğu bulunan hâllerde delil başlangıcı bulunursa, takdiri delillere (ve bunlar arasında özellikle tanık deliline) müracaat edilebilir
(HMK m. 202, I). Bu istisna, hem senetle ispat kuralı (HMK m. 200) hem de
senede karşı senetle ispat kuralı (HMK m. 201) açısından geçerlidir.
Delil başlangıcının ne olduğu, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 202.
maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; “delil başlangıcı, iddia
konusu hukukî işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukukî işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse
veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.”
Delil başlangıcının tam olarak neyi ifade ettiğinin anlaşılabilmesi için, bu düzenlemede geçen unsurların biraz daha yakından ele alınması uygun olur:
a) Delil başlangıcından söz edebilmek için, her şeyden önce, ortada bir ‘belge’ bulunması gerekir. Belgenin ne olduğu, Hukuk Muhakemeleri Kanu-
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nunun 199. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “uyuşmazlık konusu
vakıaları ispata elverişli, yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki,
fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki
veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” Bu düzenleme kapsamına giren üç belge türünün ayırt edilmesi gerekir. Bunlar
“nitelikli belge” olarak tanımlanabilecek senet, ilâm (kesin hüküm) ve resmî
belgelerdir. Senet ve ilâm kesin delil teşkil ettiğinden (senet için bkz. HMK
m. 204, 205; ilâm için bkz. HMK m. 204, I), onların artık alelâde belge
sayılarak “delil başlangıcı” niteliği açısından tartışılmalarına gerek yoktur.
Bunun gibi, resmî sicil ve belgelerin içerdiği vakıaların da, Türk Medenî
Kanununun 7. maddesi gereğince, aksi ispatlanıncaya kadar doğru kabul
edilmesi gerektiğinden, bunların da “delil başlangıcı” çerçevesinde değerlendirilmelerine ihtiyaç bulunmaz. Bu üç nitelikli belge dışında kalıp, söz
konusu tanıma (HMK m. 199) giren her belge, delil başlangıcının ‘belge’
unsurunu karşılamak için yeterlidir.
b) Bir belgenin delil başlangıcı kabul edilebilmesinin ikinci koşulu, onun “iddia konusu hukukî işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz
konusu hukukî işlemi muhtemel göstermesi”dir. Buradaki ‘ispata yeterli olamama’ belgenin içerdiği bilginin eksikliğinden (tam olmayışından) kaynaklanabileceği gibi, bilginin tamlığına rağmen belgenin gerçekliğinin kesin
olmayışından da (örneğin bir e-posta, senedin fotokopisi) kaynaklanabilir.
c) Delil başlangıcının üçüncü unsuru, yukarıdaki nitelikleri taşıyan belgenin
“kendisine karşı ileri sürülen kimse veya onun temsilcisi tarafından verilmiş
veya gönderilmiş” olmasıdır.
2. Senetle ispat kuralının ikinci istisnası, ispatı gereken vakıa açısından senet
almanın imkânsız olmasıdır. Buradaki ‘imkânsızlık’ maddî yahut manevî
şekilde tezahür edebilir. Her iki imkânsızlık türü de aynı maddede (HMK
m. 203, I/a-d) düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki hallerde senet alınması
imkânsız kabul edildiğinden, söz konusu hallerde, senetle ispat kuralına
tâbi olan vakıa takdirî delille de ispatlanabilir:
• Altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat
arasındaki işlemler,
• İşin niteliğine ve tarafların durumlarına göre, senede bağlanmaması teamül olarak yerleşmiş bulunan hukukî işlemler,
• Yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında imkânsızlık veya
olağanüstü güçlük bulunan hâllerde yapılan işlemler,
• Hukukî işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma iddiaları,
• Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları.
Sayılan bu imkânsızlık hallerinden ilk ikisinde manevî, diğer üçünde ise maddî
imkânsızlık bulunduğu söylenebilir.
Senede karşı senetle ispat kuralı açısından bakıldığında, eğer hukukî işlemin tarafları, söz konusu manevî imkânsızlığı bertaraf ederek hukukî işlemi senede bağlamışlarsa, artık “onun hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler” açısından da manevî imkansızlıktan söz edilemez.
Diğer bir ifadeyle, senede karşı senetle ispat kuralı açısından, manevî imkânsızlık
sebebine dayanılarak takdirî delillere müracaat edilemez. Buna karşılık, maddî
imkânsızlık halleri, senede karşı senetle ispat kuralı açısından da geçerlidir.
3. Başlangıçta mevcut olan senedin mücbir sebep sayılabilecek şartlar altında
kaybolması durumunda da, senetle ispatı gereken bir vakıa takdirî delille
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ispatlanabilir. Hem senetle ispat kuralı (HMK m. 200) hem de senede karşı
senetle ispat kuralı (HMK m. 201) açısından geçerli olan bu istisna, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 203. maddesinin (e) bendinde düzenlenmiştir.
Buna göre, “bir senedin sahibi elinde beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı bir
nedenle yahut usûlüne göre teslim edilen bir memur elinde veya noterlikte
herhangi bir şekilde kaybolduğu kanısını kuvvetlendirecek delil veya emarelerin bulunması hâli”nde, kesin delille ispatı gereken vakıa için takdirî
delillere başvurulabilir. Ancak, bu durumda, öncelikle, senedin, maddede
belirtilen koşullarda kaybolduğunun (takdirî deliller veya emarelerle) ispatlanması gerekir.

KESİN DELİLLER

Kesin deliller üç tanedir. Bunlar, ilâm, senet ve yemindir. Senet ve yemin, Hukuk
Muhakemeleri Kanununda nispeten kapsamlı olarak düzenlenmiştir. İlâm kavramına ise daha dar kapsamda yer verilmiştir.
Kesin delillere müracaat edilmesi sadece “kesin delille ispatı gereken vakıalar
(HMK m. 200; m. 201) açısından söz konusu değildir. Bilâkis, bu vakıalar bakımından kesin delile müracaat zorunlu, buna karşılık, sair vakıalar bakımından ise
ihtiyarîdir. Diğer bir ifadeyle, takdirî delille ispatı gereken vakıalar için de (eğer
varsa) kesin delile müracaat edilebilir ve böyle bir durumda, söz konusu kesin
delil (ilgili vakıa açısından) hâkimi bağlar.

İlâm

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 301. maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilâm,
mahkemenin nihai kararının taraflara verilen tasdikli nüshasıdır. Eğer söz konusu
nihai karar, uyuşmazlığı esastan çözen bir karar ise (yani, hüküm ise), böyle bir
kararın kesinleşmesiyle birlikte ortaya ‘kesin hüküm’ (kazıyei muhkeme = maddî
anlamda kesin hüküm) çıkar. Kesin hüküm olmaya bağlanan sonuçlardan (HMK
m. 303) birisi ise onun kesin delil teşkil etmesidir. Kesin hükmün kesin delil olarak objektif ve sübjektif sınırlarının belirlenmesi ayrı bir konudur. Buna ilişkin
kapsamlı açıklamalara girmeksizin şunu söylemek mümkündür ki, kesin hükmün
taraflara verilen tasdikli nüshası durumundaki ‘ilâm’ın (sahteliği ispatlanıncaya
kadar) kesin delil teşkil ettiği, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 204. maddesinin
1. fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. Öyle ki, bir ilâmın sahteliği ispat olunmadıkça aksinin ispatı mümkün değildir (HMK m. 204, I).

Senet

Senet kavramı kanunlarınızda tanımlanmamıştır. Öğretide genellikle kabul gören
tanıma göre senet, bir kimsenin, kendisi aleyhine delil teşkil etmek üzere meydana
getirdiği ve kendi imzasını taşıyan yazılı belgedir. Bu tanımda eksik kalan hususlar,
bu belgenin fizikî bir varlığının olması ve belli bir vakıa hakkında tam bir bilgi ihtiva etmesidir. Bu unsurlar da ilave edildiğinde (medenî usûl hukuku anlamında)
senet şöyle tanımlanabilir: Bir davada, uyuşmazlığın çözümü açısından önem taşıyan bir vakıa hakkındaki tam ve kesin bir bilgiyi dış dünyada (fizikî alemde) varlık
kazanmış bir cisim üzerindeki yazıyla barındıran ve aleyhine kullanılacağı kişinin
imzasını taşıyan belge senettir. Buna göre senedin dört unsuru vardır:
• Bir vakıa hakkında tam ve kesin bir bilgi,
• Bu bilginin yazıyla ifade edilmiş olması,
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• Yazının dış dünyada fizikî varlığı olan bir cisim üzerinde yer alması,
• Aleyhine kullanılacağı kişinin (el yazısıyla atılmış) imzasının bulunması.
İspatı gereken vakıa hakkında tam ve kesin bir bilgi ihtiva etmeyen belgenin o
vakıayı aydınlatması mümkün olmayacağından, böyle bir belge, eğer diğer unsurları barındırıyorsa, delil başlangıcı sayılabilir, ancak, senet olarak kabul edilemez.
Bilginin yazıyla aktarılmış olması gerekir. Buna karşılık ses, film, çizim, resim
ve fotoğraf gibi bilgi taşıyıcıları senet sayılmazlar. Yazıda kullanılan alfabe ve yazının dili önemli değildir. Keza, yazı elle yahut bir makineyle da yazılmış olabilir.
Yazıyı üçüncü bir kişinin yazması da herhangi bir önem taşımaz.
Yazının dış dünyada fizikî varlık kazanmış bir cisim üzerinde olması (tecessüm etmesi) ve bu cismin az çok dayanıklı olması gerekir. Bu anlamda en çok
kullanılan cisim kâğıt olmakla birlikte, bunun yanında deri, tahta yahut teneke de
bu işlevi görebilir. Buna karşılık bir bilgisayarın hafızasında yahut sair bir dijital
veri taşıyıcısında yazı ile tutulan kayıtlar, tecessüm etme (fizikî varlık kazanmış
olma) koşulunu karşılamazlar.
Yukarıdaki unsurları taşıyan belgenin ‘senet’ niteliğini kazanabilmesi için gerekli olan son unsur, bu belgenin altının, belgenin kendisi aleyhine kullanılacağı
kişi tarafından elle atılmış imzasıyla imzalanmış olmasıdır (aleyhine kullanılacağı
kişiden sadır olmak). Dijital imzanın bu anlamda ‘imza’ sayılması söz konusu
değildir. Ancak, dijital imzanın nitelikli bir türü olan “güvenli elektronik imza” ile
oluşturulan elektronik veriler, ilişkin oldukları vakıa hakkında tam ve kesin bir
bilgi ihtiva ediyorsa, senet hükmünde sayılırlar (HMK m. 205, II).
Yukarıdaki nitelikleri barındıran bir belgenin senet olarak değer taşıması için
onun mutlaka, üzerinde imzası bulunan kişi tarafından, daha sonra kendisi aleyhine kullanılabilmesi amacıyla düzenlenmiş olması gerekmez. Örneğin, geçerlik şekli
olan resmî şekle riayet edilmeyerek, yeterli olduğu sanılıp âdi yazılı şekilde yapılan bir
sözleşme, maddî hukuk açısından, amaçlanan hukukî sonucun doğmasına yetmese
bile, eğer bu senette bir tarafın diğer tarafa belli bir miktar parayı ödediği yazılıysa ve
bu sözleşmenin altı parayı alan kişi tarafından imzalanmışsa, bu sözleşme metni, söz
konusu paranın o kişi tarafından alındığı vakıası için senet (kesin delil) teşkil eder.
Senedin düzenlenmesine bir resmî makamın katılmış olup olmamasına bağlı
olarak “âdi senetler” ve “resmî senetler” olarak ikiye ayrılır.
Düzenlenmesine herhangi bir resmî makamın katılmadığı senetler âdi senet
olarak adlandırılır. ‘Senet’ sayılabilmek için gerekli olan diğer unsurları taşımak
kaydıyla, âdi senetler de kesin delil teşkil ederler. Ancak, bunun için ilâve bir koşul daha vardır, ki bu da, âdi senet altındaki imzanın inkâr edilmemesidir. Eğer,
âdi senet altındaki imza, kendisine ait olduğu iddia olunan kişi tarafından inkâr
edilirse (sahtelik iddiası), âdi senedin kesin delil sayılabilmesi için, imzanın inkâr
edenden sadır olduğunun mahkemece tespit edilmesi gerekir (HMK m. 205, I).
Âdi senetler bakımından sahtelik iddiası, ilişkin olduğu senedin kullanılmak
istendiği davada bir ön sorun olarak ileri sürülebileceği gibi, bu hususta ayrı bir
dava da açılabilir (HMK m. 208, III).
Düzenlenmesine bir resmî makamın katıldığı senetler resmî senet sayılır. Bu
resmî makam, kural olarak noterdir. Çünkü, belgelere resmiyet kazandırma görev
ve yetkisi, aksine özel bir kanun hükmü olmadıkça noterlere verilmiştir (Noterlik
Kanunu m. 60/1-2; m. 72). Diğer bir ifadeyle, bir belgenin düzenlenmesine noterler dışındaki bir resmî makamın katılabilmesi için bu hususta özel bir kanun
hükmünün bulunması gerekir. Buna karşılık, noterin bir işleme resmiyet kazandırabilmesi için, buna dair özel bir kanun hükmüne ihtiyaç yoktur.
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Noterlerin katılımıyla yapılan senetler için iki farklı şekil öngörülmüştür. İlgilerin dışarıda hazırlayarak getirdikleri bir belgenin altını noter huzurunda imzalaması ve noterin de bu imzaların ilgililerce kendi huzurunda atıldığını şerh
vererek kendi imzasını ve noterlik mührünü koyması suretiyle oluşturulan noter
senedine “onaylama biçiminde noter senedi” denir (Noterlik Kanunu m. 90-93).
Buna karşılık, ilgililerin noter huzuruna gelerek, yapmak istedikleri hukukî işlemi notere sözlü olarak anlatmaları, noterin bu çerçevede kaleme aldığı metnin
ilgililerce okunarak, (isteklerine uygunsa) altının noter huzurunda imzalanması,
noterin de bütün bu hususları şerh vererek kendi imzasını ve noterlik mührünü
koyması suretiyle oluşturulan noter senedine ise “düzenleme biçiminde noter senedi” denir (Noterlik Kanunu m. 84-86).
Onaylama veya düzenleme şeklinde yapılan noter senetleri arasında ispat değeri açısından herhangi bir fark bulunmayıp, her ikisi de (diğer unsurların bulunması kaydıyla) kesin delildir. Bu senetler arasında ispat hukuku açısından iki fark
vardır. Bunlardan birincisi, düzenleme şeklinde yapılan noter senetlerinin aksinin
ispatının mümkün olmaması, bilâkis bunların ancak sahteliğinin ileri sürülebileceği; diğer bir ifadeyle, sahtelikleri ispatlanmadıkça, aksini ispatın mümkün olmamasıdır (HMK m. 204, I; karş. HMK m. 204, II). İkinci farklılık ise, düzenleme
şeklinde yapılmış bir noter senedi, eğer kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva ediyorsa, İİK m. 38 gereğince, ilâm hükmünde sayılır (ilâmlar gibi icra olunur).
Noterler yanında, diğer resmî makamların, kanunun açıkça verdiği yetkiye
dayanarak, yapılmasına katıldıkları senetler resmî senet sayılırlar. Bu çerçevede
özellikle tapu dairelerinde ve yurt dışındaki Türk konsoloslukları önünde yapılan
senetler zikredilebilir.
Yabancı devlet makamlarınca hazırlanan resmî belgelerin, Türkiye’de bu vasfı
taşıması, belgenin verildiği devletin yetkili makamı veya ilgili Türk konsolosluk
makamı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerin yabancı resmî belgelerin tasdiki ile ilgili hükümleri saklıdır
(HMK m. 224).
Noterlerce onaylama biçiminde yapılan senetler ile diğer yetkili memurların
Ticarî Dava: Türk Ticaret
Kanununda veya özel
görevleri içinde usûlüne uygun olarak düzenledikleri belgeler, aksi ispatlanıncaya
kanunlarda açıkça ticarî
kadar kesin delil sayılırlar (HMK m. 204,II). Öte yandan, resmî bir senetteki yazı
dava oldukları ve ticaret
mahkemesinde bakılacakları
veya imzayı inkâr eden tarafın bu iddiası (sahtelik iddiası), ancak ilgili evraka resöngörülmüş olan davalar
miyet kazandıran kişiyi de taraf göstererek açacağı ayrı bir davada incelenip karara
(mutlak ticarî davalar) ile
davanın her iki tarafının da
bağlanabilir. Asıl davaya bakan hâkim, gerekirse bu konuda imza veya yazıyı inkâr
tacir olması ve dava konusu
eden tarafa, dava açması için iki haftalık kesin bir süre verir (HMK m. 208, IV).
uyuşmazlığın her iki tarafın da
Bir senedin sahte olduğuna dair karar kesinleştikten sonra, senedin altına sahticarî işletmesiyle ilgili olması
nedeniyle ticarî sayılan (nispi te olduğu yazılarak senet iptal olunur. Resmî senetlerde, senedin ilgili dairedeki
ticarî davalar) davalardır.
aslı da bu yolla iptal edilir (HMK m. 212).
Belgenin sahte olmadığına dair hukuk mahkemesince verilen karar kesinleştikten sonra, söz konusu belge hakkında ceza mahkemesinde de sahtelik iddiası
dinlenmez. Ceza mahkemesince belgeyi düzenleyen hakkında ceza verilmesine
yer olmadığı ya da beraat kararı verilmiş olması, hukuk mahkemesinin belgenin
sahteliğini incelemesini engellemez (HMK m. 214).
Senet olmamakla birlikte, ticarî davalarda ispat aracı olarak önemli bir yer tutan ticarî defterler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu tarafından ayrıca düzenlenmiştir. Adı geçen Kanunun 222. maddesine göre, mahkeme, ticarî davalarda tarafların
ticarî defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. Ticarî defterlerin, ticarî davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için,
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kanuna göre eksiksiz ve usûlüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları
yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır. Belirtilen bu
şartlara uygun olarak tutulan ticarî defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tutulmuş
ticarî defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiç bir
kayıt içermemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle
ispatlanmamış olması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi
lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz. Açılış veya kapanış onayları
bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticarî defter kayıtları ise
ancak sahibi aleyhine delil olur. Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer
tarafın ticarî defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir, ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır.

Yemin

Kesin delillerin üçüncüsü olan “yemin”, niteliği itibariyle bir vakıa hakkında bilgi
vermeye elverişli değildir. Sadece, taraflardan birisinin, ispatsız kalan bir vakıanın
doğru olduğunu, ‘kanunda belirtilen özel bir şekle riayet ederek’ bildirmesi durumunda, onun bu beyanının “doğru kabul edilmesi” söz konusu olmaktadır.
Burada sözü edilen, bir tarafın yemin ile teyit edilen ifadesinin doğru kabul
edilmesi (taraf yemini) olup doğrudan ispata ilişkindir. Buna karşılık, Kanun, bazı
hallerde, tanık, bilirkişi ve tercüman gibi üçüncü kişileri, yapacakları açıklamalarda doğru söylemeye sevk etmek amacıyla da, bu kişilere yemin verdirilmesini öngörmektedir. Bu (ikinci) durumda yeminden beklenen, sadece ilgili kişiyi doğru
söylemeye yönlendirmekten ibaret olup; o kişinin (örneğin tanığın) yemin teyidi
altındaki açıklamalarına doğruluk değerinin atfedilmesi söz konusu değildir.
Delil olan yeminin konusu, davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden kaynaklanan vakıalardır (HMK m. 225, c. 1). Bir
kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden kaynaklanan vakıa sayılır (HMK
m. 225, c. 1).
Yemin deliline, çoğunlukla, kesin delille ispatı gerektiği halde bu türden başka
bir delil (ilâm, senet) bulunmadığı için ispatsız kalması söz konusu olan vakıalar
için, ispat yükü kendisine düşen taraf başvurur. Bununla birlikte, takdirî delille
ispatı mümkün olan bir vakıa hakkında da, elde herhangi bir takdirî delil bulunmadığı hallerde (veya bulunmasına rağmen) yemin deliline müracaat edilebilmesi mümkündür. Nitekim, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 227. maddesinin
birinci fıkrası aynen şöyledir: “Uyuşmazlık konusu vakıanın ispatı için yeminden
başka delili olduğunu beyan etmiş olan taraf dahi yemin teklif edebilir.”
Yemin deliliyle bir vakıanın doğru kabul edilmesinin hasmın inisiyatifine
(dürüstlüğüne) bırakıldığı, hatta yemin bir kesin delil olduğu için, hasmın davranışının mahkemeyi dahi bağlayacağı, bu sonuçların kabul edilmesinin ise kabul
edilemez olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, unutmamak gerekir ki, kesin delille
ispatı gerektiği halde bu türden başka bir delil bulunmadığı için ispatsız kalması
ve böylece ilgili dava bakımından yok farz edilmesi söz konusu bir vakıa için yemin, başvurulabilecek son çaredir.
Yemin deliline başvurup vurmamak, ilgili vakıayı ispat yükü altında bulunduğu halde bunu bir kesin delille yerine getirememiş olan tarafın isteğine bağlıdır.
Mahkeme kendiliğinden taraflara yemin verdiremez.
Belli bir vakıanın ispatı için yemin deliline başvurulacağı davanın başında,
dava ve cevap dilekçeleriyle bildirilmelidir. Ancak bunu yapmış olan taraf, söz
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konusu vakıayı (caiz olan) başka bir delille ispatlayabileceği gibi, o vakıanın incelenmesi sırası geldiğinde yemin deliline başvurmaktan vazgeçebilir.
Yemin teklifi, tarafın bizatihi kendisince (yahut varsa kanunî temsilcisi) veya
vekâletnamesinde bu hususta açıkça yetkilendirilmiş bulunan vekilince (avukatınca) yapılır. Bu tarafın, elinde başkaca delilinin bulunması ve bunu mahkemeye
daha önceden bildirmiş olması, yemine başvurmaya engel değilse de, kendisine
yemin teklif olunan kimse, yemini edaya hazır olduğunu bildirdikten sonra, diğer
taraf teklifinden vazgeçerek başka bir delile dayanamaz ve yeni bir delil de gösteremez (HMK m. 227). Öte yandan, her ne kadar yeminin konusunu davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden kaynaklanan bütün vakıalar oluşturabilirse de, aşağıdaki hususlar yemine konu olamaz
(HMK m. 226):
• Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar,
• Bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli
görülmediği hâller,
• Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar.
Yemin, ispat yükü kendisine düşen tarafça karşı tarafa yöneltilir. Karşı taraf davasını bizzat yürütüyorsa kendisi, davasını kanunî temsilcisi aracılığıyla yürütüyorsa bu kişi, yemin teklifini kabul edebilir, reddedebilir veya yemini iade edebilir.
Karşı tarafın iradî temsilcisinin (vekilini/avukatının) yemini kabul, ret veya iade
edebilmesi için vekâletnamesinde bu hususa ilişkin açık bir yetkinin bulunması
gerekir (HMK m. 74).
Yemin teklif edilen kimse duruşmada bizzat hazır bulunmadığı takdirde, kendisine yemin için bir davetiye çıkarılır. Yemin davetiyesine, yemine konu hususlar
hakkında sorulacak sorular ile geçerli bir özrü olmaksızın yemin için tayin olunan
gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmediği veya gelip de yemini iade etmediği yahut yemini eda etmekten kaçındığı takdirde, yemin konusu vakıaları ikrar etmiş
sayılacağı yazılır (HMK m. 228).
Her ne kadar, vekâletnamesinde özel yetki bulunan vekil de yemini kabul, ret
veya iade edebilirse de, kabul edilen yeminin edası (yerine getirilmesi) tarafın bizatihi kendisince yapılır. Taraflardan biri tüzelkişi yahut ergin olmayan veya kısıtlı
bir kimse ise onlar adına yapılmış bir işleme ilişkin vakıanın ispatı için yemin, tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya organ yahut kanuni mümessil tarafından eda ya
da iade olunabilir. Ergin olmayan veya kısıtlı kimselere bizzat dava hakkı tanınan
hâllerde yemin bu kişilerce şahsen eda (veya iade) edilir (HMK m. 232).
Yemin edecek taraf gerçek kişi olup, yeminden evvel ölür veya fiil ehliyetini
kaybederse yemin teklif edilmemiş sayılır (HMK m. 231).
Kendisine yemin teklif edilen taraf üç şekilde hareket edebilir. Bunlardan birincisi yemin etmeyi reddetmektir (yeminin reddi). Taraf yemin etmeyeceğini
açıkça beyan edebileceği gibi, yemini iade etmeyerek ya da yemini eda etmekten
kaçınarak da (zımnî ret) yemin etmeyi reddedebilir. Her iki durumda da (açık
veya zımnî ret) sonuç aynı olup, yemin konusu vakıalar ikrar edilmiş sayılır:
“Yemin için davet edilen kimse, tayin edilen gün ve saatte mahkemede geçerli bir
özrü olmaksızın bizzat hazır bulunmaz yahut hazır bulunup da yemini iade etmez
ya da yemini eda etmekten kaçınırsa yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılır”
(HMK m. 229, I).
Kendisine yemin teklif olunan taraf, dilerse, yemini iade edebilir. Bunun anlamı, ilgili vakıanın doğruluğu hakkında bizzat yemin teklif edenin kendisinin
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yemin etmesinin, yemin teklif olunanca istenmesidir. Ancak, yeminin konusunu
oluşturan vakıa, her iki tarafın değil, yalnızca kendisine yemin teklif edilen tarafın
şahsından kaynaklanıyorsa yemin iade edilemez (HMK m. 230). Teklif ettiği yemin kendisine iade olunan taraf yemini eda ederse, ilgili vakıa ispatlanmış; buna
karşılık, kendisine yemin iade olunan kimse yemin etmekten kaçınırsa yemin
konusu vakıa ispat edilememiş sayılır (HMK m. 229, II).
Yemin teklifi üzerine karşı tarafça seçilebilecek üçüncü yol, ret ve iade edilmeyen (kabul edilen) yeminin eda edilmesidir. Bu durumda, ilgili vakıanın hangi
ölçüde ispatlanmış sayılacağı, yemin eden tarafa sorulan sorulara alınan cevaplara
(bu cevaplar doğru kabul edilmek suretiyle) göre belirlenecektir.
Yeminin edası mahkeme huzurunda gerçekleştirilir (HMK m. 233, I). Ancak
yemin edecek kimse, mahkemeye gelemeyecek kadar hasta veya özürlü ise hâkim,
bulunduğu yerde o kimseye yemin ettirir. Bu sırada isterlerse taraf vekilleri ve
karşı taraf da hazır bulunabilir (HMK m. 235). Mahkemenin yargı çevresi dışında
oturan kimse, yemin için davaya bakan mahkemeye gelmek zorundadır. Ancak,
yemin edecek kişi, mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve bulunduğu
yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile yemin icrası mümkün değil
ise istinabe yolu ile yemin ettirilir (HMK m. 236).
Hâkim, yeminin icrasından önce yemin edecek kimseye, hangi konuda yemin
edeceğini açıklar, yeminin anlam ve önemini anlatır ve yalan yere yemin etmesi
hâlinde cezalandırılacağı hususunda dikkatini çeker. Yemin edecek kimse, yemin
konusunun yeterli açıklıkta olmadığını ileri sürerse; hâkim, karşı tarafın görüşünü aldıktan sonra derhâl bu konuda kararını verir. Sonra “Size sorulan sorular
hakkında, gerçeğe uygun cevap vereceğinize ve hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin eder misiniz?” diye sorar. O kimse de “Bana sorulan sorular hakkında gerçeğe uygun cevap
vereceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma namusum, şerefim ve kutsal saydığım
bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum.” demekle yemin eda edilmiş
sayılır. Yemin eda edilirken, hâkim de dâhil olmak üzere hazır bulunan herkes
ayağa kalkar (HMK m. 233, II-V).
Hâkim, eksik olan noktaları tamamlamak veya açık olmayan hususları aydınlatmak için yeminin konusu ile bağlantılı gördüğü soruları yemin eden kimseye
sorabilir (HMK m. 237). Hâkim, yemin eden kimsenin beyanını dinleyip tutanağa geçirir ve yazılanları yüksek sesle huzurunda okur; beyanında ısrar edip etmediğini sorar ve verilen cevabı tutanağa kaydeder (HMK m. 238).
Yalan yere yemin edilmesi ceza hukuku anlamında suçtur. Türk Ceza Kanununun 275. maddesine göre, hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı
veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir; ancak, dava hakkında
hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. Ancak, yemin eda edildikten sonra, yalan yere yemin nedeniyle açılan ceza davası,
esas dava bakımından bekletici sorun yapılamaz (HMK m. 239). Her hâlükarda,
lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere ettiğinin, ceza
mahkemesinde kendisinin ikrarı veya yazılı delille sabit olması durumunda, yargılamanın iadesi yoluna gidilebilir (HMK m. 375, I/g).

TAKDİRİ DELİLLER

Deliller, ilişkin oldukları (hakkında bilgi taşıdıkları) vakıaların doğruluğunu kabul
bakımından hâkimin takdir yetkisini kaldırıp kaldırmamaları itibariyle ikiye ayrılır.
Mevcudiyetleri ve usulünce mahkemeye sunulmaları halinde, ilişkin oldukları va-
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Yargılamanın İadesi:
Verildiği anda kesin hüküm
teşkil eden veya süresi içinde
aleyhine kanun yoluna
başvurulmadığı için ya da
kanun yolu incelemesinden
geçerek kesinleşen mahkeme
kararlarına karşı, Hukuk
Muhakemeleri Kanununda
sınırlı olarak sayılan bazı
ağır yargılama hatalarının
gerçekleşmesi sebebiyle
başvurulan ve ilk derece
mahkemesi kararının iptal
edilmesi talebini içeren bir
hukukî çaredir. Yargılamanın
iadesi, maddî anlamda kesin
hükmün istisnalarından
birisidir.
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kıaları hâkimin doğru kabul etmek durumunda olduğu delillere kesin deliller; buna
karşılık, hâkimin, kendileri üzerinden edindiği bilgiyi vicdanî kanaatiyle değerlendirerek ilgili vakıanın gerçekliğini takdir ettiği delillere ise takdirî deliller adı verilir.
Kesin deliller, kanun tarafından belirlenmiş olup, ilâm, senet ve yeminden ibarettir.
Bunlar dışında kalan bütün ispat araçları, (emareler bir tarafa bırakılacak olursa)
“takdirî delil” kategorisine dahildir.
Takdirî delillerin bir kısmı Hukuk Muhakemeleri Kanunu tarafından sayılmıştır. Bunlar, (kesin delil sayılanlar dışında olmak üzere) belge, tanık, bilirkişi ve
keşiftir. Ancak, adı geçen Kanunun 192. maddesi gereğince, kanunun belirli bir
delille ispat zorunluluğunu öngörmediği hâllerde, kanunda düzenlenmemiş olan
diğer delillere de başvurulabileceği açıkça öngörüldüğünden, takdiri delillerin
kanunda açıkça sayılanlardan ibaret olmadığı söylenebilir. Ne var ki, “belge” ve
“keşif ” delillerinin sınırları kanun tarafından çok geniş çizildiği için, delil olarak
nitelendirilebilmeye elverişli olup da bu iki delil türünden birisine dahil olmayan
bir bilgi taşıyıcısını düşünebilmek imkânsız gözükmektedir.

Belge

Bir üst kavram olarak “belge”, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, “uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli, yazılı
veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı
gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu
Kanuna göre belgedir.”
Bu düzenleme kapsamına giren dört belge türünün ayırt edilmesi gerekir.
Bunlar “nitelikli belge” olarak tanımlanabilecek senet, ilâm (kesin hüküm) ve resmî
belgeler ile delil başlangıcı kategorisine giren belgelerdir. Senet ve ilâm kesin delil
teşkil ederler (senet için bkz. HMK m. 204; m. 205; ilâm için bkz. HMK m. 204,
I). Bunlar gibi, resmî sicil ve belgelerin içerdiği vakıaların da, Türk Medenî Kanununun 7. maddesi gereğince, aksi ispatlanıncaya kadar doğru kabul edilmesi
gerektiğinden, bunlar da kesin delil sayılmak gerekir. Bunlar dışında kalıp “delil
başlangıcı” olarak nitelendirilen belgeler de (HMK m. 202) ayrı bir kategori oluştururlar ve kendi başlarına delil olarak nitelendirilemezler. Delil başlangıcı sayılabilen belgeler, başka bir delille desteklenmedikçe, kendi başına olsa olsa “emare”
olarak değerlendirilebileceğinden, bunları da “takdirî delil” sayılan belgelerin dışında tutmak gerekir. Bu dört tür dışında kalmakla beraber, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199. maddesi kapsamına giren ve ilişkin olduğu vakıa hakkında
bilgi taşımaya elverişli olan her türlü belge, bir takdirî delildir.

Tanık Beyanı

Tanık, bir davada, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan ve taraflar arasında çekişmeli bulunan, geçmişte vukua gelmiş bir vakıa yahut durum hakkında
görme yahut işitme duyuları vasıtasıyla sahip olduğu bilgiyi mahkemeye aktaran
kişidir. Bu kişinin söz konusu aktarımı tanık beyanı olarak adlandırılır. Tanık,
belli bir vakıa yahut durum hakkındaki bilgisini görme yahut işitme duyuları sayesinde ve o vakıa ya da durum gerçekleştiği veya mevcut olduğu anda edinmiştir.
Bu yönüyle tanık ‘tarihi’ bir bilgiye sahiptir ve halihazır bir vakıa hakkındaki değerlendirmesini aktaran bilirkişiden ayrılır. Öte yandan görme ve işitme duyuları
bilgi edinme açısından çok işlevsel ve güvenilir olduğundan, tanığın bu yollarla
edindiği bilginin doğruluk derecesi de yüksektir. Keza, belli bir vakıanın gerçekleştiği sırada o vakıaya görme yahut işitme duyularıyla vaziyet edenlerin sayısı
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her hâlükarda sınırlı ve ikame olunamaz durumda bulunduğundan, tanık çok
değerli ve vazgeçilmez bir delildir. Bununla birlikte, algıda yanılma, unutkanlık
ve bildiğini (korku, çıkar, taraf tutma vs. gibi sebeplerle) kasten eksik yahut yanlış aktarma ihtimali, tanık beyanlarının güvenirliği hakkında şüphe duyulmasını
haklı kılmaktadır. Bütün bu yönler bir arada değerlendirildiğinde, tanık beyanı
çok önemli ve vazgeçilmez bir delil olmakla beraber, tam bir kesinlikle güvenilemeyeceğinden, takdirî bir delildir.
Tanığın yerine bir başkasını ikame etmek mümkün olmadığından tanıklık
(kamusal bir yükümlülük olarak) zorunlu tutulmuştur (HMK m. 245). Bir vakıaya tanıklık eden kişilerin her hâlükarda sınırlı olması ve bunların çoğunlukla davanın taraflarından birine yahut öbürüne herhangi bir sebeple yakınlığının
olması, ret veya yasaklılık sebepleri öngörerek tanıklık engeli konulmasına izin
vermemektedir. Bu sebeple, davanın taraflarına yakınlık yahut onlarla mevcut bir
menfaat ilişkisi, tanıklıktan ret yahut yasaklılık sebebi olarak kabul edilmemiştir. Keza, hakkında tanıklık yapılacak olayın niteliği nazara alındığında, yaş yahut
ehliyet koşulunun getirilmesi de gerekli ve amaca uygun değildir. Örneğin, aile
içindeki bir şiddet olayı hakkında küçük yaştaki bir çocuk dahi tanıklık yapabilecekken, aynı çocuğun kapsamlı bir hukukî işlemi aynı derecede algılayabilmesi ve
aktarabilmesi mümkün olmayabilir.
Tanık, taraflar dışında bir (gerçek) kişi olmalıdır (HMK m. 240, I). İhtiyarî
dava arkadaşlığında aynı tarafta yer alan dava arkadaşları birbirlerine nazaran
üçüncü kişi olduklarından, birbirlerine tanıklık yapabilirler.
Tanık, bir vakıayı bu yolla ispatlamak isteyen tarafça gösterilir. Davanın başında (dava ve cevap dilekçelerinde) belli bir vakıanın tanıkla ispatlanacağının belirtilmiş olması yeterli olup, ayrıca ileride dinlenilmesi istenecek tanıkların isimlerinin de bu aşamada belirtilmesine gerek yoktur. Çünkü, o vakıanın ispatının
gerekip gerekmeyeceği ve gerekecekse tanık dinletilmesinin caiz olup olmadığı
yargılama sırasında anlaşılacaktır. Yargılama sırasında tanıkla ispat edilmesi istenen vakıa hakkında tanık dinlenmesine hâkimin karar vermesi üzerine, ilgili taraf, o vakıa hakkında dinletmek istediği tanıkların tamamını tek bir liste halinde,
ad, soyadı ve adresleriyle birlikte mahkemeye bildirir. Bu listede gösterilmemiş
olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve (aynı vakıa hakkında) ikinci bir tanık
listesi verilemez (HMK m. 240, II-III). Listede gösterilebilecek tanıkların sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Dürüstlük kuralına aykırı düşmedikçe, çok sayıda
kişi (gerçekten ilgili vakıaya tanık olmuşlarsa) tanık olarak gösterilebilir. Ancak,
mahkeme, gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı sayesinde, ispat edilmek
istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edindiği kanaatine ulaşırsa, geri kalanların dinlenilmemesine karar verebilir (HMK m. 241).
Taraflarca dinlenilmesi istenen tanıkların çağrılması mahkeme tarafından
Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde (m. 9) çıkarılacak davetiyeyle olur. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir. Şu
kadar ki tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği
hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir. Öte yandan, tanığı davet, gerektiğinde telefon, faks, elektronik posta
gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, davete rağmen gelmemeye bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz (HMK m. 243).
Tanıklık yapma mecburiyeti üç unsurdan oluşur. Bunlar; mahkemeye gelmek,
ilgili vakıa hakkında bildiklerini anlatmak ve yemin etmektir. Usûlüne uygun olarak çağrıldığı hâlde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir, gel-
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Dürüstlük Kuralı:
Hakların kullanılması ve
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geçerlidir.
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memesinin sebep olduğu giderlere ve beşyüz Türk Lirasına kadar disiplin para
cezasına hükmolunur (HMK m. 245). Buna karşılık, mahkemeye gelen (veya
zorla getirilen) tanık, haklı bir sebep olmaksızın tanıklıktan çekinir, kaçınır veya
yemin etmezse, bunun için ayrı müeyyideler getirilmiştir. Şöyle ki, tanık, kanuni
bir sebep göstermeden tanıklıktan çekinir, yemin etmez veya göstermiş olduğu sebep
mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık yapmaktan çekinirse beşyüz Türk
Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına ve bu yüzden doğan
giderleri ödemesine hükmedilerek, yeniden dinlenilmek üzere yargılama başka güne
bırakılır. Tanık kendisine sorulan sorulara cevap vermez veya yemin etmemekte direnirse o mahkemece iki haftayı geçmemek üzere disiplin hapsine mahkûm edilir
(HMK m. 253).
Tanıklıktan ret yahut yasaklılık olmamasına karşılık, kanunda açıkça sayılan
sebeplerin varlığı halinde tanıklıktan ‘çekinmek’ mümkündür (HMK m. 247, I).
Tanıklıktan çekinme sebepleri üç tanedir:
1. Aşağıdaki kimseler kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinebilirler (HMK m. 248):
• İki taraftan birinin nişanlısı,
• Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi,
• Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu,
• Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar,
• Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik
bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımları,
• Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk,
2. Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına
başvurulacak kimseler, bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler.
Ancak, Avukatlık Kanununun 36. maddesi saklı kalmak üzere, sır sahibi
tarafından sırrın açıklanmasına izin verildiği takdirde, bu kimseler tanıklıktan çekinemezler (HMK m. 249).
3. Aşağıdaki hâllerde menfaat ihlâli sebebiyle tanıklıktan çekinilebilir (HMK
m. 250):
• Tanığın beyanı kendisine veya 248. maddede yazılı kimselerden birine
doğrudan doğruya maddî bir zarar verecekse,
• Tanığın beyanı kendisinin veya 248. maddede yazılı kimselerden birinin
şeref veya itibarını ihlal edecek ya da ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına sebep olacaksa,
• Tanığın beyanı, meslek veya sanatına ait olan sırların ortaya çıkmasına
sebebiyet verecekse.
Tanıklıktan çekinmeye ilişkin bu sebepler mutlak değildir. Şöyle ki, 248 (kişisel sebepler) ve 249. maddeler (sır sebebi) ile 250. maddenin (a) bendindeki
hâllerde;
• Bir hukukî işlemin yapılması sırasında tanık olarak bulundurulmuş olan
kimse o işlemin esası ve içeriği hakkında,
• Aile bireylerinin doğum, ölüm veya evlenmelerinden kaynaklanan olaylar hakkında,
• Aile bireyleri arasında, ailevi ilişkilerden kaynaklanan malî uyuşmazlıklara ilişkin vakıalar hakkında,
• Taraflardan birinin hukukî selefi veya temsilcisi olarak kendisinin yaptığı işler hakkında, tanıklıktan çekinilemez.
Mahkeme tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan
tarifeye göre, kaybettiği zaman ile orantılı bir ücret verilir. Tanık hazır olmak için
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seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleri ile tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır (HMK m. 265).
Tanıklar davaya bakan mahkemede dinlenir. Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekliyse, tanığın olayın gerçekleştiği veya şeyin bulunduğu yerde dinlenilmesine karar verebilir. Mahkeme, hasta veya özürlü olmasından dolayı gelemeyen tanığı bulunduğu yerde dinler. Mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan
tanığın, bulunduğu yer mahkemesi tarafından dinlenmesine karar verilebilir. İstinabe yolu ile dinlenilmesine karar verilen tanığın, nerede, hangi gün ve saatte
dinleneceği hususu, talepleri hâlinde taraflara tebliğ edilir. Bu durumda, tanığın,
hangi hususlardan dolayı dinleneceğini hâkim belirler (HMK m. 259). Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak, hâkim tarafından
kendisine bilgi verilir ve tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi
istenir (HMK m. 260).
Tanığa, dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi hâlinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği
hususunda yemin edeceği, duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni
olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği ve gerekirse diğer tanıklarla yüzleştirilebileceği anlatılır (HMK m. 256).
Tanıklar, hâkim tarafından ayrı ayrı dinlenir ve biri dinlenirken henüz dinlenmemiş olanlar salonda bulunamazlar. Tanıklar gerektiğinde yüzleştirilirler. Tanık,
bildiğini sözlü olarak açıklar ve sözü kesilmeden dinlenir. Dinlenilme sırasında,
tanık, yazılı notlar kullanamaz. Şu kadar ki, tanık tarihleri ve rakamları tespit etmek veya bazı hususları açıklamak ya da hatırlayabilmek için yazılarına bakmak
zorunda olduğunu hâkime söylerse, hâkim derhâl yazılarına bakmasına veya belirleyeceği duruşmada yeniden dinlenmesine karar verebilir. Hâkim, tanık sözünü
bitirdikten sonra, ifade ettiği hususların açıklanması veya tamamlanması amacıyla başka sorular da sorabilir. Tanığın sözleri tutanağa yazılarak önünde okunur ve
tutanağın altı kendisine imza ettirilir (HMK m. 261).
Dinleme sırasında öncelikle tanıktan adı, soyadı, doğum tarihi, mesleği, adresi, taraflarla akrabalığının veya başka bir yakınlığının bulunup bulunmadığı,
tanıklığına duyulacak güveni etkileyebilecek bir durumu olup olmadığı sorulur
(HMK m. 254).
Tanığın davada yararı bulunmak gibi tanıklığının doğruluğu konusunda kuşkuyu gerektiren sebepler varsa, bunu iki taraftan biri iddia ve ispat edebilir (HMK
m. 255).
Tanığın doğru söylemesini sağlamaya yönelik olarak, ona yemin verdirilmesi
de kabul edilmiştir. Yemin, tanığın dinlenilmesinden önce eda edilir. Yemin eda
edilirken, hâkim de dâhil olmak üzere hazır bulunan herkes ayağa kalkar. Hâkim
tanığa, “Tanık sıfatıyla sorulacak sorulara vereceğiniz cevapların gerçeğe aykırı olmayacağına ve bilginizden hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve
kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin ediyor musunuz?” diye
sorar. Tanık da cevaben, “Sorulacak sorulara, hiçbir şey saklamadan doğru cevap
vereceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine
yemin ediyorum.” demekle yemin eda edilmiş sayılır (HMK m. 258).
Buna karşılık, dinlendiği sırada onbeş yaşını bitirmemiş olanlar ile yeminin
niteliğini ve önemini kavrayamayacak derecede ayırt etme gücüne sahip olmayanlar yeminsiz dinlenir (HMK m. 257).
Hâkim gerekli görülen hâllerde, sözlü olarak dinlenmesi yerine, belirlenecek süre
içinde cevaplarını yazılı olarak bildirmesi için tanığa soru kağıdı gönderilmesine ka-
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rar verebilir. Bu şekilde işlem yapılması, tanığın vereceği cevabın hükme yeterli olup
olmadığı hususunu hâkimin takdir etmesine engel olamaz. Hâkim, verilen yazılı cevapların yetersiz olması hâlinde, tanığı dinlemek üzere davet edebilir (HMK m. 246).
Hâkim tanığın tanıklığı esnasında yalan söylediği veya menfaat temin ederek
tanıklık ettiği hakkında yeterli delil veya emare elde ederse bir tutanak düzenler
ve bu tutanağı derhâl Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Ayrıca, hâkim, tanığın
ve suçta ortakları varsa onların tutuklanmasına da karar verebilir ve kovuşturma
yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına sevk eder (HMK m. 264). Zira, yalan
yere tanıklık, Türk Ceza Kanununun 272. maddesinde ayrı bir suç olarak kabul
edilmiştir. Öte yandan, açıklamaları karara esas alınan tanığın, yalan tanıklık yaptığının karardan sonra bir ceza mahkemesi kararıyla sabit olması, bir yargılamanın iadesi sebebidir (HMK m. 375, I/e).
Son olarak belirtelim ki, taraflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda hâkim kendiliğinden tanık deliline müracaat edemez. Dinlenen tanıkların
beyanlarını hâkim serbestçe takdir eder (HMK m. 198).

3

(A), sahibi olduğu büroyu (B) Turizm Anonim Şirketine seyahat acentesi olarak işletmek üzere, aylığı üç bin Türk Liradan kiraya vermiş ve bağımsız bölüm aynı gün teslim edilmiştir. (B) A.Ş., dairede sigorta acentesi olarak faaliyete başlamıştır. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait kira bedellerinin ödenmemesi üzerine (A) dava açmış
ve dokuzbin Türk Lirası muaccel kira alacağının tahsili ile, temerrüt ve sözleşmeye
aykırılıktan dolayı taşınmazın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir. (B) A.Ş.,
cevap lâyihasında, kira bedellerinin şahitler huzurunda ödenmiş olduğunu ve dairenin de sözleşmeye aykırı olarak kullanılmadığını ileri sürmüştür. Davalı taraf kira
bedelinin ödenmiş olduğuna ilişkin savunmasını ispat için tanık dinletebilir mi?

Bilirkişi Görüşü

Uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan ve doğruluğunun anlaşılabilmesi
hukukî bilgi dışında özel ya da teknik bilgi gerektiren çekişmeli bir vakıa iddiasının doğru olup olmadığın anlaşılabilmesi için görüş ve değerlendirmesine başvurulan kişiye bilirkişi, bu kişi tarafından konu hakkında hazırlanan rapora ise
bilirkişi raporu denir. Medenî usûl hukuku anlamında delil olan, söz konusu bu
bilirkişi raporudur.
Tanığın aksine, bilirkişiye, (geçmişte meydana gelmiş olsa bile) mevcudiyetini
halen (dava esnasında da) devam bir vakıa hakkında başvurulur. Örneğin, geçmişte inşa edilmiş olan bir binada bilimsel açıdan gerekli ölçüde malzeme kullanılıp kullanılmadığı gibi. Keza, bilirkişi, tanıktan farklı olarak, vakıanın veya
durumun gerçekleştiği anda onun hakkında görme veya işitme duyularıyla sahip olduğu bilgiyi değil, genel olarak o vakıanın anlaşılabilmesi için gerekli ve
kendisinde mevcut olan özel yahut teknik bilgiyi kullanmak suretiyle o vakıayı
aydınlatmaya çalışır. Diğer bir ifadeyle, bilirkişi, tanıktan farklı olarak, somut bir
vakıanın oluşuna dair bireysel algılara dayanan bilgisini değil, özel yahut teknik
uzmanlık bilgisi gerektiren bir alanda önceden sahip olduğu genel bilgiyi kullanarak somut bir vakıayı aydınlatmaya çalışır.
Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz, hukukî konularda bilirkişiye gidilmesini
açıkça yasaklamıştır (HMK m. 266, c. 2). Zira, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği
hukukî bilgiye sahip olmak ve bunu doğru şekilde uygulamak hâkimin görevidir
(HMK m. 33). Öte yandan, hukukî bilginin somut vakıalara uygulanması maddî
anlamda yargı işlevi sayılacağından, devredilemez nitelikteki bu yetkinin münha-
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sıran hâkim tarafından kullanılması anayasal bir zorunluluktur (AY m. 9). Konuya
özel bir önem veren Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 266. maddesinde şöyle bir düzenlemeye yer vermiştir: “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi
gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel
ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda, bilirkişiye başvurulamaz.”
Taraflar, ileri sürdükleri bir vakıayı bilirkişi görüşüyle ispatlayacaklarını davanın
başında (dava veya cevap dilekçelerinde) bildirmelidirler. Ancak, bilirkişiye gidilip
gidilmemesi ve gidilecekse bilirkişinin seçimi mahkemenin kararına bağlı olduğundan, tarafların, davanın başında, bilirkişinin kim olması gerektiği konusunda bir
bildirimde bulunmaları gereksiz ve anlamsızdır. Öte yandan, tanık delilinden farklı
olarak, hâkim, taraflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda dahi, taraflar
istememiş olsa bile, kendiliğinden bilirkişiye müracaat edebilir (HMK m. 266, c.1).
Tanığın aksine, bilirkişi olarak görüşüne başvurulabilecek kişilerin sayısı (en
azından teorik olarak) sınırlı bulunmadığından, bilirkişilik yapmak (kural olarak)
zorunlu tutulmamış; öte yandan, tanık açısından söz konusu olan endişelere yer
bulunmadığından, bilirkişinin tarafsızlığını ve objektifliğini temin amacıyla, onun,
hâkimlerde olduğu gibi, iş görmekten reddi ve yasaklılığı kabul edilmiştir (HMK
m. 272). Bu yapılırken kendisinden hareket edilen yaklaşım, bilirkişinin görevini
yaparken ‘hâkim yardımcısı’ sıfatıyla kamu görevlisi sayılmasıdır (HMK m. 284).
Talep üzerine veya kendiliğinden gözeterek, çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren bir vakıa hakkında bilirkişi incelemesine karar veren mahkeme, bilirkişi
olarak, yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak, gerekçesi açıkça gösterilmek
suretiyle, tek sayıda, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür (HMK m. 267).
Bilirkişinin kimler arasından seçileceği, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
268. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre; bilirkişi (veya bilirkişiler), bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir.
Kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer
bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede
bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir. Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişinin bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurullarında oluşturulmuş listelerden, burada da
bulunmaması hâlinde, Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesinin (d), (e) ve (f)
bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan şartları da taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı
kişi ve kuruluşlara görevlendirildikleri konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Ancak, kamu görevlilerine, bağlı bulundukları kurumlarla ilgili dava ve
işlerde, bilirkişi olarak görev verilemez.
Bilirkişilik yapmak kural olarak mecburî değildir. Ancak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, aşağıdaki hallerde bilirkişilik görevinin kabulünü zorunlu kılmıştır:
• Resmî bilirkişiler,
• Bölge adliye mahkemesi adli yargı adalet komisyonları tarafından tutulan
bilirkişi listelerinde yer alan kişiler,
• Bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin, meslek veya zanaatlarını icra
etmesine olanak bulunmayanlar,
• Bilgisine başvurulacak konu hakkında, meslek veya sanat icrasına resmen
yetkili kılınmış olanlar.
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Mahkemece görevlendirilmeleri durumunda bilirkişilik yapmak mecburiyetinde olan bu kişiler, ancak tanıklıktan çekinme sebeplerine veya mahkemece kabul
edilebilir diğer bir sebebe dayanarak, bilirkişilikten çekinebilirler (HMK m. 270, II).
Öte yandan, hâkimler hakkındaki yasaklılık (HMK m. 34) ve ret (HMK m. 36)
sebepleriyle ilgili kurallar, bilirkişiler bakımından da uygulanır. Ancak, bilirkişinin,
aynı dava veya işte daha önceden tanık olarak dinlenmiş bulunması, bir ret sebebi
teşkil etmez. Hâkimler hakkındaki yasaklılık sebeplerinden birisi, bilirkişinin şahsında gerçekleşmişse, mahkeme, hüküm verilinceye kadar, her zaman bilirkişiyi resen görevden alabileceği gibi; bilirkişi de mahkemeden, görevden alınma talebinde
bulunabilir. Ret sebeplerinden birisinin, bilirkişinin şahsında gerçekleşmesi hâlinde
taraflar, bilirkişinin reddini talep edebileceği gibi; bilirkişi de kendisini reddedebilir.
Ret talebi veya bilirkişinin kendisini reddetmesinin, ret sebebinin öğrenilmesinden
itibaren en geç bir hafta içinde yapılmış olması şarttır. Ret sebeplerinin ispatı için,
yemin teklif edilemez. Görevden alınma, ret ve bilirkişinin kendisini reddetmesine
yönelik talep, bilirkişiyi görevlendiren mahkemece dosya üzerinden incelenir ve karara bağlanır. Kabule ilişkin kararlar kesindir. Redde ilişkin kararlara karşı ise, ancak
esas hakkındaki kararla birlikte kanun yoluna başvurulabilir.
Bilirkişinin görev alanı, kendisini görevlendiren mahkemece belirlenir. Buna
göre mahkeme, bilirkişinin görevlendirilmesine ilişkin kararında, tarafların da
görüşünü almak suretiyle, aşağıda belirtilen hususlara yer verir (HMK m. 273, I):
• İnceleme konusunun bütün sınırlarıyla ve açıkça belirlenmesi,
• Bilirkişinin cevaplaması gereken sorular,
• Raporun verilme süresi,
Bilirkişi raporunun hazırlanması için verilecek süre üç ayı geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine, kendisini görevlendiren mahkeme gerekçesini göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere uzatabilir. Ancak basit yargılama usulüne tabi dava
ve işlerde bu süreler iki ay olarak uygulanır. Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınıp, yerine bir başka kimse, bilirkişi olarak görevlendirilebilir. Bu durumda mahkeme, görevden alınmış olan bilirkişiden, görevden
alındığı ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama yapmasını talep
eder ve ayrıca bilirkişinin dizi pusulasına bağlı bir biçimde görevi sebebiyle incelenmek üzere kendisine teslim edilmiş bulunan dosya ve eklerini mahkemeye
hemen tevdi etmesini ister. Sözü edilen bilirkişilerin, hukukî ve cezai sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekiyorsa, kendilerine ücret ve
masraf adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına veya gerekçesini göstererek bölge
adliye mahkemesi adli yargı adalet komisyonundan o kişinin bilirkişilik görevi
yapmaktan belirli bir süre yasaklanmasının yahut listeden çıkartılmasının istenmesine, görevlendirmeyi yapan mahkemece karar verilir (HMK m. 274).
Bilirkişi, mahkemece kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle
yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye bırakamaz (HMK m. 276).
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 278. maddesi, kendisine verilen görevi
hakkıyla yerine getirebilmesi için bilirkişiye bazı yetkiler vermiştir. Buna göre:
• Bilirkişi, görevini, mahkemenin sevk ve idaresi altında yürütür,
• Bilirkişi, görev alanı veya sınırları hakkında tereddüde düşerse, bu tereddüdünün giderilmesini, her zaman mahkemeden isteyebilir,
• Bilirkişi, incelemesini gerçekleştirirken ihtiyaç duyarsa, mahkemenin de
uygun bulması kaydıyla, tarafların bilgisine başvurabilir. Taraflardan birinin bilgisine başvurulacağı hâllerde, mahkemece bilirkişiye taraflardan biri
bulunmaksızın diğerinin dinlenemeyeceği hususu önceden hatırlatılır,
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• Bilirkişinin oy ve görüşünü açıklayabilmesi için bir şey üzerinde inceleme
yapması zorunlu ise mahkeme kararı ile gerekli incelemeyi yapabilir. Bu
işlemin icrası sırasında taraflar da hazır bulunabilir.
Bilirkişi, oy ve görüşünü, hâkimin kendisini değerlendirmesine göre, sözlü
veya yazılı olarak mahkemeye bildirir (HMK m. 279, I).
Mahkeme, bilirkişinin oy ve görüşünü sözlü olarak açıklamasına karar verirse, bilirkişinin açıklamaları tutanağa geçirilir ve tutanağın altına bilirkişinin de
imzası alınır. Kurul hâlinde görevlendirme söz konusu ise bilirkişilerin bilgilerine başvurulan hususu hemen aralarında müzakere etmelerine imkân tanınır ve
müzakere sonucunda açıklanan oy ve görüş, tutanakla tespit edilip; tutanağın altı,
bilirkişilere imza ettirilir (HMK m. 279, III).
Buna karşılık, mahkeme, bilirkişinin oy ve görüşünü yazılı olarak açıklamasına karar verirse, bilirkişi açıklamalarını bir rapor halinde mahkemeye sunar.
Raporda, tarafların ad ve soyadları, bilirkişinin görevlendirildiği hususlar, gözlem
ve inceleme konusu yapılan maddî vakıalar, gerekçe ve varılan sonuçlarla, bilirkişiler arasında görüş ayrılığı varsa, bunun sebebi, düzenlenme tarihi ve bilirkişi ya
da bilirkişilerin imzalarının bulunması gerekir (HMK m. 279, II). Azınlıkta kalan
bilirkişi, oy ve görüşünü ayrı bir rapor hâlinde de mahkemeye sunabilir. Bilirkişi,
raporunu, varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen şeylerle birlikte bir dizi
pusulasına bağlı olarak mahkemeye verir; verildiği tarih rapora yazılır ve duruşma gününden önce birer örneği taraflara tebliğ edilir (HMK m. 280).
Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta
içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler. Mahkeme,
bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa
kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle
ek rapor alabileceği gibi; tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda
bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir. Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için
gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir (HMK m. 281).
Bilirkişi incelemesinin soybağının tespiti amacıyla yapılacak olması ve bunun
için davanın tarafları veya üçüncü kişilerden kan yahut doku örneği alınmasının
gerekmesi durumunda, ilgili tarafın yahut üçüncü kişinin buna katlanması zorunluluğu özel olarak düzenlenmiştir (HMK m. 292). Buna göre, “uyuşmazlığın
çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkes, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın
bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde, hâkim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar verir. Üçüncü kişi tanıklıktan çekinme hakkı bulunduğunu ileri sürerek
bu yükümlülükten kaçınamaz.”
Hâkim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir (HMK m. 282).
Bilirkişinin “gerçeğe aykırı mütalâada bulunması” Türk Ceza Kanununun 276.
maddesiyle suç kabul edilmiştir. Öte yandan, bilirkişinin hükme esas alınan husus
hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun karardan sonra bir ceza
mahkemesi kararıyla sabit olması, bir yargılamanın yenilenmesi sebebidir (HMK
m. 375, I/f).
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Bilirkişinin gerçeğe aykırı raporunun hükme esas alınması durumunda, bunun sebep olduğu zararlardan dolayı hukukî sorumluk rejimi de, hâkimlerin
hukukî sorumluluğuna paralel olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 285
ilâ 285. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, bilirkişinin kasten veya ağır
ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun, mahkemece hükme
esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar, bu zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası açabilirler. Devlet, ödediği tazminat için sorumlu bilirkişiye
rücu eder (HMK m. 285). Devlet aleyhine açılacak olan tazminat davası, gerçeğe
aykırı bilirkişi raporunun ilk derece mahkemesince hükme esas alındığı hâllerde,
bu mahkemenin yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi hukuk
dairesinde; bölge adliye mahkemesince hükme esas alındığı hâllerde ise Yargıtay
ilgili hukuk dairesinde görülür. Devletin, sorumlu bilirkişiye karşı açacağı rücu
davası, tazminat davasını karara bağlamış olan mahkemede görülür (HMK m.
286). Devlet, ödediği tazminat nedeniyle, sorumlu bilirkişiye, ödeme tarihinden
itibaren bir yıllık zamanaşımı süresi içinde rücu eder. Hükme esas alınan bilirkişi
raporu kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmişse, bu durumda, ceza zamanaşımı süresi uygulanır (HMK m. 287).
Bilirkişi bahsinde üzerinde durulması gereken son konu, uzman görüşü ve
bilimsel mütalâadır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 293. maddesi, her iki
hususu birlikte düzenlemiştir. Buna göre “taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin
davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada
hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir. Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.”

Keşif

Keşif, hâkimin, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan çekişmeli bir vakıa hakkında, görme, işitme, koku ve tat alma gibi, bizatihi kendi duyu organları
vasıtasıyla doğrudan bilgi sahibi olabilmek amacıyla, taşınır veya taşınmaz eşya
üzerinde inceleme yapmasıdır. Örneğin, bir kazanın meydana geldiği yerin görülmesi suretiyle kazanın gerçekleşme biçimi hakkında bilgi sahibi olmak; bir fabrikanın yahut otoyolun gürültüsünün belli bir mesafeye kadar ulaşıp ulaşmadığını
yerinde incelemek gibi.
Keşif yoluyla elde edilen bilginin tam ve güvenilir olması için bazen keşfin
icrası sırasında tanık dinlenmesi veya bilirkişi bulundurulması da gerekebilir.
Bu ihtimalde, her üç delilin bir arada olması durumuyla karşılaşılır (HMK m.
288, I; m. 290, II).
Hâkim, bilirkişi deliline olduğu gibi, keşif deliline de, taraflarca hazırlama ilkesinin geçerli olduğu davalarda dahi, kendiliğinden başvurabilir (HMK m. 288, II).
Keşif, davaya bakan mahkemece bizzat icra olunur. Keşif konusunun mahkemenin yargı çevresi dışında bulunması halinde, keşif incelemesi istinabe yoluyla yapılır. Eğer keşif konusu eşya büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunuyorsa, inceleme, davaya bakan mahkeme tarafından da yerine getirilebilir
(HMK m. 289).
Keşfin yeri ve zamanı mahkeme tarafından tespit edilir. Keşif, taraflar hazır
iseler huzurlarında, aksi takdirde yokluklarında yapılır. Mahkeme keşif esnasında
ve mahallinde, çağırdığı tanık ve bilirkişileri dinleyebilir. Keşfin icrası çerçevesinde
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mahkeme, bir olayın nasıl geçmiş olabileceğini tespit için temsili uygulama da
yaptırabilir. Keşif sırasında, yapılan tüm işlemler ve beyanları içeren bir tutanak
(keşif tutanağı) düzenlenir. Plan, çizim, fotoğraf gibi belgeler de tutanağa eklenir
(HMK m. 290).
Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz 291. maddesinde, hem taraflar hem de
üçüncü kişiler için “keşfe katlanma zorunluluğu” getirmiştir. Buna göre, “taraflar
ve üçüncü kişiler keşif kararının gereğine uymak ve engelleyici tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Keşif yapılmasına taraflardan birinin karşı koyması hâlinde, o kimse ispat yükü kendisine düşen taraf ise bu delilden vazgeçmiş; diğer
taraf ise iddia edilen vakıayı kabul etmiş sayılır. Şu kadar ki, hâkim duruma ve karşı
koyma sebebine göre bu hükmü uygulamayabilir. Keşif, üçüncü kişi için uygun olan
zamanda yapılır. Keşif zamanı ve yeri üçüncü kişiye bildirilir. Gecikmesinde zarar
umulan hâllerde bildirim yapılmaksızın keşif icra edilir. Keşfe karşı koyma hâlinde
hâkim, üçüncü kişiyi karşı koymanın sebep olduğu giderlere ve beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına mahkûm eder, gerektiğinde
zor kullanılmasına karar verebilir. Ancak üçüncü kişi tanıklıktan çekinme sebeplerine dayanarak keşfe katlanma yükümlülüğünden kaçınabilir.”

İsticvap

Bir tarafın, kendisi aleyhine olan bir vakıa hakkında mahkemece özel bir usulle
sorguya çekilmesi olan isticvap, davada genel olarak tarafların dinlenmesinden ayrı
bir kurumdur. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 144. maddesinde düzenlenmiş
olan “tarafların dinlenmesi”, tarafların iddia ve savunmaları ile bunların dayandığı vakıaların nelerden ibaret olduğunun anlaşılmasına hizmet eder. Öte yandan,
tarafların dinlenmesi hukukî dinlenilme hakkının (HMK m. 27) bir gereği olup,
duruma göre, hâkimin davayı aydınlatma görevinin (HMK m. 31) bir yansıması olarak da ortaya çıkabilir. Keza, taraflar tahkikat sırasında yapılan oturumlarda
hazır bulunarak yapılan işlemler, tahkikatın sonunda tahkikatın bütününe yönelik
olarak ve nihayet sözlü yargılama aşamasında da yargılamanın tamamı hakkında
açıklamada bulunabilirler ve bu açıklamaları mahkemece dinlenir ve dikkate alınır. Ancak, bütün bu dinlemeler, somut bir vakıanın ispatına yönelik değildir.
Buna karşılık, bir delil olarak kabul edilmeyen ve bu sebeple Hukuk Muhakemeleri Kanununun ispat ve delillere ilişkin değil bilakis tahkikata ilişkin beşinci
bölümünde düzenlenen isticvap, ispat konusuyla doğrudan ilgilidir. Zira, delil
olarak kabul edilmese de, düzenleniş gayesi, bir vakıa hakkında, bunun aleyhine
olduğu kişiden ikrar elde etmeye çalışmaktır. İkrar edilen vakıa, sonuç olarak artık ispat faaliyetine konu kılınmayacak, mevcut ve doğru kabul edilecektir.
İsticvabın konusunu, davanın temelini teşkil eden, diğer bir ifadeyle, uyuşmazlıkta tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıalar ile bunlarla
ilişkisi bulunan hususlar oluşturur (HMK m. 169, II).
Hâkim, isticvaba resen yahut taraflardan birinin talebi üzerine karar verir
(HMK m. 169, I). İsticvap edilecek kişi ise tarafın bizatihi kendisidir. Tüzel kişiler adına, temsil yetkisine sahip kimseler isticvap olunur. Diğer bir ifadeyle, bir
tarafın avukatının taraf adına isticvabı söz konusu olmaz. Ancak, ergin olmayan
veya kısıtlı bir kimse adına yapılmış bir işleme ilişkin olarak, o kişinin kanuni mümessili isticvap olunur. Ergin olmayan veya kısıtlı bulunan kişiye davasını bizzat
yürütebilme (dava ehliyeti) tanınan hâllerde ise bu kişinin kendisi isticvap olunur. Tüzel kişiler adına ise, onları temsil yetkisine sahip kimseler isticvap olunur
(HMK m. 170; m. 172, c. 1).
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İsticvabına karar verilen kimseye bizzat davetiye gönderilir ve belirlenen gün
ve saatte isticvap olunmak üzere hazır bulunması gerektiği belirtilir. Davetiyede,
ayrıca, isticvap konusu vakıalar gösterilir; ilgili tarafın geçerli bir özrü olmaksızın
gelmediği veya gelip de sorulara cevap vermediği takdirde, isticvap konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağı ihtarı da yapılır. Çağrılan taraf özürsüz olarak gelmediği
veya gelip de soruları cevapsız bıraktığı takdirde, mahkemece sorulan vakıalar
ikrar edilmiş sayılır (HMK m. 171).
İsticvap, davanın görüldüğü mahkemede icra edilir. Ancak, isticvap olunacak
kimse hastalık, sakatlık veya benzeri sebeplerle mahkemeye bizzat gelemeyecek
durumda ise bulunduğu yerde isticvap olunur. Keza, isticvap olunacak kişi, mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile isticvap olunması mümkün değil ise istinabe yolu ile
isticvap olunur (HMK m. 172).
İsticvap hâkim tarafından yapılır. Hâkim, isticvaba başlamadan önce isticvap
olunan tarafa gerçeği söylemesi gerektiği hususunu hatırlatır. İsticvap esnasında,
karşı taraf ve taraf vekilleri hazır bulunabilirler. İsticvap olunan taraf, mahkemenin izni olmadıkça, yazılı notlar kullanamaz (HMK m. 173). İsticvap sonunda bir
tutanak düzenlenir. İsticvap olunan tarafça yapılan açıklamalar, sorulan sorular ve
verilen cevaplar tutanağa yazılır. Tutanak taraflar huzurunda okunduktan sonra
altı isticvap olunan tarafa imzalatılır. İsticvap olunan taraf haklı bir gerekçe göstermeksizin tutanağı imzalamaktan kaçınırsa, bu durum hâkim tarafından tutanakla tespit olunur (HMK m. 174).
İsticvap sırasında hâkim, isticvabın konusunu teşkil eden vakıa hakkında ikrar elde ederse, o vakıa tartışmalı olmaktan çıkar (mevcut ve doğru kabul edilir). Buna karşılık, ikrarın elde edilemediği durumlarda hâkimin yalnızca isticvap
sırasında elde ettiği intiba ve kanaate dayanarak, ilgili vakıayı mevcut ve doğru
kabul etmesi mümkün değildir. Ancak, takdiri delille ispatı caiz olan bir vakıa
hakkında başkaca takdiri deliller mevcutsa ve hâkim bu delilleri inceleyerek ilgili
vakıa hakkında bir kanaat edinmişse, isticvap sırasında edindiği intiba ve kanaatini, bunu pekiştirmek üzere kullanabilir.

4

Davacı (A) kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle Muğla Asliye Hukuk Mahkemesinde (B)’ye karşı manevi tazminat davası açmıştır. Davacı dilekçesinde, “davalının
kendisi hakkında şizofren hastasıdır şeklinde beyanda bulunduğunu, bu beyanının
yerel gazetelerde yayınlandığını, kişilik haklarına yapılan bu saldırı nedeniyle manevi zararı oluştuğunu” ileri sürerek tazminat talep etmiştir. Davalı ise cevap dilekçesinde, “hiçbir gazeteye böyle bir röportaj vermediğini ve davacı için şizofren hastasıdır diye bir ifade kullanmadığını” ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.
Bu davada ispat yükü üzerinde olan taraf, iddiasını hangi delillerle ispat edebilir?

TAHKİKATIN BİTMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA

Yargılamanın en uzun aşaması olan tahkikatın konusu, esas itibariyle, delillerin incelenmesi ve bunlar üzerinden elde edilen bilgiye dayanan kanaatle, uyuşmazlığın
halli bakımından önem taşıyıp taraflar arasında çekişmeli olan vakıaların gerçek
olup olmadığının takdir edilmesidir. Böylece mevcut ve doğru olduğu takdir edilen vakıalara sübût bulmuş vakıalar denir. Uyuşmazlığın halli bakımından önem
taşıyan vakıalardan böylece ispat faaliyeti sonucu sübût bulanlar ile taraflar arasında çekişmeli olmadığı için ispat faaliyetine konu kılınmayanlar, tahkikat aşamasının sonunda bir araya getirilmiş olur. Hâkim, tarafların iddia ve savunmalarıyla
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toplanan delilleri böylece inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara
tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. Bunun üzerine
taraflar, toplanan ve incelenen deliller üzerinden, iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıaların sübût bulup bulmadığına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini
mahkemeye sunabilir, keza, varsa tahkikatın genişletilmesine yönelik isteklerini
bildirebilirler. Örneğin, bu çerçevede, bir tarafın, elinde olmayan sebepler yüzünden vaktinde ileri süremediği delilleri incelenebilir (HMK m. 145, c. 2). Mahkeme
tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatın genişletilmesi ve ikmal edilmesi gerektiği sonucuna varırsa, yeniden gerekli delillerin toplanmasına ve incelenmesine karar verir ve bunun için gerekli olan işlemleri yapar.
Buna karşılık, eğer tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın
bittiğini taraflara tefhim eder (HMK m. 146; m. 184).
Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin
olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki
tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği
hususu bildirilir (HMK m. 186, I). Buna göre, sözlü yargılamanın ayrı bir oturumda yapılması esastır.
Sözlü yargılama, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan vakıalardan
tahkikat aşamasındaki ispat faaliyeti sonucu sübût bulanlar ile taraflar arasında
çekişmeli olmadığı için ispat faaliyetine konu kılınmayanlardan yola çıkılarak,
tarafların iddia ve savunma olarak ileri sürdükleri taleplerinin, uygulanması gereken soyut hukuk kuralları karşısında karşılanabilir olup olmadığının değerlendirilmesidir. Buna “altlama faaliyeti” de denmektedir. Dava yoluyla ileri sürülen talep (iddia) ve (kural olarak) bu talebin karşılanamaz olduğu yönündeki savunma,
maddî hukuk tarafından düzenlenmiş soyut hukuk normlarına dayanır. Bu soyut
hukuk kuralları, öngördükleri sonuçların (ki, bu sonuçlar somut davada davacı
tarafça iddia olarak ileri sürülmüştür) tanınabilirliğini belli koşullara (koşul vakıa) bağlamıştır. Örneğin, haksız fiil sonucu ortaya çıkan zararın zarar verenden
tazminin talep edilebilmesinin koşulları, Borçlar Kanununun 41. maddesinde sayılmıştır. Somut davada ileri sürülen talebin bu olması durumunda, talep sahibinin talebini dayandırdığı somut vakıaların, Borçlar Kanununun 41. maddesindeki
koşullara karşılık geldiğinin tespit edilmiş olmasına bağlıdır. İşte, sözlü yargılama
aşamasında, bu “karşılık gelme” koşulunun sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.
Bu faaliyet, bir başka deyişle, vakıaların hukukî nitelendirmesinin yapılmasıdır.
Tahkikatın tamamlanmasında hâkimin her iki tarafa da tahkikat aşamasına
(vakıaların toplanmasına) ilişkin değerlendirmelerini sormasında olduğu gibi,
sözlü yargılama aşamasında da hâkimin, her iki tarafa, mevcut vakıalar karşısında iddia ve savunmanın ileri sürdüğü taleplerin hukukî açıdan karşılanabilir olup olmadığı hakkındaki değerlendirmelerini sözlü şekilde ifade ederek
mahkemeye sunabilmeleri için söz vermesi gerekir (HMK m. 186, II). Böylece,
taraflar, iddia ve savunmanın, ortaya çıkan vakıalar ve mevcut hukukî durum
karşısında, karşılanabilir olup olmadığını, karşılıklı olarak ve kendi değerlendirmeleri açısından, mahkemeye bildirirler. Tarafların değerlendirmelerini tamamlamalarını müteakip, hâkim, aynı oturumda, nihaî kararını verir ve bunu
sözlü olarak açıklayarak tutanağa kaydettirir (HMK m. 294, II-III). Hükmün
böylece (sözlü şekilde) açıklanmasına “hükmün tefhimi”, tefhim edilerek tutanağa geçirilen karara ise “kısa karar” denir.
Hükmün tefhimini, duruşmada bulunanlar ayakta dinler (HMK m. 294, V).

155

156

Medenî Usûl Hukuku

HÜKÜM
Genel Olarak

Yargılama sonunda hâkim, iddia ve savunma hakkındaki nihaî değerlendirmesini
bir “karar” olarak açıklar. Bu kararla hâkim ilk derece mahkemesindeki yargılama sürecine (davaya) son verdiği için, bu karar “nihaî karar” olarak adlandırılır.
Hâkim, nihaî kararla, kural olarak uyuşmazlığın esası hakkında bir karar vermiş
olur. Ancak, bazen de, esas hakkında bir karar vermeksizin, hâkim, usûle ilişkin
bir kararla dosyadan elini çeker (HMK m. 294, I, c.1).
Uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihaî karar “hüküm” olarak adlandırılır. Bu, davanın kısmen yahut tamamen kabulü şeklinde olabileceği gibi tamamen reddi yönünde de olabilir. Ancak, her hâlükârda, esasa ilişkin nihaî karar bir
“hüküm”dür (HMK m. 294, I, c. 2).
Uyuşmazlığı esastan çözmemekle birlikte hâkimin davadan el çekmesi sonucunu doğuran (usûle ilişkin) nihaî kararlar, farklı şekillerde tezahür eder ve
dayandığı sebep doğrultusunda farklı isimlerle anılır. Örneğin, görevsizlik, yetkisizlik, gönderme, hüküm verilmesine yer olmadığı, davanın açılmamış sayılması kararı gibi.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu nihaî kararlara ilişkin düzenlemelerini hükmü
esas alarak sevk etmiştir. Ancak, bu düzenlemeler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, usûle ilişkin nihai kararlar hakkında da uygulanır (HMK m. 294, VI).
Sözlü yargılamada açıklanan kısa karar, çoğunlukla gerekçeyi ihtiva etmez.
Bunun sebebi, kanun koyucunun, bu an itibariyle, hükmün bütün unsurlarıyla (ve
özellikle gerekçesiyle birlikte) yazılmasının zorluğunu dikkate alarak, tefhim edilen kısa kararda, hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunmasıyla
yetinilmesine izin vermesidir (HMK m. 294, III). Ancak, hüküm sonucunun (kısa
kararın) tefhim edildiği hâllerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak
bir ay içinde yazılması gerekir (HMK m. 294, IV).
Söz konusu bir aylık süre içinde yazılması gereken hükmün unsurları ve
kapsamı, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde düzenlenmiştir:
Buna göre, “hüküm ‘Türk Milleti Adına’ verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki
hususları kapsar:
a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve
soyadları ile sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hükmün hangi sıfatla verildiğini.
b) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerini.
c) Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları
hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebepleri [gerekçe].
ç) Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, varsa kanun yolları ve süresini.
d) Hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzalarını.
e) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi.
Hükmün sonuç kısmında [hüküm fıkrası], gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen
borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.”
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Bu unsurları taşıyan karara, uygulamada “gerekçeli karar” adı verilir. Gerekçeli
kararın da hükmü veren hâkim tarafından yazılması esas olup “kısa karar”a uygun
olarak kaleme alınması gerekir (HMK m. 298, I-II). Toplu mahkemelerde (varsa)
karşı oyu da ihtiva eden nihai karar, her hâlükarda hükmü veren hâkim (veya
hâkimler) ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır (HMK m. 298, III-IV).
Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra,
nüshaları yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. Hükmün bir
nüshası da dosyasında saklanır. Taraflardan her birine verilen hüküm nüshasına ilâm adı verilir. Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması
hâlinde, karar kartonundaki esas alınır (HMK m. 301).
Taraflar, harcının ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın ilâmı her zaman alabilirler. Bakiye karar ve ilâm harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez (HMK m.302,I-II).

Hükmün Kesinleşmesi ve Kesin Hüküm

İlk derece mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı kural olarak kanun yoluna
(istinaf, temyiz) gidilebilir. Bazı durumlarda, nihaî karara karşı kanun yoluna
müracaat imkânı kaldırılmıştır. Kanun yolları, ilk derece mahkemesinin vermiş
olduğu kararın hatalı (hukuka aykırı) yahut eksik olması ihtimali için öngörülmüş olup, isteğe bağlı kılınmış ve bir süreye tâbi tutulmuştur. Dolayısıyla, süresi
içinde ve usûlüne uygun olarak müracaat edilmemesi durumunda, hükmün resen
kanun yolu incelemesi için bir üst mahkemeye gönderilmesi söz konusu değildir.
Öte yandan, ilk derece mahkemesinin verdiği nihai karara karşı yapılan kanun
yolu müracaatının usûlüne uygun olmaması yahut esas bakımından haksız olması
durumunda da, vâki müracaat, üst mahkeme tarafından reddedilir. Buna göre, ilk
derece mahkemesinden verilen bir nihaî karar, aşağıdaki ihtimallerde kesinleşir:
• Nihaî kararın verildiği anda kesin olması (HMK m. 341, II; m. 362),
• Kanun yoluna müracaat hakkından feragat edilmesi (HMK m. 349),
• Süresi içinde kanun yoluna müracaat edilmemesi,
• Kanun yoluna müracaatın üst mahkemece reddedilmesi ve gidilebilecek
başka bir kanun yolunun bulunmaması.
Bu dört ihtimalden birinin gerçekleşmesi durumunda, ilk derece mahkemesinin nihaî kararına karşı gidilebilecek bir başka (olağan) kanun yolu (başvurulabilecek bir üst mahkeme) bulunmadığından veya artık kalmadığından, söz konusu
karar kesinleşir. Bu kesinliğe, “şeklî anlamda kesinlik” denir. Kısaca ifade etmek
gerekirse, şeklî anlamda kesinlik, ilk derece mahkemesinin nihaî kararına karşı
gidilebilecek bir kanun yolunun bulunmaması yahut artık kalmamasıdır. Hükmün kesinleştiği, ilâmın altına veya arkasına yazılır; tarih ve mahkeme mührü
konularak başkan veya hâkim tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir. Kanun
yolu incelemesinden geçerek kesinleşen kararların kesinleşme kaydı ile kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece
mahkemesi tarafından yapılır (HMK m. 302, IV-V).
Böylece (şeklî anlamda) kesinleşen bir hükümle halledilmiş bulunan bir uyuşmazlığın yeniden ilk derece mahkemesi önüne getirilememesi ve kesinleşen kararın hem davanın taraflarını hem de bütün mahkemeleri bağlamasına hükmün
maddî anlamda kesinleşmesi adı verilir. Maddî anlamda kesinlik Hukuk Muhakemeleri Kanununun 303. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir davaya ait
şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddî anlamda kesin
hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın
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• taraflarının,
• dava sebeplerinin (davanın dayanağını teşkil eden vakıaların) ve
• ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun
aynı olması gerekir.
Kesin hükmün, ilişkin olduğu davanın yeniden ilk derece mahkemesi önüne
getirilmesine engel olması özelliğine “kesin hükmün olumsuz etkisi” denir. Olumsuz bir dava şartı olan bu husus Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114. maddesinin (i) bendinde düzenlenmiştir.
Öte yandan, kesin hükmün objektif (konu itibariyle) kapsamına, sadece davada veya karşılık davada ileri sürülen taleplerden hükme bağlanmış olanlar dahildir. Buna karşılık, davada hükme bağlanmamış olan talepler varsa (örneğin
faiz davada hiç ileri sürülmemiş, yahut ileri sürülmesine rağmen mahkemece faiz
hakkında bir karar verilmemişse), kesin hükmün objektif kapsamına bu hususlar
dahil olmayacaktır.
Kesin hükmün sübjektif (kişi itibariyle) kapsamına ise davanın tarafları ile onların küllî halefleri yanında hükmün kesinleşmesinden sonra dava konusu şeyin
mülkiyetini tarafların birisinden devralan yahut dava konusu şey üzerinde sınırlı
bir ayni hak veya fer’î zilyetlik kazanan kişiler de dahildir. Ancak, sonuncu grup
açısından, Türk Medenî Kanununun iyiniyetle mal edinmeye ait hükümleri saklıdır. Buna karşılık, müteselsil borçlulardan biri veya birkaçı ile alacaklı arasında
yahut müteselsil alacaklılardan biri veya birkaçı ile borçlu arasında oluşan kesin
hüküm, diğerleri hakkında geçerli değildir.

DAVAYA SON VEREN TARAF USÛL İŞLEMLERİ
Genel Olarak

Medenî usûl hukukuna hâkim olan ilkelerden birisi de tasarruf ilkesidir (HMK
m. 24). Davanın taraflarının yargılamanın başlangıcını, konusunu ve sona ermesini belirleyebilmeleri anlamına gelen bu ilke, özü itibariyle, özel hukukun
kişilere kendi hakları üzerinde tanıdığı tasarruf yetkisinin, bir uyuşmazlık ortaya çıkıp bu uyuşmazlığın mahkeme önüne getirilmek suretiyle medenî usûl
hukukunun konusunu oluşturduğu aşamadaki görünümüdür. Tasarruf ilkesinin
üç yönü mevcuttur.
• Bunlardan birincisi, hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın, kendiliğinden bir davayı inceleyememesi ve karara bağlayamaması;
• ikincisi, kimsenin kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamaması;
• üçüncüsü ise, davanın taraflarının dava konusu üzerinde kural olarak serbestçe tasarruf edebilmeleridir.
Bu yetki, davanın taraflarına, kanunda öngörülen usûle uymak kaydıyla, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda da tasarruf edebilme imkânını verir. Bunun sonucu olarak, davacı (davalının açık rızasıyla) davasını geri alabilir (HMK
m. 123), davasından feragat edebilir (HMK m. 307); davalı davayı kabul edebilir
(HMK m. 308); her iki taraf da doğmuş bulunan kanun yolu haklarından feragat edebilir (HMK m. 349) yahut sulh olabilirler (HMK m. 313). İşte bunlardan
feragat, kabul ve sulh, dava konusu yapılmış olan uyuşmazlığın bizatihi davanın
taraflarınca sona erdirilmesi anlamına gelip, artık mahkemece uyuşmazlığın esası
hakkında bir karar verilmesine yer bırakmazlar. Bu yönüyle, söz konusu işlemler
hükmün sürrogatı (ikamesi) olarak da nitelendirilirler.

7. Ünite - Tahkikat, İspat, Sözlü Yargılama ve Hüküm

Davadan Feragat

Davadan feragat, davacının, talep sonucundan, bir daha dava etmemek üzere, kısmen veya tamamen vazgeçmesidir (HMK m. 307). Bu, ancak davacı tarafından
yapılabilecek bir usûl işlemidir. Bununla birlikte, aynı dava içinde bir de karşılık
dava açılmışsa, karşılık davanın davacısı (ilk/asıl davanın davalısı) da kendi açmış
olduğu karşı davadan (kısmen veya tamamen) feragat edebilir.
Davadan feragat davanın geri alınmasından sonucu itibariyle çok farklıdır. Şöyle ki, davalının rızasıyla geri alınan dava (HMK m. 123) yeniden açılabildiği halde,
feragat edilen davanın tekrar mahkeme önüne getirilebilmesi mümkün değildir.
Davadan feragatin şekli Hukuk Muhakemeleri Kanunu tarafından açıkça düzenlenmiştir. Buna göre, feragat tek taraflı bir irade beyanı olup, kayıt ve şarta
bağlanmaksızın, dilekçeyle veya yargılama sırasında (mahkemede) sözlü olarak
yapılır. Feragatin yargılama sırasında (mahkemede) sözlü olarak yapılması durumunda, bunun açıkça tutanağa geçirilmesi ve altına feragat eden davacının
imzasının alınması bir geçerlilik şartıdır (HMK m. 154, III/ç). Kısmî feragat halinde, feragat edilen kesimin dilekçede yahut tutanakta açıkça gösterilmesi gerekir (HMK m. 309, III). Feragatin geçerli olabilmesi için karşı tarafın muvafakatı
yahut hâkimin onayı gerekli değildir (HMK m. 309, II). Avukatla takip edilen
davalarda, avukatın (vekilin) müvekkili adına davadan feragat edebilmesi için,
vekâletnamesinde bu hususta açık bir yetkinin bulunması gerekir (HMK m. 74).
Feragatin yapılabileceği süre de Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre, feragat,
dava açıldığı andan hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir (HMK m.
310). Henüz açılmamış bir davadan feragat edilmesi mümkün değildir. Bu, ancak
ileride dava konusu kılınabilecek olan bir haktan maddî hukuk açısından vazgeçmek anlamına gelir ve münhasıran maddî hukuk hükümlerine tâbidir. Keza,
hükmün şeklî anlamda kesinleşmesinden sonra da artık, medenî usûl hukuku
anlamında feragat söz konusu olmaz. Buna karşılık, hükmün kanun yollarında
bulunması (istinaf, temyiz) veya kanun yolları sürelerinin işlediği fakat henüz
dolmadığı bir sırada da feragat mümkündür.
Hangi davalardan feragat edilebileceği konusunda herhangi bir sınırlama
yoktur. Kural olarak, bütün davalardan feragat edilebilir. Öyle ki, tarafların konusu üzerinde serbestçe tasarruf edemedikleri davalarda dahi, davacı davadan
feragat edebilir.
Feragat, kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğurur (HMK m. 311, c. 1). Bununla, davacı davasını kaybetmiş gibi olur. Söz konusu olan kısmî feragat ise, şüphesiz feragat sadece o kısım açısından sonuç doğuracaktır. Feragat nedeniyle sona
eren dava, aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanılarak yeniden açılamaz; eğer açılacak olursa, kesin hüküm (dava şartı) sebebiyle (HMK m. 114, I/i)
usûlden reddedilir.
Feragat durumunda, dava davacının feragat (iradesiyle) işlemiyle sona erdiğinden, mahkemenin artık esas hakkında bir karar vermemesi, feragat işlemine işaret
ederek ve bu çerçevede yargılama giderlerini belirleyerek, usûle ilişkin bir kararla
(esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına) davayı bitirmesi gerekir. Yargılama giderleri belirlenirken dikkate alınması gereken düzenlemeler, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 312., Harçlar Kanununun 22. ve Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinin 6. maddesidir. Buna göre, feragat beyanında bulunan taraf, davada aleyhine
hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir; feragat talep
sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona
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göre belirlenir (HMK m. 312, I). Davadan feragat, muhakemenin ilk celsesinde
vuku bulursa, karar ve ilâm harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır
(Harçlar Kanunu m. 22). Karşı tarafın davada kendisini bir avukatla temsil ettirmiş olması halinde, lehine hükmolunacak (yargılama gideri niteliğindeki) vekâlet
ücreti, Avukatlık Kanununun 168. maddesi gereğince hazırlanan Avukatlık Asgarî
Ücret Tarifesinin 6. maddesi gereğince, feragat, delillerin toplanmasına ilişkin ara
kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce yapılmışsa, tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısı, söz konusu karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra
yapılmışsa tamamı olarak belirlenir.
Feragat hâlinde mahkeme esas hakkında karar vermediğinden, onun yargılamayı sona erdiren ve usûle ilişkin bulunan kararı aleyhine sadece usûl kurallarına
aykırılık (örneğin feragatin süresinde ve usûlüne uygun yapılmadığı halde geçerli
kabul edilmesi, özellikle yargılama giderlerine dair kuralların doğru uygulanmamış olması gibi) iddiasıyla kanun yollarına gidilebilir. Buna karşılık, uyuşmazlığı
sona erdiren taraf usûl işlemi niteliğindeki feragatin kanun yollarında bozulabilmesi mümkün değildir. Ancak, eğer feragat işlemi irade bozukluğu (hata, hile,
ikrah) sebebiyle sakat ise, feragatin iptali istenebilir (HMK m. 311, c. 2). İptal talebi, henüz davanın görüldüğü mahkeme usûle ilişkin nihai kararıyla yargılamayı
şeklen de bitirmemişse, aynı davada, buna karşılık söz konusu dava artık şeklen
de sona ermişse açılacak yeni bir davada ileri sürülebilir.

Davayı Kabul

Davayı kabul, davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü talep sonucuna, bütün bir gelecek için sonuç doğurmak üzere, kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir (HMK m. 308, c. 1). Bu, ancak davalı tarafından yapılabilecek bir
usûl işlemidir. Bununla birlikte, aynı dava içinde bir de karşılık dava açılmışsa,
karşılık davanın davalısı (ilk/asıl davanın davacısı) da kendisine karşı açılmış olan
karşı davayı (kısmen veya tamamen) kabul edebilir.
Davayı kabul, ikrardan farklıdır. İkrar, taraflardan herhangi birinin, diğer tarafın iddiasını (talebini) dayandırdığı vakıanın doğru olduğunun mahkemeye
bildirilmesidir (HMK m. 188). Dolayısıyla, davacı veya davalı tarafça da yapılabilen ikrar, her halükârda doğrudan talep sonucuna değil, bilakis, talep soncunun
(veya savunmanın) dayandığı vakıalara (bunlardan birine veya birkaçına yahut
tamamına) yöneliktir. Vakıanın ikrarı, bu vakıaya dayanılarak ileri sürülmüş olan
talebe de muvafakat verilmesini tazammun etmez. Örneğin, bir sözleşmeye dayanılarak ileri sürülen bir alacak iddiasında, sözleşmenin ikrarına rağmen, davalı
zamanaşımını ileri sürerek talep sonucuna karşı çıkabilir.
Davayı kabulün şekli, süresi ve sonuçları davadan feragate paralel olarak düzenlenmiştir. Buna göre, kabul de tek taraflı bir irade beyanı olup, kayıt ve şarta
bağlanmaksızın, dilekçeyle veya yargılama sırasında (mahkemede) sözlü olarak
yapılır. Davayı kabulün yargılama sırasında (mahkemede) sözlü olarak yapılması
durumunda, bunun açıkça tutanağa geçirilmesi ve altına davayı kabul eden davalının imzasının alınması bir geçerlilik şartıdır (HMK m. 154, III/ç). Kısmî kabul
halinde, kabul edilen kesimin dilekçede yahut tutanakta açıkça gösterilmesi gerekir (HMK m. 309, III). Kabulün geçerli olabilmesi için karşı tarafın (davacının)
muvafakatı yahut hâkimin onayı gerekli değildir (HMK m. 309, II). Avukatla takip
edilen davalarda, avukatın (vekilin) müvekkili adına davayı kabul edebilmesi için,
vekâletnamesinde bu hususta açık bir yetkinin bulunması gerekir (HMK m. 74).
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Davayı kabul de, feragatte olduğu gibi, dava açıldığı andan hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir (HMK m. 310).
Davadan feragatin aksine, hangi davaların kabul edilebileceği konusunda Kanun önemli bir sınırlama getirmiştir. Buna göre, davayı kabul, ancak tarafların
üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur (HMK m. 308,
c. 2). Buna karşılık, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemedikleri davalarda (örneğin, boşanma davası, iflâs davası) davalının davayı kabul beyanı ile dava
sona ermez. Bilâkis, mahkemenin, kabule rağmen, bununla bağlı olmaksızın, davayı görmeye devam etmesi gerekir.
Geçerli bir kabul, tıpkı feragatte olduğu üzere, kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğurur (HMK m. 311, c. 1). Bununla, davalı davasını kaybetmiş gibi olur.
Söz konusu olan kısmî kabul ise, şüphesiz kabul sadece o kısım açısından sonuç
doğuracaktır. Kabul nedeniyle sona eren dava, aynı taraflar arasında ve aynı dava
sebebine dayanılarak yeniden açılamaz; eğer açılacak olursa, kesin hüküm (dava
şartı) sebebiyle (HMK m. 114, I/i) usûlden reddedilir.
Davayı kabul durumunda, davalının buna dair taraf usûl işlemi kesin hüküm
gibi sonuç doğurmasının yanında, İcra ve İflâs Kanununun 38. maddesi gereğince, ilâmlar gibi (İİK 24 vd.) icra olunur.
Kabul durumunda, dava davalının kabul (iradesiyle) işlemiyle sona erdiğinden,
mahkemenin artık esas hakkında bir karar vermemesi, kabul işlemine işaret ederek ve bu çerçevede yargılama giderlerini belirleyerek, usûle ilişkin bir kararla (esas
hakkında karar verilmesine yer olmadığına) davayı bitirmesi gerekir. Yargılama giderleri belirlenirken dikkate alınması gereken düzenlemeler, Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 312., Harçlar Kanununun 22. ve Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinin 6.
maddesidir. Buna göre, kabul beyanında bulunan davalı, davada aleyhine hüküm
verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir; kabul talep sonucunun
sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir
(HMK m. 312, I). Ancak, davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu
kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez (HMK m. 312, II).
Davayı kabul, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilâm harcının
üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır (Harçlar Kanunu m. 22). Karşı tarafın
davada kendisini bir avukatla temsil ettirmiş olması halinde, lehine hükmolunacak
(yargılama gideri niteliğindeki) vekâlet ücreti, Avukatlık Kanununun 168. maddesi
gereğince hazırlanan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinin 6. maddesi gereğince, kabul, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce
yapılmışsa, tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısı, söz konusu karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra yapılmışsa tamamı olarak belirlenir.
Davayı kabul hâlinde de, mahkeme esas hakkında karar vermediğinden, onun
yargılamayı sona erdiren ve usûle ilişkin bulunan kararı aleyhine sadece usûl
kurallarına aykırılık (örneğin, kabulün süresinde ve usûlüne uygun yapılmadığı
halde geçerli kabul edilmesi, kabulün caiz olmadığı bir davada yapılan kabulün
geçerli kabul edilmesi, yargılama giderlerine dair kuralların doğru uygulanmamış
olması gibi) iddiasıyla kanun yollarına gidilebilir. Buna karşılık, uyuşmazlığı sona
erdiren taraf usûl işlemi niteliğindeki kabulün kanun yollarında bozulabilmesi
mümkün değildir. Ancak, eğer davayı kabul işlemi irade bozukluğu (hata, hile,
ikrah) sebebiyle sakat ise, bunun iptali istenebilir (HMK m. 311, c. 2). İptal talebi,
henüz davanın görüldüğü mahkeme usûle ilişkin nihai kararıyla yargılamayı şeklen de bitirmemişse, aynı davada, buna karşılık söz konusu dava artık şeklen de
sona ermişse açılacak yeni bir davada ileri sürülebilir.
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Sulh

Sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların, aralarındaki uyuşmazlığı kısmen
veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları
bir sözleşmedir (HMK m. 313, I). Bununla, davacı davasından (talep sonucundan)
kısmen feragat eder, davalı da kalan kısım itibariyle davayı kabul eder ve böylece,
dava konusu yapılmış olan uyuşmazlık tarafların uzlaşmasıyla, kısmen veya tamamen son bulur. Sulh anlaşmasının, dava konusu yapılmış olan uyuşmazlığın
(talep sonucunun) tamamını kapsaması zorunlu değildir. Talep sonucunun belli
bir kesinime yönelik kısmî kabul ve kısmî feragat yapılarak o kesim sulhle çözümlenebilir. Keza, taraflar, sulh anlaşmasına, henüz dava konusu yapılmamış olan
hak veya borçlarını da dahil edebilirler (HMK m. 313, III). Oysa, davadan feragat
ve davayı kabulün müstakil olarak yapılmaları durumunda, onların henüz dava
konusu kılınmamış olan talepleri de kapsar şekilde yapılması mümkün değildir.
Öte yandan, sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir (HMK m. 313, IV).
Sulhun aynı zamanda kısmî kabul olması karşısında, uyuşmazlığın sulh yoluyla sona erdirilebilmesi için, davanın konusunun tarafların üzerinde serbestçe
tasarruf edebilecekleri bir konu olması gerekir (HMK m. 313, II).
Sulhun şekli konusunda Kanun, bunun sadece mahkeme huzurunda yapılmasını öngörmüştür (HMK m. 313, I, c. 1). Bundan maksat, ya sözlü olarak iletilen
uzlaşmanın (kısmî kabul ve kısmî feragatin) tutanağa geçirilerek altının her iki
tarafça da imzalanması (HMK m. 154, III/ç) ya da dışarıda yazılı şekilde hazırlanmış sulh anlaşmasının mahkemeye sunulması ve bunun (sunulduğunun) tutanağa geçirilmesidir. Belirtmek gerekir ki, tutanakta sözü edilen veya dosyaya
konduğu belirtilen belgeler de tutanağın eki sayılır (HMK m. 153, IV).
Feragat ve kabulde olduğu gibi, sulh de, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman
yapılabilir (HMK m. 314). Davanın avukat aracılığıyla takip edilmesi durumunda, avukatın müvekkili adına sulh sözleşmesi yapabilmesi için vekâletnamesinde
bu hususta özel yetki bulunması gerekir (HMK m. 74).
Sulh de, şarta bağlı olarak yapılsa yahut sulh anlaşmasına somut davanın konusu olmayan başka bir husus ilâve edilmiş olsa bile, davayı (kısmen veya tamamen) sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğurur (HMK m. 315, I, c.
1). Keza, sulh durumunda, tarafların buna dair anlaşmaları, İcra ve İflâs Kanununun 38. maddesi gereğince, ilâmlar gibi (İİK m. 24 vd.) icra olunur.
Sulh durumunda, taraflar sulhe göre karar verilmesini isterlerse, mahkeme,
sulh sözleşmesini, vereceği nihaî kararın hüküm sonucuna olduğu gibi alabilir
(HMK m. 315, I). Ancak, taraflar bunu istemezlerse veya sulh anlaşması şarta
bağlı olarak yapılmışsa yahut sulh anlaşmasına dava konusu olmayan bir husus da
dahil edilmişse, hâkim sulh anlaşmasına işaret ederek, usûle ilişkin bir nihai kararla (hüküm verilmesine yer olmadığına karar vererek) yargılamayı sona erdirir.
Sulh anlaşmasında eğer taraflar yargılama giderlerinin kimin üzerinde bırakılacağı hususunda anlaşmamışlarsa, mahkeme, tarafların kabul ve feragat oranlarını dikkate alarak, yargılama giderlerinin kimin üzerine ne oranda yükleneceğini
belirler. Yargılama giderlerinin hesaplanmasında ise, feragat ve kabulde olduğu
gibi, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 312., Harçlar Kanununun 22. ve Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinin 6. maddesi dikkate alınır. Zira, sulh, özü itibariyle
kısmen kabul ve kısmen feragattir.
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Davayı sona erdiren bir usûl işlemi olmasına rağmen, niteliği itibariyle aynı
zamanda bir borçlar hukuku sözleşmesi olan sulh anlaşması, irade bozukluğu ve
aşırı yararlanma (gabin) hallerinde iptal edilebilir (HMK m. 315, II). İptal talebi,
henüz davanın görüldüğü mahkeme usûle ilişkin nihai kararıyla yargılamayı şeklen de bitirmemişse, aynı davada, buna karşılık söz konusu dava artık şeklen de
sona ermişse açılacak yeni bir davada ileri sürülebilir.
Aynı zamanda “alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi” olan sulh, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun özel önem verdiği bir kurumdur. Zira, adı geçen Kanunun 137, 139, 140, 320. maddeleriyle, hem yazılı hem de basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda, hâkime, ön inceleme duruşmasında tarafları sulhe
teşvik etme ödevini yüklenmiş; bu amaçla ve sonuç alınabileceği umulan hallerde
bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir oturum günü belirlenebilmesine imkân
tanımış; ayrıca, 188. maddesinin üçüncü fıkrasıyla da, sulh müzakereleri sırasında yapılan ikrarın, eğer sulh gerçekleşmez ve bunun üzerine davaya devam edilecek olursa, ikrar eden tarafı bağlamayacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Tahkikat
işlemlerinin yapıldığı oturumlar kural olarak alenidir. Buna göre, mahkeme aksine karar vermedikçe ve mahkeme salonun koşulları uygun olduğu taktirde herkes
duruşmaları izleyebilir.
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Özet
1

Tahkikatın özelliklerini ve yürütülme biçimini
açıklamak
Tahkikatın konusu, ön inceleme tutanağıyla belirlenmiş olan, uyuşmazlığın halli bakımından
önem taşıyıp taraflar arasında çekişmeli bulunan
vakıaların, bunlara ilişkin deliller üzerinden,
yargılama yapmaya ve hüküm vermeye elverişli
ölçüde tespit edilmesidir. Tahkikatta tarafların
hazır bulunması kural olmakla birlikte, bu, tarafların, tahkikat işlemlerinin yapıldığı oturumlara katılmalarının mecburî olduğu anlamına gelmez. Ancak Kanun, tarafların mazeretsiz olarak
duruşmaya katılmamasına bazı sonuçlar bağlamıştır. Örneğin, mazeretsiz olarak duruşmaya
katılmayan taraf, yokluğunda yapılan işlemlere
itiraz edemez. Tahkikat aşaması oturumlarda
(celselerde) yapılan duruşmalarla sözlü şekilde
yürütülür. Mahkeme önünde yapılan tahkikat
işlemleri için ayrılmış zaman dilimine oturum
(celse), oturum esnasında yapılan tahkikat işlemlerine ise genel olarak duruşma denir. Ancak, acele ve geçici nitelikteki bazı işlerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. Duruşmanın
düzenli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini
sağlamak hâkimin yetkisi ve sorumluluğu altındadır. Duruşmalarda sözlü olarak yapılan işlemler tutanakla tespit edilir. Zira ön inceleme,
tahkikat ve yargılama işlemleri ancak tutanakla
ispat olunabilir. Tutanak, hâkim ve zabıt kâtibi
tarafından derhâl imzalanır.
Dava sırasında, asıl uyuşmazlık konusu hakkında karar verebilmek için öncelikle halledilmesi
gereken sorunlarla karşılaşılaşılabilir. Sorunun
bizzat davaya bakan mahkemece karara bağlanması gereken haller ön sorun, bir başka mahkemece karara bağlanması gereken haller ise bekletici sorun olarak adlandırılır. Davaların aynı
veya birbirine benzer sebeplerden doğması veya
davalardan biri hakkında verilecek hükmün
diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, aralarında bağlantı bulunan davaların
bir arada görülmesi için davaların birleştirilmesine karar verilebilir. Mahkeme, yargılamanın
iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına da karar verebilir.

2

3

İspat hukukuna ilişkin temel kavramları açıklamak ve ayırt etmek
İspat, bir iddianın veya vakıanın doğruluğu konusunda davaya bakan hâkimi ikna etmeye yönelik bir faaliyettir. İspat açısından temel soru,
kimin, neyi nasıl ispat edeceğidir. “Kim” sorusunun cevabı ispat yüküne ilişkin kurallarla bulunur. “Neyi” sorusunun cevabı ise, davanın unsurlarından birisi olan maddî vakıalardır. Zira,
hukuk kurallarının ispatı gerekmez. Hâkim, uygulanması gereken hukuk kurallarını bilmek ve
resen uygulamak zorundadır. “Nasıl” sorusunun
cevabı ispatın hukukî çerçevesini belirler.
İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için delil gösterilir. Herkesçe bilinen
vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmayacağı için ispat edilmesine gerek yoktur.
İspat yükü, esas itibariyle uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyıp taraflar arasında çekişmeli bulunan vakıaların kim tarafından ispatlanacağının belirlenmesi düzenleyen müessesedir.
HMK’ya göre, ispat yükü, kanunda özel bir
düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya
bağlanan hukukî sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.
Belli bir vakıanın ispatlanmış sayılabilmesi için
hâkimde oluşması gereken kanaatin derecesine
ise, ispat ölçüsü adı verilir. Bu çerçevede kullanılan iki ölçüt vardır. Bunlardan birincisi tam
ispat; ikincisi ise, yaklaşık ispattır. Ayrıca ispatın
kim tarafından yapıldığı ölçütüne göre değerlendirildiğinde ise ispat, asıl ispat, karşı ispat ve
aksini ispat olarak üçe ayrılır.
Delil kavramını, delil türlerini ve delillerin mahkemeye bildirilmesini açıklamak
Delil, ispat faaliyetinde kullanılan, dava öncesinde ve mahkeme dışında gerçekleşmiş olan
bir vakıayı temsil etmeye ve böylece onu mahkemeye yansıtmaya yahut aktarmaya elverişliliği
bilimsel açıdan kabul edilmiş her türlü bilgi taşıyıcısıdır. Medenî usûl hukuku sistemimizde deliller kesin ve takdiri deliller olarak ikiye ayrılır.
Kesin deliller, bir vakıaya ilişkin olarak mevcut
bulunmaları ve usulünce mahkemeye sunulmuş
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olmaları durumunda, hâkimin takdir yetkisini
kaldırarak o vakıanın doğru kabul edilmesi sonucunu doğuran delillerdir. Bir delile, kesin delil gücünü ancak kanun verebilir. Kesin deliller
senet, yemin ve kesin hükümdür. İkrar ise bir
kesin delil değil, bir vakıayı çekişmesiz hale getirerek ispat edilmesi ihtiyacını ortadan kaldıran
bir taraf işlemidir. Kesin deliller dışında kalan
bütün ispat araçları, ‘delil’ vasfı taşımak ve bu şekilde nitelendirilebilmek koşuluyla, takdirî delildir. Kanunda sayılan takdiri deliller belge (senet
ve ilâm hariç), tanık, bilirkişi ve keşiftir.
Taraflar, kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya delillerle ispatını
kararlaştırabilecekleri gibi (münhasır olmayan
delil sözleşmesi); belirli delillerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da sadece belirli bir delil
veya delillerle ispatını kabul edebilirler (münhasır delil sözleşmesi). Hukuka aykırı olarak elde
edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir
vakıanın ispatında dikkate alınamaz.
HMK, delillerin mahkemeye bildirilmesini ve
sunulmasını belli bir usûl ve süreye bağlamıştır.
Kural olarak deliller mahkemeye taraflarca bildirilmeli ve sunulmalıdır. Bu kuralın iki istisnası
bilirkişi incelemesi ve keşif delilidir. Hâkim bu
delillere, taraflar açıkça istememiş olsa bile, kendiliğinden başvurabilir. Taraflar dilekçelerinde
ileri sürdükleri her bir vakıanın hangi delillerle
ispat edileceğini göstermek zorundadır. Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi
vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmeleri zorunludur. Ayrıca taraflar, ellerinde bulunan
yazılı delilleri (belgeleri) de davanın başında dilekçelerine eklemek ve başka yerden getirtilecek
olan belgeler hakkında bilgi vermek durumundadırlar. Kanunda bu düzenlemelerinin gereğinin yerine getirilmemiş olması durumu için, ön
inceleme aşamasında hâkimin iki haftalık bir süre
daha vermesi, bu süre zarfında da söz konusu
gereğin yerine getirilmemesi halinde ilgili delilden vazgeçilmiş sayılması kabul edilmiştir. Ancak, bu kural da mutlak değildir. Zira, bir delilin
sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme
amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa,
mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin
verebilir. Tanık, bilirkişi ve keşif delillerine dayanılması durumunda ise, hangi vakıaların bu de-
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lillerle ispatlanacağının belirtilmesi yeterli olup,
davanın başında hangi tanıkların dinletileceğinin
yahut kimin bilirkişi atanmasının isteneceğinin
yahut keşfin ne zaman ve nasıl icra edilmesinin
de mahkemeye bildirilmesine gerek yoktur.
HMK’da bütün deliller bakımından geçerli olmak
üzere, delillerin nasıl inceleneceğine ilişkin genel
hükümlere de yer verilmiştir. Buna göre, aksine düzenleme olmadıkça, deliller davaya bakan
mahkeme huzurunda, mümkün olduğu kadar
birlikte ve aynı duruşmada incelenir. Zorunlu
hâllerde, bazı delillerin incelenmesi başka bir
duruşmaya bırakılabilir. Kanuni istisnalar (kesin
deliller) dışında, hâkim delilleri serbestçe değerlendirir. Mahkeme, taraflarca gösterilmiş olan delillerin incelenmesinden sonra, davanın muhakeme ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını
anlarsa, tahkikatın bittiğini kendilerine bildirir.
HMK’ya göre, belirli bir miktarın üzerinde parasal değeri olan hukukî işlemlerden kaynaklanan
uyuşmazlıklarda senetle ispat kuralı geçerlidir.
Buna göre, bir hakkın doğumu, düşürülmesi,
devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi,
ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukukî işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde
senetle ispat olunması gerekir. Ayrıca senede
bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak
veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler
ikibinbeşyüz Türk Lirasından az bir miktara ait
olsa bile tanıkla ispat olunamayacaktır. Senetle
ispat kuralının da bazı istisnaları vardır. Senetle
ispat zorunluluğu bulunan hâllerde delil başlangıcı bulunursa veya daha önce mevcut olan
bir senet mücbir sebep nedeniyle kaybolur veya
yok olursa ya da hukukî işlemin yapıldığı sırada
senet alınmasına engel olan maddi veya manevi
bir engel varsa, senetle ispat kuralı uygulanmaz.
Kesin deliller üç tanedir: İlâm, senet ve yemin.
HMK’nın 301. maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilâm, mahkemenin nihai kararının taraflara
verilen tasdikli nüshasıdır. Senet ise bir davada,
uyuşmazlığın çözümü açısından önem taşıyan
bir vakıa hakkındaki tam ve kesin bir bilgiyi dış
dünyada (fizikî alemde) varlık kazanmış bir cisim üzerindeki yazıyla barındıran ve aleyhine
kullanılacağı kişinin imzasını taşıyan belgedir.
Senedin düzenlenmesine bir resmî makamın ka-
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tılmış olup olmamasına bağlı olarak “âdi senetler” ve “resmî senetler” olarak ikiye ayrılır. Kesin
delillerin üçüncüsü olan “yemin”, taraflardan
birisinin, ispatsız kalan bir vakıanın doğru olduğunu, ‘kanunda belirtilen özel bir şekle riayet
ederek’ bildirmesidir.
Hâkimin, kendileri üzerinden edindiği bilgiyi
vicdanî kanaatiyle değerlendirerek ilgili vakıanın
gerçekliğini takdir ettiği delillere ise takdirî deliller adı verilir. Takdirî delillerin bir kısmı HMK’da
sayılmıştır. Bunlar, (kesin delil sayılanlar dışında
olmak üzere) belge, tanık, bilirkişi ve keşiftir. Belge, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli,
yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki,
fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler
ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer
bilgi taşıyıcılarıdır. Tanık, bir davada, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan ve taraflar
arasında çekişmeli bulunan, geçmişte vukua gelmiş bir vakıa yahut durum hakkında görme yahut
işitme duyuları vasıtasıyla sahip olduğu bilgiyi
mahkemeye aktaran kişidir. Bilirkişi, hukukî bilgi
dışında özel ya da teknik bilgi gerektiren çekişmeli bir vakıa iddiasının doğru olup olmadığın
anlaşılabilmesi için görüş ve değerlendirmesine
başvurulan kişidir. Keşif ise, hâkimin, çekişmeli bir vakıa hakkında, görme, işitme, koku ve tat
alma gibi, kendi duyu organları vasıtasıyla doğrudan bilgi sahibi olabilmek amacıyla, taşınır veya
taşınmaz eşya üzerinde inceleme yapmasıdır.
4

Sözlü yargılama ve hüküm aşamalarını açıklamak
Sözlü yargılama, uyuşmazlığın halli bakımından
önem taşıyan vakıalardan tahkikat aşamasındaki
ispat faaliyeti sonucu sübût bulanlar ile taraflar
arasında çekişmeli olmadığı için ispat faaliyetine
konu kılınmayanlardan yola çıkılarak, tarafların
iddia ve savunma olarak ileri sürdükleri taleplerinin, uygulanması gereken soyut hukuk kuralları karşısında karşılanabilir olup olmadığının
değerlendirilmesidir. Bu aşamada taraflar, iddia
ve savunmanın, ortaya çıkan vakıalar ve mevcut
hukukî durum karşısında, karşılanabilir olup
olmadığını, karşılıklı olarak ve kendi değerlendirmeleri açısından, mahkemeye bildirirler. Tarafların değerlendirmelerini tamamlamalarını
müteakip, hâkim, aynı oturumda, nihaî kararını verir ve bunu sözlü olarak açıklayarak tutanağa kaydettirir. Hükmün sözlü şekilde açık-

lanmasına “hükmün tefhimi”, tefhim edilerek
tutanağa geçirilen karara ise “kısa karar” denir.
Hüküm sonucunun (kısa kararın) tefhim edildiği hâllerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden
başlayarak bir ay içinde yazılması gerekir. Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü
ile mühürlendikten sonra, yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilen hüküm nüshasına ise “ilâm” denir.
İlk derece mahkemesinin nihaî kararına karşı
gidilebilecek olağan kanun yolu bulunmamaktaysa karar kesinleşir. Bu kesinliğe, “şeklî anlamda kesinlik” denir. Şeklî anlamda kesinleşen bir
hükümle halledilmiş bulunan bir uyuşmazlığın
yeniden ilk derece mahkemesi önüne getirilememesi ve kesinleşen kararın hem davanın taraflarını hem de bütün mahkemeleri bağlamasına
hükmün “maddî anlamda kesinleşmesi” adı verilir. Maddî anlamda kesinlikten söz edilebilmesi
için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin (davanın dayanağını teşkil eden vakıaların)
ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait
talep sonucunun aynı olması gerekir.

5

Davaya son veren taraf usûl işlemlerini ve sonuçlarını açıklamak
Medenî yargılama hukukunda geçerli olan tasarruf ilkesi gereğince taraflar açılmış bir davayı
sona erdirip erdirmemek konusunda serbestiye
sahiptirler. Davayı sona erdiren taraf işlemleri
davadan feragat, davayı kabul ve sulhtur. Davadan feragat, davacının, talep sonucundan, bir
daha dava etmemek üzere, kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Davayı kabul, davalının,
davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü talep
sonucuna, bütün bir gelecek için sonuç doğurmak üzere, kısmen veya tamamen muvafakat
etmesidir. Sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların, aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya
tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme
huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir.
Böylece, davacı davasından (talep sonucundan)
kısmen feragat eder, davalı da kalan kısım itibariyle davayı kabul eder ve dava konusu yapılmış
olan uyuşmazlık tarafların uzlaşmasıyla, kısmen
veya tamamen son bulur. Feragat ve kabul kesin
hüküm gibi hukukî sonuç doğurur. Aynı şekilde,
şarta bağlı olarak yapılmamış olması halinde,
sulh de kesin hüküm gibi sonuç doğurur.

7. Ünite - Tahkikat, İspat, Sözlü Yargılama ve Hüküm
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Kendimizi Sınayalım
1. Mahkeme usûlüne uygun şekilde tarafları davet etmiş olmasına rağmen, davalı taraf duruşmaya gelmiş,
ancak davacı mazeret bildirmeksizin gelmemiştir. Bu
durumda mahkeme nasıl bir işlem yapmalıdır?
a. Davayı esastan reddetmelidir.
b. Taraf teşkili sağlanmadığından davayı usûle ilişkin bir kararla reddetmelidir.
c. Davanın açılmamış sayılmasına karar vermelidir.
d. Davalıya davayı takip edip etmeyeceğini sormalıdır. Davalı davayı takip etmeyeceğini bildirirse, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar
vermelidir.
e. Davacıya yeniden duruşma davetiyesi göndermelidir.
2. Görülmekte olan (derdest) davada uygulanacak bir
kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu iddiası üzerine, davaya bakan ilk derece mahkemesinin kendi kararını Anayasa Mahkemesince karar verilinceye kadar ertelemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a. Bekletici sorun
b. Ön Sorun
c. İlk itiraz
d. Def ’i
e. Dava şartı
3. İspat hukuku bakımından, bilinen bir olaydan bilinmeyen başka bir olayın varlığı yahut yokluğu hakkında
genel hayat tecrübelerine dayanılarak sonuç çıkarılması
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a. İkrar
b. Emare
c. Fiili karine
d. Kabul
e. Kanuni karine
4. İspat yükü kendisine düşen tarafın hasmının (karşı
tarafının), ispat yükü kendisinde olan tarafın henüz kesin delille ispatlayamamakla birlikte hâkimde bir ölçüde
de olsa oluşturduğu kanaati sarsmak yahut henüz yapılmamış olan asıl ispatın yapılabilmesini mantıksal açıdan
imkânsız kılacak nitelikteki (başka) bir vakıayı ispatlaması şeklindeki ispat faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a. Asıl ispat
b. Karşı ispat
c. Aksini ispat
d. Yaklaşık ispat
e. Tam ispat

5. Bir vakıaya ilişkin olarak mevcut bulunmaları ve
usulünce mahkemeye sunulmuş olmaları durumunda,
hâkimin takdir yetkisini kaldırarak o vakıanın doğru
kabul edilmesi sonucunu doğuran deliller aşağıdakilerden hangisidir?
a. Elektronik deliller
b. Takdiri deliller
c. Tecrübe kuralları
d. Emareler
e. Kesin deliller
6. Aşağıdakilerden hangisi senetle ispat kuralının istisnalarından biri değildir?
a. Kardeşler arasında yapılan hukukî işlemler
b. Hukukî işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma iddiaları
c. İşin niteliğine ve tarafların durumlarına göre,
senede bağlanmaması teamül olarak yerleşmiş
bulunan hukukî işlemler
d. Hukukî işlemlere ve senetlere karşı tarafların
muvazaa iddiaları
e. Yangın veya deprem gibi olağanüstü durumlarda yapılan işlemler
7. Bir davada aşağıdaki kişilerden hangisi tanıklıktan
çekinemez?
a. Taraflardan birinin nişanlısı
b. Taraflardan birinin amcasının kızı
c. Taraflardan birinin eşinin annesi (kayınvalidesi)
d. Taraflardan birinin koruyucu ailesi
e. Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi taraflardan birinin eşi
8. Aşağıdakilerden hangisi bir belgenin ispat hukuku
anlamında senet sayılması için gerekli zorunlu unsurlardan biri değildir?
a. Belgenin bir vakıa hakkında tam ve kesin bir
bilgi içermesi
b. Belge içindeki bilginin yazıyla ifade edilmiş
olması
c. Belgenin dış dünyada fizikî varlığı olan bir cisim üzerinde yer alması
d. Belgede aleyhine kullanılacağı kişinin imzasının bulunması.
e. Belgede resmî bir merciin onayının bulunması
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9. Dava hakkındaki esasa ilişkin nihai kararın imzalanarak ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, yazı işleri müdürü tarafından makbuz karşılığında
taraflardan her birine verilen nüshası aşağıdakilerden
hangisidir?
a. İlâm
b. Hüküm
c. Kısa karar
d. Gerekçeli karar
e. Hüküm sonucu
10. Davalı tarafından, davacının dava dilekçesinde
ileri sürdüğü talep sonucuna, bütün bir gelecek için
sonuç doğurmak üzere, kısmen veya tamamen muvafakat edilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sulh
b. Davayı kabul
c. Davadan feragat
d. Davanın geri alınması
e. İkrar

1. d
2. a
3. c
4. b
5. e
6. d
7. b
8. e
9. a
10. b

Yanıtınız yanlış ise “Tarafların Duruşmaya Gelmemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Ön Sorun ve Bekletici Sorun” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İspatın Gerekmediği Haller” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İspat Türleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Delil Türleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Senetle İspat Kuralı ve İstisnaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tanık Beyanı” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Senet” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hüküm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kabul” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. Ünite - Tahkikat, İspat, Sözlü Yargılama ve Hüküm
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 150. maddesine
göre, “Usûlüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar,
duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden
kaldırılmasına karar verilir.” Buna göre, somut olayda
davacının duruşmaya gelmemesi nedeniyle dosyanın
işlemden kaldırılabilmesi için her şeyden önce usûlüne
uygun bir davetiye gönderilmesi ve davetiyenin davacıya tebliğ edilmiş olması gerekir. Somut olayda ise, adres
yetersizliği nedeniyle davetiye tebliğ edilememiş, dolayısıyla davacı duruşma gününü öğrenememiştir. Davetiyenin tebliğ edilemediği, dava dosyası içine girmiş
olan tebligat parçasından kolaylıkla anlaşılabilecektir.
Ayrıca, tebligat usûlüne uygun olarak yapılmış olsaydı
dahi, mahkemenin duruşmaya gelen diğer tarafa (olayda davalıya) davayı takip edip etmeyeceğini sormadan
resen dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermesi
de yanlıştır. Zira, medenî yargıda tasarruf ilkesi geçerli olup, bir davanın açılıp açılmayacağı, davaya devam
edilip edilmeyeceği konusunda karar verme (tasarrufta
bulunma) yetkisi taraflara aittir. Mahkemece yapılması gereken, diğer tarafa davayı takip edip etmeyeceğini
sormak, diğer taraf takip edeceğini beyan ederse, duruşmaya ve yargılama devam etmek; takip etmeyeceğini beyan ederse, dosyanın işlemden kaldırılmasın
karar vermektir.
Sıra Sizde 2
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 190. maddesine
göre, ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan
kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Keza Türk Medenî
Kanununun 6. maddesine göre, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Somut
olayda davacının iddiası kişilik haklarının davalının
söz ve davranışlarıyla saldırıya uğradığı ve bu nedenle
manevi zararı oluştuğu yönündedir. Davalı ise bu iddiaları inkar etmektedir. Somut olay bakımından, davacı
bakımından kişilik haklarına saldırı teşkil edebilecek
“şizofren hastasıdır” ifadesin kullanılıp kullanılmadığı çekişmelidir. Bu vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan
(tazminat hakkı) lehine haklar çıkaran taraf davacı (A)
olduğuna ve kanunda aksine bir düzenleme bulunmadığında göre, ispat yükü davacı (A)’nın üzerindedir.

Sıra Sizde 3
Davalı (B) şirketi, kira borcunu ödediğine dair tanık
dinletemez. Zira, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
200. maddesinde hukukî işlemler bakımından öngörülen senetle ispat zorunluluğu kuralına göre, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan
hukukî işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya
değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde
senetle ispat olunması gerekir. Somut olayda, taraflar
arasında akdedilen kira sözleşmesi ve kira sözleşmesinden kaynaklanan aylık kira borcunun ödenmesi
vakıaları hukukî işlem niteliğinde olup, bu işlemin
(ödemenin) yapıldığı tarih itibariyle değeri, kanunda
öngörülen ikibinbeşyüz liralık parasal sınırın üzerinde
olduğu için, ödeme (itfa) iddiası ancak senetle (ör. davacının imzasını içeren bir ödeme-tahsilat makbuzu)
veya diğer kesin deliller ispat edilebilir. Davalı ödeme
vakıasını ispat için, tanık dinletmek isterse, hâkim diğer tarafa (davacıya) tanık dinletilmesine muvafakat
edip etmediği sormalıdır. Davacı, tanık dinletilmesine
muvafakat ederse, ödeme vakıası tanık beyanıyla dahi
ispat edilebilir.
Sıra Sizde 4
Somut olayda davalının davacı hakkında “şizofren hastasıdır” şeklinde beyanda bulunduğu iddiası maddî hukuk açısından bir haksız fiildir. Haksız fiiller, hukuka
aykırı fiillerdendir. Buna göre, davacı (A) iddiasını her
türlü takdiri delille ispat edebilir. Ortada bir hukukî
işlem bulunmadığından ve somut olayda kişilik haklarına saldırı teşkil eden haksız fiilin senede bağlanması
beklenemeyeceğinden, takdiri deliller ispat mümkündür. Takdiri delillerden belge, tanık beyanı, keşif, bilirkişi raporu Hukuk Muhakemeleri Kanununda ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir. Davacı iddiasını olayın görgü
tanıklarının beyanlarıyla, bu olayı haber yapan yerel
gazetelerin olaya ilişkin nüshalarıyla, olaya ilişkin ses ve
görüntü kayıtlarının incelenmesini (belge delili ve keşif
yapılması) talep ederek ve davalı tarafın isticvap edilmesini talep ederek ispat edebilir. Bir vakıanın takdiri
delillerle ispatının mümkün olması, kesin delillerle ispat edilemeyeceği anlamına gelmediğinden, varsa kesin
delillerle de iddiasını ispat edebilir. Örneğin, davacı (A)
iddialarını diğer takdiri ve kesin delillerle ispat edememişse, son olarak davalı (B)’ye yemin teklif edebilir.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Medenî usûl hukukunda kanun yolu kavramını ve türlerini açıklayabilecek,
İstinaf kanun yoluna başvuru usûlünü, istinaf incelemesinin özelliklerini ve istinaf mahkemesinin verebileceği karar türlerini açıklayabilecek,
Temyiz kanun yoluna başvuru usûlünü, temyiz incelemesinin özelliklerini ve
temyiz incelemesi sonunda verilebilecek karar türlerini açıklayabilecek,
Yargılamanın iadesi yoluna başvuru usûlünü, yargılamanın iadesi incelemesinin özelliklerini ve yargılamanın iadesi sonunda verilebilecek karar türlerini
açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Kanun yolu
• Geniş ve dar anlamda kanun
yolu
• Olağan ve olağanüstü kanun
yolu
• Erteleyici etki
• Aktarıcı etki
• İstinaf
• Bölge adliye mahkemesi
• İstinaf sebepleri
• Ön inceleme
• İnceleme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temyiz
Yargıtay
Temyiz sebepleri
Onama kararı
Düzelterek ve değiştirerek
onama kararı
Bozma kararı
Uyma kararı
Direnme kararı
Yargılamanın iadesi
Yargılamanın iadesi sebepleri

İçindekiler

Medenî Usûl Hukuku

Kanun Yolları

•
•
•
•

KANUN YOLU KAVRAMI VE TÜRLERİ
İSTİNAF
TEMYİZ
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ GÖREVE
BAŞLAYINCAYA KADAR KANUN YOLU
BAŞVURULARINA UYGULANACAK
KANUN HÜKÜMLERİ
• YARGILAMANIN İADESİ

Kanun Yolları
KANUN YOLU KAVRAMI VE TÜRLERİ

Yeterli hayat tecrübesi ve hukuk bilgisine sahip olduğu varsayılan hâkimler, yargılama faaliyetini gereken özen ve dikkati göstererek yürütmek ve karar vermekle
yükümlüdürler. Hâkimler, çoğu zaman dava konusu vakıaları doğru şekilde tespit
etmekte ve hukuk kurallarını somut olaya uygulayarak doğru sonuca varmaktadırlar veya an azından kendilerinin böyle davranması beklenmektedir. Ancak,
bazen olumsuz bazı etkenler nedeniyle, yargılama faaliyetinin sonunda doğru sonuca ulaşılamayabilir.
Mahkemenin kararını etkileyen olumsuzluklar, yargılamayı yürüten ve karar
veren hâkimden kaynaklanan içsel etkenler veya yargılama sürecini etkileyen dış
etkenler şeklinde ortaya çıkabilir. İçsel etkenler, hâkimin psikolojik durumu, bilgi
düzeyi, akıl yürütme ve sonuç çıkarsamalarının doğru ya da yanlış olmasıyla ilgilidir. Örneğin, belli bir olayın varlığı veya yokluğu konusunda sunulan delillerin
yanlış değerlendirilmesi ve yanlış bir sonuca varılması içsel etkenlerdir. Dış etkenler ise, hâkimin iradesi dışında gerçekleşen ve çoğu zaman onun engelleyemeyeceği koşul veya durumlardır. Örneğin, tarafların dava malzemesinin kaynağı olan
vakıaları eksik sunmaları, mahkemenin aşırı iş yükü altında olması, hâkimin zaman baskısı altında çalışması, tarafların yargılamayı sürüncemede bırakmak veya
yanlış yönlendirmek amacıyla kullandıkları taktikler dış etkenlerdir.
Diğer yandan geçmişte yaşanan olayın içinde olmayan hâkim, ancak önüne
gelen delillere ve inceleme sonucunda ulaşacağı tespitlere göre karar verir. Bu sürecin bazı halkalarının eksik olması veya yargılamaya yanlış aksetmesi durumunda da ulaşılan yargısal sonuç hatalı olabilir.
Yargılama sürecine veya karara ilişkin hatalar, hâkimin hükmedeceği yargısal
çözümün dayanakları olan vakıaların tespitinde, hukukî uyuşmazlıkla ilgili takdir
hakkının kullanılmasında ve hukuk kurallarının uygulanmasında hata veya eksiklik şeklinde ortaya çıkabilir. Bu hatalar hâkimden, tarafların mazur görülebilir
ihmallerinden veya önlenemeyen başka olumsuzluklardan kaynaklanmaktaysa,
kanun yollarına başvurularak düzeltilmelidir. Zira, Anayasa ile güvence altına alınan hukukî korunma hakkı (AY m. 36), sadece şeklî bir yargılama yapılmasını
değil, aynı zamanda adil ve doğru bir yargılamayı gerektirmektedir. Adil yargılanmanın teminatlarından biri de kanun yollarıdır.
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Hak arama hürriyeti
(Anayasa m. 36): “Herkes,
meşrû vasıta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargı
mercileri önünde davacı
veya davalı olarak iddia ve
savunma ile adil yargılanma
hakkına sahiptir. Hiçbir
mahkeme, görev ve yetkisi
içindeki davaya bakmaktan
kaçınamaz”.

Hâkim tarafından yürütülen yargılama süreci eksiksiz ve üretilen yargısal karar doğru olsa dahi, taraflar, özellikle de davayı kaybeden taraf, bu kararın hatalı
veya eksik olduğu sonucuna ulaşabilir. Taraflar nezdinde ve dolayısıyla toplumda,
mahkeme kararlarının doğruluğu konusunda oluşabilecek güvensizlikleri önlemek bakımından da kanun yoluna başvuru imkânın sağlanması bir ihtiyaçtır.
Mahkeme kararlarının doğruluğunu, güvenilirliğini ve hukukî istikrarı sağlamayı amaçlayan kanun yolu, en geniş anlamıyla bir mahkemenin kararına karşı
yanlış olduğu gerekçesiyle başvurulan ve sözkonusu kararın iptal edilmesi ve/veya
düzeltilmesi amacına yönelik bir başvuru yolu olarak tanımlanabilir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu geniş ve dar anlamda kanun yolu ayrımını yapmamıştır. Kanunun sekizinci kısmının başlığı “Kanun Yolları” olup, bu başlık altında birinci bölümde “İstinaf”, ikinci bölümde “Temyiz” ve üçüncü bölümde ise
“Yargılamanın İadesi” yolu düzenlenmiştir.
Kanunda her ne kadar bir ayrım yapılmamışsa da kanun yolu, geniş anlamda ve
dar anlamda kanun yolu olarak ikiye ayrılabilir. Geniş anlamda kanun yolu, mahkemeler tarafından verilen her tür kararın bir başka mahkeme tarafından bir kez
daha gözden geçirilmesi ve hatalı ise düzeltilmesini sağlayan bir denetim yoludur.
Dar anlamda kanun yolu ise, mahkemelerin kesinleşmemiş nihai kararlarına karşı
başvurulan ve bir üst mahkeme tarafından kararın denetlenmesini ve düzeltilmesini sağlayan başvuru yoludur. Bu bağlamda yargılamanın iadesi geniş anlamda
kanun yolu, istinaf ve temyiz ise dar anlamda kanun yolu olarak sınıflandırılabilir.
Geniş ve dar anlamda kanun yolu ayrımının yanında, öğretide ve uygulamada
olağan ve olağanüstü kanun yolu ayrımı yapılmaktadır. Olağan kanun yolu, henüz
kesinleşmemiş nihai kararlara karşı başvurulan, başka bir deyişle kararın kesinleşmesini erteleyen kanun yolu; olağanüstü kanun yolu ise, kesinleşmiş mahkeme
kararlarına karşı başvurulan kanun yoludur. Kesinleşmiş mahkeme kararından
kasıt, kanun yoluna başvuru imkânı olmadığı için verildiği anda kesin hüküm
teşkil eden ve değiştirilemeyen veya olağan kanun yolu incelemelerinden geçerek
kesinleşen ve başka bir olağan kanun yolu ile değiştirilmesine olanak bulunmayan
mahkeme kararlarıdır. Bu ayrıma göre, istinaf ve temyiz olağan kanun yolları, yargılamanın iadesi ise olağanüstü kanun yoludur.
Dar ve teknik anlamda kanun yolu, erteleyici ve aktarıcı etki olmak üzere iki
temel özelliğe sahiptir. Erteleyici etki, kanun yoluna başvurulmasının mahkeme
kararının kesinleşmesini ertelemesi (geciktirmesi) anlamına gelir. Aktarıcı etki
ise, kararın bir üst mahkeme tarafından incelenmesi ve gerektiğinde kaldırılarak
değiştirilmesi veya bozulması anlamına gelir. İstinaf, ilk derece mahkemesinin
kararlarının bir üst mahkeme olan bölge adliye mahkemeleri tarafından incelenmesini; temyiz ise, bölge adliye mahkemesinin ve bazı hallerde ilk derece mahkemesinin kararlarının adli yargı kolunda en üst mahkeme olan Yargıtay tarafından incelenmesini sağladığından, hem erteleyici hem de aktarıcı etkiye sahiptir.
Ancak, yargılamanın iadesi başvurusu, kesinleşmiş bir mahkeme kararına karşı,
davanın esası hakkında karar veren ilk derece mahkemesine yapılacağından ve
bu talep hakkında aynı ilk derece mahkemesi karar vereceğinden, erteleyici ve
aktarıcı etkiye sahip değildir.
Çağdaş hukuk sistemleri, mahkeme kararlarının denetimi için tek bir kanun
yolu öngörmemiş, bilakis ulaşılmak istenen sonuca göre farklı kanun yolu türleri oluşturmuştur. Hukuk sistemleri farklı kanun yolu türleri öngördüğüne göre,
bunların her birinin öne çıkan amacı ve aslî işlevi diğerlerinden farklı olmalıdır.
Bu bağlamda istinaf, temyiz ve yargılamanın iadesi yollarının temel ve öncelikli
amacı belirlenmelidir. İstinaf yolunun öncelikli amacı, somut olay adaletini gerçekleştirmektir. Somut olay adaletinden kasıt, ilk derece mahkemesince yapılan
maddî ve hukukî hataların düzeltilmesi ve böylece tarafların sübjektif haklarının
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gerçekleştirilmesidir. İstinaf kanun yolunda, bölge adliye mahkemesi, uyuşmazlık
hakkında ilkesel nitelikte değil, tamamen somut olaya ilişkin bir karar vermektedir. Buna karşılık temyiz yolunun öncelikli amacı, önemli uyuşmazlıklar bakımından içtihat oluşturulmasını ve hukuk kurallarının ülke genelinde yeknesak (aynı)
şekilde uygulanmasını, başka bir deyişle içtihat birliğini sağlamaktır. Hukukî
uyuşmazlığın önemi, hukukî sorunun niteliğine, ilkesel değerine ya da maddî değerine bakılarak belirlenmektedir. Örneğin, Kanuna göre çekişmesiz yargı işleri
veya geçici hukukî korumalar hakkındaki bölge adliye mahkemesi kararlarına
karşı, temyize başvurulamamaktadır (HMK m. 362, I, ç, f). Yargılamanın iadesi
yolunun amacı ise, kesinleşmiş ilk derece mahkemesi kararlarına karşı, Kanunda
tahdîdî olarak belirtilen ağır yargılama hataları nedeniyle başvuru yolunu açarak,
davanın yeniden görülmesini ve böylece doğru karar verilmesini sağlamaktır.
Kanun yolları arasına istinafın katılmasından sonra, temyiz incelemesi sonunda
Yargıtay dairelerinin kararlarına karşı başvurulan karar düzeltme yolu yürürlükten
kalkmıştır. Ancak bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce
verilen mahkeme kararları bakımından bir süre daha kanun yollarına ilişkin önceki hükümlerin uygulanmasına devam edileceğinden, aşağıda, eski ve yeni kanun
yolu sistemlerinin bir arada uygulanacağı geçici dönem bakımından, 6217 s. lı Kanun ile getirilen geçiş hükümleri incelenmiş; daha sonra sırasıyla 6100 sayılı HMK
hükümlerine göre istinaf, temyiz ve yargılamanın iadesi yolları incelenmiştir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE VERİLEN KARARLARA İLİŞKİN KANUN YOLU
BAŞVURULARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen geçici 3. maddesi bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen mahkeme kararları
bakımından geçerli kanun yolu hükümlerini düzenlemiştir.
Maddeye göre, bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2’nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilan edilen göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize
ilişkin yürürlükteki hükümleri uygulanır. Bölge adliye mahkemelerinin göreve
başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086
sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve bu
kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez.
Bu düzenlemeyle, bölge adliye mahkemelerinin Resmi Gazetede ilân edilmiş
olan göreve başlama tarihinden (20 Temmuz 2016) önce verilen ilk derece mahkemesi kararlarına karşı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
temyiz ve karar düzeltme yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı; ayrıca bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar bakımından da kesinleşinceye kadar 1086 sayılı
Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki
427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı (6217 s. lı K.
m. 30, II) ve bu kararlara ilişkin dosyaların bölge adliye mahkemelerine gönderilmeyeceği öngörülmüştür.
Buna göre, bir süre daha hem 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümleri hem de 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunun istinaf ve temyize ilişkin yeni hükümleri mahkemeler
tarafından aynı anda uygulanacaktır.
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Nihai karar ve ara karar:
Hâkim karar verdikten sonra
yargılamaya devam etmiyor,
başka bir deyişle işten el
çekiyorsa, o karar nihai
karardır. Örneğin, davanın
yetkili olmayan mahkemede
açılması nedeniyle verilen
yetkisizlik kararı usûle ilişkin
nihai karardır. Buna karşılık
hâkim karar verdikten sonra
uyuşmazlığı çözme faaliyetine
devam ediyorsa, davadan
elini çekmiyorsa, bu karar
ara karardır. Örneğin, davalı
tarafından ileri sürülen yetki
itirazının reddi kararı, davaya
devam edilmesi sebebiyle, ara
karardır.

İSTİNAF

Usûle ve esasa ilişkin
karar: Usûle ilişkin karar,
mahkemenin maddî hukuk
bakımından değil, usûle ilişkin
verdiği kararlardır. Örneğin,
davanın görevsiz mahkeme
açılması nedeniyle verilen
görevsizlik kararı, usûle ilişkin
bir nihai karardır. Esasa ilişkin
karar ise, hâkimin davada
ileri sürülen talepleri maddî
hukuk bakımından inceleyerek
vereceği, davanın kabulü veya
reddi kararlardır. Esasa ilişkin
karar, doğrudan maddî hukuk
tarafından sağlanan subjektif
hakları gerçekleştirmeye ve
korumaya yöneliktir. Örneğin,
tazminat davasını kabul eden
mahkemenin, davalıyı onbin
lira ödemeye mahkum etmesi
davanın esasına ilişkin nihai
bir karardır.
Çekişmesiz yargı: Hukuk
mahkemeleri tarafından
yürütülen bir yargılama
faaliyeti olmakla birlikte dava
olarak nitelendirilemeyen
ve bazı kıstaslarla
davadan ayrılan yargı
faaliyetine çekişmesiz yargı
denilmektedir. Çekişmesiz
yargıyı, çekişmeli yargıdan
ayırmaya yarayan kıstaslar,
çekişmesiz yargıda
uyuşmazlık bulunmaması,
subjektif hakkın yokluğu
ve uygulanacak usûl
hükümlerinin farklı olmasıdır.
Çekişmesiz yargıda, davanın
aksine, “taraf” kavramı
yerine “ilgili” kavramı esas
alınmaktadır. Çekişmesiz yargı
işleri Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 382. maddesinde
sayılmıştır.

İstinafa Tâbi Mahkeme Kararları

Kural olarak, ilk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. İstinafa tâbi mahkeme kararlarının belirlenmesinde nihai karar
kavramı esas alınmıştır. Nihai kararın esasa ve usûle ilişkin olması bakımından
bir ayrım yapılmamıştır. Ayrıca bu nihai kararın çekişmeli ve çekişmesiz yargıda
verilmesi bakımından da ayrım gözetilmemiştir. Dolayısıyla çekişmeli ve çekişmesiz yargıda mahkemelerin her tür nihai kararlarına karşı istinafa başvurulabilir.
Nihai kararlara karşılık, ara kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulması mümkün
değildir. Ancak, ara karar ve nihai karar yanında, geçici kararlar olarak nitelendirilebilecek ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararlarına karşı istinafa başvuru imkânı tanınmıştır. Buna göre, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararlarına
ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir (HMK m. 341, I). Geçici hukukî korumalar bağlamında istinaf
yolunun açılması, sadece ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz için tanınmıştır. Bunların
dışında kalan diğer geçici hukukî koruma kararlarına (örneğin delil tespiti) karşı,
kanunda aksine bir düzenleme olmadıkça istinafa başvurulamaz.
Mahkeme kararlarının istinafa tâbi olup olmadığı, malvarlığına ilişkin ve
malvarlığına ilişkin olmayan davalar bakımından ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Malvarlığına ilişkin olmayan davalar bakımından, ilk derece mahkemesinin her
tür nihai kararına karşı istinafa başvurulabilir. Malvarlığına ilişkin dava ve işlerde
ise, miktar veya değeri Kanunda öngörülen ve HMK Ek Madde 1 uyarınca her
yıl yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenen parasal sınırı geçmeyen
kararlar kesin hüküm teşkil ettiğinden, bu parasal sınırı geçmeyen mahkeme kararlarına karşı istinafa başvurulamaz. Bununla birlikte özel kanunlarda istinafa
başvuru hakkı bakımından farklı parasal sınırlar öngörülmüş olabilir. Örneğin,
İcra ve İflâs Kanununa göre, istinafa tâbi icra mahkemesi kararlarına karşı istinafa
başvurulabilmesi için daha yüksek bir parasal sınır öngörülmüştür. İcra ve İflas
Kanunundaki istinaf sınırı da her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır (İİK m. 363, I ve İİK Ek Madde 1).
Parasal sınırın aşılıp aşılmadığı HMK’da öngörülen yöntem esas alınarak tespit
edilmelidir. Buna göre, alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş
olması durumunda ise, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü Kanunda öngörülen parasal sınırı geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz (HMK m.
341, III ve IV).
Yeni kanun yolu sistemine geçilmesiyle, ilk derece mahkemesinin kararlarına
karşı, öncelikle ve doğrudan doğruya temyize başvuru imkânı yürürlükten kalkacağından ve daha önce temyize tâbi olan birçok mahkeme kararına karşı öncelikle istinafa başvurulması gerekeceğinden, bu konuda yaşanabilecek tereddütleri
ve duraksamaları aşmak amacıyla, ilk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda
temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup
da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai
kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabileceği öngörülmüştür
(HMK m. 341, V). Başka bir deyişle, diğer kanunlarda, temyize başvurulamayacağı veya kararın kesin olduğu belirtilmedikçe, bu mahkeme kararlarına karşı istinafa başvurulabilecektir.
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Tahkimde, hakemler tarafından verilen kararlara karşı ise istinafa başvurulamaz. Tahkime başvuran taraflar, uyuşmazlığın devlet yargısı dışında tahkim
yoluyla ve hakemler tarafından çözülmesini arzu etmelerine rağmen, istinaf incelemesini yürüten bölge adliye mahkemesi, gerektiğinde tahkikatı tamamlayarak
davanın esası hakkında karar verme yetkisine sahip olduğundan, istinaf, tahkimin niteliği ile bağdaşmamaktadır. Hakem kararlarına karşı yalnızca iptal davası
açılabilir. İptal davasında verilen kararlar aleyhine ise temyiz yoluna başvurulabilir (HMK m. 439).

İstinaf Sebepleri

İstinaf sebeplerinden kasıt, ilk derece mahkemesi kararının ve buna dayanak teşkil eden yargılamanın neden hatalı veya eksik olduğunu gösteren ve ilk derece
mahkemesi kararının kaldırılmasını (iptal edilmesini) ve değiştirilmesini gerektiren iddialardır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu hangi hususların istinaf sebebi
olabileceğini ayrıca ve açıkça düzenlememiştir. Sadece Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353. maddesinde istinaf sebebi sayılan önemli usûl hataları belirtilmiştir. Bu düzenleme tarzı dikkate alındığında, ilk derece mahkemesinin kararının
yanlış olması sonucunu doğurabilecek her hata veya eksiklik istinaf sebebi olarak
kabul edilebilir.
İstinaf sebepleri, maddî hukuk kurallarına aykırılık (hukukî sorunun yanlış
çözülmesi), usûl kurallarına aykırılık (hatalı veya eksik yargılama yapılması) ve
maddî sorun hakkında yanlış sonuca varılması (vakıa tespitlerindeki hatalar) olmak üzere üç gruba ayrılabilir.
Maddî hukuk kurallarına aykırılık, somut olayda uygulanması gereken maddî
hukuk kuralının hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkabilir. Bölge adliye mahkemesi, maddî hukuk kurallarına aykırılık itirazları ile
bağlı değildir, başka bir deyişle somut olaya ilişkin hukuk kuralını resen uygular.
Usûl kurallarına aykırılık, ilk derece mahkemesinin kararını etkileyen usûli
hatalar ve eksiklikler bulunması anlamına gelir. Usûl kurallarına aykırılık, usûl
hukukuna ilişkin mutlak istinaf sebepleri ve nispi istinaf sebepleri olarak iki alt gruba ayrılabilir.
Mutlak istinaf sebepleri, ilk derece mahkemesinin hükmünü etkileyip etkilemediğine bakılmaksızın, bölge adliye mahkemesince resen dikkate alınması gereken önemli ve ağır usûl hatalarıdır. Bu gruba giren istinaf sebeplerinin bir bölümü Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353. maddesinde düzenlenen duruşma
yapılmadan karar verilebilecek hallerdir. Buna göre, davaya bakması yasak olan
hâkimin karar vermiş olması; ileri sürülen haklı ret talebine rağmen reddedilen
hâkimin davaya bakmış olması; mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen
görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahkemenin görevli ya da
yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış bulunması veyahut mahkemenin bölge
adliye mahkemesinin yargı çevresi dışında kalması; diğer dava şartlarına aykırılık
bulunması; mahkemece usûle aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış
sayılmasına, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, merci tayinine karar verilmiş olması; tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş
olması başlıca mutlak istinaf sebepleridir. Mutlak istinaf sebepleri bu hükümde
sayılan usûle aykırılıklarla sınırlı değildir. İlk derece yargılamasının usûle aykırı
olarak gizli yapılması (aleniyet ilkesinin ihlali), tarafa hukukî dinlenilme hakkı
tanınmaması gibi kanunda açıkça istinaf sebebi olarak belirtilmeyen usûl hataları
da ağır yargılama hatalarından olup, mutlak istinaf sebeplerinden sayılmalıdır.

Tahkim: Tarafların,
üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri konularda,
aralarındaki mevcut veya
muhtemel bir uyuşmazlığın,
devlet yargısı dışında,
hakemlerce çözülmesi için
yaptıkları bir anlaşmadır.
Tahkim de (özel) bir yargılama
faaliyeti olup, hakemlerin
verdikleri kararlar, tıpkı
mahkeme kararları gibi kesin
hüküm teşkil eder ve cebri icra
yoluyla icra edilebilir.

Maddî hukuk: Maddî
hukuk, hukuk düzeni
tarafından kişilere tanınan
subjektif hakların içeriklerini
düzenleyen medenî hukuk,
borçlar hukuku, ticaret
hukuku, eşya hukuku gibi
hukuk dallarından oluşan
bütünü ifade eder. Şeklî hukuk
ise, maddî hukukun karşıtı
olarak usûl hukukunu ifade
eder.
Mutlak istinaf sebepleri:
Mutlak istinaf sebepleri,
ilk derece mahkemesinin
hükmünü etkileyip
etkilemediğine bakılmaksızın,
bölge adliye mahkemesince
resen dikkate alınması
gereken önemli ve ağır usûl
hatalarıdır.

Dava şartı: Bir davanın
esası hakkında inceleme
yapılabilmesi ve karar
verilebilmesi için mutlaka
gerekli olan, var olup olmadığı
mahkeme tarafından resen
araştırılan şartlardır.
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Kesin hüküm: Şeklî anlamda
kesin hüküm ve maddî
anlamda kesin hüküm olarak
ikye ayrılır. Şeklî anlamda
kesin hüküm, bir hükme karşı
başvurulabilecek olağan
kanun yolu bulunmaması,
başka bir deyişle olağan
kanun yollarına başvurularak
mahkemenin kararının
ortadan kaldırılması
imkânının bulunmamasıdır.
Maddî anlamda kesin
hüküm ise, hükmün kararı
veren mahkeme tarfından
değiştirilememesi,
olağan kanun yoluna
başvurulamaması ve daha da
önemlisi tarafları, konusu ve
sebebi aynı olan uyuşmazlık
hakkında tekrar dava
açılamamasıdır. Şeklî kesinlik,
maddî anlamda kesinliğin ön
şartıdır.

Mutlak istinaf sebepleri de kendi içinde dört gruba ayrılabilir: Mahkemeye, taraflara, dava konusuna ilişkin temel usûl kurallarının ihlal edilmesi ve son olarak
diğer mutlak istinaf sebepleri.
Mahkemeye ilişkin mutlak istinaf sebeplerinin başında, mahkemeye ilişkin
dava şartlarının ihlal edilmesi gelir. Bu çerçevede yargı yetkisine, yargı koluna,
göreve ve kesin yetkiye ilişkin usûl kurallarına (dava şartlarına) uyulmamış olması mutlak istinaf sebebidir (HMK m. 114, I, a-ç). Yasaklı hâkim tarafından veya
haklı ret istemine rağmen reddedilen hâkim tarafından karar verilmiş olması da
mahkemeye ilişkin usûl kurallarının ihlali sayılmalıdır.
Taraflara ilişkin mutlak istinaf sebeplerinin başında, taraflara ilişkin dava şartların eksik olması gelir. Dava iki tarafın bulunmaması, taraf ehliyeti, dava ehliyeti
ve dava takip yetkisinin bulunmaması veya davaya vekalet ehliyeti ve geçerli vekaletnamesi bulunmayan temsilci huzurunda davaya bakılması, taraflar ilişkin dava
şartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurur (HMK m. 114, I, d-f).
Dava konusuna ilişkin olarak, davacının dava açmakta hukukî yararının bulunmaması, aynı dava hakkında daha önce verilmiş bir kesin hüküm bulunması,
davacı tarafından gider avansının yatırılmaması, teminat gösterilmesine ilişkin
kararın yerine getirilmemesi, derdest bir davanın tekrar açılması mutlak istinaf
sebebidir (HMK m. 114, I, g-i). Dava şartlarına aykırılık dışında, ilk derece mahkemesinin usûle aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına
karar vermesi ya da usûle aykırı olarak davaların ayrılmasına veya birleştirilmesine karar vermesi bu gruba dahil önemli usûl hatalarındandır.
Yukarıda belirtilen istinaf sebepleri dışında kalan ağır yargılama hataları ise,
diğer mutlak istinaf sebepleri başlığı altında toplanabilir. Örneğin, ilk derece
mahkemesi kararının gerekçesiz olması, yasaya aykırı olarak aleniyet ilkesinin ihlal edilmesi, bir tarafın hukukî dinlenilme hakkının ihlal edilmiş olması, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya
gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmesi bu grupta sayılabilir.
Mutlak istinaf sebeplerinden birinin var olduğu tespit eden bölge adliye mahkemesi, davanın esası hakkında bizzat karar veremez. Örneğin, davaya bakması
yasak olan hâkimin karar vermiş olması, görevli ve yetkili olmayan mahkeme tarafından karar verilmiş olması veya dava şartlarına aykırılık durumunda, ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılarak, dosya kararı veren mahkemeye veya görevli
ve yetkili mahkemeye gönderilmelidir.

1

Eskişehir 2. Aile Mahkemesi, ortak konutu terk nedeniyle açılan boşanma davasında, davacı eşi haklı bularak, 25 Temmuz 2016 tarihli oturumda tahkikatı sona
erdirerek eşlerin boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetinin ise davacı eşe
bırakılmasına karar vermiştir. Çocuğunun velayetinin davacı tarafa bırakılmasını
doğru bulmayan davalı eş bu karara karşı hangi kanun yoluna başvurabilir?
Mutlak istinaf sebepleri dışında kalan usûle aykırılıklar ise nispi istinaf sebebidir. Bu çerçevede, ilk derece mahkemesinin yanlış karar vermesine neden olan
her usûl hatası kural olarak nispi istinaf sebebidir. Bu tür usûl hatalarından dolayı
ilk derece mahkemesi kararının değiştirilebilmesi için, sözkonusu usûli hatanın
mahkemenin kararını etkilemiş olması ve bu illiyet bağının istinaf sebepleri arasında gösterilerek ve gerekçelendirilerek ortaya konulması gereklidir. Nispi istinaf
sebepleri resen dikkate alınamayacağından, istinafa başvuran taraf, dilekçesinde
bunları mutlaka belirtmelidir.
İstinaf sebepleri arasındaki bir diğer grup, maddî sorun hakkında yanlış sonuca
varılmasıdır. İlk derece mahkemesinin kararının doğru olabilmesi, kararın dayanağı olan vakıaların eksiksiz ve gerçeklere uygun olarak tespit edilmiş olmasına
bağlıdır. İlk derece mahkemesi delilleri yanlış değerlendirir (ör. tanık beyanlarının yanlış değerlendirilmesi), dosya münderecatına aykırı karar verir (ör. dosya-
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daki belgeler ile vakıa tespitleri arasında çelişki olması) veya vakıaları yanlış tespit
ederse (ör. iki aracın çarpışma hızının yanlış tespit edilmesi), istinafa başvuranın
dilekçesinde ileri sürmesi halinde, bölge adliye mahkemesince tahkikat tamamlanarak davanın esası hakkında yeniden karar verilir, başka bir deyişle ilk derece
mahkemesinin kararı değiştirilir.
Mutlak istinaf sebepleri dışında kalan yargılama hatası, maddî hukuka aykırılık veya vakıa tespitlerine ilişkin hataların tespit edilmesi halinde, bölge adliye
mahkemesi dosyayı ilk derece mahkemesine göndermeyip, bizzat tahkikatı tamamlayarak davanın esası hakkında kendisi karar vermelidir.
Mutlak istinaf sebepleri ve maddî hukuk kurallarına aykırılık dışında kalan istinaf sebepleri, istinafa başvuran tarafından dilekçesinde mutlaka gösterilmelidir.
Aksi taktirde, bölge adliye mahkemesi ileri sürülmeyen istinaf sebeplerini resen
inceleyemez (HMK m. 355, c. 1).

İstinafa Başvuru
İstinafa Başvurabilecek Kişiler
Genel olarak, ilk derece mahkemesinde görülen davanın tarafları istinafa başvurabilir. İstinafa başvurmak isteyen tarafın hukukî yararı bulunmalıdır. Hukukî
yararın mevcut olup olmadığı, tarafın talep sonucu ile ilk derece mahkemesinin
hüküm sonucunun karşılaştırılmasıyla belirlenir. Mahkemenin kararı aleyhine
olan taraf, başka bir deyişle talep sonucu kısmen veya tamamen reddedilen taraf
başvuru hakkına sahiptir.
Tarafların külli ve cüzi halefleri, katıldığı davalar bakımından Cumhuriyet
savcısı, çekişmesiz yargı işleri bakımından karardan etkilenen ilgililer, dava arkadaşlığı hallerinde her bir ihtiyari dava arkadaşı veya mecburi dava arkadaşlığında
birlikte hareket etmek kaydıyla mecburi dava arkadaşları, davaya müdahale halinde tarafla birlikte feri müdahil veya tek başına asli müdahil istinafa başvurabilir.
Yetkili Bölge Adliye Mahkemesi
İlk derece mahkemelerinin kesin olmayan nihai hüküm ve kararlarına karşı yapılan
istinaf başvuruları, bölge adliye mahkemeleri tarafından incelenir (5235 s. lı Adli
Mahkemeler Kanunu m. 33, I, 1). Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve
Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine veya değiştirilmesine ise Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından karar verilir (5235 s. lı Adli Mahkemeler Kanunu m. 25).
Bölge adliye mahkemeleri kendi yargı çevreleri içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyebilir. Bölge adliye
mahkemeleri için yetki sözleşmesi yapılamaz (HMK m. 357, II). Bu nedenle istinaf
başvurusu üzerine dosya önüne gelen bölge adliye mahkemesi yetkili olup olmadığını resen incelemelidir. Kararı veren ilk derece mahkemesi bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi dışında kalmaktaysa, bölge adliye mahkemesi, resen dosyanın
yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar verir (HMK m. 353, I, 3).
Başvuru Şekli
İstinaf başvurusu dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek
eklenir. İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususların yer alması gerekir:
• Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri
• Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri

Hukukî yarar: Mahkemede
dava açılması, mahkemece
verilen karara karşı kanun
yoluna başvurulması veya
mahkemeye yöneltilen
diğer tüm taleplerde hukukî
korunma talep edilmektedir.
Hukukî korunma ihtiyacı
içinde olmayan bir kişinin
mahkemede dava açmakta
veya kanun yoluna
başvurmakta hukukî yararı
yoktur. Bir hakka ulaşmak
için mahkemeden karar
alınmasına gerek yoksa,
hukukî yarardan da söz
edilemez.
İhtiyari dava arkadaşlığında,
dava arkadaşı sayısı kadar
dava vardır ve mahkeme her
bir ihtiyari dava arkadaşı
bakımından ayrı ayrı karar
verir. Buna karşılık mecburi
dava arkadaşlığı ise, maddî
hukuk bakımından birden
fazla kişinin birlikte dava
açması veya onlara karşı
birlikte dava açılmasının
zorunlu olduğu durumlarda
sözkonusudur ve tüm dava
arkadaşları bakımından tek
bir dava vardır. İhtiyari dava
arkadaşları kendi davaları
bakımından bağımsız hareket
edebilmelerine rağmen,
mecburi dava arkadaşları
tüm işlemleri birlikte yapmak
zorundadır.
Yetki sözleşmesi: Taraflarca
mevcut veya muhtemel bir
uyuşmazlık hakkında, aslında
yetkisiz olan bir mahkemeyi
yetkili kılmak amacıyla yapılan
bir usûl sözleşmesidir. Hukuk
Muhakemeleri Kanununa
göre sadece tacirler ve kamu
tüzel kişileri yetki sözleşmesi
yapabilirler (HMK m. 17).
Ancak, yetki sözleşmesi
ile yetkili bölge adliye
mahkemesi değiştirilemez.
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• Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı
• Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih
• Kararın özeti
• Başvuru sebepleri ve gerekçesi
• Talep sonucu
• Başvuranın veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası
492 sayılı Harçlar Kanununa
İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri
Ek 1 Sayılı Tarifeye göre,
kadar
belli edecek kayıtları taşımaktaysa, diğer hususlar bulunmasa bile reddebölge adliye mahkemelerine
dilmez ve 355. madde çerçevesinde inceleme yapılır. Sözkonusu hüküm istinaf
yapılacak istinaf
başvurularında maktu başvuru incelemesinin kapsamını belirlemektedir. Bu düzenlemeye göre, istinaf incelemeharcı alınmaktadır. Ayrıca
si, başvuruda bulunanın dilekçesinde belirttiği istinaf sebepleriyle sınırlı olarak
bölge adliye mahkemesinin
ilk derece mahkemesi kararını yapılır. Eğer istinaf sebepleri gösterilmemiş veya eksik gösterilmişse mahkeme
tasdik ettiği veya işin esasını
kendiliğinden inceleme yapamaz. Ancak, kamu düzenine aykırılık gördüğünde
hüküm altına aldığı kararları
bu durumu resen dikkate alabilir.
için nispi veya duruma göre
maktu karar ve ilâm harcı
İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine
ödenmelidir. Karar ve ilâm
verilebilir. İstinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, o mahkemece bölge
harcının dörtte biri peşin, geri
adliye mahkemesi başvuru defterine kaydolunur ve başvurana ücretsiz bir alındı
kalanı kararın verilmesinden
itibaren iki ay içinde ödenir
belgesi verilir. İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye
(Harçlar K. m. 28, I, a).
verilmişse, bu mahkemece başvuru defterine kaydolunur ve başvurana ücretsiz
bir alındı belgesi verildikten sonra dosya kararı veren mahkemeye örnekleriyle
birlikte gönderilir. Bu durum derhâl mahkemesine bildirilir (HMK m. 343).
İstinaf dilekçesiyle birlikte, istinafa başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dâhil
olmak üzere tüm giderlerin yatırılması gerekir. Harç ve giderlerin hiç ödenmediği
veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde başvurudan
vazgeçmiş sayılacağı, başvurana yazılı olarak bildirilir. Mahkemece verilen kesin
süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir (HMK m. 344).
İstinaf dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara ilişkin olursa, kararı veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar verir
ve başvuru sırasında yatırılan giderden (HMK m. 344) karşılanmak suretiyle ret
kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder. Dilekçenin reddi kararına karşı, tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bu durumda
dosya, kararı veren mahkemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mahkemesi istinaf dilekçesinin reddine ilişkin kararı yerinde görmezse,
ilk istinaf dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar.
İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemece karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf,
tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini kararı veren mahkemeye veya
bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebilir. Kararı
veren mahkeme, dilekçeler verildikten veya bunun için belli süreler geçtikten sonra, dosyayı dizi listesine bağlı olarak, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı
kalınmaksızın, ilgili bölge adliye mahkemesine gönderir.
Eski hale getirme:
Kanunda düzenlenen veya
hâkim tarafından belirlenen
bir süre içinde yapılması
gereken işlemin, bu sürede
yapılamaması halinde, elinde
olmayan sebeplerle süreyi
kaçıran tarafın başvurabileceği
bir hukukî çaredir.

Başvuru Süresi
İstinafa başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilâmın usûlen taraflardan her birine
tebliğiyle işlemeye başlar. İstinafa başvuru süresi bakımından özel kanun hükümleri farklı süreler öngörebilir (HMK m. 345). Örneğin, icra mahkemesi kararlarına karşı ise, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinafa (5311 s.
lı K. ile değişik 2004 s. lı İİK m. 363, I) başvurulabilir.
İstinaf süresini geçiren taraf, elde olmayan sebeplerle süreyi geçirdiğini ispat
ederek eski hale getirme yoluna başvurabileceği gibi (HMK m. 95 vd.), katılma
yoluyla istinaf başvurusu da yapabilir.
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Katılma yoluyla istinafta, başvuru hakkı bulunmayan veya başvuru süresini
geçirmiş olan taraf, diğer tarafın istinafa başvurması halinde vereceği cevap dilekçesi ile istinafa başvurabilir. Ancak, katılma yoluyla istinaf asıl istinaf başvurusuna
bağımlı olduğundan, asıl istinaf yoluna başvuran, bu talebinden feragat eder veya
talebi bölge adliye mahkemesi tarafından esasa girilmeden reddedilirse, katılma
yolu ile başvuranın talebi de reddedilir (HMK m. 348).

İstinaf Başvurusunun İcraya Etkisi
Kural olarak istinafa başvurulması, ilk derece mahkemesi kararının (ilâmın) icrasını durdurmaz. Bununla beraber, İcra ve İflâs Kanununun 36. maddesinde
düzenlenen icranın geri bırakılması yoluna başvurarak, gösterilecek teminat karşılığında, kanun yolu incelemesi sonuçlanıncaya kadar, icranın durdurulmasını
sağlanabilir. Ancak, nafaka ödenmesine ilişkin mahkeme kararlarının icrası, icranın geri bırakılması yoluyla dahi durdurulamaz (HMK m. 350, I; İİK m. 36).
Bazı mahkeme kararları ise, ancak kesinleşmelerinden sonra icra edilebilir.
Kanuna göre, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili aynî haklara
ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez (HMK m. 350, II). Bu tür kararlar
en erken, taraflarca istinafa başvurulmaması halinde, iki haftalık istinaf süresinin
sona ermesiyle icra edilebilirler.
İstinafa Başvuru Hakkından Feragat
Medenî usûl hukukundaki tasarruf ilkesinin bir sonucu olarak, taraflar ilk derece
mahkemesi ilamının kendilerine tebliğinden sonra istinafa başvuru hakkından
feragat edebilirler (HMK m. 349, I).
Başvuru hakkından, başvuru yapıldıktan sonra ancak henüz dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmeden önce veya başvuru yapılıp dosya bölge adliye
mahkemesine gönderildikten sonra feragat edilebilir. İlk ihtimalde dosya bölge
adliye mahkemesine gönderilmeden, kararı veren ilk derece mahkemesince başvurunun reddine karar verilir. Dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmiş ve
henüz karara bağlanmamışsa, bu kez bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu
feragat nedeniyle reddeder (HMK m. 349, II).
Feragat, tarafın mahkemeye yönelteceği tek taraflı ve açık bir beyanla gerçekleşir. Feragatin sonuç doğurabilmesi için karşı tarafın veya mahkemenin rızası
aranmaz. Başvuru hakkından feragat dilekçesi, dosya henüz bölge adliye mahkemesine gönderilmemişse ilk derece mahkemesine verilmeli, istinaf incelemesi
başlamışsa incelemeyi yürüten bölge adliye mahkemesine verilmelidir.

İstinaf İncelemesi

İstinaf beş temel aşamaya ayrılarak incelenebilir. Bunlar sırasıyla dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, inceleme, sözlü yargılama ve karar aşamasıdır. Dilekçelerin
verilmesi aşaması ilk derece mahkemesi önünde cereyan etmesine karşılık, diğer
aşamaların tümü bölge adliye mahkemesinde gerçekleşir. Yukarıda istinaf başvurusu başlığı altında dilekçeler aşaması da açıklandığından, aşağıda sırasıyla ön
inceleme, inceleme, sözlü yargılama ve hüküm aşamaları incelenmiştir.

Ön İnceleme
Bölge adliye mahkemesi, ön inceleme aşamasında dosya üzerinden kolaylıkla tespit edebileceği bazı temel hususların eksik olması durumunda, esasa girmeden
istinaf başvurusunu süratle sonuçlandırma imkânına sahiptir. Ön incelemede,
istinaf başvurusunun esası hakkında inceleme (tahkikat) yapılmasını ve karar
verilmesini engelleyen usûli bir eksiklik olup olmadığı incelenir. Bunlara istinaf
başvurusunun incelenebilirlik şartları da denilebilir.
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Ön incelemede, incelemenin başka bir dairece veya başka bir bölge adliye mahkemesinde yapılmasının gerektiği, kararın kesin olduğu, başvurunun süresi içinde
yapılmadığı, başvuru şartlarının yerine getirilmediği, başvuru sebeplerinin veya
gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilirse, bölge adliye mahkemesince gerekli
karar verilmelidir (HMK m. 352). Eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa, mahkeme dosyayı incelemeye alır, başka bir deyişle artık tahkikat aşamasına geçilmiş olur.
Ön inceleme dosya üzerinden yapılabilir, duruşma yapılması gerekli değildir.
Bölge adliye mahkemesinin üyelerinden biri tarafından veya heyetçe ön inceleme
yapılabilir. Bölge adliye mahkemesi, ön incelemede tarafların talepleri ile bağlı
olmayıp, esas hakkında inceleme yapılmasını engelleyen bir eksiklik olup olmadığını resen inceler.
Ön incelemede esasa girilmesini engelleyen usûli bir eksiklik tespit edildiğinde
nasıl karar verilmesi gerektiği Kanunda belirtilmemiştir. Bu nedenle, sözkonusu
usûli eksikliğin türüne göre başvurunun usûle ilişkin bir kararla reddine, dosyanın ilgili daireye gönderilmesine veya başvurunun yapılmamış sayılmasına olmak
üzere üç şekilde karar verilebilir. Kesinleşmiş bir ilk derece mahkemesi kararına
karşı başvuru yapılmış veya başvuru süresi içinde yapılmamışsa, başvurunun reddine karar verilir. İncelemenin bölge adliye mahkemesinin başka bir dairesi tarafından yapılması gerekiyorsa, dosyanın resen ilgili daireye gönderilmesine karar
verilir. İstinafa başvuru sırasında harç ve giderler eksik yatırılmış ve mahkemece
verilen süre içinde tamamlanmamışsa, başvurunun yapılmamış sayılmasına karar
verilmelidir.
Ön inceleme sonunda bölge adliye mahkemesi başvuruyu reddeder veya başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verirse, bu karara karşı, HMK’nın 362.
maddesinde sayılan temyiz edilemeyen kararlar arasında yer almaması halinde,
temyiz yoluna başvurulabilir.

İnceleme (Tahkikat)
“Tahkikat” olarak da adlandırabileceğimiz inceleme aşamasında, ilk derece mahkemesinin kararını etkileyen bir usûl hatası bulunup bulunmadığı, maddî hukuk
normlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı, ilk derece mahkemesinin vakıa
tespitlerinin tam ve doğru olup olmadığı incelenerek, hata veya eksiklik olması
durumunda bunların düzeltilmesi için gerekli tahkikat işlemleri yürütülür.
Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını etkileyen bir usûli
eksiklik tespit ederse, kural olarak dosyayı ilk derece mahkemesine göndermeden, kendisi sözkonusu hataları düzelterek veya eksiklikleri gidererek davanın
esası hakkında yeniden karar verir. İstinaf kanun yolunun temyizden en önemli
farkı, hukuka uygunluk denetimi yanında, ilk derece mahkemesindeki vakıa tespitlerinin doğru olup olmadığını inceleyebilmesi (vakıa denetimi) ve gerektiğinde
bizzat tahkikatı tamamlayarak davanın esası hakkında karar verebilmesidir.
Kanuna göre inceleme, davanın özelliğine, incelenen konunun önemine ve
kapsamına göre, bölge adliye mahkemesi heyeti veya görevlendirilecek bir üye tarafından yapılır (HMK m. 354, I). Daire başkanı, dosyayı üyelerden birine havale
ederek incelemenin onun tarafından yapılmasını ve rapor hazırlamasını isteyebilir (5235 s. lı K. m. 38, I ve 39, I). Üyenin görevi, tahkikatın tamamlanması için
gerekli tüm işlemleri yapmak (örneğin, tarafları duruşmaya davet etmek, tarafları
ve tanıkları dinlemek, taraflara çeşitli işlemler için süre vermek vb.) ve rapor hazırlamaktır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, mahkeme heyetince değerlendirme yapılarak istinaf başvurusunun esası hakkında karar verilebilir.

8. Ünite - Kanun Yolları

183

Ayrıca inceleme sırasında, gerektiğinde başka bir bölge adliye mahkemesi veya
ilk derece mahkemesi istinabe edilebilir (HMK m. 354, II). İstinaf mahkemesi,
diğer bölge adliye mahkemelerinden birini, diğer bölge adliye mahkemelerinden
birinin yargı çevresi içinde bulunan veya kendi yargı çevresindeki herhangi bir ilk
derece mahkemesini istinabe edebilir.
İstinaf mahkemesinde hangi yargılama usûlünün uygulanacağı Kanunun 360.
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Kanunun istinafa ilişkin bölümünde hüküm bulunmayan hallerde, ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usûlü
bölge adliye mahkemesinde de uygulanır. İlk derece mahkemesindeki yargılama
usûlünün uygulanması, özellikle istinafta duruşma yapılmasına karar verilen haller bakımından önemlidir. Bu düzenleme, hem genel olarak ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usûlüne (ör. yazılı yargılama usûlü, basit yargılama
usûlü) uyulması hem de bölge adliye mahkemesinde yapılabilecek her usûl işlemi
bakımından, ilk derece mahkemesinde öngörülen şekil kurallarına uyulması anlamına gelmektedir (ör. taraf ve tanık beyanları duruşmada kendilerine okunarak
tutanağa geçirilmelidir).
Bölge adliye mahkemesinde, ilk derece mahkemesinde geçerli olan yargılama
usûlü uygulanacak olmakla birlikte, istinaf esasen bir kanun yolu denetimi olduğundan, ilk derece mahkemesinde yapılabilecek bazı usûl işlemlerine istinafta izin
verilmemiştir. Bu bağlamda, bölge adliye mahkemesinde bazı işlemlerin yapılması yasaklanmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 357. maddesine göre, bölge
adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karşı dava açılamaz; davaya müdahale talebinde bulunulamaz; davanın ıslahı ve 166. maddenin birinci fıkrası hükmü saklı
kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemez; bölge adliye mahkemesince resen göz önünde tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen
iddia ve savunmalar dinlenemez ve yeni delillere dayanılamaz.
Ancak, ilk derece mahkemesinde usûlüne uygun olarak gösterildiği hâlde
incelenmeden reddedilen veya mücbir bir sebeple gösterilmesine olanak bulunmayan deliller, bölge adliye mahkemesince incelenebilir. Bu düzenleme, özellikle
istinaf mahkemesinin kararına esas alabileceği dava malzemesinin belirlenmesi
bakımından önemlidir. Zira, istinaf derecesinde, bir tarafın ıslah yoluyla veya
karşı tarafın muvafakatini alarak davaya yeni iddia ve savunmalar eklemesi, yeni
vakıalar ileri sürmesi veya yeni delillere dayanması kural olarak mümkün değildir. Yeni iddia ve savunmaların ileri sürülememesi şeklinde ifade edilen iddia ve
savunmanın değiştirilmesi yasağı, tarafların itirazı olmasa dahi, istinaf mahkemesince resen dikkate alınmalıdır.
İstinaf mahkemesinin inceleme yetkisinin kapsamı, kural olarak, tarafların istinaf dilekçelerinde ileri sürdükleri istinaf sebepleri ile sınırlandırılmıştır. Buna
göre, istinaf mahkemesi istinaf sebepleri arasında gösterilmeyen hususları kendiliğinden dikkate alamaz (HMK m. 355). Bu kural, hâkimin taraflarca ileri sürülmeyen vakıaları dikkate alamayacağı kuralını istinaftaki uygulamasıdır. Bölge
adliye mahkemesinin resen dikkate alamayacağı istinaf sebepleri, usûl hukukuna
ilişkin nispi istinaf sebepleri ile vakıa tespitlerindeki eksikler ve hatalardır. Resen
dikkate alınabilecek istinaf sebepleri ise, maddî hukuk kurallarına aykırılık, usûl
hukukuna ilişkin mutlak istinaf sebepleri (HMK m. 353, I, a, 1-6) ve kamu düzenine aykırılıklardır (HMK m. 355, c. 2).
Tahkikat aşamasında, duruma göre, duruşmalı veya duruşmasız inceleme
yapılabilir. Duruşma yapılmadan karar verilebilecek haller iki grupta toplanabilir. Bunlardan ilki, ilk derece mahkemesinde gerçekleşen bazı ağır (temel) usûl

İstinabe: İstinabe, bir
mahkemenin yargı çevresi
dışında yapılacak işlemler için,
o yer mahkemesinden hukukî
yardım talep edilmesidir.
Örneğin, davaya bakan
mahkemenin yargı çevresi
dışında ikamet eden bir tanık,
bulunduğu yerdeki mahkeme
tarafından istinabe yoluyla
dinlenebilir.
Yargılama usûlleri: Hukuk
Muhakemeleri Kanununa
göre iki tür yargılama
usûlü benimsenmiştir:
Yazılı yargılama usûlü ve
basit yargılama usûlü.
Hukuk mahkemelerinde
görülmekte olan davalarda
kural olarak yazılı yargılama
usûlü uygulanmaktadır.
Ancak, bazı dava ve işlerde
basit yargılama usûlünün
uygulanacağı kabul edilmiştir
(HMK m. 316). Örneğin,
sulh hukuk mahkemelerinin
görevine giren dava ve işlerde,
doğrudan dosya üzerinden
karar vermek konusunda
kanunun mahkemeye takdir
hakkı tanıdığı dava ve işlerde
veya ihtiyati tedbir, ihtiyati
haciz, delil tespiti gibi geçici
hukukî koruma talepleri ve
bunlara karşı yapılacak olan
itirazlar ve benzeri durumlarda
basit yargılama usûlü
uygulanır.
Karşı dava: Kendisine dava
açılan bir davalının, aynı
mahkemede ve aynı dosyada
kendi haklarının da hüküm
altına alınması talebiyle
davacıya karşı dava açmasına
karşı dava denir. Karşı dava
açılabilmesi için, asıl dava
derdest olmalıdır, asıl dava ile
karşı dava arasında bağlantı
bulunmalıdır, asıl dava ile
karşı dava aynı yargı yoluna
tâbi olmalıdır, ilk derece
mahkemesinde esasa cevap
süresi içinde cevap dilekçesiyle
veya ayrı bir dilekçeyle talepte
bulunulmalıdır.
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Islah: Islah iddia ve
savunmayı değiştirme yasağını
istisnalarından biri olup,
tarafların eksik veya yanlış
yaptıkları usûl işlemlerini
düzeltmelerine yarayan
usûli bir imkândır. Örneğin,
davacı ıslah dilekçesiyle
dava dilekçesindeki talep
sonucunu artırabilir veya dava
dilekçesinde ileri sürmediği
bir vakıayı daha sonra ileri
sürebilir.

hatalarıdır (HMK m. 353, I, a, 1-6). “Mutlak istinaf sebebi” olarak da adlandırabileceğimiz bu tür hatalardan biri tespit edilirse (bkz. yuk. istinaf sebepleri),
bölge adliye mahkemesi, başvurunun esasını incelemeden kararın kaldırılmasına
ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve
yetkili mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmadan kesin olarak karar verir.
Sözkonusu hükme göre, duruşma yapılmadan karar verilebilecek haller, davaya
bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması; ileri sürülen haklı ret talebine
rağmen reddedilen hâkimin davaya bakmış olması; mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış bulunması; diğer
dava şartlarına aykırılık bulunması; mahkemece usûle aykırı olarak davanın veya
karşı davanın açılmamış sayılmasına, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına
karar verilmiş olması; tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar
verilmiş olmasıdır.
Duruşma yapılmadan karar verilecek ikinci grup ise, başvurunun veya davanın esası hakkında karar verilebilecek bazı durumlardır (HMK m. 353, I, b, 1-3).
Bölge adliye mahkemesi, incelenen mahkeme kararının usûl veya esas yönünden
hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun esastan reddine; yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de
yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında; yargılamada bulunan
eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra yeniden esas hakkında duruşma yapmadan karar verebilir.
HMK m. 353’de düzenlenen ihtimaller (duruşma yapılmadan karar verilebilecek haller) gerçekleşmemişse, inceleme duruşmalı olarak yapılır. Bu durumda
duruşma günü taraflara tebliğ edilir (HMK m. 356). Taraflar usûlüne uygun olarak davet edilmelerine rağmen duruşmaya gelmezlerse, tahkikat yokluklarında
yapılarak karar verilebilir. Ancak, istinafa başvuran taraf, kabul edilebilir bir mazerete dayanarak duruşmaya gelemediğini bildirdiği takdirde, yeni bir duruşma
günü tayin edilerek taraflara bildirilir. İstinafa başvuran taraf, mazeretsiz olarak
duruşmalara katılmadığı veya tahkikatla ilgili giderler süresi içinde yatırılmadığı
takdirde, dosyanın mevcut durumuna göre karar verilir. Ancak, öngörülen tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine olanak bulunmayan hâllerde istinaf başvurusu reddedilir (HMK m. 358).

İstinaf incelemesinin
kapsamı: Bölge adliye
mahkemesi usûl hukukuna
ilişkin nispi istinaf sebepleri
ile vakıa tespitlerindeki
eksikler ve hatalar bakımından
taraflarca ileri sürülen istinaf
sebepleriyle bağlı olup,
bunlarla sınırlı olarak inceleme
yapabilir. Buna karşılık,
maddî hukuk kurallarına
aykırılık, usûl hukukuna ilişkin
mutlak istinaf sebepleri ve
kamu düzenine aykırılıklar
bakımından, bölge adliye
mahkemesi taraflarca ileri
sürülen istinaf sebepleriyle
bağlı değildir.

Her bölge adliye mahkemesi
en az üç hukuk dairesi
ve iki ceza dairesinden
oluşmaktadır. Bu sayı daha
fazla olabilir. Daireler ise, bir
başkan ve yeteri kadar üyeden
oluşmaktadır (5235 s. lı K.
m. 29).

Sözlü Yargılama
Kanunda istinaf derecesinde sözlü yargılama aşamasının bulunduğunu gösteren
açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, 360. maddenin ilk derece mahkemesinde
uygulanan yargılama usûlüne atıfta bulunduğundan ve sözlü yargılama ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usûlünün temel aşamalarından biri
olduğundan (HMK m. 186; m. 321), istinafta da sözlü yargılama aşaması bulunmaktadır. İstinaf her ne kadar denetim (kanun yolu) derecesiyse de, bölge adliye
mahkemesinin davanın esası hakkında karar verebileceği hallerde, bu ancak sözlü
yargılamadan sonra gerçekleşebilir.
Sözlü yargılamanın gerçekleşebilmesi için, istinaf incelemesi duruşmalı yapılmış olmalıdır. Zira, ilk derece mahkemesindeki yargılama usûlünün istinafta
da uygulanması duruşma açılmasına bağlıdır. Duruşma yapılmadan karar veri-
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lebilen hallerde (HMK m. 353), dosya üzerinden karar verilebileceğinden, başvurunun veya davanın esası hakkında karar verilebilmesi için sözlü yargılamaya
ihtiyaç yoktur.
Sözlü yargılama yapılması gereken hallerde ise, inceleme (tahkikat) sona erince (HMK m. 184; 185), hükmün verileceği sözlü yargılama için bir duruşma günü
belirlenir ve hazır bulunmaları için taraflara davetiye gönderilir. Taraflar davetiyede belirtilen günde duruşmada hazır bulunmazlarsa, yokluklarında hüküm verilir
(HMK m. 186, I). Taraflar sözlü yargılama duruşmasına gelmişlerse, mahkeme taraflara son sözlerini sorar ve daha sonra hükmünü verir. Sözlü yargılama aşamasında, taraflar, istinaf incelemesini değerlendirerek kendi iddia ve savunmalarının
haklılığını ve kendi lehlerine olan görüşleri ortaya koyarlar (HMK m 186, II).

Karar
Hukuk Muhakemeleri Kanununda, bölge adliye mahkemesinin kararının içeriği
düzenlenmiş olmasına rağmen, kararın nasıl verileceği ve tefhim edileceği konusunda açık hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, kararın verilmesi ve tefhimi konusunda da ilk derece mahkemesinde geçerli usûl kuralları uygulanacaktır. Buna
göre, mahkeme sözlü yargılamada taraflara son sözlerini sorduktan sonra hükmünü tefhim eder (HMK m. 186, II; m. 321). Hükmün tefhimi, hüküm sonucunun
duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur (HMK m. 294, III).
Bölge adliye mahkemesince verilecek kararın biçimsel özelliği ve içeriği Hukuk Muhakemeleri Kanununun 359. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir.
Buna göre, karar aşağıdaki hususları içerir:
• Kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi ile başkan, üyeler ve
zabıt kâtibinin ad ve soyadları, sicil numaraları
• Tarafların ve davaya ilk derece mahkemesinde müdahil olarak katılanların
kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci
ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri
• Tarafların iddia ve savunmalarının özeti
• İlk derece mahkemesi kararının özeti
• İleri sürülen istinaf sebepler
• Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan veya olmayan hususlarla bunlara
ilişkin delillerin tartışması, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukukî sebep
• Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi
• Kararın verildiği tarih, başkan ve üyeler ile zabıt kâtibinin imzaları
• Gerekçeli kararın yazıldığı tarih
Hükmün sonuç kısmında, gerekçe tekrar edilmeden, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası
altında, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde açıkça gösterilmesi gereklidir
(HMK m. 359, II).
Bölge adliye mahkemesince esas hakkında yapılan inceleme sonucunda ne tür
kararlar verebileceği ise, Kanundaki çeşitli hükümlerin birlikte ele alınmasıyla belirlenebilir. Bölge adliye mahkemesi aşağıdaki kararları verebilir:
• İstinaf başvurusunun esastan reddi kararı
• İlk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve dosyanın gönderilmesi
kararı
• İlk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın kısmen veya tamamen kabulü kararı
• İlk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi kararı

Tefhim: Mahkemece
verilen kararın veya
hükmün, duruşmada hazır
bulunan tarafa (taraflara)
hâkim tarafından sözle
bildirilmesidir.
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Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını usûl ve esas yönünden hukuka uygun bulursa, “istinaf başvurusunun esastan reddine” karar
verir (HMK m. 353, I, b, 1). Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinde
usûlüne uygun yargılama yapıldığı, vakıa tespitlerinde eksiklik ve hata bulunmadığı ve maddî hukuk kurallarının doğru uygulandığı sonucuna varmışsa başvuruyu esastan reddeder. Bu karar ile ilk derece mahkemesi kararının doğru olduğu
bölge adliye mahkemesince de teyit edilmiş olur. Başvurunun esastan reddi kararı, temyizdeki onama kararına benzetilebilir. Özellikle, temyize tâbi olmayan
bölge adliye mahkemesi kararları bakımından bu benzerlik daha da belirginleşir. Ancak, bu kararın teknik anlamda bir onama kararı olduğu anlamına gelmez.
Zira, bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddi kararı temyize tâbi
ise, ilk derece mahkemesinin kararı kesinleşmez.
Bölge adliye mahkemesi, istinaf başvurusunu haklı bulursa, duruma göre farklı
kararlar verebilir. İlk derece mahkemesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun
353, I, a, 1-6. bentlerinde düzenlenen ağır usûl hatalarından (usûl hukukuna ilişkin mutlak istinaf sebeplerinden) biri gerçekleşmişse, bölge adliye mahkemesince
“ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve dosyanın gönderilmesi kararı”
verilir. Gönderme kararı verilmesini gerektiren durumlar, esas hakkında sağlıklı
ve eksiksiz bir inceleme yapılmasını engelleyen, yargılamayı ve hükmü ciddi derecede etkileyen usûl hatalarıdır. Maddî hukuk kurallarının yanlış uygulanması
nedeniyle gönderme kararı verilemez. Bu karar temyizdeki bozma kararına benzetilebilirse de teknik anlamda bir bozma değildir.
Reformatio in peius:
İstinaf başvurusunun esastan haklı bulunması durumunda bölge adliye mahAleyhe kara verme yasağı
kemesi
“ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ile davanın kısmen veya
olarak adlandırılan bu ilke,
tamamen kabulü” ya da “ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve davabir mahkeme kararının,
kanun yoluna başvuran
nın reddi” kararı verebilir. Kural olarak, başvuruyu (ileri sürülen istinaf sebeptarafın zararına olacak
lerini) haklı bulan bölge adliye mahkemesi, davanın esası hakkında bizzat karar
biçimde, davaya bakan üst
mahkeme tarafından resen
vermelidir (HMK m. 353, I, b, 2-3). Davanın kabulü veya reddi kararları ile ilk
değiştirilememesi, başka
derece mahkemesinin hükmü kısmen veya tamamen değiştirildiğinden, bu tür
bir deyişle kanun yoluna
başvuran tarafın durumunun kararlara düzeltici kararlar da denilebilir.
kötüleştirilememesi anlamına
Belirtmeliyiz ki, taraflardan sadece biri istinafa başvurmuşsa, ilk derece mahgelir.
kemesinin kararı, bölge adliye mahkemesince istinaf talebinde bulunan tarafın
aleyhine olacak şekilde değiştirilemez. Bu ilke, aleyhe karar verme yasağı (reformatio in peius) olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, taraflardan yalnızca biri istinafa başvurmuşsa, sadece istinaf başvurusunun reddedilmesi riski ile karşı karşıya olup, o tarafın durumunun daha da ağırlaştırılması mümkün değildir.
Aleyhe karar verme yasağı, medenî usûl hukukunda geçerli olan tasarruf ilkesinin ve taleple bağlılık kuralının bir sonucudur. Zira, taraflardan biri istinafa
başvurmuş, diğeri kanun yoluna başvurmak için talepte bulunmamışsa, talepte
bulunmayan tarafın ilk derece mahkemesinin kararına razı olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla pasif kalan tarafın lehine olacak şekilde, ilk derece mahkemesinin kararıyla verilenden daha fazlasına hükmedilmesi, taleple bağlılık ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
Bununla beraber, her iki taraf da istinafa başvurmuşsa, aleyhe karar verme
yasağı uygulanmayacağından, karar taraflardan birisinin aleyhine veya diğerinin
lehine olacak şekilde değiştirilebilir. Ayrıca resen araştırma ilkesinin uygulandığı
davalarda aleyhe karar verme yasağı geçerli değildir. Bu tür davalarda verilen kararlara karşı taraflardan yalnız bir taraf istinafa başvurmuş olsa dahi onun aleyhine olacak şekilde karar verilebilir.
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(A)’nın (B)’ye açtığı 10.000 liralık tazminat davasında, ilk derece mahkemesi davayı
kısmen kabul etmiş ve davalı (B)’yi 6.000 lira ödemeye mahkum etmiştir. Bu karara
karsı sadece davacı (A) istinaf yoluna başvurur ve davalının geri kalan 4.000 liraya
mahkum edilmesini isterse, istinaf mahkemesi aslında davacının tazminata hiç hak
kazanmadığı gerekçesiyle davanın esastan reddine karar verebilir mi?
İstinaf kanun yolu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Akkaya, T. (2009). Medenî Usûl
Hukukunda İstinaf, Ankara.

TEMYİZ
Temyize Tâbi Mahkeme Kararları

Türk hukukunda bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla birlikte, ilk
derece mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı, kural olarak, öncelikle ve
sadece istinafa başvurulabilecek, bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı
ise temyize gidilecektir. Bu çerçevede, temyiz kural olarak bölge adliye mahkemelerinin kararlarının incelenmesine yönelik bir kanun yolu olarak uygulanacaktır.
Ancak, bölge adliye mahkemesi kararının temyiz incelemesi üzerine Yargıtay’ın
bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkinse, bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak, dosya kararı veren ilk
derece mahkemesine gönderileceğinden (HMK m. 373, I), bu durumda ilk derece
mahkemesinin bozma kararına uyarak verdiği yeni karar aleyhine doğrudan temyize gidilebilir (HMK m. 373, IV).
Bölge adliye mahkemelerinin usûle ve esasa ilişkin olarak verdikleri tüm nihai
kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlar temyiz edilebilir (HMK m. 361, I). Temyiz edilebilen mahkeme kararları, malvarlığına ilişkin
davalar ve malvarlığına ilişkin olmayan davalar bakımından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Kural olarak, malvarlığına ilişkin olmayan davalarda, bölge adliye
mahkemesince verilen nihai kararlar temyiz edilebilir. Bununla beraber malvarlığı haklarına ilişkin davalar bakımından ise, belirli bir parasal sınırın aşılması şartı
öngörülmüştür. Ayrıca özel kanunlarda da temyize başvuru hakkını sınırlandıran
düzenlemeler sözkonusu olabilir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362. maddesine göre, aşağıdaki kararlar
temyiz edilemez:
• Miktar veya değeri Kanunda öngörülen ve HMK Ek Madde 1 uyarınca her
yıl yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenen parasal sınırı geçmeyen davalara ilişkin kararlar temyiz edilemez. Alacağın tamamının dava
edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü parasal sınırı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Alacağın bir kısmının
dava edilmiş olması durumunda ise, kesinlik sınırı alacağın tamamına göre
belirlenir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda öngörülen parasal sınır, iş
mahkemeleri ve icra mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlerde
verilen istinaf mahkemesi kararları için de geçerlidir (7036 s. lı İMK m.
7.III, III; 2004 s. İİK m. 364, I).
• Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri bakımından temyiz sınırının
üzerinde olan alacak davaları hariç olmak üzere, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 4. maddesi ve diğer özel kanunlardaki hükümler uyarınca, sulh
hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar
temyiz edilemez. Bununla beraber, kira ilişkisinden doğan ve miktar veya
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değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları ile 23/6/1965 tarihli ve
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan
davalarda verilen sulh hukuk mahkemesi kararları temyiz edilebilir.
• Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin
kararlar temyiz edilemez.
• Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar temyiz edilemez. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 383. maddesine göre, aksine bir düzenleme bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işlerine de sulh hukuk mahkemesinde bakılır.
• Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez.
• Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye
hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar temyiz edilemez.
• Geçici hukukî korumalar hakkında verilen kararlar temyiz edilemez.
Bu çerçevede, yukarıda temyiz edilemeyeceği belirtilen kararlara karşı sadece
istinafa başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesinin istinaf incelemesi sonunda vereceği karar kesin hüküm teşkil eder.

Temyiz Sebepleri

Başta Anayasa olmak üzere,
usûlüne göre onaylanarak iç
hukuk normu haline gelen
uluslararası sözleşmeler,
kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler, kanunlar
ihtilafı kuralları gereğince
uygulanması gereken yabancı
hukuk kuralları ve tarafların
arasındaki sözleşme hükümleri
ile örf ve adet kuralları maddî
hukuku oluşturur.
Altlama (subsumsion)
hatası: Her hukuk kuralı
(normu) düzenlediği hukukî
durum, ilişki veya işleme ait
belirli koşul vakıalar içerir.
Hukuk kuralının somut olayda
uygulanabilmesi, kanunda
genel ve soyut biçimde
düzenlenen bu koşul vakıalar
ile somut olayda gerçekleştiği
mahkeme tarafından tespit
edilen somut vakıaların
birbiriyle örtüşmesine bağlıdır.
Hukuk kuralının içeriğinde
belirtilen koşul vakıalar
somut olayda gerçekleşmemiş
olmasına rağmen, o hukuk
kuralının uygulanması bir
altlama hatasıdır.

Temyiz sebepleri, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371. maddesinde “bozma
sebepleri” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hükme göre, Yargıtay aşağıdaki sebeplerden birinin var olması durumunda bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin kararını kısmen veya tamamen bozar:
• Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanması
• Dava şartlarına aykırılık
• Tarafların iddia ve savunmalarını ispat için dayandıkları delillerin kanuni
bir sebep olmaksızın reddedilmesi
• Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması
Temyiz (bozma) sebepleri de istinaftakine paralel biçimde, maddî hukuk kurallarına aykırılık (hukukî sorunun yanlış çözülmesi) ve usûl kurallarına aykırılık
(hatalı veya eksik yargılama yapılması) olmak üzere ikiye ayrılabilir. Tabi istinaftan farklı olarak, Yargıtay sadece hukuka uygunluk denetimiyle sınırlı temyiz incelemesi yapabileceğinden, maddî sorun hakkında yanlış sonuca varılması (vakıa
tespitlerinin hatalı olması) bir temyiz sebebi olarak dikkate alınmayacaktır. Yargıtay, ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin vakıa tespitleriyle bağlı olup, tespit
edilen vakıalarla sınırlı olarak hukuka uygunluk denetimi yapabilir.
Maddî hukuk kurallarına aykırılık somut olayda uygulanması gereken maddî
hukuk kurallarının veya irade serbestinin geçerli olduğu uyuşmazlılar bakımından taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin hiç uygulanmaması veya yanlış
uygulanması şeklinde ortaya çıkabilir. Hukuk kurallarının hiç uygulanmaması,
hukuk normunun tespitinde hata olup, bir hukuk normunun var olup olmadığı
veya geçerli olup olmadığı konusunda hata edilir. Örneğin, yürürlükte olan bir
kanun maddesinin dikkate alınmaması ve somut olaya uygulanmaması hukukun
hiç uygulanmaması şeklinde ortaya çıkar. Hukuk kuralının yanlış uygulanması
ise, tespit edilen vakıalara uygun olan hukuk kuralının uygulanmasında hatadır.
Hukuk kuralının yorumunda veya somut olaya altlanmasında hataya düşülmesi,
hukukun uygulanmasında hatadır.
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Usûl kurallarına aykırılık ise, bölge adliye mahkemesinin kararını etkileyen
usûli hatalar ve eksiklikler bulunması anlamına gelir. Usûl kurallarına aykırılık,
usûl hukukuna ilişkin mutlak temyiz sebepleri ve nispi temyiz sebepleri olarak iki
alt gruba ayrılabilir.
Mutlak temyiz sebepleri, bölge adliye mahkemesinin hükmünü etkileyip etkilemediğine bakılmaksızın, bozma sebebi sayılan önemli ve ağır usûl hatalarıdır.
Bu gruba giren usûl hataları Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371. maddesinde
düzenlenmiştir. Bu hükme göre, dava şartlarına aykırılık bulunması (Bkz. yuk.
“İstinaf Sebepleri”) veya taraflardan birinin iddia ve savunmalarını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep gösterilmeksizin reddedilmesi usûl hukukuna
ilişkin mutlak temyiz (bozma) sebepleridir. Mutlak temyiz sebepleri bu hükümde
sayılanlarla sınırlı değildir. Örneğin, temyiz edilen mahkeme kararında hiç gerekçe yazılmamış olması mutlak temyiz (bozma) sebebidir.
Mutlak temyiz (bozma) sebeplerinin dışında kalan usûle aykırılıklar ise nispi
temyiz (bozma) sebebidir. Bu tür usûl hatalarından dolayı bölge adliye veya ilk
derece mahkemesi kararının değiştirilebilmesi için, sözkonusu usûli hatanın (yargılama hatasının) mahkemenin kararını etkilemiş olması gereklidir.
Yargıtay, sadece hukuka uygunluk denetimi yapmak ve diğer derecelerde olduğu gibi hukuk kurallarını resen uygulamakla görevli olduğundan, taraflarca ileri
sürülen temyiz sebepleri ile bağlı değildir. Yüksek mahkeme, bölge adliye mahkemesinin kararına etki eden herhangi bir maddî hukuka aykırılık veya usûli hata
tespit ederse bozma kararı vermelidir.

Temyize Başvuru
Temyize Başvurabilecek Kişiler
Genel olarak, ilk derece mahkemesinde görülen davanın tarafları temyize başvurabilir. Tarafların temyize başvurabilmeleri için hukukî yararları bulunmalıdır.
Hukukî yararın mevcut olup olmadığı, tarafın talep sonucu ile bölge adliye mahkemesinin hüküm sonucunun karşılaştırılması suretiyle belirlenir. Mahkemece
aleyhine karar verilmiş olan, başka bir deyişle talep sonucu kısmen veya tamamen
reddedilen taraf, temyize tabi kararlar bakımından, başvuru hakkına sahiptir.
Tarafların külli ve cüzi halefleri, katıldığı davalar bakımından Cumhuriyet savcısı, dava arkadaşlığı hallerinde her bir ihtiyari dava arkadaşı veya mecburi dava
arkadaşlığında birlikte hareket etmek kaydıyla mecburi dava arkadaşları; davaya
müdahale halinde tarafla birlikte feri müdahil veya tek başına asli müdahil bölge
adliye mahkemesinin kararını temyiz edebilir.
Temyiz İncelemesini Yapmaya Yetkili Merci
Temyiz incelemesini yapmakla görevli yargı merci Yargıtay’dır (YK. m. 1). Bölge
adliye mahkemesinin hukuk davalarında verilen kararlarının temyiz incelemesini
Yargıtay’ın ilgili hukuk daireleri yapar. Temyiz incelemesini yapan dairenin bozma kararı vermesi üzerine, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya ilk derece
mahkemesi direnme kararı verirse, bu kararın temyiz edilmesi hâlinde inceleme
kararına direnilen Yargıtay dairesi tarafından yapılır. Direnme kararları öncelikle
incelenir. Daire direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; direnme kararını doğru bulmazsa dosyayı temyiz incelemesi için Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir (HMK m. 373, VI). Hukuk Genel Kurulu bozma kararı verirse, bu
karara karşı direnme kararı verilemez (HMK m. 373, VII).
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Iura novit curia: Bu
ilkeye göre, hukuku hâkim
uygular. Hâkim hukuk
kurallarını bilmek ve somut
uyuşmazlıklara doğru şekilde
uygulamak zorundadır. Hâkim
somut olaya hangi kuralının
uygulanması gerektiğini resen
araştırmak ve uygulamakla
yükümlüdür (HMK m. 33).
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Başvuru Şekli
Temyiz başvurusu dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek
eklenir. Temyiz dilekçesinde bulunması gereken hususlar Kanunun 364. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre,
• Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri,
• Bunların varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri,
• Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden
verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı,
• Yargıtay’ın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı,
• İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih,
• Kararın özeti,
• Temyiz sebepleri ve gerekçesi,
• Duruşma istenmesi hâlinde bu istek,
• Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası başvuru
dilekçesinde yer almalıdır.
İstinaftan farklı olarak, temyiz dilekçesinde temyiz sebepleri ve gerekçesinin
gösterilmesi hususu önemlidir, ancak şart değildir. Zira, Yargıtay taraflarca ileri
sürülen temyiz sebepleriyle bağlı ve sınırlı değildir. Bu nedenle, temyiz edenin
kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması hâlinde, temyiz sebepleri ve diğer şartlar bulunmasa bile dilekçe reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır (HMK m. 364, III).
Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya
Yargıtay’ın bozması üzerine dosya ilk derece mahkemesine gönderilmişse, hüküm
veren ilk derece mahkemesine yahut temyize başvuranın bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir (HMK
m. 365, I). temyiz başvurusu temyiz defterine kaydedilerek, başvuruda bulunana
ücretsiz bir alındı belgesi verilir (HMK m. 365, II ve III).
Başvuru Süresi
Genel olarak temyize başvuru süresi iki haftadır. Ancak bazı özel kanunlarda farklı temyiz süreleri öngörülmüş olabilir.
Temyiz süresi, bölge adliye mahkemesi veya hakem kararlarının iptali talebi
üzerine verilen mahkeme kararlarının usûlen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar (HMK m. 361, I).
Temyiz süresini geçiren taraf, elde olmayan sebeplerle süreyi geçirdiğini ispat
ederek eski hale getirme yoluna başvurabileceği gibi (HMK m. 95 vd.), katılma
yoluyla temyiz başvurusu da yapabilir (HMK m. 366; m. 348, I).
Katılma yoluyla temyizde, başvuru hakkı bulunmayan veya başvuru süresini geçirmiş olan taraf, diğer tarafın temyize başvurması halinde, iki haftalık süre
içinde vereceği cevap dilekçesi ile temyize başvurabilir. Ancak katılma yoluyla
temyiz asıl temyiz başvurusuna bağımlı olduğundan, asıl temyiz yoluna başvuran,
bu talebinden feragat eder veya talebi Yargıtayca esasa girilmeden reddedilirse,
katılma yolu ile başvuranın talebi de reddedilir (HMK m. 348, II).
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Temyiz Başvurusunun İcraya Etkisi
Kural olarak temyize başvurulması, ilk derece veya bölge adliye mahkemesi kararının (ilâmın) icrasını durdurmaz. Bununla beraber İcra ve İflâs Kanununun 36.
maddesinde düzenlenen icranın geri bırakılması yoluna başvurarak, gösterilecek teminat karşılığında, kanun yolu incelemesi sonuçlanıncaya kadar, icranın durdurulmasını sağlanabilir. Ancak, nafaka ödenmesine ilişkin mahkeme kararlarının icrası,
icranın geri bırakılması yoluyla dahi durdurulamaz (HMK m. 367, I; İİK m. 36).
Bazı mahkeme kararları ise ancak kesinleşmelerinden sonra icra edilebilir.
Kanuna göre, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili aynî haklara
ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez (HMK m. 367, II). Bu tür kararlar
en erken, taraflarca istinafa başvurulmaması halinde, iki haftalık istinaf süresinin
sona ermesiyle icra edilebilirler.
Temyize Başvuru Hakkından Feragat
Medenî usûl hukukundaki tasarruf ilkesinin bir sonucu olarak, taraflar bölge adliye mahkemesi kararının kendilerine tebliğinden sonra istinafa başvuru hakkından feragat edebilirler (HMK m. 366; m. 349, I). Başka bir deyişle, taraflar ilâm
kendilerine tebliğ edilmeden önce başvuru hakkından feragat edemezler.
Başvuru hakkından, başvuru yapıldıktan sonra ancak henüz dosya Yargıtay’a
gönderilmeden önce veya başvuru yapılıp dosya Yargıtay’a gönderildikten sonra feragat edilebilir. İlk ihtimalde, dosya Yargıtay’a gönderilmeden kararı veren
bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi tarafından (HMK m. 373, I
ve IV’de öngörülen hallerde) başvurunun reddine karar verilir. Dosya Yargıtay’a
gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamışsa, bu kez Yargıtay, feragat nedeniyle
başvurunun reddine karar verir (HMK m. 349, II).
Feragat, tarafın mahkemeye yönelteceği tek taraflı ve açık bir beyanla gerçekleşir. Feragatin sonuç doğurabilmesi için karşı tarafın veya mahkemenin rızası
aranmaz. Başvuru hakkından feragat dilekçesi, dosya henüz Yargıtay’a gönderilmemişse bölge adliye mahkemesine veya ilk derece mahkemesine verilmeli; dosya Yargıtay’da ise incelemeyi yürüten hukuk dairesine gönderilmelidir.

Temyiz İncelemesi

Temyiz dört temel aşamaya ayrılarak incelenebilir. Bunlar sırasıyla dilekçelerin
verilmesi, ön inceleme, inceleme ve karar aşamasıdır. Dilekçelerin verilmesi aşaması bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi önünde cereyan etmesine karşılık, diğer aşamaların tümü Yargıtay’da gerçekleşir. Yukarıda dilekçeler
aşaması açıklandığından, aşağıda sırasıyla ön inceleme, inceleme ve karar aşamaları incelenmiştir.

Ön İnceleme
Hukuk Muhakemeleri Kanununun, bölge adliye mahkemesindeki ön inceleme
aşamasına ilişkin 352. maddesi, kıyasen temyizde de uygulanır. Ön incelemede,
temyiz talebinin esası hakkında inceleme yapılmasını ve karar verilmesini engelleyen usûli bir eksiklik olup olmadığı incelenir.
Ön incelemede, incelemenin başka bir dairece yapılmasının gerektiği, kararın
kesin olduğu, başvurunun süresi içinde yapılmadığı, başvuru şartlarının yerine
getirilmediği tespit edilirse, Yargıtayca gerekli karar verilmelidir (2797 s. lı YK m.
40, III ve IV).
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Aynî hak: Bir eşya üzerinde
sözkonusu olan, sahibine eşya
üzerinde doğrudan doğruya
hâkimiyet sağlayan, eşya
üzerinde sağladığı hâkimiyet
dolayısıyla herkese karşı ileri
sürülebilen mutlak bir haktır.
Örneğin mülkiyet, irtifak,
rehin ve taşınmaz yükü aynî
haklardandır.
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Ön inceleme dosya üzerinden yapılır ve esas hakkında inceleme yapılmasını
engelleyen bir eksiklik olup olmadığı resen incelenir.
Ön incelemede esasa girilmesini engelleyen usûli bir eksiklik tespit edildiğinde
nasıl karar verilmesi gerektiği Kanunda belirtilmemiştir. Bu nedenle, sözkonusu
usûli eksikliğin türüne göre başvurunun usûle ilişkin bir kararla reddine, dosyanın ilgili daireye gönderilmesine veya başvurunun yapılmamış sayılmasına olmak
üzere üç şekilde karar verilebilir. Kesinleşmiş bir bölge adliye mahkemesi veya ilk
derece mahkemesi kararına karşı başvuru yapılmış yahut başvuru süresi içinde
yapılmamışsa başvurunun reddine karar verilir. İncelemenin farklı bir Yargıtay
dairesi tarafından yapılması gerekiyorsa, dosyanın resen ilgili daireye gönderilmesine karar verilir. Temyiz başvurusu yapılırken harç ve giderler eksik yatırılmış
ve mahkemece verilen süre içinde tamamlanmamışsa, başvurunun yapılmamış
sayılmasına karar verilmelidir.
Ön inceleme sonunda bir eksiklik tespit edilirse, bu dosyalar öncelikle incelenerek karara bağlanır (2797 s. lı YK m. 40, IV). Temyiz başvurusu ön incelemede reddedilir veya başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verilirse, bu karara
karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa başvurunun
esası hakkında inceleme yapılır.

Esastan İnceleme
Bu aşamada sadece, bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi kararının
hukuka ve varsa taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olup olmadığı incelenir.
Yargıtay ilk derece ve bölge adliye mahkemelerinin vakıa tespitleri ile bağlı olduğundan, vakıa tespitlerinin doğru olup olmadığı konusunda inceleme yapamaz ve
kural olarak davanın esası hakkında karar veremez.
Yargıtay, temyiz incelemesini tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle
bağlı olmaksızın yürütür. Bu nedenle kararda, taraflarca ileri sürülenler dışında,
başka bir hukuka (maddî hukuka veya usûl hukukuna) aykırılık olup olmadığını
resen inceleyebilir (HMK m. 369, I).
Temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden yapılır. Ancak, Kanunda belirtilen bazı davalarda taraflardan birinin talebi üzerine veya bunların dışında
kalan davalarda, bilgi almak üzere resen duruşma yapılmasına karar verilebilir
(HMK m. 369, II ve IV). Tüzel kişiliğin feshine veya genel kurul kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya iptaline, boşanma veya ayrılığa, velayete, soybağına ve kısıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri altmışbin Lirayı (6217 s.
lı K. ile değişik HMK m. 369, II, c. 1) aşan alacak ve ayın davalarında taraflardan
biri temyiz veya cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını talep etmişse duruşma
yapılır. Yargıtay dairesi duruşma için bir gün belirleyerek taraflara davetiye gönderir. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az iki hafta bulunmalıdır; ancak,
taraflar duruşmaya gelmişlerse bu süreye uyulup uyulmadığına bakılmaz. Duruşma yapılan hallerde, bir veya her iki taraf duruşmaya gelmese dahi, Yargıtay dosya
üzerinden inceleme yaparak kararını verir (HMK m. 369).
Duruşma talebinin kabul edilebilmesi için, duruşma talep eden tarafın tebligat
ve duruşma giderini yatırması gerekir. Tebligat gideri yatırılmazsa duruşma yapılmaz. Duruşma giderinin eksik ödenmiş olduğu anlaşılırsa, daire başkanı tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde duruşma
talebinden vazgeçilmiş sayılacağı, talepte bulunana yazılı olarak bildirilir. Verilen
kesin süre içinde gider yatırılmazsa temyiz incelemesi dosya üzerinden yapılır.
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Maddî hasarlı bir trafik kazasında zarar gören aracın sahibi (A) tarafından kusurlu bulunan (B) aleyhine 80.000 liralık maddî tazminat davası açılmıştır. İlk derece
mahkemesi bilirkişi tarafından yapılan teknik incelemenin sonucuna göre davayı
kısmen kabul ederek, davalının 60.000 lira ödemesine karar vermiştir. Her iki taraf
da istinaf yoluna başvurmuş, ancak bölge adliye mahkemesi istinaf taleplerini reddederek ilk derece mahkemesinin kararına katılmıştır. Bunun üzerinde davalı (B)
temyiz yoluna başvurarak, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarına esas
alınan bilirkişi raporundaki kusur oranlarının ve zarar hesabının yanlış olduğunu
ileri sürmüştür. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay dairesi bölge adliye mahkemesinin kararını, zarar miktarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle bozabilir mi?

Karar (Onama, Düzelterek Onama ve Bozma Kararı)
Esasa ilişkin temyiz incelemesi sonunda kural olarak onama, düzelterek onama ve
bozma olmak üzere üç tür karar verilebilir.
Yargıtay temyiz incelemesine konu olan kararın hukuka ve usûle uygun olduğu
kanısındaysa onama kararı verir. Onama kararında, kararın hukuka uygunluk
gerekçeleri gösterilmelidir (HMK m. 370, I).
Bazı durumlarda ise bölge adliye mahkemesi veya ilk derece yargılamasında
veya kararında hata bulunsa, başka bir deyişle kararın bozulması gerekli olsa bile,
bu hata bozmayı gerektirecek derecede önemli değilse veya sözkonusu hata veya
eksiklik tahkikata gerek olmaksızın Yargıtay tarafından tamamlanabilecekse düzelterek onama kararı verilmesi de mümkündür. Düzelterek onama kararı üç durumda verilebilir:
• Temyiz olunan kararın, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerekli ve kanuna uymayan husus hakkında
yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç yoksa,
• Tarafların kimliklerine ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade
yanlışlıkları sözkonusu ise,
• Karar, usûle ve kanuna uygun olmasına rağmen, gösterilen gerekçe doğru
değilse, Yargıtay kararı değiştirerek ve düzelterek onayabilir.
Onama veya düzelterek onama kararıyla bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin kararı şeklî anlamda kesinleşir. Bu karara karşı, artık başka bir olağan
kanun yoluna başvurulması mümkün değildir.
Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi
kapsamında karara bağladığı eda hükümleri hakkında düzelterek onama kararı
verilemez (HMK m. 370, II, son cümle), bu konuda hukuka aykırılık nedeniyle
bozma kararı verilmelidir. Bu düzenlemeyle, Yargıtay’ın, düzelterek onama kararı
vermek suretiyle, alt derece mahkemesinin yerine geçmesi ve böylece tarafların
izleyen kanun yollarına başvuru haklarının ve alt derece mahkemesinin direnme
kararı verme imkanının ortadan kaldırılması engellenmiştir.
Yargıtay temyize konu mahkeme kararının hukuka ve usûle aykırı olduğu kanısındaysa (Bkz. yuk. “Temyiz Sebepleri”) kısmen veya tamamen bozma kararı
verir. Yargıtay, bölge adliye mahkemesinden farklı olarak, davanın esası hakkında
tahkikat yapamaz ve karar veremez, sadece bozma kararı vererek dosyanın yeniden incelenmek üzere ilgili bölge adliye veya ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verir.
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Tasarruf ilkesi: Bu ilkeye
göre, mahkeme dava
veya talep olmadan karar
veremeyeceği gibi tarafın
talebinden daha fazlasına da
hükmedemez.
Usûli kazanılmış hak:
Mahkemenin veya tarafların
yapmış olduğu bir usûl işlemi
ile, taraflardan birinin yararına
diğerinin ise aleyhine doğmuş
ve kendisine uyulması zorunlu
olan haktır. Bölge adliye
mahkemesi veya ilk derece
mahkemesinin Yargıtayın
bozma kararına uymasının en
önemli sonucu, bunun bozma
lehine olan taraf yararına
usûli kazanılmış hak teşkil
etmesidir.

Karar düzeltme: Yargıtay
dairelerince temyiz incelemesi
üzerine verilen bozma ve
onama kararlarına karşı
başvurulan ve Yargıtay
dairesinin kararını tekrar
gözden geçirmesini ve
kanunda belirtilen hatalardan
biri mevcut ise düzeltilmesini
sağlayan bir başvuru
yoludur. Karar düzeltme,
Türk hukukunda daha önce
istinaf yolunun bulunmaması
nedeniyle oluşan açığı
farklı bir biçimde kapatmak
amacıyla öngörülmüş bir
başvuru yolu olup, bölge
adliye mahkemelerinin göreve
başlamasıyla yürürlükten
kalkacaktır.

Medenî Usûl Hukuku

Taraflardan sadece biri temyize başvurmuşsa, temyiz eden tarafın aleyhine
olacak şekilde bozma kararı verilemez. Bu ilke, aleyhe karar verme (aleyhe bozma) yasağı olarak adlandırılmaktadır. Her iki taraf da temyize başvurmuşsa, yasak
uygulanmayacağından, karar temyiz eden taraflardan biri aleyhine bozulabilir,
Aleyhe karar verme yasağı, medenî usûl hukukunda geçerli olan tasarruf ilkesi
ve taleple bağlılık kuralının bir sonucudur. Aleyhe karar verme yasağı resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda geçerli olmayıp, tarafın üzerinde serbestçe
tasarruf edebilecekleri davalarda uygulanır.
Bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi
kararına ilişkinse, bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak, dosya kararı veren
ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine,
kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir (HMK m. 373, I). Buna
karşılık bozma kararı, bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas
hakkında verdiği karara ilişkinse, dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya
uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilir (HMK m. 373, II).
Yargıtay’ın bozma ve onama kararları, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından
derhal taraflara tebliğ edilir (HMK m. 372, I). Bölge adliye mahkemesi veya ilk
derece mahkemesi, 344. madde uyarınca peşin alınmış gideri kullanarak, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra, Yargıtay’ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir (HMK m. 373, III). Bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına uymak zorunda
değildir, kararında direnmesi mümkündür. Ancak davanın her iki tarafı bozmaya
uyulmasını talep ederse, mahkeme bozmaya uymak zorundadır.
Bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi, bozmaya uyduktan sonra
bu kararından dönemez. Zira, bu durumda hüküm lehine bozulan tarafın yararına usûli kazanılmış hak doğduğu kabul edilmektedir. Buna göre, bozma kararına uyan mahkeme, incelemesini bozma sebepleri kapsamında yürüterek yeniden
esas hakkında vermelidir.
Ayrıca temyiz incelemesinde bozma kararı dışında bırakılan hususlar da usûli
kazanılmış hak sayılmaktadır. Zira, bozma sebepleri dışında kalan hususlar kesinleşmektedir. Kesinleşen hüküm kısımları hakkında ise tekrar inceleme yapılması
mümkün değildir.
Yargıtay’ın bozma ve onama kararları, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından
derhal taraflara tebliğ edilir (HMK m. 372, I). Bölge adliye mahkemesi veya ilk
derece mahkemesi, 344. madde uyarınca peşin alınmış gideri kullanarak, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra, Yargıtay’ın bozma
kararına uyulup uyulmayacağına karar verir (HMK m. 373, III). Alt derece mahkemesi bozmanın kapsamına göre yeni bir karar vereceğinden, bu karar önceki
kararın aynısı olabileceği gibi farklı bir karar da olabilir.
Bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına uymak zorunda değildir, kararında direnmesi mümkündür. Ancak davanın her
iki tarafı bozmaya uyulmasını talep ederse, mahkeme bozmaya uymak zorundadır.
Bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi, davanın esastan reddi
veya kabulünü içeren bozma kararına uymak suretiyle yeniden karar verir ve bu
kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay önceki bozma kararını ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozma kararı verirse, alt derece mahkemesinin vereceği yeni
kararın temyiz incelemesi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılır (HMK
m. 373, VI). Burada Yargıtay dairesinin birbiriyle çelişen bozma kararları vermesi
halinde, temyiz incelemesinin daire tarafından değil, Hukuk Genel Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.
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İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda, “inceleme kararına direnilen daire tarafından
yapılır. Direnme kararı öncelikle incelenir. Daire direnme kararını yerinde görürse
kararını düzeltir, yerinde görmemesi durumunda ise dosyayı temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir (HMK m. 373, V).” Hukuk
Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.

YARGILAMANIN İADESİ
Genel Olarak

Mahkemelerce verilen kararların kesinleşmesinden sonra, tarafları, konusu ve
sebebi aynı olan yeni bir dava açılamayacak, karar hiçbir merci ve hatta kararı
veren mahkeme tarafından dahi değiştirilemeyecektir. “Kesin hüküm” etkisi de
denilen bu sonucu mutlak ve istisnasız biçimde kabul etmek, subjektif hakların
gerçekleştirilmesi, gerçeğin bulunması, uyuşmazlıkların hukuka uygun olarak
çözülmesi gibi usûli amaçların gerçekleştirilmesini engelleyebilir. Bu nedenle hukuk sistemleri ağır ve ciddi yargılama hataları nedeniyle verilen yanlış kararların
davanın yeniden görülmesi suretiyle iptal edilmesi ve esasa ilişkin yeni bir karar
verilebilmesini sağlayabilmek için yargılamanın iadesi ve benzeri kurumları ihdas
etmiştir. Yargılamanın iadesi hukuk devleti ilkesinin ve hukuka güvenin gerçekleştirilmesinin önemli araçlarından birisidir.
Yargılamanın iadesi, yukarıda açıklandığı üzere, aktarıcı ve erteleyici etkiye
sahip olmadığından, dar ve teknik anlamda bir “kanun yolu” değildir. Yargılamanın iadesi, “değişiklik davası” gibi kesin hükmün istisnaları arasında yer alan bir
“hukukî çaredir”. Kanun koyucu, yargılamanın iadesi yolunu kanun yolları başlığı
altında düzenlemişse de münferit hükümlerde (HMK m. 379, II; m. 381, c. 1) yargılamanın iadesini bir “dava” olarak kabul ettiğini de ifade etmiştir.
Bir mahkeme kararına karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilmesi için,
bu kararın davanın esasına ilişkin ve maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaya
elverişli nihai bir karar olması gerekir. Ayrıca, sözkonusu hükmün olağan kanun
yollarına (istinaf veya temyiz) başvurulmamış olması veya olağan kanun yolu incelemelerinden geçerek kesinleşmiş (şeklî anlamda kesinlik) olması gerekir. Bu bağlamda, yargılamanın iadesi, kesin hüküm teşkil eden karara karşı talep edilebilir.
Ancak kesin hüküm sonucunu doğurmayan çekişmesiz yargı işlerinde verilen
kararlar ile icra mahkemesinin kesin hüküm teşkil etmeyen kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. İhalenin feshi ve istihkak davası hakkında
verilen icra mahkemesi kararları ise yargılamanın iadesine konu olabilir.
Yargılamanın iadesi yoluna, iade talebine konu olan kararın verildiği davanın tarafları başvurabilir. Ayrıca, davanın taraflarından birisinin alacaklıları veya aleyhine
hüküm verilen tarafın yerine geçenler de borçluları veya yerine geçmiş oldukları
kimselerin aralarında anlaşarak, kendilerine karşı hile yapmaları nedeniyle hükmün iptalini talebiyle yargılamanın iadesi yoluna başvurabilirler (HMK m. 376).

Yargılamanın İadesi Sebepleri

Yargılamanın iadesi sebepleri, genel olarak, hükmün doğruluğunu etkilediğine
mutlak gözüyle bakılan ağır yargılama hataları olarak kabul edilir. Ancak, yargılamanın iadesi sebepleri Hukuk Muhakemeleri Kanununda tahdîdî (sınırlayıcı) şekilde sayılmış olup (HMK m. 375), Kanunda belirtilmeyen bir nedene dayanarak
bu yola başvurulamaz ve kıyas yoluyla yargılamanın iadesi sebepleri genişletilemez.
• Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması. Somut olayda karar veren mahkeme Kanunlarda öngörülen şekilde oluşturulmamışsa,
bu mahkemenin kararına karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir
(HMK m. 375, I, a).
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• Davaya bakması yasak olan veya hakkındaki ret talebi kesin olarak kabul
edilen hâkimin karar vermiş olması (HMK m. 375, I, b). Hâkim hakkında
yasaklılık nedenlerinden birinin bulunması tek başına yargılamanın iadesi
için yeterlidir. Ancak, hakkında ret sebebi bulunan bir hâkimin karar vermiş
olması nedeniyle yargılamanın iadesi talebinin kabul edilebilmesi için, taraflarca süresi içinde ret talebinde bulunulmuş ve bu talebi inceleyen merci tarafından hâkimin reddi talebinin kesin olarak kabul edilmiş olması gerekir.
• Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve
karara bağlanmış olması (HMK m. 375, I, c). Bu durum kanuni ve iradi
temsilciler bakımından geçerlidir. Bununla beraber dava ehliyeti olmayan
bir kişinin, kanuni temsilcisi olmadan katıldığı davada verilen kararlar için
de yargılananın iadesi talep edilebilir. Bu bende dayanarak sadece yetkili
vekil veya temsilci tarafından usûlüne uygun olarak temsil edilmeyen taraf
yararlanabilir. Buna karşılık, bu durum aleyhine olmayan diğer tarafın, yargılamanın iadesini talep etmekte hukukî yararı bulunmamaktadır.
• Yargılama sırasında elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden
sonra ele geçirilmiş olması (HMK m. 375, I, ç). Bu bende dayanarak yargılamanın iadesi yoluna başvurabilmek için, sözkonusu belgenin hükmü
etkileyecek nitelikte olması ve davanın görüldüğü sırada mevcut olmasına
rağmen, mücbir sebep veya lehine hüküm verilen tarafın eylemi nedeniyle
elde edilememiş olması ve hüküm verildikten sonra ele geçirilmiş olması
gerekir. Belge yazılı olabileceği gibi fotoğraf, çizim gibi diğer dokümanlar
da belge alarak kabul edilmelidir. Bu bent hüküm verilmesinden sonra, bilim ve teknik alanında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan
yeni belgelerin var olması halinde de uygulanmalıdır. Zira, bilim ve teknik
alanındaki yetersizlikler nedeniyle sözkonusu belgenin daha önce elde edilememesi bir mücbir sebep sayılmalıdır. Örneğin, hükmün verildiği tarihte DNA incelemesi yapılması mümkün değilken, daha sonraki bir tarihte
DNA verilerini incelemeye imkân veren bilimsel gelişmeler olmuşsa, yargılamanın iadesi talep edilebilmelidir.
• Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş veya senedin sahte olduğunun mahkeme veya resmî makam önünde ikrar edilmiş olması (HMK
m. 375, I, d). Sahtelik nedeniyle yargılamanın iadesi yoluna başvurabilmek için, senedin sahte olduğunun mahkeme veya diğer bir resmi makam
önünde ikrar edilmiş olması ya da mahkemece senedin sahteliğine karar
verilmiş olması gerekir. Mahkemece sahtelik kararı verilmesi halinde, bunun yargılamanın iadesine konu olan kararın verildiği davanın görüldüğü
sırada veya bu davada hüküm verildikten sonra gerçekleşmesi bakımından
bir farklılık yoktur.
• İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra yalan tanıklık yaptığının
sabit olması (HMK m. 375, I, e). Bu nedenle yargılamanın iadesinin talep
edilebilmesi için, yalan tanıklığın kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile
belirlenmiş olması gerekir. Ancak, delil yokluğundan başka bir sebeple, ceza
kovuşturmasına başlanamamış veya mahkûmiyet kararı verilememiş ise ceza
mahkemesi kararı aranmaz. Bu takdirde dayanılan yargılamanın iadesi sebebinin, yargılamanın iadesi davasında öncelikle ispat edilmesi gerekir.
• Bilirkişi veya tercümanın kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun
sabit olması (HMK m. 375, I, f). Bu hükmün uygulanabilmesi için bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı rapor vermiş olması gerekir. Tecrübesizlik veya
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bilgisizlik nedeniyle gerçeğe aykırı rapor verilmesi yargılamanın iadesi sebebi teşkil etmez.. Ayrıca, yargılamanın iadesinin talep edilebilmesi için,
bilirkişinin veya tercümanın hükme esas alınan husus hakkında gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğunun kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile
belirlenmiş olması gerekir. Ancak, tanıklıkta olduğu gibi ceza mahkemesi
kararı aranmayan durumlarda, yargılamanın iadesi sebebinin, yargılamanın iadesi davasında öncelikle ispat edilmesi gerekir.
Lehine karar verilen tarafın yalan yere yemin ettiğinin sabit olması (HMK
m. 375, I, g). Bu nedenle yargılamanın iadesinin talep edilebilmesi için, lehine hüküm verilen tarafın, hükme esas alınan yemini yalan yere ettiğinin
kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile belirlenmiş olması gerekir. Ancak, tanıklıkta olduğu gibi ceza mahkemesi kararı aranmayan durumlarda,
yargılamanın iadesi sebebinin, yargılamanın iadesi davasında öncelikle ispat edilmesi gerekir.
Karara esas alınan bir hükmün kesinleşmiş başka bir hükümle ortadan
kalkmış olması (HMK m. 375, I, ğ). Bu durumda, karara esas alınan bir
başka mahkeme kararı istinaf mahkemesince iptal edilerek veya Yargıtayca
bozularak ortadan kaldırılmış olduğu için, buna dayanılarak verilen hüküm temelsiz kalacağından yargılamanın iadesi talep edilebilir. Ancak, karara esas alınan hüküm olmadan da aynı karar verilebilmekteyse, hükmün
ortadan kaldırılması etkisiz kalacağından, bu bent kapsamında yargılamanın iadesi talebi kabul edilemez.
Lehine karar verilen tarafın hileli bir davranışta bulunmuş olması (HMK
m. 375, I, h). Bu nedenle yargılamanın iadesinin talep edilebilmesi için,
lehine karar verilen tarafın hükme etki eden hileli bir davranışta bulunması
gerekir. Açıkça yargılamanın iadesi sebepleri arasında sayılmasa dahi, hükme etki eden her tür hileli davranış bu bent kapsamında değerlendirilebilir.
Hangi işlemlerin hileli işlem sayılacağı konusunda hâkime takdir yetkisi
tanınmıştır. Örneğin, tanıkların gerçeğe aykırı beyanda bulunmaya yönlendirilmesi hileli işlemlerden sayılabilir.
Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalar hakkında birbiriyle çelişen
kesinleşmiş kararlar bulunması (HMK m. 375, I, ı). Mahkemece verilen
hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ikinci bir davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de şeklî
anlamda kesinleşmişse, bu iki hükmün çelişkili olması halinde yargılamanın iadesi talep edilebilir.
Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin
veya Eki Protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm veya tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi
(HMK m. 375, I, i). İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin, incelediği kesin
hüküm bakımından, Sözleşmenin veya Eki Protokollerin ihlal edildiğini
tespit ettiği her durum yargılamanın iadesi sebebi teşkil etmez. Örneğin,
makul sürede yargılama yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının
ihlal edildiği tespit edilmişse bu bir yargılamanın iadesi sebebi değildir.
Buna karşılık, aleni yargılama yapılmamışsa veya tarafa hukukî dinlenilme
(savunma hakkı) hakkı tanınmamışsa, bu durumun İnsan Hakları Avrupa
Mahkemesinin kararıyla tespit edilmesi bir yargılamanın iadesi sebebidir.
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• Taraflarca, alacaklılarını veya davayı kaybedenin yerine geçenleri zarara
uğratacak bir hile yapılmış olması (HMK m. 376). Davanın taraflarından
birisinin alacaklıları veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler,
borçluları veya yerine geçmiş oldukları kimselerin aralarında anlaşarak,
kendilerine zarar vermek amacıyla hile yaptıklarını ileri sürerek yargılamanın iadesi yoluna başvurabilir. Örneğin, alacaklılarından mal kaçırmak
amacıyla kendisine karşı asılsız (uydurma, göstermelik) bir dava açtırarak
bu davayı bilinçli olarak kaybeden tarafın alacaklıları, bu dava sonunda verilen ve kesinleşen hüküm hakkında yargılamanın iadesini talep edebilirler.
• 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanuna göre, Anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek protokoller kapsamındaki herhangi birinin ihlal edildiğinin, bir mahkeme kararından
kaynaklandığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması
(6216 s. lı K. m. 45) ve inceleme sonucunda, Anayasa Mahkemesince bireysel başvuruda bulunanın hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi (6216 s.
lı K. m. 50, I, c. 1). Bu durumda, dosya, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere (yargılamanın iadesi için) ilgili
mahkemeye gönderilir (6216 s. lı K. m. 50, II). Ancak, yeniden yargılama
yapılabilmesi için, başvuruda bulunanın hukukî yararı bulunmalıdır. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal
kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde dosya
üzerinden karar verebilir.

4

Bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan (A), ders yılının sona ermesiyle birlikte
tatile çıkmış, tatil dönüşünde evine geldiğinde, birçok eşyanın yerinde bulunmadığını görmüştür. Adrese bırakılan resmî yazıyı okuduğunda, (B) mahkemesinden verilen ilâm (karar) gereğince yokluğunda haciz işlemi yapıldığını öğrenmiştir. Olayı
araştırdığında, kendisi aleyhine mahkemede alacak davası açıldığını, dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilmediğini, adresinin davacı tarafından yanlış gösterilerek
tebligat yapılmış gibi işlem yaptırıldığını, dava dilekçesi kendisine tebliğ edilmiş
göründüğü için davaya yokluğunda devam edildiğini ve aleyhinde verilen kararın
kesinleştiğini öğrenmiştir. (A)’nın başvurabileceği bir yol var mıdır?

Yargılamanın İadesi Yoluna Başvuru
Başvuru Süresi
Kural olarak yargılamanın iadesi yoluna başvuru süresi üç aydır. Ancak bu süre,
her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldan
daha fazla olamaz. Üç aylık ve on yıllık başvuru süreleri hak düşürücü sürelerden
olduğundan, süresi içinde başvuru yapılıp yapılmadığı mahkeme tarafından resen
incelenir (HMK m. 379, I).
Başvuru süresinin, yargılamanın iadesi sebebine göre, farklı tarihlerden başlayacağı öngörülmüştür. Buna göre, yargılamanın iadesi süresi, mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olduğunun öğrenildiği; 375. maddenin birinci
fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde öngörülen hâllerde, kararın davalıya veya gerçek
vekil veya temsilciye tebliğ edildiği; alacaklı veya davalı yerine geçenlerin karardan usûlen haberdar olduğu; yeni belgenin elde edildiği veya hilenin farkına varıldığı; 375. maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki hâllerde,
ceza mahkûmiyetine ilişkin hükmün kesinleştiği veya ceza kovuşturmasına başlanamadığı yahut soruşturmanın sonuçsuz kaldığı; Karara esas alınan ilamın bozu-
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larak kesin hüküm şeklinde tamamen ortadan kalkmasından haberdar olunduğu;
375 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde yazılı sebepten dolayı, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç aydır. 375. maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılan sebepten dolayı yargılamanın iadesi süresi ise, ilama ilişkin zamanaşımı süresi kadardır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme
Yargılamanın iadesi başvurusu, iade talebine konu olan kararı veren, başka bir
deyişle davanın esası hakkında karar veren mahkemeye dilekçeyle yapılır ve o
mahkeme tarafından incelenir (HMK m. 378, I). Birbirine aykırı iki kesin hüküm
bulunması nedeniyle yargılamanın iadesi talep edilecekse, başvuru ikinci hükmü
vermiş olan mahkemeye yapılır. Bu mahkemeler kapatılmış ise, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla o mahkemenin işlerini devralan mahkeme tarafından inceleme yapılır.
Kanunda yargılamanın iadesi talebinin “karar veren mahkemece” inceleneceği
söylenmiş, ancak bu mahkemenin ilk derece mahkemesi mi, bölge adliye mahkemesi mi veya her ikisi mi olduğu konusunda açıklık getirilmemiştir. Yargılamanın
iadesi ile amaçlanan, ilk derece mahkemesinin nihai kararının tamamen hükümsüz sayılmasına neden olan ağır hatalar nedeniyle, ilk hükmün iptal edilmesi ve
davanın esası hakkında yeni bir inceleme yapılarak hükmün değiştirilmesidir.
Eğer ilk derece yargılamasını da etkileyecek bir yargılamanın iadesi sebebi varsa,
hem ilk derece yargılaması hem de istinaf incelemesi hükümsüz hale geleceğinden; söz konusu usûl hatalarını giderecek yeni bir yargılama yapılması sağlanmalıdır. Bu nedenle yargılamanın iadesi başvurusu kararı veren ilk derece mahkemesine yapılmalıdır. İlk derece mahkemesi tarafından görülen yargılamanın iadesi
davasında verilen karara karşı süresi içinde istinaf yoluna başvurulabilir.
Bazı durumlarda, yargılamanın iadesi sebebi istinaf derecesinde ortaya çıkabilir ve sadece istinaf aşamasında verilen kararı etkileyebilir. Bölge adliye mahkemeleri istinaf incelemesi sonunda davanın esası hakkında karar verebileceğinden, istinaf mahkemesinin ilk derece kararını kaldırarak davanın esası hakkında
karar verdiği durumlarda, yargılamanın iadesi sebebi istinaf derecesinde gerçekleşmişse, yargılamanın iadesi başvurusu bölge adliye mahkemesine yapılmalıdır. Örneğin, istinaf derecesinde incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesinin
hâkimlerinden biri hakkında yasaklılık sebeplerinden birinin var olması veya istinaf derecesindeki tahkikatta dinlenen tanığın yalan tanıklık yaptığının kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile belirlenmiş olması durumunda, yargılamanın
iadesi başvurusu kararı veren bölge adliye mahkemesine yapılmalıdır.
İlk derece yargılamasında da var olan bir yargılamanın iadesi sebebinin bölge
adliye mahkemesi tarafından davanın esası hakkında yeni bir karar verilmesinden
ve bu kararın kesinleşmesinden sonra ortaya çıkması durumunda, yargılamanın
iadesi başvurusu kararı veren ilk derece mahkemesine yapılmalıdır. Bu durumda bölge adliye mahkemesinin esas hakkında karar vermesi, yargılamanın iadesi
talebi hakkında da inceleme yapmasına cevaz vermemektedir. Zira yargılamanın
iadesi sebebi teşkil eden yargılama hatası ilk derece yargılamasını da etkilemektedir. Bu nedenle yargılamanın iadesi başvurusu davanın esası hakkında karar veren ilk derece mahkemesine yapılmalı ve ilk derece mahkemesi tarafından karara
bağlanmalıdır. Aksi halde başvuru bölge adliye mahkemesine yapılırsa, o dava
bakımından taraflar ilk derece yargı hakkından yoksun bırakılmış olurlar.
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Yargılamanın iadesi talebini inceleyecek olan mahkemenin yetkisi kesin nitelikte olduğundan, başka bir mahkemece inceleme yapılamaz. Ancak, mahkemenin birden fazla dairesi varsa, yargılamanın iadesi talebini bu dairelerden herhangi biri inceleyebilir; başka bir deyişle iş dağılımına itiraz edilemez.

Teminat
Mahkeme, yargılamanın iadesi sebebinin niteliğine göre, karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak uygun miktarda teminat gösterilmesini isteyebilir (HMK m.
378, II). Buna göre, yargılamanın iadesi yoluna başvuran taraf, karşı tarafın uğrayabileceği muhtemel zararları karşılamak üzere teminat göstermelidir.
Başvurunun İcraya Etkisi
Kural olarak, yargılamanın iadesi yoluna başvurulması hükmün icrasını durdurmaz. Ancak, mahkeme talep üzerine icranın durdurulmasına karar verebilir.
İcranın durdurulabilmesi için, başvuruda bulunanın talepte bulunması, icranın
durdurulmasına ihtiyaç duyulması ve yargılamanın iadesi yoluna başvuran taraftan teminat alınması gerekir. Yargılamanın iadesi sebebi bir mahkeme kararına
dayanıyorsa bu takdirde teminat istenmez (HMK m. 381).

Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi

İnceleme ön inceleme ve asıl inceleme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Ön İnceleme
Ön inceleme aşamasında, mahkeme resen (kendiliğinden),
• yargılamanın iadesi başvurusunun süresi içinde yapılıp yapılmadığını
(HMK m. 379, I, a),
• yargılamanın iadesi başvurusuna konu olan hükmün kesin olarak verilmiş
veya kesinleşmiş olup olmadığını (HMK m. 379, I, b),
• ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin Kanunda yazılı sebeplerden
olup olmadığını inceler (HMK m. 379, I, c).
Mahkeme ön incelemede duruşma yaparak tarafları dinledikten sonra karar
verebilir (HMK m. 379, I). Yukarıda belirtilen koşullardan biri eksikse, mahkeme esasa girmeden yargılamanın iadesi davasını usûle ilişkin bir kararla reddeder
(HMK m. 379, II).
İnceleme ve Karar
Ön inceleme aşamasında, yukarıda belirtilen dinlenebilirlik koşullarında bir eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa, mahkeme talebin ve davanın esası hakkında inceleme yapar. Bu durumda mahkeme, öncelikle ileri sürülen yargılamanın iadesi
sebebinin mevcut olup olmadığını inceler. Yargılamanın iadesi sebeplerinin var
olduğunu başvuruda bulunan taraf ispat etmelidir.
İnceleme sonunda, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebi sabit görülürse, davanın esası hakkında yeniden yargılama yapılarak ortaya çıkacak duruma göre, ya
verilmiş olan karar onanır ya da kısmen veya tamamen değiştirilir (HMK m. 380,
I, c. 1). Hukuk Muhakemeleri Kanunun 375. maddesinin I. fıkrasının (a), (b) ve
(ç) ilâ (h) ve (i) bentlerindeki sebeplerin var olması halinde, iptal ile yetinilmeyip,
hüküm kısmen veya tamamen değiştirilir.
Ancak, davacının muvafakati olmaksızın vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması (HMK m. 375, I, c)
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durumunda, başka bir inceleme yapılmaksızın hükmün sadece iptal edilmesi yeterlidir. Bununla beraber aynı yargılama hatası davalı bakımından mevcut olduğunda ise, hükmün iptali ile yetinilmeyip, yargılamaya devam edilerek sonucuna
göre daha önce verilmiş olan karar değiştirilir.
Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları, konusu
ve sebebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hükmün kesinleşmiş olması durumunda da (HMK m. 375, I, ı) başka bir inceleme
yapılmaksızın hüküm iptal edilir. Bu olasılıkta da sadece hükmün iptal edilmesi
ile yetinilir, davanın esası hakkında yeni bir karar verilmez (HMK m. 380, I, c. 2).
Yargılamanın iadesi talebinin esası hakkında verilen karar, iade yoluyla incelenmesi istenen mahkeme kararının bütün nüshalarında gösterilir (HMK m. 380,
II). Böylece, ağır yargılama hataları nedeniyle yanlış olduğu anlaşılan bir hükmün
kullanılmasının önüne geçilmektedir.
Yargılamanın iadesi dava olarak görüldüğünden (HMK m. 379, II; m. 381, c.
1), iade talebinin kabulü üzerine yeniden yapılan yargılamada verilen nihai kararlara karşı, tekrar olağan kanun yoluna başvurulabilir.
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Özet
1

2

Medenî usûl hukukunda kanun yolu kavramını
ve türlerini açıklamak
Hukuk Muhakemeleri Kanununun sekizinci kısmının başlığı “Kanun Yolları” olup, bu başlık altında birinci bölümde “İstinaf”, ikinci bölümde
“Temyiz” ve üçüncü bölümde ise “Yargılamanın İadesi” yolu düzenlenmiştir. Kanunda her
ne kadar bir ayrım yapılmamışsa da kanun yolu,
geniş anlamda ve dar anlamda kanun yolu olarak ikiye ayrılabilir. Geniş anlamda kanun yolu,
mahkemeler tarafından verilen her tür kararın
bir başka mahkeme tarafından bir kez daha gözden geçirilmesi ve hatalı ise düzeltilmesini sağlayan bir denetim yoludur. Dar anlamda kanun
yolu ise, mahkemelerin kesinleşmemiş nihai kararlarına karşı başvurulan ve bir üst mahkeme
tarafından kararın denetlenmesini ve düzeltilmesini sağlayan başvuru yoludur.
Öğretide olağan ve olağanüstü kanun yolu ayrımı da yapılmaktadır. Olağan kanun yolu, henüz
kesinleşmemiş nihai kararlara karşı başvurulan,
başka bir deyişle kararın kesinleşmesini erteleyen kanun yolları; olağanüstü kanun yolu ise,
kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı başvurulan kanun yoludur. Bu ayrıma göre, istinaf ve
temyiz olağan kanun yolları, yargılamanın iadesi
ise olağanüstü kanun yoludur.
Dar ve teknik anlamda kanun yolu, erteleyici
ve aktarıcı etki olmak üzere iki temel özelliğe
sahiptir. Erteleyici etki, kanun yoluna başvurulmasının mahkeme kararının kesinleşmesini
ertelemesi; aktarıcı etki ise, kararın bir üst mahkeme tarafından incelenmesi ve gerektiğinde
kaldırılarak değiştirilmesi veya bozulması anlamına gelir. Bu çerçevede istinaf ve temyiz, dar ve
teknik anlamda kanun yolu, yargılamanın yenilenmesi ise geniş anlamda kanun yoludur.
İstinaf kanun yoluna başvuru usûlünü, istinaf incelemesinin özelliklerini ve istinaf mahkemesinin
verebileceği karar türlerini açıklamak
Kural olarak, ilk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. İstinafa tâbi mahkeme kararlarının belirlenmesinde nihai karar kavramı esas alınmış ve
bunların usûle ve esasa ilişkin olması arasında
bir ayrım yapılmamıştır. Malvarlığına ilişkin

olmayan davalar bakımından, ilk derece mahkemesinin her tür nihai kararına karşı istinafa
başvurulabilirken; malvarlığına ilişkin dava ve
işlerde ise, miktar veya değeri binbeşyüz Lirayı
geçmeyen kararlara karşı istinafa başvurulamaz.
İstinafa başvurulabilmesi için, ilk derece mahkemesi kararının ve buna dayanak teşkil eden
yargılamanın hatalı veya eksik olmasına bağlı istinaf sebeplerinin bulunması gerekir. İstinaf sebepleri maddî hukuk kurallarına aykırılık, usûl
kurallarına aykırılık maddî sorun (vakıa tespitleri) hakkında yanlış sonuca varılması şeklinde
üçe ayrılabilir.
İstinaf beş aşamadan oluşur: Dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, inceleme (tahkikat), sözlü
yargılama ve karar (hüküm). Dilekçelerin verilmesi ilk derece mahkemesinde, diğer aşamalar
ise bölge adliye mahkemesinde gerçekleşir.
İstinafa başvurmak isteyen tarafın hukukî yararı
bulunmalıdır. Hukukî yararın mevcut olup olmadığı, tarafın talep sonucu ile ilk derece mahkemesinin hüküm sonucunun karşılaştırılmasıyla belirlenir.
İstinaf incelemesi bölge adliye mahkemeleri tarafından yapılır. İstinaf mahkemesine başvuru
süresi, kural olarak, ilk derece mahkemesinin
gerekçeli kararının taraflara tebliğinden itibaren
iki haftadır. İstinaf başvurusu dilekçeyle yapılır.
istinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek
kayıtları taşımaktaysa, diğer hususlar bulunmasa bile reddedilmez ve 355. madde çerçevesinde
inceleme yapılır. Buna göre, istinaf incelemesi,
başvuruda bulunanın dilekçesinde belirttiği istinaf sebepleriyle sınırlı olarak yapılır, ancak mahkeme kamu düzenine aykırılıkları resen inceler.
İstinaf talebi önüne gelen bölge adliye mahkemesi, öncelikle bir ön inceleme yapar. Ön incelemede, incelemenin başka bir dairece yapılmasının
gerektiği, kararın kesin olduğu, başvurunun süresi içinde yapılmadığı, başvuru şartlarının yerine
getirilmediği, başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilirse, bölge adliye mahkemesince gerekli karar verilmelidir.
“Tahkikat” olarak da adlandırabileceğimiz inceleme aşamasında ise, ilk derece mahkemesinin kararını etkileyen bir usûl hatası bulunup
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bulunmadığı, maddî hukuk normlarının doğru
uygulanıp uygulanmadığı, ilk derece mahkemesinin vakıa tespitlerinin tam ve doğru olup
olmadığı incelenerek, hata veya eksiklik olması
durumunda bunların düzeltilmesi için gerekli
tahkikat işlemleri yürütülür. Kanunda istinafa
ilişkin bölümde hüküm bulunmayan hallerde,
bölge adliye mahkemesi tahkikatı ilk derece
mahkemesince geçerli yargılama usûlüne göre
yürütür. İnceleme, davanın özelliğine, incelenen
konunun önemine ve kapsamına göre, bölge adliye mahkemesi heyeti veya görevlendirilecek bir
üye tarafından yapılır.
Bölge adliye mahkemesinde bazı işlemlerin yapılması yasaklanmıştır. Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 357. maddesine göre, bölge adliye
mahkemesi hukuk dairelerinde karşı dava açılamaz; davaya müdahale talebinde bulunulamaz;
davanın ıslahı ve 166. maddenin birinci fıkrası
hükmü saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemez; bölge adliye mahkemesince resen göz önünde tutulacaklar dışında, ilk derece
mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez ve yeni delillere dayanılamaz.
Tahkikatın sona ermesinden sonra sözlü yargılama aşamasına geçilir. Sözlü yargılamanın
gerçekleşebilmesi için, istinaf incelemesi duruşmalı yapılmış olmalıdır. Zira, ilk derece
mahkemesindeki yargılama usûlünün istinafta
da uygulanması duruşma açılmasına bağlıdır.
Sözlü yargılama da tamamlandıktan sonra karar aşamasına geçilir. Bölge adliye mahkemesi,
istinaf başvurusunun reddine; ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve dosyanın ilgili
mahkemeye gönderilmense; ilk derece kararının
kaldırılması ile davanın reddine ve ilk derece
kararının kaldırılması ile davanın kısmen veya
tamamen kabulüne karar verebilir.
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Temyiz kanun yoluna başvuru usûlünü, temyiz
incelemesinin özelliklerini ve temyiz incelemesi
sonunda verilebilecek karar türlerini açıklamak
Temyiz kural olarak bölge adliye mahkemelerinin kararlarının incelenmesine yönelik bir kanun
yoldur. Ancak, bölge adliye mahkemesi kararının
temyiz incelemesi üzerine Yargıtay’ın bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkinse, bölge adliye
mahkemesi kararı kaldırılarak, dosya kararı ve-
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ren ilk derece mahkemesine gönderileceğinden
(HMK m. 373, I), bu durumda ilk derece mahkemesinin bozma kararına uyarak verdiği yeni
karar aleyhine de doğrudan temyize gidilebilir.
Bölge adliye mahkemelerinin usûle ve esasa
ilişkin olarak verdikleri tüm nihai kararlar ile
hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen
kararlar temyiz edilebilir. Ancak hem Hukuk
Muhakemeleri Kanununda hem de özel kanunlarda temyize başvuru hakkını sınırlandıran
düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin, miktar
veya değeri Kanunda öngörülen parasal sınırın
altında kalan davalara ilişkin kararlar temyiz
edilemez. Kural olarak sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalarda verilen karara karşı
da temyize başvurulamaz.
Temyiz sebepleri, Hukuk Muhakemeleri Kanununda bozma sebepleri başlığı altında, hukukun
veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanması, dava şartlarına aykırılık, tarafların
iddia ve savunmalarını ispat için dayandıkları
delillerin kanuni bir sebep olmaksızın reddedilmesi, karara etki eden yargılama hatası veya
eksiklikleri bulunması şeklinde düzenlenmiştir.
Buna göre temyiz sebepleri maddî hukuk kurallarına aykırılık ve usûl kurallarına aykırılık
olarak iki gruba ayrılabilir. Usûl kurallarına aykırılık ise, mutlak temyiz sebepleri ve nispi temyiz sebepleri olarak iki alt gruba ayrılır. Maddî
sorun hakkında yanlış sonuca varılması, başka
bir deyişle vakıa tespitlerinin hatalı olması bir
temyiz sebebi değildir.
Temyiz, dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, inceleme ve karar olmak üzere dört aşamadan oluşur.
Dilekçelerin verilmesi bölge adliye mahkemesinde, diğer aşamalar ise Yargıtay’da cereyan eder.
Temyize ilk derece mahkemesinde görülen davanın tarafları başvurabilir. Tarafların temyize
başvurabilmeleri için hukukî yararları bulunmalıdır. Temyize başvuru süresi kural olarak iki
haftadır. Kural olarak, temyize başvurulması ilk
derece veya bölge adliye mahkemesi kararının
(ilâmın) icrasını durdurmaz.
Temyiz incelemesi Yargıtayca yapılır. Temyize
başvuru dilekçeyle yapılır. İstinaftan farklı olarak, temyiz dilekçesinde temyiz sebepleri ve gerekçesinin gösterilmesi hususu önemlidir, ancak
şart değildir. Dilekçede temyiz sebepleri gösterilmese bile, Yargıtay resen bölge adliye veya ilk
derece mahkemesi kararının hukuka aykırı olup
olmadığını tüm yönleriyle inceler.
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Temyiz talebini alan Yargıtay dairesi öncelikle
bir ön inceleme yapar. Ön incelemede, temyiz
talebinin esası hakkında inceleme yapılmasını
ve karar verilmesini engelleyen usûli bir eksiklik olup olmadığı incelenir. Bu aşamada, incelemenin başka bir dairece yapılmasının gerektiği,
kararın kesin olduğu, başvurunun süresi içinde
yapılmadığı, başvuru şartlarının yerine getirilmediği tespit edilirse, Yargıtayca gerekli karar
verilmelidir.
Ön incelemede bir eksiklik tespit edilmezse
incele aşamasına geçilir. Yargıtay, temyiz incelemesini tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmaksızın yürütür. Bu nedenle
kararda, taraflarca ileri sürülenler dışında, başka
bir hukuka (maddî hukuka veya usûl hukukuna)
aykırılık olup olmadığını resen inceleyebilir. İnceleme kural olarak dosya üzerinden yürütülür.
Ancak, gerektiğinde şartları varsa tarafların talebi üzerine veya daire tarafından resen duruşma
yapılmasına karar verilebilir.
Esasa ilişkin temyiz incelemesi sonunda kural
olarak onama, düzelterek onama ve bozma olmak üzere üç tür karar verilebilir. Yargıtay, temyiz incelemesine konu olan kararın hukuka ve
usûle uygun olduğu kanısındaysa onama kararı
verir; bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin
kararındaki hata veya eksikliğin tahkikata gerek
olmaksızın tamamlanabileceği sonucuna varmışsa değiştirerek ve düzelterek onama kararı
verir; temyize konu mahkeme kararının hukuka
ve usûle aykırı olduğu kanısındaysa kısmen veya
tamamen bozma kararı verir.
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Yargılamanın iadesi yoluna başvuru usûlünü,
yargılamanın iadesi incelemesinin özelliklerini ve
yargılamanın iadesi sonunda verilebilecek karar
türlerini açıklamak
Yargılamanın iadesi, Hukuk Muhakemeleri Kanununda kanun yolları başlığı altında düzenlemişse de dar ve teknik anlamda kanun yolu
olmayıp, Kanundaki münferit hükümlerde bir
“dava” olarak kabul edilmiştir. Yargılamanın iadesi yoluna, davanın esası hakkında verilen ve
kesin hüküm teşkil eden mahkeme kararlarına
karşı başvurulabilir. Çekişmesiz yargı işlerinde
verilen kararlar ile kural olarak icra mahkemesi
kararları kesin hüküm oluşturmaya elverişli olmadığından, bunlara karşı yargılamanın iadesi
yoluna başvurulamaz.

Yargılamanın iadesi yoluna, davanın tarafları
başvurabilir. Ayrıca davanın taraflarından birisinin alacaklıları veya aleyhine hüküm verilen
tarafın yerine geçenler de borçluları veya yerine
geçmiş oldukları kimselerin aralarında anlaşarak, kendilerine karşı hile yapmaları nedeniyle
hükmün iptalini talebiyle yargılamanın iadesi
yoluna başvurabilirler.
Yargılamanın iadesi sebepleri, genel olarak,
hükmün doğruluğunu etkilediğine mutlak gözüyle bakılan ağır yargılama hatalarıdır. Hangi
hataların yargılamanın iadesi yolunu açacağı,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 375. maddesinde tahdîdî (sınırlayıcı) şekilde sayılmış olup,
burada sayılanlar ve özel kanunlarda öngörülen
haller dışında, başka bir sebeple yargılamanın
iadesi talep edilemez.
Yargılamanın iadesi yoluna başvuru süresi kural olarak üç aydır. Bu süre yargılamanın iadesi sebebinin niteliğine göre, farklı tarihlerden
itibaren işlemeye başlar. Her halde hükmün
kesinleştiği tarihten itibaren on yıl içinde yargılamanın iadesi talep edilemezse bu hak daha
sonra kullanılamaz.
Yargılamanın iadesi başvurusu, davanın esası
hakkında karar veren mahkemeye dilekçeyle yapılır ve o mahkeme tarafından incelenir. Mahkeme, yargılamanın iadesi sebebinin niteliğine göre,
karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak uygun
miktarda teminat gösterilmesini isteyebilir.
Yargılamanın iadesi davası ön inceleme ve asıl
inceleme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Ön inceleme aşamasında, mahkeme yargılamanın iadesi başvurusunun süresi içinde yapılıp
yapılmadığını, yargılamanın iadesi başvurusuna
konu olan hükmün kesin olarak verilmiş veya
kesinleşmiş olup olmadığını, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin Kanunda yazılı sebeplerden olup olmadığını inceler, belirtilen koşullardan biri eksikse, esasa girmeden yargılamanın
iadesi davasını usûle ilişkin bir kararla reddeder.
Ön incelemede eksiklik tespit edilmezse inceleme aşamasına geçilir. İnceleme sonunda, ileri
sürülen yargılamanın iadesi sebebi sabit görülürse, davanın esası hakkında yeniden yargılama
yapılarak ortaya çıkacak duruma göre, ya verilmiş olan karar onanır ya da kısmen veya tamamen değiştirilir. Bu karara karşı, istinaf ve temyiz gibi olağan kanun yollarına başvurulabilir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi mutlak istinaf sebeplerinden biri değildir?
a. Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması
b. Davaya görevsiz mahkeme tarafından bakılmış
olması
c. Tarafların mahkemeye sundukları delillerin
yanlış değerlendirilmesi
d. Tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbirinin toplanmadan karar
verilmesi
e. Dava şartlarına aykırılık bulunması
2. Aşağıdaki mahkeme kararlarından hangisine karşı
istinaf yoluna başvurulamaz?
a. Esasa ilişkin nihai karara
b. Usûle ilişkin nihai karara
c. İhtiyati tedbir kararına
d. İhtiyati haciz kararına
e. Ara kararına
3. Aşağıdakilerden hangisi istinaf yolunda ön inceleme aşamasında incelenmesi gereken hususlardan biri
değildir?
a. İstinaf sebeplerinin ve gerekçesinin başvuru dilekçesinde gösterilip gösterilmediği
b. İlk derece mahkemesinin vakıa tespitlerinin
doğru ve tam olup olmadığı
c. Aleyhine istinafa başvurulan kararın kesin olup
olmadığı
d. Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı
e. Başvuru şartlarının yerine getirilip getirilmediği
4. Bir mahkeme kararına karşı kanun yoluna başvurulması sonucunda, kararın bir üst mahkeme tarafından incelenmesi ve gerektiğinde kaldırılarak değiştirilmesi veya bozulması aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilir?
a. Erteleyici etki
b. İnşai etki
c. Bozucu etki
d. Kesin hüküm etkisi
e. Aktarıcı etki

5. Aşağıdaki kararlardan hangisinin temyizi mümkündür?
a. Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın
aynına ilişkin olan davalar hariç, sulh hukuk
mahkemesinin görevine giren davalarda verilen
kararlar
b. Miktar veya değeri kanunda öngörülen parasal
sınırın üzerinde olan malvarlığı haklarına ilişkin davalarda verilen kararlar
c. Merci tayinine ilişkin kararlar
d. Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar
e. Geçici hukukî korumalar hakkında verilen kararlar
6. Aşağıdakilerden hangisi usûl hukukuna ilişkin
mutlak temyiz sebeplerinden biridir?
a. Vakıa tespitlerinin eksik veya yanlış olması
b. Hukukun veya taraflar arasında sözleşmenin
yanlış uygulanması
c. Karara etki eden yargılama hatalarının bulunması
d. Tarafın dayandığı delillerin yanlış hukukî gerekçelerle reddedilmesi
e. Dava şartlarına aykırılık
7. Aşağıdakilerden hangisinde Hukuk Muhakemeleri
Kanununa göre istinaf ve temyiz yoluna başvuru süreleri doğru şekilde verilmiştir?
a. İstinafta iki hafta, temyizde bir ay
b. İstinafta onbeş gün, temyizde otuz gün
c. İstinafta bir hafta, temyizde iki hafta
d. İstinafta otuz gün, temyizde otuz gün.
e. İstinafta bir ay, temyizde iki hafta
8. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebeplerinden biri değildir?
a. Davaya bakması yasak olan hâkim tarafından
karar verilmiş olması
b. İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra yalan tanıklık yaptığının sabit olması
c. Görevli olmayan mahkeme tarafından karar verilmiş olması
d. Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış
olması
e. Karara esas alınan hükmün, kesinleşmiş başka
bir hükümle ortadan kalkmış olması
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Okuma Parçası
9. Yargılamanın iadesi yolu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Yargılamanın iadesi, dar ve teknik anlamda bir
kanun yolu değildir. Yargılamanın iadesi talebi,
bir dava gibi görülerek karara bağlanır.
b. Yargılamanın iadesi talebi Yargıtay tarafından
incelenir.
c. Verildiği anda kesin hüküm teşkil eden kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir.
d. Yargılamanın iadesi sebepleri Hukuk Muhakemeleri Kanununda ve özel kanunlarda tahdîdî
(sınırlayıcı) biçimde sayılmış olup, bunların
dışında başka nedenlerle yargılamanın iadesi
talep edilemez.
e. Yargılamanın iadesi talebi kabul edilirse, mahkemenin kararı, kural olarak iptal edilerek yapılacak incelemenin sonucuna göre değiştirilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi, yargılamanın iadesi yolunda, başka bir inceleme yapılmaksızın hükmün değiştirilmesine gerek kalmadan, sadece iptal edilmesiyle yetinilebilecek yargılamanın iadesi sebeplerinden biridir?
a. Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş olması
b. Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan
husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğunun sabit olması
c. Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla
tespit edilmiş olması
d. Hakkındaki ret talebi, merciince kesin olarak
kabul edilen hâkimin karar vermiş veya karara
katılmış bulunması
e. Davacının muvafakati olmaksızın, vekil veya
temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın
görülmüş ve karara bağlanmış olması

“İstinafla birlikte kanun yolu sistemimizde ne gibi
temel değişiklikler olacaktır?
İstinafla birlikte, öncelikle iki dereceli olan (ilk derece
ve temyiz) yargılama sistemimiz, üç dereceli (ilk derece-istinaf-temyiz) hale gelecektir. Bu çerçevede istinaf aşamasına göre inceleme yapacak olan ve şu anda
hukuken varlık kazanan bölge adliye mahkemeleri de
fiilen çalışmaya başlayacaktır. İstinaftan sonra başvurulacak kanun yolu olarak sadece temyiz söz konusu
olup, bugüne kadar uygulanan karar düzeltme yolu yürürlükten kalkacaktır.
Şu anda temyiz, asıl yapması gereken hukukî denetim
fonksiyonu yanında maddî denetim de yapmaktadır.
İstinafla birlikte hukukî denetimle birlikte maddî denetim istinafta yapılacağından, Yargıtay sadece hukukî
denetimi yapacaktır. Bunun Yargıtay’daki dosya sayısının azalmasına katkı sağlaması, ayrıca alt bir kanun
yolu incelemesinden geçmiş olduğundan, hukukî denetimin daha sağlıklı yapılması mümkün olacaktır.
İstinaf aşamasının uygulanması ile birlikte Yargıtay’ın
aslî işlevine dönmesi, yani sadece hukukî denetim yapıp, maddî inceleme ile delil değerlendirmesine girmemesi mümkün olacaktır. Ayrıca, Yargıtay bakımından,
içtihat mahkemesi olma, hukukun gelişmesine katkı
sağlama ve içtihat birliğine ağırlık verme fonksiyonu
daha da önem kazanacak ve öne çıkacaktır.”
Bkz. Özekes, M. (2008). Sorularla Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz), Ankara.

8. Ünite - Kanun Yolları
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. c

Sıra Sizde 1
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca, bölge adliye
mahkemeleri Resmî Gazete’de ilan edilen 20 Temmuz
2016 tarihinde göreve başlamıştır. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden sonra verilen ilk
derece mahkemesi kararlarına karşı istinafa başvurulabilir. Mahkemenin bu tarihten önce verdiği kararlara
karşı ise temyize başvurulabilmekteydi. 20 Temmuz
2016 tarihinde önce verildiği için aleyhine temyize
başvurulmuş olan mahkeme kararlarına ilişkin dosyalar, artık bölge adliye mahkemelerine gönderilemeyeceğinden, bu kararlara ilişkin olarak kesinleşinceye
kadar 1086 sayılı HUMK’un temyiz ve karar düzeltme
yoluna ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

2. e
3. b
4. e
5. b
6. e
7. a

8. c
9. b
10. e

Yanıtınız yanlış ise “İstinaf Sebepleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İstinafa Tâbi Mahkeme Kararları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Ön İnceleme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kanun Yolu Kavramı ve
Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Temyize Tâbi Mahkeme
Kararları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Temyiz Sebepleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İstinafa Başvuru Süresi” ve
“Temyize Başvuru Süresi” konularını yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargılamanın İadesi Sebepleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargılamanın İadesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Hayır. Tasarruf ilkesi ve taleple bağlılık kuralı gereğince, istinaf derecesinde geçerli kurallardan biri aleyhe
karar verme yasağıdır. Bu kurala göre, taraflardan yalnız biri istinafa başvurursa, bölge adliye mahkemesi, o
tarafın aleyhine olacak şekilde ilk derece mahkemesi
kararını değiştiremez, istinafa başvuran davacı (A)’nın
durumunu daha da ağırlaştıramaz. İstinaf mahkemesi
inceleme sonunda davacının hiç tazminata hak kazanmadığı sonucuna varsa dahi, davayı reddedemez; sadece istinaf başvurusunun reddine karar verebilir.
Sıra Sizde 3
Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla birlikte yürürlüğe girecek kanun yolu sisteminde, Yargıtay
temyizde sadece hukuka uygunluk denetimi yapmakla
görevlidir. Yargıtayca yürütülen temyiz incelemesinin
amacı da ülkede hukuk kurallarının aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetleyerek hukuk birliğini
sağlamaktır. Bu nedenle, Yargıtay ilk derece mahkemesindeki vakıa tespitleri veya delillerin değerlendirilmesiyle ilgili inceleme yapamaz, maddî hukuk veya usûl
hukukundan kaynaklı bir eksiklik olmadığı takdirde
ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin vakıa tespitleriyle bağlıdır. Somut olayda, kusur oranlarının ve zarar
miktarının tespiti, uyuşmazlığın maddî sorun (vakıalar) kısmıyla ilgili olduğundan ve uzmanlık gerektiren
bu konularda mahkemece bilirkişiye başvurularak teknik incelemenin sonucuna göre karar verildiğinden,
Yargıtay vakıa tespitleriyle bağlı olup, bu konuda inceleme yapamaz ve bozma kararı veremez.
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 4
(A) yargılamanın iadesi yoluna başvurabilir. Zira, ilk
derece mahkemesinde görülen davada verilen karara
karşı süresi içinde kanun yoluna başvurulmadığı için
hüküm kesinleşmiştir. Yargılamanın iadesi sebebi olarak lehine hüküm verilen tarafın hükme etkili olan
hileli işlemler yaptığını ileri sürebilir. İddia edildiği
gibi hileli işlem yapılıp yapılmadığını hâkim takdir
edecektir. Somut olayda, davacı tarafından davalıya
tebligat yapılmış gibi gösterilmesi, davalının gerçekte
borçlu olmadığı bir parayı ödemesine neden olabilecek
taraf hilesi olup, aynı zamanda yargılama ilişkin ağır ve
önemli bir usûl hatası olduğundan, yargılamanın iadesi talebi kabul edilmelidir.

Alangoya, Y., Yıldırım, K., Deren Yıldırım, N. (2009).
Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul.
Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz E. (2010). Medenî Usûl
Hukuku Ders Kitabı, Ankara.
Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2011). Medenî
Usûl Hukuku, Ankara.
Postacıoğlu, İlhan E. (1975). Medenî Usûl Hukuku
Dersleri, İstanbul.
Özekes, M. (2008). Sorularla Medenî Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi, Ankara.
Akkaya, T. (2009). Medenî Usûl Hukukunda İstinaf,
Ankara.
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Amaçlarımız





Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Genel olarak geçici hukukî koruma kavramını ve türlerini açıklayabilecek ve
ayırt edebilecek,
İhtiyatî tedbir kavramını, türlerini, şartlarını ve ihtiyatî tedbire karşı konulmasını açıklayabilecek,
Delil tespiti kavramını, şartlarını, uygulamasını ve delil tespitine karşı konulması açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Geçici hukukî koruma
Geçici hukukî koruma tedbirleri
Etkin hukukî korunma
İhtiyatî tedbir

• Tazminat davası
• İhtiyatî haciz
• Delil tespiti

İçindekiler

Medenî Usûl Hukuku

Geçici Hukukî Korumalar

•
•
•
•

GENEL OLARAK
İHTİYATÎ TEDBİR
DELİL TESPİTİ
DİĞER GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR

Geçici Hukukî Korumalar
GENEL OLARAK

Medenî usûl hukukunun amacı, esas itibariyle, mahkeme önüne gelen dava ve
taleplerin hukuka uygun ve akılcı bir yöntemle karara bağlanmasını sağlayarak
maddî hukukun taraflara sağladığı subjektif hakların gerçekleştirilmesidir. Subjektif hakların mahkemeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi, hakkı ihlal edilen veya
tehlike içinde olan kişilerin mahkemeden hukukî korunma talep etmesi, başka
bir deyişle mahkemede dava açması ile mümkün olabilir. Mahkemenin bu dava
hakkında yürüteceği yargılama, taraflar arasında eşitliğin sağlanması, taraflara adil
yargılanma hakkının sağlanması, hukukî dinlenilme hakkının tanınması, keyfiliğin önlenmesi, uyuşmazlık hakkındaki tahkikatın ayrıntılı şekilde yürütülebilmesi
ve nihayet uyuşmazlığın hüküm verilecek derecede aydınlanabilmesi için belirli bir
zamanın (sürecin) geçirilmesini gerektirmektedir. Hatta bazen, genel olarak yargı
sisteminin veya bürokrasinin sorunları veya tarafların ya da mahkemenin tutum ve
davranışları nedeniyle, yargılamalar, olması gerekenden daha uzun sürebilmektedir. Bu süre zarfında dava konusu hakkın veya şeyin zarar görmesi, kaçırılması, bir
başkasına devredilmesi, yok olması gibi tehlikelerin gerçekleşme olasılığı bulunduğundan, hukukî korunma talebinin (davanın) konusu olan hak ve şeylerin güvence
altına alınması için geçici hukukî koruma tedbirlerinden yararlanılmaktadır.
Geçici hukukî koruma tedbirlerinin var olma nedenlerini kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
• Mahkemeden hukukî korunma talep edilmesiyle başlayan davanın veya diğer yargılamaların (örneğin çekişmesiz yargı veya iflâsın ertelenmesi gibi
geçici hukukî koruma yargılaması) yürütülerek sonuca bağlanması belirli
bir süreyi gerektirmektedir. Bu sürenin normalden daha uzun olması nedeniyle, yargılamanın konusu olan hakkın zarar görmesi veya yok olması
ihtimali bulunabilir. Böyle bir ihtimalde, geçici hukukî koruma tedbirinden
yararlanılması ileride doğması muhtemel ve telafisi imkânsız zararların
doğmasını engeller.
• Kötüniyetli karşı taraf, yargılama sürecinde, uyuşmazlık konusu olan şeyi bir
başkasına devredebilir, saklayabilir, kaçırabilir, yok edebilir veya an azından
ona zarar verecek eylemlerde bulunabilir. Geçici hukukî korumalar sayesinde, karşı taraftan kaynaklanabilecek zararların önüne geçilir. Örneğin, dava
konusu taşınır malın davalının elinden alınarak, yediemin olarak üçüncü bir
kişiye verilmesi veya muhafaza altına alınması, davalının kötüniyetli davra-
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nışları nedeniyle o malın zarar görmesini veya malın üçüncü kişilere devredilmesini önler.
• Hukukî korunmanın gerçekleştirilmesi için davanın sona ermesini beklemek, taraf bakımından ileride telafisi mümkün olmayan zararların ortaya
çıkmasına neden olabilir. Geçici hukukî korumalar, bu zararların doğmasını veya zarar meydana gelmiş olsa bile artmasını engeller.
Geçici hukukî korumalar, davadan farklı olarak, taraflar arasındaki uyuşmazlığı geleceğe yönelik olarak ve nihai şekilde sona erdirmezler. Geçici hukukî korumanın işlevi, dava veya diğer yargılama süreçlerine ek olarak, nihai hukukî korumanın etkin şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve böylece hak arama
özgürlüğünün kullanılmasını kolaylaştırmaktır.
Geçici hukukî korumaların ortak ve belirgin özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Mahkemelerden talep edilebilir ve ancak mahkemelerce karar verilebilir.
• Sağladığı hukukî koruma geçici olup, dava ile talep edilen hukukî korunmayı güvence altına almaya yöneliktir.
• Geçici hukukî koruma kararı verilmesini gerektiren koşulların yaklaşık
olarak ispat edilmesi yeterlidir. Kesin hukukî koruma talebinden farklı olarak tam (kesin) ispat aranmaz.
• Karşı tarafın hukukî dinlenilme hakkı (savunma imkânı) geçici hukukî koruma kararının verilmesinden sonraki bir zamana ertelenebilir. Başka bir
ifadeyle, karşı taraf dinlenmeden de tedbir kararı verilebilir.
• Geçici hukukî koruma taleplerine ilişkin yargılama usûlleri mümkün olduğunca basit, hızlı ve kolay yargılama yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Zira, geçici hukukî korumanın doğası gereği, tedbir kararının en
kısa sürede alınabilmesi ve uygulanabilmesi gerekir.
Geçici hukukî koruma, asıl (dava ile talep edilen) hukukî korunmanın sağlanmasını ve icra edilmesini güvence altına alan tedbirlerin genel adıdır. Geçici
hukukî koruma tedbirleri kapsamında ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz, delil tespiti
gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflâs Kanununda düzenlenen tedbirler
yanında, diğer özel ve genel kanunlarda yer alan birçok farklı tedbir bulunmaktadır. Örneğin, boşanma davasında eşlere ve çocuklara tedbir nafakası ödenmesine karar verilmesi (TMK m. 169); 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
hükümleri kapsamında aile bireylerinden birinin diğerlerine şiddet uygulaması
halinde, o kişinin diğerlerinin oturduğu ev veya işyerine yaklaşmasının yasaklanması (AKDK m. 1, ) veya Türk Medenî Kanunu gereğince, taşınmaz mal üzerindeki çekişmeli hakların korunması için açılan davalarda tapu kütüğüne şerh
verilmesi (TMK m. 1010) veya bazı durumlarda taşınmazın tapu kaydına geçici
tescil şerhi konulması (TMK m. 1011) gibi farklı geçici hukukî koruma tedbirleri
sözkonusu olabilir.
Aşağıda özellikle Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ihtiyatî tedbir ve delil tespiti üzerinde durulacak, ihtiyatî haciz daha ziyade icra hukukunda
karşılaşılan bir geçici hukukî koruma olduğundan burada incelenmeyecektir.

İHTİYATÎ TEDBİR
İhtiyatî Tedbir Kavramı ve Türleri

İhtiyatî tedbir geçici hukukî koruma tedbirlerinden biri olmasına rağmen, genellikle geçici hukukî koruma tedbiri kavramıyla karıştırılmaktadır. Geçici hukukî
koruma daha genel bir kavram olup, ihtiyatî tedbiri de kapsamaktadır.

9. Ünite - Geçici Hukukî Korumalar

İhtiyatî tedbir, mahkeme tarafından asıl hukukî korunma talebi hakkında kesin hüküm verilinceye kadar devam eden, tarafların durumlarında ya da dava konusu hak veya şeyde meydana gelebilecek zararları önleme amacına hizmet eden,
geçici nitelikte bir hukukî korumadır.
İhtiyatî tedbirin amacı, genel olarak asıl hukukî korunma talebinin sonucunu güvence altına almaktır. Bugün gelinen noktada ise ihtiyatî tedbirler, amaçları bakımından, teminat, eda ve düzenleme amaçlı tedbirler şeklinde üç gruba ayrılmaktadır.
Teminat amaçlı ihtiyatî tedbirlerde, hukukî korunma talebine konu olan hakkın icrası (gerçekleştirilmesi) güvence altına alınır. Örneğin, dava konusu şeyin
yok olması zarar görmesi gibi bir tehlike sözkonusu ise, bu şeyin mahkeme kararıyla muhafaza altına alınmasında (HMK m. 391, I) teminat amaçlı ihtiyatî tedbir
söz konusudur.
Eda amaçlı ihtiyatî tedbirlerde, hukukî korunma talebine konu olan hakkın geçici olarak gerçekleştirilmesi söz konusudur. Örneğin, aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması (TMK m. 169, I) düzenleme amaçlı
tedbirdir. Zira, mahkeme bu durumda tedbiren karşı tarafın bir şeyi vermesine,
yapmasına veya yapmamasına karar vermektedir.
Düzenleme amaçlı ihtiyatî tedbirlerde ise, hukukî korunma talebinin konusu
olan hukukî ilişkinin geçici olarak düzenlenmesi amaçlanır. Örneğin, aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar
çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması (TMK m. 169, I)
düzenleme amaçlı tedbirdir.
İhtiyatî tedbir genel olarak Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmektedir (HMK m. 389-399) ve sadece davalarda değil, niteliğine uygun düştüğü ölçüde
çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanmaktadır (HMK m. 389, II). Bunun yanında diğer kanunlarda da ihtiyatî tedbirlere ilişkin çeşitli hükümler bulunmaktadır.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 391. maddesinde örnek olarak sayılan, diğer
kanunlarda özel olarak düzenlenen veya somut olayın özelliğine göre hakim tarafından ayrıca takdir edilebilecek tedbirler, yukarıda belirtilen tedbir türlerinden
bir veya birkaçı içinde yer alabilir.

İhtiyatî Tedbirin Şartları

İhtiyatî tedbirin şartları Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, ihtiyatî tedbir kararı verilebilmesi için;
• ihtiyatî tedbir talebine konu olan bir hakkın mevcut olması,
• bu hakkı veya hakka konu olan şeyi tedbiren korumayı gerekli kılan sebeplerin bulunması
• ve tedbir talep eden tarafın, kural olarak, karşı tarafın veya üçüncü kişilerin
muhtemel zararlarını karşılamak için teminat göstermesi gerekir.
İhtiyatî tedbir kararı ancak “uyuşmazlık konusu (şey) hakkında” verilebilir. Bunun anlamı, ihtiyatî tedbirin ancak dava konusu hakkında veya diğer yargılama
türlerinin konusunu oluşturan şey veya hak bakımından verilebilmesidir. Örneğin,
dava konusu olan taşınır bir malın muhafaza altına alınmasında, tedbirin konusu çekişmeli olan taşınır mal olup, tedbir tarafların başka mal ve haklarına sirayet
edemez. Eğer ihtiyatî tedbir kararı verilmesine imkân tanıyan türde bir hak mevcut
değilse, ihtiyatî tedbir yerine başka bir geçici hukukî koruma kararı verilmelidir.
Burada özellikle ihtiyatî haciz ile ihtiyatî tedbir kurumlarının birbiriyle karıştırıldıklarına dikkat çekmek isteriz. İhtiyatî haciz, para alacaklarının tahsilini güvence
altına almak amacıyla öngörülmüş özel bir geçici hukukî koruma tedbiri olmasına
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rağmen, uygulamada genellikle para alacaklarının tahsili için de ihtiyatî tedbir kararı verilmesi gibi hataya düşüldüğü görülmektedir. İhtiyatî hacizde, dava konusu
para alacağının tahsilini güvence altına almak amacıyla, borçlunun alacağa yetecek miktarda, haczi kabil tüm mallarına el konulabilmektedir. Buna karşılık ihtiyatî
tedbirde, tedbir sadece uyuşmazlık konusu mal veya hak üzerinde uygulanabilir.
İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz amaçları, yargılama usulleri ve sonuçları bakımından
farklı hükümlere tabi olduklarından, biri yerine diğerine karar verilmesi hem açıkça
hukuku ihlal etmekte hem de hak sahipleri açısından istenmeyen olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
İhtiyatî tedbir kararı verilebilmesi için gerekli diğer şart, ihtiyatî tedbir sebeplerinin bulunmasıdır. Kanun ihtiyatî tedbir sebeplerini, “mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir
sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi” şeklinde ifade
etmiştir. Buna göre genel ihtiyatî tedbir sebepleri;
• hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması,
• hakkın elde edilmesinin imkânsız hale gelmesi,
• gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğma ihtimalinin
bulunması şeklinde özetlenebilir.
Mahkemeden ihtiyatî tedbir talep eden taraf, bu sebeplerden en az birinin somut olayda mevcut olduğunu, talebinde beyan etmelidir. İhtiyatî tedbir kararı verilebilmesi için, zararın doğması veya hakkın elde edilmesinin zorlaşmış olması
şart değildir. Bu sebeplerden birinin gerçekleşme olasılığının bulunması ve talepte
bulunanın bu durumu mahkemede yaklaşık olarak ispat etmesi dahi tedbir kararı
verilmesi için yeterlidir.

1

Yargıtay kararlarına konu olan bir olayda, yerel seçimlerde belediye başkan adayı olan bir kişi, propaganda gezileri sırasında, başka bir siyasi partiye mensup ve
o partinin adayı olan bir kişinin (olayda kişilik haklarına saldırının önlenmesi ve
manevi tazminat davası açan kimse) işyerine gelerek ikisini birlikte görüntüleyen
bir resim çektirmiş ve daha sonra onun izni olmadan bu resmi seçim broşüründe
kendi siyasi reklamını yapmak amacıyla kullanmıştır. Tarafların farklı siyasi partilere mensup oldukları ve resmin bir başka siyasi partiden aday olan kişinin seçim
propagandasında kullanıldığı göz önünde bulundurulursa; sizce, kişilik haklarının
saldırıya uğradığını iddia eden taraf, açmış olduğu saldırının önlenmesi ve manevi tazminat davasında ihtiyatî tedbir kararıyla sözkonusu seçim broşürlerinin ve
afişlerinin toplatılmasını talep edebilir mi? Yanıtınız evet ise, burada alınacak olan
tedbir, amacı bakımından hangi tür ihtiyatî tedbirler arasında değerlendirilebilir?
İhtiyatî tedbir kararı verilebilmesi için, tedbir talep eden taraf, kural olarak, ileride haksız çıkması halinde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin ihtiyatî tedbir nedeniyle
uğrayacakları muhtemel zararları karşılamak üzere teminat göstermek zorundadır
(HMK m. 392, I, c. 1). Tedbir talep eden taraf devlet olsa dahi, teminat gösterme
zorunluluğundan genel bir muafiyet sözkonusu değildir. Ancak, ihtiyatî tedbir
talebi resmî bir belgeye, başka bir kesin delile dayanıyor veya durum ve koşullar
gerektiriyorsa, tedbir talep eden tarafın (devlet dahil) haksız çıkma olasılığı zayıf
olduğundan,. mahkeme gerekçesini belirtmek suretiyle teminat alınmamasına da
karar verebilir (HMK m. 392, I, c. 2). Bu ihtimallerden birinin söz konusu olması
halinde, teminat alıp almamak mahkemenin takdirindedir. Zira, Kanunda teminat
alınmaması değil alınmayabileceği ifade edilmiştir. Eğer tedbir talep eden taraf adli
yardımdan yararlanıyorsa, bu kişiden teminat istenmez (HMK m. 392, I, c. 3).
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İhtiyatî Tedbir Yargılaması ve Karar
İhtiyatî Tedbir Talebi ve Yargılaması
İhtiyatî tedbir henüz dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra talep edilebilir. İhtiyatî tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise, ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep
edilebilir (HMK m. 390, I). Görevli ve yetkili mahkemeye ilişkin bu düzenleme,
ihtiyatî tedbire, uyuşmazlığın esası hakkında inceleme ve karar vermeye yetkili
mahkeme tarafından karar verilmesini öngördüğünden, asıl hukukî korunma talebi (dava) ile geçici hukukî koruma tedbiri arasında paralellik ve uyum sağlamıştır.
Ayrıca şartları oluşmuşsa, istinaf incelemesini yürüten bölge adliye mahkemesinden de ihtiyatî tedbir talep edilebilir. Zira, bölge adliye mahkemesinde uygulanacak usûl hükümleri için ilk derece yargılama usulüne atıfta bulunulduğundan
(HMK m. 360) ve gerektiğinde bölge adliye mahkemesi vakıa derecesi olarak tahkikatı tamamlayabileceğinden tedbir kararı verebilir.
Tedbir talep eden taraf, dayandığı ihtiyatî tedbir sebeplerini ve türünü dilekçesinde açıkça belirtmek ve bu sebeplerin varlığını ortaya koyan delilleri göstermek
zorundadır (HMK m. 390, III). Talepte bulunan, ayrıca, korunması gereken hakkın
veya malın türünü ve nerede bulunduğunu da belirterek talebini somutlaştırmalıdır.
Mahkeme, ihtiyatî tedbir talebi hakkında, karşı tarafı dinledikten sonra karar
verebileceği gibi, talepte bulunanın haklarının derhal korunmasında zorunluluk
bulunan durumlarda, karşı tarafı dinlemeden de tedbir kararı verebilir (HMK
m. 390, II). Mahkemenin karşı tarafı dinlemeden tedbire karar vermesi, yargısal temel haklardan biri olan hukukî dinlenilme hakkını doğrudan ilgilendirir.
Belirtmeliyiz ki, karşı taraf dinlenmeden ihtiyatî tedbir kararı verilmesi, hukukî
dinlenilme hakkından tamamen vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. Zira, yokluğunda aleyhine tedbir kararı verilen taraf, daha sonra ihtiyatî tedbir kararına
itiraz etmek suretiyle hukukî dinlenilme ve savunma hakkını kullanabilir. Ancak,
bu imkanın bulunması her halükârda karşı taraf dinlenmeden tedbir kararı verilebileceği şeklinde yorumlanmamalı; hâkim takdir hakkını kullanırken, somut
olayın özelliklerini ve taraflar arasındaki menfaat dengesini dikkate almalıdır.
İhtiyatî tedbir yargılamasında özellikle arz eden bir başka husus ise, ihtiyatî
tedbir sebeplerinin ispatıdır. Kanuna göre, ihtiyatî tedbir talep eden tarafın, davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmesi, tedbir
kararı verilebilmesi için yeterlidir. Kural olarak, bir talebin esası hakkında mahkemece karar verilebilmesi için, o talebi haklı kılan vakıaların tam olarak ispat
edilmesi ve hâkimde tam kanaat oluşturulması gerekir. Ancak, ihtiyatî tedbir gibi,
tam (kesin) ispatın aranması halinde talepte bulunanın telafisi güç zararlarının
oluşacağı durumlarda, ispat ölçüsü düşürülmüş ve hâkimin tarafın haklılığını ve
ihtiyatî tedbir sebeplerinin varlığını kuvvetle muhtemel (hakikate yakın) görmesi
ispatın gerçekleşmiş sayılması için yeterli görülmüştür. Bu durumda talepte bulunanın haklı olma ihtimali daha ağır basmakla birlikte, haksız olma ihtimali de
her zaman mevcuttur. Bu nedenle ihtiyatî tedbir talebinde bulunan tarafın, karşı
tarafın uğrayabileceği zararları karşılamak üzere teminat yatırması şartı aranmıştır (HMK m. 392, I).
İhtiyatî Tedbir Kararı
Mahkeme ihtiyatî tedbir talebi hakkında ya tedbir talebinin reddine veya şartları
oluşmuşsa kabulüne karar verebilir. İhtiyatî tedbirin şartları mevcut değilse (ör-

Bölge Adliye Mahkemesi:
Adli yargı kolunda ilk derece
mahkemeleri tarafından
verilen, kesinleşmemiş
karar ve hükümlerin iptal
edilmesi veya değiştirilmesi
amacıyla yapılan istinaf
başvurularını inceleyen bir
üst mahkemedir. İkinci derece
mahkemesi olup, ilk derece
mahkemesinin kararlarını
hem hukuka uygunluk hem de
vakıa tespitlerinin doğru olup
olmadığı açısından denetler.
Gerektiğinde tahkikatı
tamamlayarak davanın esası
hakkında bizzat karar verir.
Tam İspat-Yaklaşık İspat:
Bir vakıanın ispat edilmiş
sayılması için, kesinlik
sınırındaki bir ihtimal derecesi
(geçmişte meydana gelen
vakıaların ispatında mutlak
bir kesinlikten söz edilemez,
yanılma olasılığı her zaman
vardır) kabul edilmişse tam
ispat, ağır basan ihtimal
derecesi kabul edilmiş ise
yaklaşık ispattan söz edilir.
İspat Ölçüsü: Tarafların
iddia ve savunmalarının
dayanağı olan vakıaların,
hâkim tarafından ne zaman
ispatlanmış sayılacağını,
başka bir deyişle çekişmeli bir
vakıanın ispatlanmış sayılması
için hâkimde oluşması gereken
kanaatin derecesini ifade eder.
İspat ölçüsü bazen tam ispat,
bazen ise yaklaşık ispat olarak
belirlenir.
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neğin ihtiyatî tedbir sebepleri gerçekleşmemiş, talepte bulunan teminat göstermemişse veya ihtiyatî tedbir sebepleri yeterince ispat edilememişse), mahkeme
tedbir talebinin reddine karar verir. İhtiyatî tedbir sebepleri mevcut ve diğer usuli
şartlar da yerine getirilmişse, mahkeme talebi kabul ederek somut olayın özelliklerine uygun bir ihtiyatî tedbire karar verir. Bu karar, niteliği bakımından nihai
bir karar sayılabilirse de, geçici nitelikte olduğundan, davada verilen nihai kararlardan (hüküm veya usule ilişkin nihai karar) farklı olarak, kesin hüküm teşkil
etmez. Mahkeme gerektiğinde şartları oluşmuşsa tedbir kararını kaldırabilir veya
değiştirebilir (HMK m. 395).
İhtiyatî tedbir kararının içeriği, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 391. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre, kararda “ihtiyatî tedbir talep
edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim
yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tedbirin, açık ve somut
olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı; tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin
üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği; talepte bulunanın, ne tutarda ve ne
türde bir teminat göstereceği” yazılmalıdır.
Mahkemenin ne tür tedbirlere karar verebileceği ise 391. maddenin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Belirtmeliyiz ki bu tedbirler sınırlı sayıda olmayıp örnek
niteliğinde olduğundan, mahkeme somut olayın özelliklerine göre uygun bir
ihtiyatî tedbire karar verebilir. Maddeye göre, mahkeme tedbir talebine konu olan
mal veya hakkın muhafaza altına alınması, bir yediemine tevdii ya da bir şeyin
yapılması veya yapılmaması gibi uygulamada en sık karşılaşılan tedbir türleri yanında, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire de
karar verebilir (HMK m. 391, I). Özellikle zarar tehlikesini ortadan kaldıracak her
tür tedbire karar verilebilmesi, hâkime geniş bir takdir yetkisi vermektedir. Bu
bağlamda, mahkemenin vereceği tedbir kararı, somut olaya ve taraflar arasındaki
menfaat dengesine uygun olmalıdır.
Dava konusu şeyin muhafaza altına alınması veya yedi emine tevdii, daha ziyade taşınır malların dava sırasında bir başka kişiye devredilmesinin, zarar görmesinin veya yok edilmesinin önlenmesinde etkilidir. Bir şeyin yapılması veya
yapılmaması şeklindeki tedbirler ise birçok dava türünde uygulanabilir. Örneğin,
boşanma davasında eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine veya
çocukların bakım ve korunmasına yönelik olarak, eşlerden birine veya çocuklara
nafaka ödenmesi, aile konutunda eşlerden birinin oturmasına karar verilmesi gibi
tedbirler bu türdendir. Bunların dışında, zarar tehlikesini kaldıracak her tür tedbiri
almak da hâkimin takdirindedir. Örneğin, Türk Medenî Kanununun 637. maddesinin 3. fıkrası gereğince, yasal veya atanmış mirasçı tarafından, terekeyi veya bazı
tereke mallarını elinde bulunduran kişilere açılan miras sebebiyle istihkak davasında, hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence
göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alabilir.

İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması ve İhtiyatî Tedbiri
Tamamlayıcı İşlemler

İhtiyatî tedbir kararının ayakta kalabilmesi için, tedbir kararının belirli bir süre
içinde uygulanmasının talep edilmesi ve dava açılmadan önce ihtiyatî tedbir talep
edilmişse, tedbir kararının uygulanmasının talep edildiği tarihten itibaren belirli
bir süre içinde, tedbire konu olan hak veya şey hakkındaki asıl davanın açılması
gerekir. Aksi taktirde, tedbir kararı herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Bu çerçevede, lehine ihtiyatî tedbir verilen tarafın ve
diğer ilgililerin hak ve yükümlülükleri aşağıda özetlenecektir.
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İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması
Mahkemeden ihtiyatî tedbir kararı alan taraf, bu kararın uygulanması için, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talepte bulunmak zorundadır (HMK
m. 393, I). Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı
kendiliğinden kalkar. Zira, tedbir kararının en kısa süre içinde yerine getirilmesi için talepte bulunulması, geçici hukukî korumanın doğasında yer aldığından,
ihtiyatî tedbir kararının uzun süre uygulanmadan ayakta kalması, bu tedbirin
kötü niyetle kullanılma olasılığını gündeme getirmektedir. İhtiyatî tedbirin
ayakta kalması için bir haftalık süre içinde talepte bulunulması yeterli olup, kararın uygulanması şart değildir. Tedbir kararını alan taraf, talep etmiş olmasına
rağmen, ilgili merci, bu hakkında icrasını geciktirmekteyse bundan taraf sorumlu tutulmamalıdır.
Tedbir kararının uygulanması talebi, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesine
yöneltilmelidir. İstisnai olarak, mahkeme, yazı işleri müdürünü de tedbir kararın
uygulanması için görevlendirebilir (HMK m. 393, II).
İhtiyatî tedbiri uygulayan memur, bir tutanak düzenleyerek, bu tutanağın bir
örneğini tedbir sırasında hazır bulunana tarafa veya üçüncü kişiye verir ya da
hazır bulunmayan tarafa ve duruma göre üçüncü kişiye tebliğ eder (HMK m. IV).
İhtiyatî tedbir kararının uygulanması için, gerekirse zor kullanılabilir. Zor kullanmak hususunda, bütün kolluk kuvvetleri ve köylerde muhtarlar, icra memurunun veya görevlendirilmişse yazı işleri müdürünün yazılı başvurusu üzerine, kendisine yardım etmek ve emirlerine uymakla yükümlüdürler (HMK m. 393, III) .
İhtiyatî Tedbiri Tamamlayıcı İşlemler
İhtiyatî tedbir niteliği itibariyle bir geçici hukukî koruma olduğundan, tedbire
konu mal veya hakla ilgili asıl davanın hemen açılmasında ve uyuşmazlığın mahkemenin kararıyla sonlandırılmasında fayda vardır. Mahkemeden ihtiyatî tedbir
kararı alındıktan sonra, hukukî durumun uzun süre askıda kalması ve tedbir kararının bu belirsizlik ortamında diğer taraf üzerinde baskı aracı olarak kullanılması ne ihtiyatî tedbirin amacı ne de usûl hukukunun amacıyla bağdaşır.
Bu durumu dikkate alan kanun koyucu, dava açılmasından önce ihtiyatî tedbir kararı verilmişse, tedbir talep edenin, bu kararın uygulanmasını talep ettiği
tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmasını; dava açtığına
ilişkin evrakı, kararı uygulayan memura ibraz etmesini ve karşılığında bir belge
almasını bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir. Mahkemeden tedbir kararı alan
taraf, bu zorunluluğun gereğini yerine getirmediği taktirde, tedbir kendiliğinden
kalkar (HMK m. 397, I). Söz konusu düzenleme, ihtiyatî tedbir ile asıl hukukî koruma (dava) arasında sıkı bir bağ olduğunu ve ihtiyatî tedbirin asıl yargılamanın
tamamlayıcısı olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak, dava açmadan önce tedbir kararı alan taraf, bu tedbirin dava
hakkında kesin hüküm verilinceye kadar ayakta kalmasını istiyorsa, iki haftalık kesin süre içinde esas hakkındaki davasını açmak zorundadır. Buna karşılık,
ihtiyatî tedbir kararı dava görülmekteyken alınmışsa, lehine tedbir kararı verilen
tarafın sadece tedbirin uygulanmasını talep etmesi yeterli olduğundan, ayrıca bir
işlem yapmasına gerek yoktur.
İhtiyatî tedbiri tamamlayıcı işlemler yapılmışsa (süresi içinde dava açılmışsa),
ihtiyatî tedbir kararının etkisi, aksi kararda belirtilmemişse, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder (HMK m. 397, II). Tedbirin etkisinin devam etmesi için
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mahkemenin ayrıca karar vermesine gerek yoktur. Ancak, esas dava hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar tedbirin etkisinin devam edeceği kuralı mutlak değildir.
Örneğin, asıl dava hakkındaki hüküm, ihtiyatî tedbir talebi kabul edilen tarafın aleyhine ise (lehine tedbir kararı verilen taraf haksız bulunmuşsa), mahkeme, durum ve
koşulları değerlendirdikten sonra, hükümle birlikte tedbir kararının kaldırılmasına
da karar verebilir. Tedbir kararı kaldırılmamışsa, kural olarak asıl dava hakkındaki
hüküm kesinleşinceye kadar tedbirin etkisi devam eder. Ancak, ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinafa başvurulmuşsa, bölge adliye mahkemesi de ihtiyatî
tedbir kararının kaldırılmasına karar verebilir.

İhtiyatî Tedbir Talebi Hakkındaki Mahkeme Kararına Karşı
Konulması

Yukarıda zikredildiği üzere, mahkeme ya tedbir talebini reddeder ya da kabul eder.
İhtiyatî tedbir talebinin reddi kararına karşı kanun yoluna başvurulabilir. Buna
göre, talebi reddedilen taraf, istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin istinaf incelemesi sonucunda vereceği karar kesindir (HMK m. 391, III).
İhtiyatî tedbir talebi kabul edilirse, bu kez, ihtiyatî tedbirin iptal edilmesi, kaldırılması veya değiştirilmesini isteyen taraf veya ilgili, ihtiyatî tedbir kararına karşı farklı yollara başvurabilir. Bu imkânlar,
• ihtiyatî tedbir kararına itiraz,
• teminat karşılığı ihtiyatî tedbirin değiştirilmesi ve kaldırılması talebi,
• ve durum ve şartların değişmesi nedeniyle ihtiyatî tedbirin kaldırılması talebi şeklinde sıralanabilir.

İhtiyatî Tedbir Kararına İtiraz
Karşı taraf dinlenmeden verilen ihtiyatî tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Zira,
karşı tarafın dinlenmesinde sakınca bulunan hallerde mahkeme o taraf hukukî
dinlenilme hakkı tanımadan karar vermiş olacağından, hukukî dinlenilme hakkı
itiraz hakkının tanınması suretiyle kullandırılır (HMK m. 394, I).
İtiraz yoluna, aleyhine tedbir kararı verilen taraf başvurabilir. Ancak, ihtiyatî
tedbir kararının uygulanması nedeniyle menfaati açıkça ihlal edilen üçüncü kişiler de tedbir kararına itiraz edebilirler (HMK m. 394, III). Uygulamada da sıkça
görüldüğü üzere, ihtiyatî tedbir kararının uygulanmasından, taraflar kadar üçüncü kişiler de etkilenmekte ve zarar görmektedir.
İtiraz süresi bir hafta olup, süre ihtiyatî tedbirin uygulanması sırasında karşı
taraf (veya üçüncü kişi) hazır bulunmuşsa tedbirin uygulanmasından itibaren,
hazır bulunmamışsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden (HMK
m. 394, II) itibaren işlemeye başlar. Üçüncü kişi itiraz yoluna başvuracaksa, süre
üçüncü kişinin tedbiri öğrenmesinden itibaren işlemeye başlar (HMK m. 394, III).
Asıl hukukî ilişkinin tarafı, itiraz dilekçesinde ihtiyatî tedbirin şartlarına,
mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin itiraz sebeplerini ileri sürebilir (HMK
m. 394, II). Buna karşılık menfaati ihlal edilen üçüncü kişi itiraz ederse, sadece
ihtiyatî tedbirin şartlarına ve teminata itiraz edebilir, buna karşılık mahkemenin
yetkisine karşı koyamaz (HMK m. 394, III). Taraf (veya menfaati ihlal edilen
üçüncü kişi) itiraz kapsamında ihtiyatî tedbirin konusu olan hakka ve ihtiyatî tedbir sebeplerine itiraz edebilir.
İtiraz tedbir kararını veren mahkemeye yapılmalıdır (HMK m. 394, II). Buna
göre ilk derece mahkemesinde tedbir kararı verilmişse, itiraz kararı veren ilk derece mahkemesine yapılmalı; istinaf derecesinde ihtiyatî tedbir kararı verilmişse,
istinaf incelemesini yürüten bölge adliye mahkemesi dairesine itiraz edilmelidir.

9. Ünite - Geçici Hukukî Korumalar

İtiraz dilekçeyle yapılmalıdır. İtirazda bulunan taraf, itiraz sebeplerini göstermeli ve itirazının dayandığı tüm delilleri dilekçesinde eklemelidir (HMK m. 394,
IV). Aksine karar verilmedikçe itiraz kural olarak tedbir kararının icrasını durdurmaz (HMK m. 394, I, c. 2).
Mahkeme kural itirazı duruşma yaparak inceler. Ancak, taraflar davet edilmelerine rağmen duruşmaya gelmemişlerse, mahkeme dosya üzerinden inceleme
yaparak da kararını verebilir. Zira, geçici hukukî koruma talepleri hakkında, gecikmeksizin karar verilmesi zarureti vardır.
İtiraz incelemesi sonunda mahkeme ya itirazı reddeder ya da itirazı kabul ederek tedbir kararını değiştirebilir veya kaldırabilir (HMK m. 394, IV). İtiraz hakkında verilen karara karşı da kanun yoluna başvurulabilir. İhtiyatî tedbir kararı ilk
derece mahkemesi tarafından verildiğinde, bölge adliye mahkemesinde istinaf yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması tedbir kararının icrasını durdurmaz. Bölge adliye mahkemesinin tedbir kararı hakkında istinaf incelemesi sonunda
vereceği karar kesindir (HMK m. 394, V). Bölge adliye mahkemesi ihtiyatî tedbir
kararı vermişse, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulamaz (HMK m. 362, I, f).

Teminat Karşılığı İhtiyatî Tedbirin Değiştirilmesi ve Kaldırılması
Talebi
İhtiyatî tedbir kararını kaldırmanın veya değiştirmenin bir diğer yolu ise, teminat
göstererek tedbirin değiştirilmesini veya kaldırılmasını talep etmektir. Aleyhine
ihtiyatî tedbir kararı verilen taraf veya hakkında tedbir kararı uygulanan herhangi
bir kişi, mahkemece uygun görülecek bir teminat gösterirse, mahkeme talep üzerine tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir (HMK m. 395, I).
Gösterilecek teminatın türü ve miktarı mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, teminatın miktarını, tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasına göre; türünü ise 87. maddeye göre tayin edecektir (HMK m. 395, II).
Teminat karşılığından ihtiyatî tedbirin değiştirilmesi ve kaldırılması talebi hakkında inceleme usûlü, itirazda uygulanan yargılama usulüne atıfla düzenlenmiştir.
Buna göre, mahkeme incelemesini duruşmalı yapar; ancak, davet edilmelerine rağmen taraflar duruşmaya gelmemişlerse, dosya üzerinden inceleme yaparak da kararını verebilir (HMK m. 395, III ve m. 394, III, IV). Mahkemenin kararına karşı herhangi bir hukukî çareye veya kanun yoluna başvurulma imkânı bulunmamaktadır.
Durum ve Şartların Değişmesi Nedeniyle İhtiyatî Tedbirin
Kaldırılması Talebi
Bazı durumlarda ise, tedbir kararının verildiği andaki durum ve koşulların daha
sonra değişmesi veya ortadan kalkması nedeniyle, talep üzerine, teminat aranmaksızın ihtiyatî tedbir değiştirilebilir veya kaldırılabilir (HMK m. 396, I). Zira
tedbirin verildiği tarihten sonra, tedbiri gerekli kılan durum ve koşullar değişmişse, bu değişikliğe paralel biçimde tedbirin de değiştirilmesi gerekebilir.
Tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması gerekip gerekmediğini, ihtiyatî tedbir kararını veren mahkeme takdir edecektir. Durum ve koşullardaki değişme,
somut olay bakımından aynı tedbirin devam etmesi gereğini ortadan kaldırmışsa,
mahkeme taraflar arasındaki menfaat dengesini ve ihtiyatî tedbirin geçici hukukî
koruma olduğunu göz önünde bulundurarak tedbiri değiştirmekten veya kaldırmaktan kaçınmamalıdır.
Durum ve koşulların değişmesi nedeniyle ihtiyatî tedbirin kaldırılması veya değiştirilmesi kararına karşı kanun yoluna başvurulamaz. Zira bu durum, hukukî bir
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sorun olmaktan ziyade, daha çok maddî koşullarla ilgili ve hâkimin takdirine bağlı
bir husus olduğundan ve aynı yargılama içinde birçok kez durum ve koşullarda
değişiklik olması ihtimali bulunduğundan, kanun yoluna başvuru imkânı tanınmamıştır.

2

Taraflar arasındaki satım sözleşmesi nedeniyle mülkiyeti çekişmeli olan ağaç tomruklar hakkında açılan davada, davacının talebiyle dava konusu tomrukların muhafaza altına alınmasına ve yediemine tevdiine karar verilmiştir. İcra dairesi tarafından tedbir kararına uygun olarak tomruklara el konulmuş, muhafaza altına alınan
tomruklar belediye garajına yediemin olarak bırakılmıştır. Ancak, tomruklar uzun
süre açık havada uygun olmayan şartlarda saklandığı için renklerinde koyulaşma,
gövdelerde çatlaklar oluşarak tomruk vasfını kaybetmeye başlamıştır. Sizce bu durumda davacı veya davalı taraf hangi yola başvurabilir? Değerlendiriniz.

Haksız İhtiyatî Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası

Lehine tedbir kararı verilen taraf, ihtiyatî tedbir kararının verildiği anda haksız
olduğu anlaşılır veya tedbir kararı daha sona kendiliğinden kalkar yahut itiraz
üzerine kaldırılırsa, haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle uğranılan zararları karşılamak
zorundadır (HMK m. 399, I). Buna göre, aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen
taraf veya ihtiyatî tedbirden menfaati etkilenen üçüncü kişi, haksız ihtiyatî tedbir
nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesini talep edebilir. Bu davanın davacı
tarafında aleyhine tedbir kararı verilen taraf veya menfaati etkilenen üçüncü kişi;
davalı konumunda ise, haksız ihtiyatî tedbir talep eden kişi yer alır.
Lehine tedbir kararı verilen tarafın tazminata mahkum edilebilmesi için gerekli şartlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• İhtiyatî tedbir haksız olmalıdır. İhtiyatî tedbirin haksız sayılması için;
• İhtiyatî tedbir talebinde bulunduğu an itibariyle, talepte bulunanın haksız
olduğunun anlaşılması,
• İhtiyatî tedbirin gerekleri süresi içinde yerine getirilmediğinden, tedbirin
kendiliğinden kalkması (HMK m. 393, I ve m. 397, I),
• Ya da tedbirin itiraz üzerine kaldırılmış olması (HMK m. 394) gerekir.
• Haksız ihtiyatî tedbir nedeniyle bir zarar doğurmuş olmalıdır.
• Haksız ihtiyatî tedbir ile ortaya çıkan zarar arasında uygun illiyet (nedensellik) bağı bulunmalıdır.
• Kural olarak tedbir kararı icra edilmiş olmalıdır. Ancak, ihtiyatî tedbir
nedeniyle tazminat talep edilebilmesi için, tedbirin uygulanması şart değildir. Zira, tedbir uygulanmasa dahi, aleyhine tedbir kararı verilen taraf
veya üçüncü kişi tedbirin uygulanmaması için teminat yatırmışsa (HMK
m. 395), yatırdığı bu teminat nedeniyle zarar görmüş olabilir.
Tazminat davası, esas hakkındaki davanın karara bağlandığı mahkemede açılmalıdır (HMK m. 399, II). Zira, asıl dava hakkında karar veren mahkeme, uyuşmazlık konusu hakkı ve uyuşmazlığın altında yatan maddî vakıaları daha iyi bilebilecek durumda olduğundan, tazminat davasına da bu mahkemede bakılması
faydalı görülmüştür. Tazminat davası açma hakkı, bir yıllık zamanaşımı süresi ile
sınırlandırılmıştır. Bir yıllık süre, hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyatî tedbir
kararının kalkmasından itibaren işlemeye başlar (HMK m. 399, III).
Tazminat davasına bakan mahkeme davayı haklı bulursa, davalıyı tazminat
ödemeye mahkum eder. Davacı taraf bu tazminatı, öncelikle, ihtiyatî tedbir talep
edilirken davalı tarafından yatırılmış olan teminattan tahsil eder.
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DELİL TESPİTİ
Delil Tespiti Kavramı

Delil tespiti de ihtiyatî tedbir ve diğer geçici hukukî korumalar gibi, bir davada
talep edilen hukukî korunma sonucunu engelleyebilecek tehlikeleri ve diğer durumları bertaraf etmeye yönelik bir geçici koruma tedbiridir.
Delil tespiti, uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan delillerin bazı durumlarda
zamanından önce toplanarak güvence altına alınmasını sağlamaya hizmet etmektedir. Bu yönüyle, ihtiyatî tedbirden farklı olarak dava ile talep edilen hak veya
malın değil, bu davanın aydınlanması için gerekli olan delillerin korunması için
öngörülmüş bir tedbirdir.
Delil tespiti yukarıda da zikredildiği üzere bir geçici hukukî koruma olup,
tespit davası ile karıştırılmamalıdır. Tespit davası, uyuşmazlık konusu olan bir
hakkın veya hukukî ilişkinin var olup olmadığının tespiti ya da bir belgenin sahte olup olmadığının tespiti amacıyla açılan davadır (HMK m. 106, I). Oysa delil
tespiti, hukukî ilişkilerin tespitine değil, uyuşmazlık konusu vakıalara ilişkin delillerin tespitine yarayan bir geçici koruma tedbiridir. Vakıalar tek başına tespit
davasının konusu olamazken (HMK m. 106, III), delil tespit yoluyla vakıaların ve
delillerinin tespit ettirilmesi mümkündür.
Delil tespiti noterlerden tarafından icra edilen tespit işlemlerinden de farklıdır.
Noterlerce yapılan tespit işlemleri (NK m. 61), her ne kadar Kanunda Noterlik
Kanunu uyarınca yapılan vakıa tespitine ilişkin hükümlerin saklı olduğu belirtilmişse de (HMK m. 401, II), Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil tespiti
olarak değerlendirilmez ve delil tespitine bağlanan hukukî sonuçları doğurmaz.
Mahkemeler, noterlerce yapılan tespitleri, ancak bir takdiri delil olarak değerlendirebilir. Noter tarafından aynı konuda daha önce tespit işlemi yapılmış olması,
delil tespiti talep edilmesine ve icrasına engel değildir.
Delil tespiti ile tespit davası kurumlarını karşılaştırınız ve farklarını belirleyiniz.

Delil Tespiti Talep Edilebilecek Haller

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, taraflar görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş veya ileride açılacak bir davada ileri sürülecek olan
bir vakıanın tespiti amacıyla, mahkemeden, keşif yapılmasını, bilirkişi incelemesi
yaptırılmasını veya tanık ifadelerinin alınmasını talep edebilirler (HMK m. 400,
I). Buna göre, henüz inceleme sırası gelmemiş olan delillerin tespiti talep edilebilir. Tahkikat içinde delilin inceleme sırası gelmişse, artık delilin tespitinden değil,
delil incelemesinden söz edilir.
Ayrıca delil tespiti yoluyla her tür delilin tespit edilmesi mümkündür. Örneğin, ağır hasta olan birinin dava açılmadan önce delil tespiti yoluyla tanıklığına
başvurabilir veya bir trafik kazası geçiren aracın hasarının tespit edilmesi için
mahkeme den keşif yapılması ve bilirkişi incelemesi yaptırılması talep edilebilir.
Delil tespiti için talepte bulunanın hukukî yararı bulunmalıdır. Delilin hemen
tespit edilememesi halinde kaybolması ya da ileri sürülmesinin önemli ölçüde
zorlaşması ihtimali varsa, talepte bulunanın hukukî yararının var olduğu kabul
edilir (HMK m. 400, II).

Noterlik Kanunu m. 61:
“Noterler bir şeyin veya bir
yerin hal ve şeklini, kıymetini,
ilgili şahısların kimlik ve
ifadelerini tespit ederler ve
davet edildiklerinde piyango
ve özel kuruluşların kura,
seçim ve toplantılarında
hazır bulunarak durumu
belgelendirirler.”
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Delil Tespiti Talebi ve Karar
Görevli ve Yetkili Mahkeme
Delil tespitinde görevli ve yetkili mahkeme asıl davanın açılmış olup olmadığına göre belirlenmelidir. Henüz dava açılmamış ise, delil tespiti esas hakkındaki
davaya bakmakla görevli ve yetkili olan mahkemeden veya keşif veya bilirkişi incelemesine konu olacak şeyin bulunduğu yahut tanık olarak dinlenecek kişinin
oturduğu yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilir (HMK m. 401, I). Buna
göre, dava açılmadan önceki delil tespitleri, asıl davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkeme veya sulh hukuk mahkemesi tarafından yapılabilir. Asıl dava daha
sonra görevli ve yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılmış olsa dahi, bu davada,
daha önce delil tespiti yapan sulh hukuk mahkemesinin görevsiz ve yetkisiz olduğu ileri sürülemez (HMK m. 401, III). Buna karşılık, dava açıldıktan sonraki
delil tespiti talepleri hakkında, sadece asıl davanın görüldüğü mahkeme görevli
ve yetkilidir (HMK m. 401, IV).
Delil Tespiti Talebi
Delil tespiti, dilekçeyle talep edilmelidir. Talepte bulunan, dilekçesinde,
• tespiti istenen vakıaları,
• tanıklara veya bilirkişilere sorulmasını istediği soruları,
• delillerin kaybolacağı veya gösterilmesinde zorlukla karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran sebepleri,
• aleyhine delil tespiti talep edilen kişinin ad, soyad ve adres bilgilerini belirtmelidir. Bununla beraber, aleyhine tespit yapılacak kişinin kimliği ve adresi
tespit edilemiyorsa, delil tespiti talebi yine de geçerlidir (HMK m. 402, I).
Delil tespiti talep eden, ayrıca, tespit için gerekli gider avansını mahkeme veznesine ödemelidir. Aksi taktirde delil tespiti için gerekli işlemler yapılamaz (HMK
m. 402, II).
Tespit Kararı ve İcrası
Mahkeme delil tespiti talebini haklı bulursa, tespit kararını, delil tespitinin nasıl
ve ne zaman yapılacağını, tespitin icrası sırasında karşı tarafın da hazır bulunabileceğini, varsa itirazlarını bir hafta içinde bildirmesi gerektiğini, delil tespiti dilekçesiyle birlikte aleyhine delil tespiti talep edilen taraf tebliğ eder (HMK m. 402,
III). Buna göre, delil tespitinde kural, tespit talebi ve delil tespitine ilişkin diğer
bilgiler hakkında karşı tarafın bilgilendirilmesidir.
Buna karşılık, talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunlu ise,
karşı taraf bilgilendirilmeden de (tebligat yapılmadan) delil tespiti gerçekleştirilebilir. Bu durumda karşı taraf, ancak delil tespitinin icrasından sonra bilgilendirilebilir, başka bir deyişle hukukî dinlenilme hakkını delil tespitinden sonra
kullanabilir. Mahkeme tespitin icrasından sonra, delil tespiti dilekçesini, tespit
kararını, tespit tutanağını ve varsa bilirkişi raporunun bir örneğini kendiliğinden
karşı tarafa tebliğ eder. Karşı taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespitine
itiraz edebilir (HMK m. 403). İtirazı delil tespitini icra eden mahkeme tarafından
incelenir. Mahkeme itirazı inceledikten sonra, gerekli ise itirazları da dikkate alarak yeniden delil tespiti yapabilir.
Delil tespitinin icrasında, Hukuk Muhakemeleri Kanununun, tespiti istenen delillerin toplanmasına ilişkin hükümleri uygulanır (HMK m. 404). Delil tespitini icra
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eden mahkeme, tespitin konusunu, nerede ve nasıl icra edildiğini gösteren ayrıntılı
bir tutanak düzenler. Bu tutanak ve delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki sayılır. Buna göre, asıl davanın tarafları, iddia ve savunmalarını ispat etmek için bu
tutanak ve raporlardan yararlanabilir.
Akyol Aslan, L. (2011). Medenî Usûl Hukukunda Delil Tespiti, Ankara.
Eskişehir’de imara uygun arsası bulunan (A), bu arsa üzerine apartman inşa edilmesi ve kendisine beş daire verilmesi konusunda müteahhit (B) ile anlaşmış, müteahhit kısa süre içinde inşaatı tamamlayarak daireleri sahiplerine devretmiştir. Aradan
altı ay gibi kısa bir süre geçtikten sonra, arsa sahibi (A)’ya ait dairelerin tavanlarında
tesisat sistemindeki su kaçaklarından dolayı kabarmalar, şişmeler ve çatlaklar oluşmuş, hatta bazı dairelerde akan sular nedeniyle yer döşemeleri ve mobilyalar zarar
görmüştür. (A) birkaç kez müteahhit (B)’nin bu sorunları çözmesini istemiş; ancak
olumlu bir yanıt alamayınca zararlarının tazmini için dava açmaya karar vermiştir.
Sözkonusu dairelerin sağlık açısından tehlike oluşturmaması ve eşyaların daha fazla zarar görmemesi için tadilat yaptırmak isteyen (A), davanın sonuçlanmasını da
beklemek istemiyorsa hangi yola başvurabilir?

DİĞER GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, “geçici hukukî korumalar” başlığı altında “ihtiyatî
tedbir” ve “delil tespiti”ni ayrıntılı olarak düzenlemekle birlikte, bu tedbirler dışında kalan diğer geçici hukukî korumalar bakımından ise, özel kanunlarındaki
hükümlerin geçerli olacağını belirtmiş ve örnek mahiyetinde bazı geçici hukukî
koruma türlerini saymıştır. Buna göre, mahkeme gerektiğinde, uyuşmazlık konusu mal ve haklarla ilgili defter tutulması veya mühürleme işlemi gibi diğer tedbirlere de karar verebilir.
İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz, muhafaza tedbiri ve geçici düzenleme niteliğindeki geçici hukukî korumalar hakkında özel düzenlemeler varsa, bunların yer aldıkları özel kanun hükümleri geçerli olacaktır. Örneğin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununun 77. maddesinin 1. fıkrasına göre, bu kanun kapsamında korunan eserlerle ilgili hak ve menfaatlerin ihlal edilmesi veya tahliye maruz kalması halinde, “esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi
için veya diğer her hangi bir sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse hukuk mahkemesi, bu Kanunla tanınmış olan hakları ihlal veya tehdide maruz kalanların ya da meslek birliklerinin talebi üzerine,
davanın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya açılmasını emredebileceği gibi, bir
eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve buna benzer
sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyatî tedbir yolu ile muhafaza altına alınmasına karar
verebilir”. Fikir ve sanat eserlerinin korunması bağlamında, bir işin yapılmasının
yasaklanması, işin yapıldığı yerin kapatılması ve mühürlenmesi, bir eserin sahte
nüshalarının toplatılması gibi farklı türde tedbirler alınması mümkündür.
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Özet
1

2

Genel olarak geçici hukukî koruma kavramını ve
türlerini açıklamak ve ayırt etmek.
Geçici hukukî korumalar, dava konusu hakkın
veya şeyin zarar görmesi, kaçırılması, bir başkasına devredilmesi, yok olması gibi tehlikelerin
sözkonusu olduğu durumlarda, mahkemece nihai karar verilmeden önce, hukukî korunma talebinin (davanın) konusu olan hak ve şeylerin güvence altına alınması için öngörülen tedbirlerin
genel adıdır. Geçici hukukî koruma etkin hukukî
korunmanın önemli teminatlarından birisidir.
Geçici hukukî koruma kararlarının ancak mahkemelerce karar verilebilmesi; geçici hukukî
koruma ile sağlanan güvencelerin nihai ve sürekli olmaması; geçici hukukî koruma kararı
verilebilmesi için yaklaşık ispatın yeterli olması;
zorunlu hallerde karşı tarafa hukukî dinlenilme
hakkı tanınmadan tedbir kararı verilebilmesi;
yargılama usûllerinin mümkün olduğunca basit,
hızlı ve kolay yargılama yapılmasını sağlayacak
şekilde düzenlenmiş olması, geçici hukukî koruma tedbirlerinin ortak özellikleridir.
Geçici hukukî koruma genel ve üst bir kavram
olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya İcra
ve İflas Kanununda düzenlenen ihtiyatî tedbir,
ihtiyatî haciz, delil tespiti gibi pek iyi bilinenleri
yanında, diğer kanunlarda düzenlenen tedbirler
de dahil olmak üzere farklı türleri bulunmaktadır.
İhtiyatî tedbir kavramını, türlerini, şartlarını ve
ihtiyatî tedbire karşı konulmasını açıklamak.
İhtiyatî tedbir, mahkeme tarafından asıl hukukî
korunma talebi hakkında kesin hüküm verilinceye kadar devam eden, tarafların durumlarında ya da dava konusu hak veya şeyde meydana
gelebilecek zararları önleme amacına hizmet
eden, geçici nitelikte bir hukukî korumadır. İhtiyati tedbirler amaçları bakımından, teminat,
eda ve düzenleme amaçlı tedbirler olarak üçer
ayrılır. İhtiyatî tedbire ilişkin genel düzenleme
Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer almasına
rağmen, diğer kanunlarda da ilgili hukuk alanına özgü ihtiyatî tedbirler düzenlenmiştir. HMK
gereğince ihtiyatî tedbir kararı verilebilmesi için,
ihtiyatî tedbir talebine konu olan bir hakkın
mevcut olması, bu hakkı veya hakka konu olan
şeyi tedbiren korumayı gerekli kılan sebeplerin
bulunması ve tedbir talep eden tarafın, kural
olarak, karşı tarafın veya üçüncü kişilerin muhtemel zararlarını karşılamak için teminat göstermesi gerekir. Ancak teminat gösterilmesi gerekmeyen istisnai durumlar da söz konusu olabilir.

İhtiyatî tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise, ancak asıl davanın görüldüğü
mahkemeden talep edilebilir. Mahkeme, ihtiyatî
tedbir talebi hakkında, karşı tarafı dinledikten
sonra karar verebileceği gibi, talepte bulunanın
haklarının derhal korunmasında zorunluluk
bulunan durumlarda, karşı tarafı dinlemeden
de karar verebilir. İhtiyatî tedbir olarak alınabilecek önlemler, kanunda örnek olarak sayılmış
olduğundan, mahkeme somut olayın özelliğine
uygun her tür tedbire karar verebilir.
İhtiyatî tedbir kararına karşı koymak için üç
imkandan söz edilebilir: İhtiyatî tedbir kararına
itiraz; teminat karşılığından ihtiyatî tedbirin kaldırılması ve değiştirilmesi talebi; durum ve koşullardaki değişiklik nedeniyle ihtiyatî tedbirin
kaldırılması talebi.
3

Delil tespiti kavramını, şartlarını, uygulamasını
ve delil tespitine karşı konulmasını açıklamak.
Delil tespiti, uyuşmazlığın çözümü için gerekli
olan delillerin bazı durumlarda zamanından önce
toplanarak güvence altına alınmasını sağlayan bir
geçici hukukî koruma tedbiridir. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, taraflar görülmekte olan
bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş veya
ileride açılacak bir davada ileri sürülecek olan bir
vakıanın tespiti amacıyla, mahkemeden, keşif yapılmasını, bilirkişi incelemesi yaptırılmasını veya
tanık ifadelerinin alınmasını talep edebilirler.
Delil tespiti, henüz dava açılmadan önce talep
edilecekse, esas hakkındaki davaya bakmakla
görevli ve yetkili olan mahkeme ya da keşif veya
bilirkişi incelemesine konu olacak şeyin bulunduğu yahut tanık olarak dinlenecek kişinin oturduğu yer sulh hukuk mahkemesi; dava açıldıktan sonra talep edilecekse, sadece asıl davanın
görüldüğü mahkeme görevli ve yetkilidir.
Mahkeme delil tespiti talebini haklı bulursa,
tespit kararını, aleyhine delil tespiti talep edilen
taraf tebliğ eder. Ancak, talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunlu ise, karşı taraf bilgilendirilmeden de (tebligat yapılmadan)
delil tespiti kararı verilebilir ve icra edilebilir.
Bu durumda karşı taraf, ancak delil tespitinin
icrasından sonra bilgilendirilebilir. Karşı taraf
tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespitine
itiraz edebilir. Delil tespitinin icrasında, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun, tespiti istenen delillerin toplanmasına ilişkin hükümleri uygulanır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi geçici hukukî korumaların ortak özelliklerinden biri değildir?
a. Geçici hukukî korumalara ancak mahkemelerce karar verilebilir.
b. Geçici hukukî koruma kararı verilmesini gerektiren koşulların veya sebeplerin kesin olarak
ispat edilmesi gerekir.
c. Karşı tarafın hukukî dinlenilme hakkı, geçici
hukukî koruma kararının verilmesinden sonraki bir zamana ertelenebilir.
d. Geçici hukukî koruma taleplerine ilişkin yargılama usûlleri mümkün olduğunca basit, hızlı ve
kolay sonuç alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
e. Geçici hukukî korumalar dava veya diğer yargılama türlerinde talep edilen asıl hukukî korunmayı güvence altına almaya yöneliktir.
2. Hukukî korunma talebine konu olan hakkın geçici
olarak gerçekleştirilmesi sağlayan tedbir türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Koruma amaçlı ihtiyatî tedbir
b. Teminat amaçlı ihtiyatî tedbir
c. Düzenleme amaçlı ihtiyatî tedbir
d. Eda amaçlı ihtiyatî tedbir
e. Delil tespiti
3. Dava konusu şeyin (ör. taşınır bir malın) mahkeme
kararıyla muhafaza altına alınması, amacı bakımından
ne tür bir ihtiyatî tedbirdir?
a. İnşai amaçlı
b. Teminat amaçlı
c. Düzenleme amaçlı
d. Eda amaçlı
e. Caydırıcı amaçlı
4. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyatî tedbire karar verilebilmesi için teminat gösterilmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?
a. Tedbir talebinin kesin bir delile dayanması
b. Tedbir talebinin resmî bir belgeye dayanması
c. Tedbir talep eden tarafta devletin bulunması
d. Durum ve koşulların teminat gösterilmesini gereksiz kılması
e. Tedbir talebinin bir mahkeme kararına dayanması

5. Dava açılmadan önceki ihtiyatî tedbir talepleri
hakkında karar vermeye yetkili merci aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Tedbir kararının en az masrafla ve en hızlı şekilde alınabileceği yer mahkemesi
b. Tedbir kararının en az masrafla ve en hızlı şekilde uygulanacağı yer mahkemesi
c. Tedbirin icra edileceği yer icra dairesi
d. Tedbir talep eden tarafın yerleşim yeri mahkemesi
e. Davanın esası hakkında karar vermeye yetkili
mahkeme
6. Mahkemeden ihtiyatî tedbir kararı alan taraf, bu kararın uygulanmasını hangi süre içinde talep etmelidir?
a. Tedbir kararının verildiği tarihten itibaren bir
hafta içinde
b. Tedbir kararının verildiği tarihten itibaren iki
hafta içinde
c. Asıl davanın açılmasından itibaren bir hafta
içinde
d. Asıl davanın açılmasından itibaren iki hafta
içinde
e. Asıl dava hakkında kesin hüküm verilinceye
kadar
7. Dava açmadan önce ihtiyatî tedbir kararı alan taraf,
tedbirin devam edebilmesi için, esas hakkındaki davasını hangi süre içinde açmalıdır?
a. Tedbir kararının uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren bir hafta içinde
b. Tedbir kararı verildiği andan itibaren bir hafta
içinde
c. Tedbir kararının uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren iki hafta içinde
d. Tedbir kararı verildiği andan itibaren iki hafta
içinde
e. Tedbir talebiyle mahkeme başvurulmasından
itibaren bir hafta içinde
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Okuma Parçası
8. İlk derece mahkemesinde aleyhine ihtiyatî tedbir
kararı verilen taraf, bu karara, aşağıdaki mercilerden
hangisinde itiraz edebilir?
a. İhtiyati tedbir kararını veren mahkemede
b. İhtiyatî tedbir kararını uygulayan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinde
c. İhtiyatî tedbir kararını veren ilk derece mahkemesinin, yargı çevresi içinde bulunduğu bölge
adliye mahkemesinde
d. Yargıtay’da
e. İhtiyatî tedbir kararını uygulayan icra dairesinde
9. Uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan delillerin
dava açılmadan önce veya dava sırasında henüz inceleme sırası gelmeden önce toplanarak güvence altına
alınmasını sağlamak için aşağıdaki yollardan hangisine
başvurulmalıdır?
a. Tespit davası
b. İstinabe
c. İhtiyatî tedbir
d. Delil sözleşmesi
e. Delil tespiti
10. Karşı tarafın yokluğunda icra edilen delil tespitinden sonra, mahkemece delil tespiti dilekçesi, tespit kararı, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği karşı tarafa tebliğ edilir. Buna göre delil tespitine
karşı koymak isteyen taraf, hangi süre içinde, nerede,
hangi yola başvurmalıdır?
a. Tespit kararının ve diğer belgelerin tebliğinden
itibaren iki hafta içinde, Yargıtay’da temyiz yoluna başvurmalıdır.
b. Tespit kararının ve diğer belgelerin tebliğinden itibaren iki hafta içinde, delil tespitini icra eden mahkemenin yargı çevresinde bulunduğu bölge adliye
mahkemesinde istinaf yoluna başvurmalıdır.
c. Tespit kararının ve diğer belgelerin tebliğinden
itibaren bir hafta içinde, delil tespitini icra eden
mahkemede, itiraz yoluna başvurmalıdır.
d. Tespit kararının icra edildiği tarihten itibaren
bir hafta içinde, delil tespitini icra eden mahkemenin yargı çevresinde bulunduğu bölge adliye
mahkemesinde, istinaf yoluna başvurmalıdır.
e. Tespit kararının icra edildiği tarihten itibaren
bir hafta içinde, delil tespitini icra eden mahkemede, itiraz yoluna başvurmalıdır.

“......
HUKUK USULÜ BAKIMINDAN İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
İhtiyatî tedbirde amaç, yargılama sonucunun yargılamaya başlanıldığı sırada ya da daha önce güvence altına alınmasıdır.
Medenî Kanun’un kişilik haklarını düzenleyen maddeleriyle ilişkili olarak ve Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’nun (HUMK) ilgili hükümleri kapsamında verilen ihtiyatî tedbir kararları neticesinde mahkemelerce erişimin engellenmesine hükmedilmektedir.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne göre (E. 1975/3743,K.
1975/7667,T. 16.6.1975): “Tedbir önemli bir zararın
meydana gelmesini önleyecek şekilde verilmelidir. Bir
tarafın şahsi ihtiyacını karşılayıp pek çok insana zarar
vermesi ihtimali bulunan bir konuda ihtiyatî tedbir
kararı verilmesi mümkün değildir.” Kişilik haklarına
saldırı gerekçesiyle “ihtiyatî tedbir niteliğinde” verilen
“erişimin engellenmesi kararları”nın; henüz varlığı, niteliği, etkisi, zararı kesin olmayan bir saldırı karşısında
siteye Türkiye’den erişen tüm kullanıcıların haklarını
kısıtladığı; bunun yanında, engellemenin yalnızca söz
konusu içeriğe değil içeriği içinde barındıran sitenin
tamamına yönelik olması nedeniyle de HUMK’da yer
alan “tedbir kararının tehlike veya zararı önleyecek derecede olması” kuralına aykırı olduğu söylenebilir.
Hukuktaki “ölçülülük” ilkesi kullanılmadığı zaman,
hukuk adına anayasal hak ihlaline varan sonuçların
yaratılmasına neden olunmasının en çarpıcı örneği
“ihtiyatî tedbir” müessesesi kullanılarak verilen erişimin engellenmesi kararlarıdır. ...”
Bkz. “Türkiyede İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler Raporu”, 4 Mart 2011, TS/
BAS-BÜL/11-23. www.tusiad.org
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b
2. d
3. b
4. c
5. e
6. a
7. c
8. a
9. e
10. c

Yanıtınız yanlış ise “Genel Olarak” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İhtiyatî Tedbir Kavramı ve
Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İhtiyatî Tedbir Kavramı ve
Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İhtiyatî Tedbirin Şartları”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İhtiyatî Tedbir Talebi ve Yargılaması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İhtiyatî Tedbiri Tamamlayıcı
İşlemler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İhtiyatî Tedbir Kararına İtiraz” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Delil Tespiti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tespit Kararı ve İcrası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1
Tarafların seçimlerde birbirine rakip durumda bulunan iki ayrı siyasi partiye mensup olmaları, fotoğrafın
bu seçimle ilgili broşürde kullanılması, seçmenler üzerinde rakip partiye mensup olan davacının dahi davalıya seçimlerde destek vermekte olduğu görüntüsünün
yaratılması ve bu durumun davacının kendi partisinin
yönetimi ve mensupları gözünde tepkiyle karşılanması
doğal ve tahmin edilebilir bir sonuç olduğundan, somut olayda davacının kişilik haklarının saldırıya uğradığı konusunda şüphe edilmemesi gerekir. Dolayısıyla
davacı tarafın talep etmesi halinde, henüz daha dava
sonuçlanmadan ve hüküm verilmeden önce, ihtiyatî
tedbir kararıyla, kişilik haklarına saldırı teşkil eden afiş
ve broşürlerin geçici olarak toplatılması mümkündür.
Aksi taktirde davacı açısından ileride telafisi mümkün
olmayan zararların ortaya çıkacağı muhakkaktır. Burada mahkemece verilen toplatma kararı, hukukî korunma talebine konu olan hakkın geçici olarak gerçekleştirilmesine imkan tanıdığından, eda amaçlı bir ihtiyatî
tedbir olarak değerlendirilebilir.

Sıra Sizde 2
Somut olayda uyuşmazlık konusu taşınır malların, dava
sonuçlanınca kadar zarar görmesini, kaybolmasını veya
üçüncü kişilere devredilmesini engellemek amacıyla
ihtiyatî tedbir kararı alınmış ve bu kapsamda sözkonusu
mallar muhafaza altına alınarak yediemine teslim edilmiştir. Ancak depolama yeri uygun koşulara sahip olmadığından tomruklar zarar görmeye başlamış veya tomruk
vasfını kaybetmeye başlamışsa, davacı veya davalı taraf,
davaya bakan mahkemeye müracaat ederek durum ve
koşullardaki değişiklikler nedeniyle tedbir kararının kaldırmasını veya içeriğinin değiştirilmesini talep edebilirler. Bu durumda mahkeme talebi kabul ederse, herhangi
bir teminat gösterilmesine gerek kalmadan, tedbir kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Örneğin, tomruklar
bu vasıflarını kaybetmeye başlamış ve bu nedenle ileride
telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacaksa, tedbiren bu
malların satılarak bedeli mahkeme veznesine depo edilebilir veya tomrukların daha uygun koşullara sahip başka
bir yere nakledilmesine karar verebilir. İhtiyatî tedbir kararı kesin hüküm teşkil etmediğinden, mahkeme gerektiğinde bu kararını değiştirebilir veya kaldırabilir.
Sıra Sizde 3
Tespit davası her şey önce adından da anlaşılacağı üzere,
dar ve teknik anlamda bir davadır. Tespit davası, uyuşmazlık konusu olan bir hakkın veya hukukî ilişkinin var
olup olmadığının tespiti ya da bir belgenin sahte olup
olmadığının tespiti amacıyla açılan bir davadır (HMK
m. 106, I). Vakıalar tek başına tespit davasının konusu
olamazlar. Örneğin, belirli bir zamanda ve yerde meydana gelen bir trafik kazasının veya başka bir haksız fiilin tespiti için tespit davası açılamaz. Oysa delil tespiti
bir dava değil, geçici hukukî koruma tedbiridir. Delil
tespitinin konusu hukukî ilişkiler değil, bu hukukî ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan uyulmazlıkların çözülmesi
için gerekli olan vakıalar veya bu vakıalara ilişkin delillerdir. Örneğin, bir trafik kazasında meydana gelen hasar miktarı, ileride açılacak tazminat davasına esas olmak üzere, delil tespitine konu olabilir. Tespit davasında
mahkeme tarafından tahkikat yapılabilmesi ve hüküm
verilebilmesi için en az iki tarafın bulunması ve taraflara tebligat yapılarak hukukî dinlenilme hakkı tanınması
zorunludur. Buna karşılık delil tespitinde de esas olan
karşı tarafa tebligat yapılması ve haber verilmesi olmasına rağmen, talep sahibinin haklarının korunması
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bakımından zorunlu ise, karşı taraf bilgilendirilmeden
de (tebligat yapılmadan) delil tespiti gerçekleştirilebilir.
Bu durumda, karşı taraf, hukukî dinlenilme hakkını,
tespit tutanağının kendisine tebliğinden sonra süresi
içinde itiraz yoluna başvurmak suretiyle kullanabilir.
Tespit davasında karar verilebilmesi için duruşma yapılması zorunludur. Delil tespitinde ise, duruşma yapılmadan da delil tespitine karar verilebilir.
Sıra Sizde 4
(A) kendisine ait apartman dairelerinde oluşan maddi
zararların giderilmesi için tazminat davası açmayı düşünmektedir. Mahkemece hükmedilecek tazminatın
miktarı, sözkonusu dairelerde meydana gelen maddî
zararların tespit edilmesine bağlıdır. Ancak tazminat
davasının açılması, tarafların karşılıklı dilekçelerini
vermeleri, tahkikatın tamamlanması ve nihayet hüküm
verilmesi için geçecek zaman, dairelerde meydana gelen ve artan hasar nedeniyle (A)’nın bekleyemeyeceği
kadar uzun bir süre olduğundan, (A) tazminat davasını
açmadan önce veya dava açar açmaz henüz dairelerdeki hasarın incelenmesine sıra gelmeden, mahkemeden
delil tespiti talep edebilir. (A)’nın delil tespiti talep etmekte hukukî yararı vardır. Zira, sözkonusu dairelerdeki
ayıplar (hatalar) giderilmeden, kişilerin o dairelerde yaşaması mümkün değildir. Delil tespiti, dava açılmadan
önce yapılmış olsa dahi, tespit dosyası asıl davanın eki
sayılacağından, delil tespiti sırasında icra edilen keşif ve
bilirkişi raporları asıl davada delil olarak değerlendirilebilir. Böylece (A), davanın sonuçlanmasını beklemeden
dairelerde tadilat yaptırabileceği gibi, ileride açacağı tazminat davasının delillerini de korumuş olur.
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Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul.
Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz E. (2010). Medenî Usûl
Hukuku Ders Kitabı, Ankara.
Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2011). Medenî
Usûl Hukuku, Ankara.
Postacıoğlu, İlhan E. (1975). Medenî Usûl Hukuku
Dersleri, İstanbul.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tahkim, tahkim sözleşmesi, hakem sözleşmesi kavramlarını açıklayabilecek ve
ayırt edebilecek,
Tahkimde yargılama usûlünü açıklayabilecek,
Hakem kararlarına karşı başvuru yollarını açıklayabilecek ve ayırt edebilecek,
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kavramını ve türlerini açıklayabilecek bilgi
ve beceriye sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tahkim
İrade serbestisi
Sulh
Devlet yargısı
Tahkim sözleşmesi
Tahkim şartı
Tahkim itirazı
Yabancılık unsuru
Milletlerarası Tahkim Kanunu

•
•
•
•
•
•
•
•

Hakem sözleşmesi
Hakemlerin tarafsızlığı
İptal davası
Hakem kararının tavzihi
Hakem kararının düzeltilmesi
Hakem kararının tamamlanması
Yargılamanın iadesi
Alternatif uyuşmazlık çözüm
yolları

İçindekiler

Medenî Usûl Hukuku

Tahkim ve Alternatif
Uyuşmazlık Çözüm Yolları

•
•
•
•
•

GENEL OLARAK TAHKİM
TAHKİM SÖZLEŞMESİ
HAKEM SÖZLEŞMESİ VE HAKEMLER
TAHKİMDE YARGILAMA USÛLÜ
HAKEM KARARLARINA KARŞI
BAŞVURU YOLLARI
• ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM
YOLLARI

Tahkim ve Alternatif
Uyuşmazlık Çözüm Yolları
GENEL OLARAK TAHKİM
Tahkim Kavramı

Özel hukuk alanında, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıkların asli çözüm
yeri devlet yargısıdır (mahkemelerdir). Bununla beraber özel hukuk alanında,
irade serbestinin geçerli olduğu alanlarda, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri konularda, tahkim de bir uyuşmazlık çözüm yoludur.
Tahkim, tarafların aralarındaki mevcut veya muhtemel bir uyuşmazlığın hakemler tarafından çözülmesi için yaptıkları bir anlaşmadır. Tahkim anlaşmasının
tarafları, aynı zamanda doğmuş veya doğabilecek olan uyuşmazlığın da tararlarıdır.
Tahkim de bir yargı faaliyetidir. Tahkimde taraflar arasındaki uyuşmazlığın
hakemler tarafından bir kararla çözüme kavuşturulması, uyuşmazlığın çözümü
için yetkilendirilen hakemlerin tarafsız yargılama yapmaları, hakemlerce yürütülen tahkim sürecinin devlet tarafından denetlenmesi, hakem kararlarının mahkeme kararları gibi bağlayıcı olması, icra edilebilmesi ve kesin hüküm oluşturması
gibi özellikler, tahkimin bir yargılama faaliyeti olduğunu göstermektedir.
Niteliği itibariyle bir yargı faaliyeti olan tahkimin, devlet yargısından farklı
yanları mevcuttur.
• Devlet yargısında, uyuşmazlığı çözmek ve karara bağlamakla görevli mahkeme ve hâkimlerin, bağımsız yargı organları olmaları nedeniyle, taraflarca
seçilebilmesi mümkün değildir. Tahkimde ise, bu yolu tercih edip etmemek
konusunda tarafların serbest iradeleri etkili olduğundan, yargılamayı yürütecek hakemler taraflarca seçilebilir.
• Devlet yargısında, hâkimler yargı gücünü kanunlardan alır ve millet adına
karar verir. Tahkimde ise, hakemlerin kamusal bir sıfatı ve yetkisi olmayıp,
hakemler uyuşmazlığı çözme yetkisini taraflar arasında akdedilen tahkim
sözleşmesinden alırlar.
• Devlet yargısında, taraflarca yargılama usûlünün belirlenmesi veya seçilmesi mümkün değildir. Buna karşılık tahkimde, taraflar yargılama usûlünü
belirleyebilirler.
• Devlet yargısında, uyuşmazlığın çözümünde uygulanması gereken maddî
hukuk kuralları belirli olup, hâkimler bu kuralları uygulamakla yükümlüdürler. Tahkimde ise, taraflar uygulanacak maddî hukuk kurallarını belirleyebilecekleri gibi, hakemlerin tamamen hak ve nesafete göre karar vermesini de kararlaştırabilirler.
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UNCITRAL Model Kanunu:
“UNCITRAL” Birleşmiş
Milletler Milletlerarası Ticaret
Hukuku Komisyonu’nun
kısaltmasıdır. Milletlerarası
ticaret alanında yeknesaklığı,
esnekliği, modernizasyonu
ve açıklığı gerçekleştirmeyi
amaç edinen UNCITRAL
1966 yılında kurulmuş olup,
milletlerarası ticaret alanında
yeknesaklığın sağlanması
ve tüm üye ülkelere tavsiye
edilmek üzere 1985 yılında
UNCITRAL Model Kanunu’nu
hazırlamıştır. Son olarak 2006
yılında değiştirilen UNCITRAL
Model Kanunu, milletlerarası
tahkim alanında devletlere
örnek ve model oluşturmuştur.
Türk hukukunda da 4686
sayılı Milletlerarası Tahkim
Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununun
tahkim hükümleri, bazı
noktalarda ayrılmakla beraber,
büyük ölçüde UNCITRAL
Model Kanunu esas alınarak
hazırlanmıştır.

Tahkimin Uygulama Alanı ve Konusu

Hukuk Muhakemeleri Kanununun tahkime ilişkin hükümleri, 4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda, yabancılık unsuru taşımayan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklarda, başka bir
deyişle millî (iç) tahkimde uygulanabilir (HMK m. 407). Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya Milletlerarası Tahkim
Kanunu hükümlerinin taraflarca veya hakem/hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında ise, Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulanır (MTK m. 1, II).
Milletlerarası Tahkim Kanununun 2. maddesine göre, aşağıdaki hâllerden birinin var olması, yabancılık unsurunun mevcut olduğunu ve uyuşmazlığın milletlerarası nitelik kazandığını gösterir:
• Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin
ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması.
• Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin; tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen
hallerde tahkim yerinden yahut asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin
önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en
çok bağlantılı olduğu yerden başka bir devlette bulunması.
• Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket ortaklarından en az birinin, yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre
yabancı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için
yurt dışından sermaye sağlanması amacıyla kredi veya güvence sözleşmeleİrade Serbestisi (Sözleşme
Özgürlüğü): Kamu düzenine
ri yapılmasının gerekli olması.
ilişkin hususların ve emredici
•
Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukukî ilişhukuk kurallarının kapsamı
kinin, bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi.
dışında kalan konularda,
kişilerin diledikleri şekilde
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunuyla, tahkime ilişkin hükümler, bühukukî işlem ve sözleşme
yük ölçüde, Milletlerarası Tahkim Kanununda düzenlenen tahkim kurallarına ve
yapabilmesini, sözleşmenin
konusunu, içeriğini istedikleri UNCITRAL Model Kanununa uygun olarak yeniden düzenlenerek her iki tahkim
şekilde düzenleyebilmelerini
ve bu sözleşmelerde değişiklik usûlü arasındaki farklılıklar giderilmiştir.
yapabilme özgürlüğünü ifade
Tahkim tarafların iradesine tâbi uyuşmazlıklarda geçerlidir. Başka bir deyişle,
eder.
ancak tarafların sulh yoluyla çözebilecekleri uyuşmazlıklarda tahkim yapılabilir.
Örneğin, satım veya eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülebilirler. İki tarafın iradelerine tâbi olmayan işlerlerden kaynaklanan
Eser Sözleşmesi:
uyuşmazlıklar ise tahkime elverişli değildir (HMK m. 408, I). Örneğin, boşanSözleşmenin taraflarından
birinin diğer tarafın vermeyi
ma davaları veya kural olarak taşınmaz mallar üzerinde ayni hak değişikliğine
taahhüt ettiği bir bedel
yol açan uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülemezler. Ancak, tarafların üzerinde
karşılığında, bir şeyi imal
etmeyi taahhüt ettiği
serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri konularda taşınmazlar bakımından da tahsözleşme türüdür. Örneğin,
kime gidilebilir.
bir mobilya ustasının belirli
Kamu düzenine ilişkin konularda da tahkim geçerli değildir. Örneğin, soy babir bedel karşılığında çalışma
masası imal etmesi.
ğının tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda tahkime gidilemez.
Kural olarak, tahkim sözleşmesinin geçerliliği, asıl sözleşmeden bağımsızdır.
Asıl sözleşme geçersiz olsa dahi, tahkim sözleşmesi (şartı) geçerli kabul edilerek,
tahkim yoluyla çözülebilecek bir uyuşmazlığın doğup doğmadığına hakemler tarafından karar verilecektir. Ancak asıl sözleşme veya tahkim sözleşmesinin kendisi ahlâka aykırılık gibi bir nedenle hükümsüzse, tahkim de geçersiz hale gelecektir.

1

Özel hukuk ilişkilerinde ve uyuşmazlıklarında, devlet mahkemeleri yerine tahkim
yolunun seçilmesinin ne tür faydaları olabilir?

10. Ünite - Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
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TAHKİM SÖZLEŞMESİ
Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Niteliği

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 412. maddesinin 1. fıkrasına göre, “Tahkim
sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukukî ilişkiden doğmuş veya
doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır.”
Buna göre,
• Tahkimin konusu sözleşmeden veya sözleşme dışı hukukî ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar olabilir.
• Tahkim sözleşmesi hem mevcut hem de ileride doğması muhtemel uyuşmazlıklar hakkında yapılabilir.
• Tahkim sözleşmesi, konusu belirli olmak kaydıyla uyuşmazlığın tamamı
veya bir kısmı için yapılabilir.
• Tahkim sözleşmesiyle uyuşmazlığın, devlet yargısı dışında, bir hakem veya
hakem kurulu tarafından çözülmesi amaçlanır.
• Tahkim ihtiyaridir. Başka bir deyişle, tahkim her iki tarafın arzu etmesi ve
iradelerinin karşılıklı uyuşması halinde mümkündür.
Tahkim sözleşmesinin hukukî niteliği konusunda üç görüş bulunmaktadır. Bir
görüşe göre, tahkim bir maddî hukuk sözleşmesi, diğer görüşe göre usûl hukuku
sözleşmesi ve son olarak karma görüşe göre ise, maddî hukuk ve usûl hukuku
yönü olan bir sözleşmedir. Öğretide çoğunluk tarafından ve Yargıtayca benimsenen görüşe göre, tahkim bir usûl sözleşmesidir. Zira, tahkimin taraflar arasındaki
bir uyuşmazlığın çözümü için yapılması, tahkim sözleşmesinin hakemlerin seçimi, davanın açılması, delillerin gösterilmesi, karar verilmesi ve bu karara karşı
belirli hukukî çarelere başvurulması gibi sonuçlarının doğrudan usûl hukukuna
ilişkin olması, onun usûl hukuku sözleşmesi yönünü öne çıkarmaktadır.

Tahkim Sözleşmesinin Şekli

Tahkim sözleşmesi taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı (bağımsız)
bir sözleşme şeklinde yapılabilir. Tahkim sözleşmesi, uygulamada genellikle taraflar arasındaki mevcut bir sözleşmenin şartı olarak yer almaktadır.
Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Yazılı şekil, tahkim bakımından
bir geçerlilik şartıdır. Yazılılık şartının yerine getirilmiş sayılması için resmî şekil aranmamıştır. Şekil şartını düzenleyen maddeye göre, “... tahkim sözleşmesinin
taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup,
telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması
ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine
davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması” yazılılık şartını gerçekleşmiş sayılması için yeterlidir (HMK m. 412, III).
Asıl sözleşmenin şartı olarak yapılması halinde, tahkim sözleşmesine asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir
uyuşmazlığa ilişkin olduğu gerekçesiyle itiraz edilemez (HMK m. 412, IV). Taraflar arasındaki sözleşme gereğince, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülüp çözülemeyeceği konusunda da hakem veya hakemler tarafından karar verilmelidir.
Tahkim sözleşmesi mutlaka uyuşmazlık doğmadan veya dava açılmadan önce
yapılmak zorunda değildir. Dava açıldıktan sonra dahi, tarafların tahkime gitmek
konusunda anlaşması hâlinde, dava dosyası mahkeme tarafından ilgili hakem veya
hakem kuruluna gönderilir (HMK m. 412, V). Hakkında tahkim sözleşmesi bu-

Resmî Şekil: Hukukî
işlemlerdeki şekil şartının
resmî bir makamın
katılmasıyla yerine
getirilmesidir. Resmî şekilde,
hukukî işlem (veya sözleşme),
noter veya tapu memuru gibi
resmî bir memurun (merciin)
katılımıyla yapılır.
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lunan bir uyuşmazlık hakkında dava açılması, tarafların anlaşması halinde, daha
sonra tahkim yolunun tercih edilmesine engel değildir.

Tahkim Sözleşmesinin Etkisi
İlk İtiraz: Dava şartları
yanında, yine usûl
hukukuna ilişkin olan fakat
hâkim tarafından resen
gözetilemeyen, ancak davalı
tarafından açıkça ve usûlüne
uygun olarak ileri sürülmesi
halinde davanın esasına
girilmesine engel olan şartlara
ilk itiraz denilmektedir.
Örneğin yetki ve tahkim itirazı.
İlk itirazlar, davalı tarafından,
en geç cevap dilekçesiyle
birlikte ileri sürülmelidir.

2

Tahkim sözleşmesinin biri olumlu diğeri olumsuz iki etkisi söz konusudur.
Sözleşmenin olumlu etkisi, uyuşmazlık hakkında hakemler tarafından yargılama
yapılabilmesi ve karar verilebilmesinin yolunu açmasıdır. Tahkime elverişli bir
konuda tahkim sözleşmesi yapılmış ve sözleşme geçerlilik şartlarına uygun olarak
yapılmışsa, ileride uyuşmazlık doğması halinde, taraflardan biri, uyuşmazlığın
hakemlerce çözülmesini talep edebilir. Tahkim sözleşmesi, hakemlere uyuşmazlık
hakkında yargılama yapma ve karar verme yetkisini verir.
Tahkim sözleşmesinin olumsuz etkisi ise, taraflardan birinin devlet yargısına
(mahkemeye) başvurma olasılığını ortadan kaldırmasıdır. Taraflardan biri, tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan uyuşmazlık hakkında mahkemede dava
açarsa, karşı taraf tahkim itirazında bulunabilir. Tahkim itirazı bir ilk itiraz olup,
esasa cevap süresi içinde yapılması durumunda, tahkim sözleşmesi de hükümsüz,
etkisiz ve uygulanması imkansız değilse, mahkeme davayı görmeye devam edemeyeceğinden, tahkim itirazı nedeniyle davayı usulden reddeder (HMK m. 413,
I). Mahkemede tahkim itirazının ileri sürülmesi, hakemlerce tahkim yargılamasına başlanmasına ve karar verilmesine engel değildir (HMK m. 413, II).
(A) Büyükşehir Belediyesi, çevre projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında su ve atık su işletme hizmetlerinin, hizmet alımı yoluyla
gerçekleştirilmesi için ihale yapmıştır. Sözkonusu ihaleyi bir Türk şirketi kazanmış
ve bu şirket tarafından kurulan (B) Su İşletmeleri A.Ş. şirketi ile (A) Büyükşehir Belediyesi arasında 2008 yılında “(A) Büyükşehir Belediyesine, Su ve Atık su İşletme
Hizmetlerinin Verilmesine” ilişkin sözleşme yapılmıştır. Taraflar bu sözleşmeden
kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi konusunda sözleşmeye bir
şart koyabilirler mi? Tahkim şartının etkisini açıklayınız.

HAKEM SÖZLEŞMESİ VE HAKEMLER
Hakem Sözleşmesi
Vekalet Sözleşmesi: Vekâlet
sözleşmesi, vekilin vekâlet
verenin bir işini görmeyi veya
işlemini yapmayı üstlendiği
sözleşmedir (6098 sayılı Yeni
BK m. 502, I)

Hakem sözleşmesi, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir uyuşmazlığın tarafları ile hakemler arasında yapılan; hakemlerin uyuşmazlığın çözümünü, tarafların ise bunun karşılığında belirli bir ücret ödemeyi taahhüt etikleri bir sözleşmedir. Hakem sözleşmesi, hukukî niteliği itibariyle, borçlar hukuku alanına giren
bir vekâlet sözleşmesidir.
Tahkim sözleşmesinde taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, görevi kabul etmesine rağmen, hakem sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmekten kaçınan hakem, tarafların bu nedenle uğradığı
zararları gidermekle yükümlüdür (HMK m. 419).
Hakem sözleşmesi ile karıştırılan bir kavram, hakem bilirkişiye başvurulmasıdır. Tahkimde, yargılama faaliyeti sonunda, hakemlerce taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözen bir karar verilmesine rağmen, hakem bilirkişi uyuşmazlığı çözen
bir karar vermeksizin, sadece, uyuşmazlığın konusu olan şeyin miktarını, değerini
veya niteliklerini mahkemeyi ve tarafları bağlayacak şekilde tespit etmektedir. Örneğin, bir eser sözleşmesi gereğince yapılan işin değerinin tespiti için, alanında uzman bir kişiden rapor alınması ve bu rapordaki tespitlerin bağlayıcı olacağı karar-
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laştırılmışsa, hakem bilirkişi sözleşmesinden söz edilir. Hakem sözleşmesi maddî
hukuk alanına giren bir hukukî işlemdir; hakem bilirkişi sözleşmesi ise, niteliği
itibariyle, usûl hukukuna özgü bir münhasır delil sözleşmesidir.

Hakemlerin Seçimi

Taraflar hakem sayısını istedikleri şekilde belirleyebilirler. Ancak birden fazla hakem görevlendirilecekse bu sayı tek olmalıdır. Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir (HMK m. 415).
Taraflar hakem sayısını belirleyebildikleri gibi, seçim usûlünü de kararlaştırmakta serbesttirler. Ancak, taraflar hakemleri nasıl seçeceklerini kararlaştırmamışlarsa, hakem seçiminde şu yöntem izlenir (HMK m. 416, I):
• Sadece gerçek kişiler hakem seçilebilir.
• Tek hakem seçilmesine karar verilmiş ancak taraflar kimin hakem olacağı
konusunda anlaşamamışlarsa, hakem taraflardan birinin talebiyle mahkeme tarafından seçilir.
• Üç hakem seçilecekse, taraflardan her biri bir hakem seçer, bu şekilde belirlenen iki hakem ise üçüncü hakemi seçer. Taraflardan biri, diğer tarafın
talebin kendisine ulaşmasından 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 tarafından seçilir. Hakem heyetinin başkanı üçüncü hakemdir.
Hakem sayısının üçten fazla olması da mümkündür. Bu durumda da yukarıdaki usule uyularak diğer hakemler seçilir.
• Hakemlerin birden fazla olması halinde, içlerinden biri kendi alanında en
az beş yıl veya daha fazla kıdeme sahip bir hukukçu olmak zorundadır.
Ayrıca hakemlerin seçim usûlü taraflarca kararlaştırılmış olmasına rağmen, bu
seçim usûlüne uyulmaz ise aşağıdaki usûl izlenmelidir (HMK m. 416, II):
• Eğer taraflardan biri sözleşmeye uymazsa,
• Tarafların veya taraflarca seçilen hakemlerin hakem seçimi konusunda birlikte karar vermeleri gerektiği halde, taraflar veya hakemler bir anlaşmaya
varamazsa,
• Yâhut hakem(ler)in seçimi ile yetkilendirilen üçüncü kişi hakem(ler)i belirlemezse, hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine
mahkeme tarafından seçilir. Mahkemenin hakem seçim kararına karşı kanun yoluna başvurulamaz.

Hakemlerin Tarafsızlığı

Hakemlerce yürütülen tahkim niteliği itibariyle bir yargılama faaliyeti olduğundan, devlet yargısında hâkimlerin tarafsızlığını teminat altına almak için öngörülen güvencelerin benzeri tahkimde de söz konudur. Hukuk Muhakemeleri
Kanununda, hakemler hakkındaki ret sebepleri ve hakemlerin reddi usûlü ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Hakemler hakkındaki temel ve genel ret sebebi, hakem(ler)in tarafsızlığından
şüphe edilmesini gerektiren durum ve koşulların gerçekleşmesidir. Bu ret sebebi,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 34. maddesinde düzenlenen “yasaklılık sebeplerini” ve 36. maddesinde öngörülen “ret sebeplerinin” tümünü kapsamaktadır.
Buna göre, hakem(ler) kural olarak hâkimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebeplerine dayanılarak reddedilebilir (Bkz. yuk. Ünite 2-Hâkimlerin Tarafsızlığı). Genel ret sebebinin yanında, hakem(ler)in, taraflarca kararlaştırılan niteliklere sahip
olmaması veya taraflarca belirlenen tahkim usûlünde öngörülen bir ret sebebinin
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mevcut olması nedeniyle reddedilmesi de mümkündür. Böylece genel yasaklılık
ve ret sebepleri yanında, taraflarca başka ret sebeplerinin belirlenmesi de imkan
dahilindedir (HMK m. 417, II).
Tahkimde tarafların irade serbestisi geçerli olduğundan, hakem(ler)in taraflarca belirlenmesi halinde, taraf kendi seçtiği hakemi, ancak hakemin göreve başlamasından sonra öğrendiği bir ret sebebine dayanarak reddedebilir. Bu tür bir
sınırlama, tarafları hakem seçiminde daha titiz davranmaya teşvik etmek ve kötüniyetli olarak hakemlerin reddedilmesini önlemek amacıyla getirilmiştir.
Kendisine hakemlik teklif edilen kişi, tarafsızlığına gölge düşürebilecek bir durumun varlığından haberdar ise, bunu taraflara bildirmekle yükümlü kılınmıştır.
Hakem görevi kabul etmeden önce, tarafsızlığından ve bağımsızlığından şüphe
duyulmasını gerektiren durum ve koşulları taraflara bildirmek zorundadır. Hakemin tarafsızlığını etkileyen durum, göreve başlamasından sonra ortaya çıkmışsa, aynı şekilde bu durum hakkında da gecikmeksizin taraflara bilgi verilmelidir
(HMK m. 417, I).
Hakemin kendi hakkındaki ret sebebini bildirme yükümlülüğüne ek olarak,
taraflar da hakemi reddedebilirler. Taraflar, hakem(ler)in reddi usûlünü serbestçe
belirleyebilirler. Eğer bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, hakemi reddetmek
isteyen taraf, hakem(ler)in seçiminden veya hakem(ler) hakkındaki ret sebebini öğrendiği tarihten itibaren iki hafta içinde ret talebinde bulunabilir. Ret talebi yazılı olarak karşı tarafa bildirilir. Karşı taraf da ret sebebini kabul eder veya
reddedilen hakem kendiliğinden çekilirse, o hakem yargılamaya devam etmez.
Karşı taraf ret talebini kabul etmez veya hakem kendiliğinden çekilmezse, ret talebi hakkında, hakem kurulu tarafından karar verilir (HMK m. 418, III). Taraf,
ret talebini hakem kurulundan talep eder, ancak hakem kurulu da bu talebi reddederse, ret talebinin kabul edilmediğini öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde
mahkemeye başvurarak hakem kurulunun kararının kaldırılmasını ve ret talebi
hakkında mahkemece karar verilmesini talep edebilir.
Hakemin veya hakem kurulunun tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan
kaldıran sayıda hakemin reddedilmesi durumunda ise, ret talebi doğrudan mahkemeye yöneltilmek zorundadır. Mahkemenin hakem veya hakem kurulunun tümünün reddi talebini kabul etmesi halinde tahkim sona erer. Ancak, tahkim sözleşmesinde hakemler isimleriyle belirlenmemişse, tahkim sona ermez, yeniden
hakem seçimi yapılır (HMK m. 418, V; Ayrıca bkz. HMK m. 421). Mahkemenin
hakemlerin reddi talebi hakkındaki kararına karşı kanun yoluna başvurulamaz
(HMK m. 418, IV).

Hakemlerin Görevinin Sona Ermesi

Bir hakem hukukî veya fiili nedenlerle görevini hiç ya da zamanında yerine getiremezse, hakemlik görevi, hakemin kendisinin görevden çekilmesi veya tarafların
bu yöndeki anlaşmasıyla sona erer. Keza taraflardan her biri, hakemin çekilmesini
gerektiren sebeplerden birinin var olduğunu ileri sürer ve diğer taraf bunu kabul
etmezse, bu kez mahkemeden hakemin görevinin sona erdirilmesi konusunda karar vermesi talep edilebilir. Mahkemenin bu konuda vereceği karara karşı kanun
yoluna başvurulamaz. Hakemin görevinden çekilmesi veya diğer tarafın hakemin
yetkisinin sona erdirilmesi talebine muvafakat etmesi, hakem hakkında ret sebeplerinin var olduğu anlamına gelmez (HMK m. 420).
Hakemlerden birinin görevi herhangi bir şekilde sona ererse, kural olarak,
onun yerine hakem seçimindeki usule uyularak yeni bir hakem seçilir. Yeni ha-
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kemin seçilmesi için geçen zaman dilimi, tahkim süresinin hesabında dikkate
alınmaz. Ancak, tahkim sözleşmesinde hakem(ler)in ad ve soyadları ferden belirtilmiş ise, hakemin, hakem kurulunun veya hakem kurulunun karar çoğunluğunu etkileyecek sayıda hakemin görevinin sona ermesi halinde, tahkim de sona
erecektir (HMK m. 421).
(A) Yapı Market Dekorasyon Limited Şirketi ile (B) İnşaat ve Ticaret Anonim şirketi
arasında yapılan yapı malzemeleri satım sözleşmesinin, “İhtilafların Halli” başlıklı
67. maddesinde, “ihtilaf konusu hususlar Uluslararası Ticaret Odası’nın anlaşma ve
tahkim kurallarına göre ve seçilmiş üç hakem tarafından çözülecektir”, aynı maddenin devamında ise “hakemler Türk yasalarına tabi olacaklardır” hükmüne yer verilmiştir. Sizce tahkim sözleşmesine konulan bu şartlar geçerli midir?

3

TAHKİMDE YARGILAMA USÛLÜ

Taraflar hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama usûlünü, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun tahkime ilişkin kısımdaki emredici hükümlere (kurallara) aykırı olmamak kaydıyla, serbestçe belirleyebilirler. Eğer taraflar yargılama usûlünü belirlememişlerse, hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasını
Hukuk Muhakemeleri Kanununun hükümlerini dikkate alarak uygun bulduğu
şekilde yürütebilir (HMK m. 424).

Tahkim Yeri

Taraflar veya taraflarca belirlenen bir tahkim kurumu, tahkim yerini serbestçe kararlaştırabilir. Taraflar tahkim yerini belirlememişlerse, tahkim yeri, hakem veya
hakem kurulu tarafından olayın özellikleri dikkate alınarak belirlenir. Hakem
veya hakem kurulu, tahkim yargılaması sırasında, taraflara önceden bildirmek
koşuluyla, gerektiğinde başka bir yerde de toplanabilir, keşif ve benzeri yargılama
işlemlerini yapabilir (HMK m. 425).

Emredici Kurallar:
Kanunlarda yer alan uyulması
zorunlu hukuk kurallarıdır.
Taraflar bu kuralları
değiştiremeyeceği gibi, bu
kuralların aksine sözleşme de
yapamazlar. Örneğin, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun
tahkime ilişkin 423.
maddesine göre, “Taraflar,
tahkim yargılamasında eşit
hak ve yetkiye sahiptirler.
Taraflara hukukî dinlenilme
hakkını kullanma imkânı
tanınır”. Buna göre, tahkim
sözleşmesinin, hukukî
dinlenilme hakkını ihlal eden
hükümleri geçersiz olacaktır.

Tahkim Süresi

Tahkim süresi de taraflarca belirlenebilir. Taraflar bu konuda anlaşmamışlarsa,
bir hakemin görevlendirildiği davalarda hakemin seçildiği tarihten, birden çok
hakemin görevlendirildiği davalarda ise, hakem kurulunun ilk toplantı tutanağını
düzenlediği tarihten itibaren bir yıl içinde, hakem veya hakem kurulunca esas
hakkında karar verilmelidir. Bu süre tarafların anlaşması veya anlaşamadıkları
taktirde taraflardan birinin mahkemede talepte bulunması suretiyle uzatılabilir.
Mahkemenin sürenin uzatılmasına karar verebilmesi için talepte bulunanın kötüniyetli olmaması, uyuşmazlığın niteliği veya zorluğu gereği yargılamanın tamamlanması için ek süreye ihtiyaç duyulması gereklidir. Mahkemenin kararına karşı
kanun yoluna başvurulamaz (HMK m. 427).

Tahkim Davasının Açılması, Dilekçelerin Sunulması ve
Yargılama

Tahkimde kural olarak tasarruf ilkesi geçerli olduğundan, hakemlerin tahkim yargılamasına başlayabilmesi için uyuşmazlığın taraflarından birinin talepte bulunması,
başka bir deyişle dava açması gereklidir. Dava açılması bakımından önemli bir konu
ise, davanın açıldığı tarihin belirlenmesidir. Zira bu tarihin bilinmesi, maddî hukuk
ve usûl hukuku alanında ortaya çıkan sonuçların tespiti bakımından zorunludur.
Tahkim davasının hangi tarihte açılmış sayılacağını taraflar serbestçe kararlaştıra-

Keşif: Hakimin (veya
hakemin), uyuşmazlık konusu
şey hakkında duyu organları
yardımıyla bizzat inceleme
yaparak bilgi sahibi olmasıdır.
Takdiri delillerdendir.
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bilirler. Ancak, taraflar bu konuda anlaşmaya varmamışlarla, dava tarihi, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 426. maddesinde düzenlenen çeşitli ihtimallere göre
belirlenecektir. Buna göre,
• Taraflardan biri hakemlerin seçimi için mahkemeye başvurmuşsa mahkemeye başvuru tarihinde,
• Taraflar arasındaki sözleşmeye göre, hakem taraflar dışında bir kişi, kurum
veya kuruluş tarafından belirlenecekse, bu kişi, kurum veya kuruluşa başvuru tarihinde,
• Taraflar arasındaki sözleşmeye göre, hakemlerin seçimi iki tarafa ait ise, davacının hakemini seçip kendi hakemini seçmesini diğer tarafa bildirdiği tarihte,
• Tahkim sözleşmesinde hakem veya hakem kurulunu oluşturan hakemlerin
ad ve soyadları belirtilmiş ise, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi taleİkrar: Bir davada, taraflardan
birinin kendi aleyhine ileri
binin karşı tarafça alındığı tarihte dava açılmış sayılır.
sürülen vakıanın doğru
Hakem(ler)in
tahkim konusu uyuşmazlık hakkında karar verebilmeleri için,
olduğunu beyan etmesidir.
Tarafların veya vekillerinin
her şeyden önce, talepte bulunan tarafın (davacının) dilekçeyle hakem veya hakem
mahkeme önündeki
kuruluna başvurması gerektiğini belirttik. Buna göre, taraflarca kararlaştırılan veya
ikrar ettikleri vakıalar
hakem(ler) tarafından belirlenen süre içinde, davacı tahkim sözleşmesini (veya şarartık çekişmeli olmaktan
çıkacağından, bu vakıaların
tını), esas sözleşmeyi, davasını (iddiasını) dayandırdığı vakıaları ve talep sonucunu,
ayrıca ispat edilmelerine gerek
delillerini de ekleyerek, dilekçeyle hakem kuruluna sunmalıdır (HMK m. 428, I,
kalmaz.
II). Aynı kural davalı bakımından da geçerli olup, davalı savunmasını ve dayandığı
delilleri cevap dilekçesiyle hakeme veya hakem kuruluna sunmalıdır. Davacı, geçerli bir neden göstermeksizin dava dilekçesini süresi içinde vermezse, dava dilekçesi
usûlüne uygun değilse veya dava dilekçesindeki eksiklik hakem(ler) tarafından verilen süre içinde giderilmezse, hakem(ler) tahkim yargılamasına son verir (HMK m.
430, I, a). Buna karşılık davalı taraf, cevap dilekçesi vermezse tahkim yargılamasına
son verilmez. Cevap dilekçesinin verilmemesi davacının iddialarının ikrar edildiği
veya davanın kabul edildiği şeklinde değerlendirilemez (HMK m. 430, I, b).
Cevap dilekçesini veren davalı, davanın esasına ilişkin savunmaları yanında,
hakem veya hakem kurulunun yetkisiz olduğunu ilişkin itirazlarını da ileri sürmelidir. Davalının hakem veya hakem kurulunun seçimine katılmış olması, hakem veya hakem kurulunun yetkisine itiraz etme imkanını ortadan kaldırmaz
(HMK m. 422, II). Hakemlerin yetkisine itiraz edilmesi halinde, hakem veya hakem kurulu, tahkim sözleşmesinin mevcut veya geçerli olmadığına ilişkin itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. Bu konuda karar
verilirken, maddî hukuk sözleşmesinde (ör. satım, kira vb.) yer alan tahkim şartı,
sözleşmenin diğer hükümlerinden bağımsız değerlendirilir. Buna göre, hakem
veya hakem kurulunun asıl sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar vermesi, tahkim
sözleşmesini de kendiliğinden hükümsüz kılmaz (HMK m. 422, I). Hakem veya
hakem kurulu, yetkisizlik itirazını ön sorun olarak inceler ve karara bağlar; yetkili
olduğu kanısına varırsa, yargılamaya devam eder (HMK m. 422, V).
Dilekçelerin verilmesinden sonra hakem veya hakem kurulu tahkikata (incelemeye) girişecektir. Hakemler yargılama sırasında duruşma yapabilecekleri gibi dosya
üzerinde de inceleme yapabilirler. Eğer delillerin ikamesi, sözlü beyanlarda bulunulması veya bilirkişilerden açıklama istenmesi gibi nedenler sözkonusu ise hakem kurulu kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verilebileceği gibi; taraflarca aksi kararlaştırmamışsa, taraflardan birinin talebi üzerine de hakem veya hakem kurulunca,
uygun bir zamanda, duruşma yapılmasına karar verilmelidir (HMK m. 429, I). Taraflardan biri, davet edildiği duruşmaya geçerli bir neden göstermeksizin katılmazsa,
tahkim yargılamasına o tarafın yokluğunda devam edilebilir (HMK m. 430, I, c).
Taraflar, daha önce aksini kararlaştırmamışlarsa, hakemler tarafından tahkikat
tamamlanıncaya kadar, iddia ve savunmalarını değiştirebilir ve genişletebilirler.
Tahkimde, devlet yargısından farklı olarak, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, id-
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dia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı uygulanmayacaktır. Ancak, iddia ve savunmanın değiştirilmesine izin verilmesi mutlak bir serbesti şeklinde
düzenlenmemiş, hakem veya hakem kurulunun takdirine bağlanmıştır. Buna göre,
hakem veya hakem kurulu, iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi
konusunda geç kalındığı veya bu imkanın kullanılmasının diğer taraf için haksız
şekilde büyük zorluk yarattığı kanısındaysa, iddia ve savunmanın değiştirilmesine
ve genişletilmesine izin vermeyebilir (HMK m. 428, III).
Hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasında, taraflara eşit davranmak
ve hukukî dinlenilme hakkı tanımak gibi temel yargılama ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olduğundan (HMK m. 423); hakem veya hakem kuruluna
verilen dilekçeler, bilgiler ve diğer belgeler ve ayrıca dava ile ilgili her türlü keşif
(HMK m. 431, I, c) tarihi, bilirkişi incelemesi (HMK m. 431, I, a-b) veya diğer
delillerin incelenmesi için yapılacak toplantı ve duruşmalar ile bunlara katılmamanın sonuçları, taraflara uygun bir süre önce bildirilmelidir (HMK m. 429, II,
III). Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, tebligat işlemleri, 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine göre yapılır (HMK m. 438).
Hakem veya hakem kurulu, davanın aydınlanması bakımından, belirli konularda bilirkişiden rapor alabilir, keşif icrasına karar verebilir (HMK m. 431, I) ve
diğer delillerin toplanması için gerekli işlemleri yapabilir. Örneğin, tarafların talebi üzerine hakem veya hakem kurulunca delil tespitine karar verilebilir (HMK
m. 414, I). Ancak, hakemlerin mahkemeler gibi kamusal bir sıfatı ve yetkisi olmadığından, özellikle delillerin toplanması bakımından, dava dışı üçüncü kişilerden
talep edilecek bilgi ve belgelerin elde edilmesinde mahkemenin yardımına ihtiyaç
duyabilirler. Bu nedenle, taraflar, hakem veya hakem kurulunun onayını aldıktan sonra, delillerin toplanması konusunda mahkemeden yardım talep edebilirler
(HMK m. 432). Eğer taraflardan biri duruşmaya katılmaz veya delillerini sunmaktan kaçınırsa, hakem veya hakem kurulu, yargılamaya devam ederek dosya
içindeki mevcut delillere göre karar verir (HMK m. 430, I, c).

Tahkim Yargılamasında Geçici Hukukî Korumalar

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında ihtiyatî tedbir,
ihtiyatî haciz veya delil tespiti gibi geçici hukukî korumaların uygulanmasına karar
verilebilir. Bir önceki ünitede geçici hukukî korumaların amacı ve işlevi konusunda
yaptığımız açıklamalar, kural olarak tahkim yargılaması bakımından da geçerlidir.
Hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine, gerekli ise uygun bir teminat gösterilmesi halinde, ihtiyatî tedbir kararı verebilir (HMK m. 414,
I). Bu tedbir aleyhine olan taraf, karara uyduğu taktirde sorun yaşanmayacaktır.
Ancak, kamusal sıfatı ve yetkisi bulunmayan hakem kurulunun, bu kararın gereklerinin tarafın rızasıyla yerine getirilmemesi halinde, ihtiyatî tedbir kararını
zorla icra etmesi mümkün değildir. Bu nedenle ihtiyatî tedbir kararının icrasını ve
etkinliğini sağlamak için mahkemeden yardım alınması gerekebilir. Böyle bir olasılıkta, taraflardan birinin mahkemeye başvurması üzerine, mahkeme geçerli bir
tahkim sözleşmesinin var olması halinde, hakem veya hakem kurulunca verilen
ihtiyatî tedbir kararının icra edilebilirliğine karar verir (HMK m. 414, II).
Tahkime konu bir uyuşmazlık hakkında, tahkim yargılaması henüz başlamadan önce de ihtiyatî tedbire veya delil tespitine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda
tahkim yargılaması henüz başlamadığından ve hakem veya hakem kurulu, göreve
başlamaması nedeniyle, zamanında ve etkin şekilde hareket edemeyecek durumla
olduğundan, taraflar ihtiyatî tedbir veya delil tespiti için doğrudan mahkemeye
başvurabilirler. Ancak böyle bir risk yoksa (bu riskin var olup olmadığını mahkeme takdir edecektir), taraflar hakem veya hakem kurulundan izin almadan veya
taraflar arasında doğrudan mahkemeye başvurulabileceği konusunda yazılı bir
anlaşma yapılmadan, mahkemeye müracaat edemezler (HMK m. 414, III).

Delil tespiti: Uyuşmazlığın
çözümü için gerekli olan
delillerin, yok olması veya
zarar görmesi gibi tehlike arz
eden durumlarda, henüz dava
açılmadan veya inceleme sırası
gelmeden önce toplanarak
güvence altına alınmasını
sağlayan bir geçici hukukî
koruma tedbiridir.
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Taraflardan biri dava açılmadan önce mahkemeden ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî
haciz kararı almışsa, iki hafta içinde tahkim davasını açmak zorundadır. Aksi taktirde ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kendiliğinden kalkar (HMK m. 426, II).
Doğrudan mahkemeye başvurulmuş ve mahkeme ihtiyatî tedbir kararı vermiş olsa dahi, tahkim davasının açılmasından sonra, hakem veya hakem kurulu,
ihtiyatî tedbir kararını kaldırabilir veya içeriğini değiştirebilir (HMK m. 414, V).
Mahkemece verilen ihtiyatî tedbir kararı, aksine karar verilmedikçe, hakem
veya hakem kurulu kararının icra edilebilir hale gelmesiyle (kesinleşmesiyle) veya
davanın hakem veya hakem kurulu tarafından reddedilmesi halinde kendiliğinden ortadan kalkar (HMK m. 414, IV).

Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi
Hakem veya Hakem Kurulunun Kararıyla
Tahkim yargılaması ya nihai hakem kararının verilmesiyle veya tarafların iradesiyle
sona erer. Tek hakem tarafından yargılama yapılmaktaysa, davanın hüküm verecek
derecede aydınlandığına karar veren hakem kararını taraflara bildirir. Eğer hakem
kurulu tarafından yargılama yapılmaktaysa, taraflarca aksi kararlaştırılmamış olmak şartıyla, hakem kurulu oy çokluğuyla da karar verebilir (HMK m. 433, I).
Hakem veya hakem kurulu, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, maddî hukuk
kurallarına göre karar verir; ancak, tarafların açıkça yetkili kılmış olmaları halinde, hakkaniyet ve nesafet kurallarına göre veya dostane çözüm yoluyla karar
vermesi de mümkündür (HMK m. 433, III).
Hakem kararlarının şekli, içeriği ve saklanması hususları, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 436. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
“1. Hakem kararlarında;
a. Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin ad ve soyadları,
b. Tarafların ve varsa temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadları, unvanları ve
adresleri,
c. Kararın dayandığı hukukî sebepler ile gerekçesi,
ç. Bir sıra numarası altında açık ve kesin bir biçimde taraflara yüklenen hak ve
borçlar ile yargılama giderleri,
d. Karara karşı iptal davası açılabileceği ve süresi,
e. Tahkim yeri ve kararın tarihi,
f. Kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğunun imzaları ve karara eklenmiş ise karşı oy yazısı gösterilir.
2. Aksi kararlaştırılmadıkça, hakem veya hakem kurulu kısmi kararlar verebilir.
3. Hakem kararı, hakem veya hakem kurulu başkanı tarafından taraflara bildirilir; ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır.”

HMK m. 442, I: “Hakem veya
hakem kurulu, tarafların her
birinden yargılama giderleri
için gereken hâllerde avans
yatırılmasını isteyebilir. Aksi
kararlaştırılmadıkça, bu
avans taraflarca eşit miktarda
ödenir.”

Tahkim Yargılamasını Sona Erdiren Diğer Nedenler
Hakem veya hakem kurulunun kararı dışında tahkimi sona erdiren başka nedenler de sözkonusu olabilir. Tahkim yargılaması devam ederken, taraflar uyuşmazlık
konusunda sulh olurlarsa, tahkim yargılamasına son verilir ve sulh hakem kararı
olarak tespit edilir (HMK m. 434).
Ayrıca, aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde de tahkim yargılaması sona erer (HMK m. 435, I, a-e):
• Davacı davasını geri alırsa: Bu nedenle tahkim yargılamasının sona erebilmesi için, davalının davanın geri alınmasına itiraz etmemesi veya davalı
itiraz etse dahi, hakem ve hakem kurulunun uyuşmazlığın kesin olarak çözülmesinde davalının hukukî yararı bulunmadığı sonucuna varması gereklidir. Aksi taktirde yargılamaya devam edilir.
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• Her iki taraf da tahkim yargılamasının sona ermesi konusunda anlaşırsa
• Hakem veya hakem kurulu, başka bir sebeple yargılamanın sürdürülmesini
gereksiz veya imkansız bulursa
• Tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin talep mahkeme tarafından reddedilirse
• Taraflar kararın oybirliği ile verilmesini kararlaştırmış olmasına rağmen,
hakem kurulu oybirliği ile karar veremezse
• Yargılama giderleri için gerekli avans yatırılmazsa

HAKEM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
Hakem Kararlarının Tavzihi, Düzeltilmesi ve
Tamamlanması

Hakem kararlarının tavzihi, düzeltilmesi veya tamamlanması, hakem veya hakem
kurulu kararının verilmesinden kısa bir süre sonra, iptal davası açılmadan kararın düzeltilmesi veya tamamlanması yolunu açarak, tahkimde usûl ekonomisinin
sağlanmasına ve yargılamanın hızla sonuçlandırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Taraflar, hakem kararlarındaki basit maddî hataların veya eksikliklerin ya da
çelişkilerin veya belirsizliklerin giderilmesi için, duruma göre kararın düzeltilmesi, tavzihi veya tamamlanması şeklinde üç imkandan yararlanabilirler.
Hakem kararlarında hesap, yazı ve benzeri maddî hatalar sözkonusu olduğunda taraflardan her biri, hakem kararının kendisine bildirilmesinden itibaren iki
hafta içinde, karşı tarafa bilgi vermek kaydıyla, hakem veya hakem kuruluna başvurarak sözkonusu hatanın düzeltilmesini talep edebilir (HMK m. 437, I, a). Hakem veya hakem kurulu da tarafların talebini beklemeden, karar tarihini izleyen
iki hafta içinde, kararındaki maddî hataları resen düzeltebilir (HMK m. 437, III).
Zira maddî hesap ve yazı hatalarının düzeltilmesi hakem veya hakem kurulunun
kendi kararını değiştirmesi niteliğinde olmayıp, sadece kararda sehven (hata ile)
yanlış kaleme alınan ifade (beyan) yanlışlıklarının giderilmesidir.
Ayrıca, karardaki belirsizliklerin veya çelişkilerin giderilmesi gerekliyse, taraflar,
hakem kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren iki hafta içinde, karşı tarafa
bilgi vermek kaydıyla, hakem veya hakem kurulundan, karara ilişkin belirli bir konunun veya kararın bir bölümünün tavzihini talep edilebilirler (HMK m. 437, I, b).
Bir diğer imkan ise, hakem kararının tamamlanmasıdır. Eğer tahkim yargılamasında taraflarca ileri sürülmüş olmasına rağmen karara bağlanmamış bir konu
kalmışsa, taraflardan her biri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde, karşı tarafa bilgi vermek kaydıyla, yargılama sırasında ileri sürülüp de karara bağlanmayan konular hakkında tamamlayıcı hakem kararı verilmesini talep
edebilir. Hakem veya hakem kurulu tarafın talebini haklı bulursa, bir ay içinde
tamamlayıcı hakem kararını vermelidir (HMK m. 437, IV).
Yukarıda zikredilen durumlarda, düzeltme, tavzih ve tamamlama kararları taraflara bildirilir ve hakem kararının bir parçasını oluştururlar (HMK m. 437, V).

İptal Davası

Hakem veya hakem kurulu kararlarına karşı başvurulabilecek bir diğer hukukî
çare iptal davasıdır. Hakem kararlarına karşı başka bir olağan kanun yoluna, örneğin istinafa veya temyize başvurulması mümkün değildir.
Hakem kararlarının iptal sebepleri Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439.
maddesinin 2. fıkrasının (a) ila (ğ) bentlerinde tahdîdî şekilde sayılarak düzenlenmiştir. Bu hükme göre;
a. Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin geçersiz olması,
b. Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, sözleşmede belirlenen veya tahkime ilişkin kısımda öngörülen usule uyulmaması,
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c. Kararın tahkim süresi içinde verilmemesi,
ç. Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz
olduğuna karar vermesi,
d. Hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar vermesi veya talebin tamamı hakkında karar vermemesi ya da
yetkisini aşması,
e. Tahkim yargılamasının, usûl açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması hâlinde, tahkime ilişkin kısımda yer alan hükümlere
uygun olarak yürütülmemesi ve bu durumun kararın esasına etkili olması,
f. Tarafların eşitliği ilkesi ve hukukî dinlenilme hakkına riayet edilmemesi,
g. Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna
göre tahkime elverişli olmaması,
ğ. Kararın kamu düzenine aykırı olması sebeplerinden birinin var olması halinde hakem veya hakem kurulu kararının iptaline karar verilir.
“İptal davası tahkim yerinde bulunan bölge adliye mahkemesinde açılmalıdır.
Bölge adliye mahkemesi hakem kararlarına karşı açılan iptal davalarını öncelikle
ve ivedilikle görür.”
İptal davası bir ay içinde açılmalıdır. Bir aylık süre, hakem kararının veya düzeltme, tavzih ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren
işlemeye başlar (HMK m. 439, IV).
Hakem kararına karşı iptal davası açılması, kararın icrasını durdurmaz. Ancak, aleyhine icra takibi yapılan veya yapılma olasılığı bulunan tarafın talebi üzerine, hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmesi suretiyle kararın icrası durdurulabilir (HMK m. 439, IV).
İptal davasına bakan mahkeme kural olarak dosya üzerinden inceleme yapar. Ancak gerektiğinde duruşma yapılmasına da karar verebilir (HMK m. 439,
V). Mahkeme iptal davasını reddeder veya kabul eder. Davayı kabul ederse, 439.
Maddenin 2. Fıkrasının b, ç, d, e ve f bentlerindeki hallerin varlığı sebebiyle kabul
kararı verilmişse, taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa, hakemler ve tahkim süresi
yeniden belirlenir. Hatta taraflar isterlerse, eski hakemleri yeniden görevlendirebilirler (HMK m. 439, VII).
Mahkemenin iptal davası hakkında verdiği karara karşı, hukukî yararı bulunan taraf temyiz yoluna başvurabilir. Temyiz incelemesi de yukarıda zikredilen
iptal sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve ivedilikle karara bağlanır. İptal davasında verilen kararın temyiz edilmesi, iptal davasına konu olan hakem kararın
icrasını durdurmaz (HMK m. 439, VI).

Yargılamanın İadesi

Hakem kararları da mahkeme kararları gibi maddî anlamda kesin hüküm gücüne
sahip olduğundan, şartların var olması halinde hakem kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir. Yargılamanın iadesi yoluna ilişkin hükümler,
niteliğine uygun düştüğü ölçüde tahkim yargılamasında da uygulanır.
Ancak yargılamanın iadesi sebepleri tahkim yargılamasında kısmen sınırlandırılmıştır. Tahkim yargılamasında, Hukuk Muhakemeleri Kanununun sadece 375.
maddesinin aşağıdaki bentlerine istinaden yargılamanın iadesi talep edilebilir:
b. Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi, merciince kesin
olarak kabul edilen hâkimin karar vermiş veya karara katılmış bulunması.
c. Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması.
e. İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra yalan tanıklık yaptığının
sabit olması.
f. Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması.

243

10. Ünite - Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

g. Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere ettiğinin,
ikrar veya yazılı delille sabit olması.
h. Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden hileli bir davranışta bulunmuş olması.
ı. Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve
bu hükmün de kesinleşmiş olması.
i. Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin
veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.
“Hakem kararlarına karşı açılan yargılamanın iadesi davası, konusuna göre
tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesinde görülür (HMK m. 443,
II; m. 410). Mahkeme yargılamanın iadesi talebini kabul ederse, hakem kararını
iptal eder ve uyuşmazlığı, yeniden bir karar verilebilmesi için yeni bir hakeme
veya hakem kuruluna gönderir. Bu durumda hakemin veya hakem kurulunun
yeniden seçilmesi gerekir (HMK m. 443, III).”
(A) Yapı Tasarım Peyzaj Taahhüt Limited Şirketi ile (B) Mimarlık Anonim Şirketi
arasında, bir alışveriş merkezinin park ve bahçe düzenlemelerinin (A) şirketi tarafından yapılması konusunda sözleşme yapılmıştır. Daha sonra taahhüt edilen
işlerin sözleşmeye uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle (B) Anonim Şirketi tarafından (A) Limited Şirketine tahkim davası açılmıştır. Taraflar arasındaki tahkim
sözleşmesinin 25. maddesinde “Hakem kurulu anlaşmazlık bildiriminin eline geçmesinden itibaren 30 gün içerisinde kararını yazılı olarak bildirecektir.” şeklinde
hüküm bulunmaktadır. Hakem kurulu uyuşmazlık hakkındaki ilk toplantısını
15.01.2011 gününde yapmış, uyuşmazlık hakkındaki nihai kararını ise 25.03.2011
tarihinde vermiştir. Sizce karar aleyhine olan taraf hakem kurulunun süresi içinde
karar vermediği gerekçesiyle hakem kararına karşı koyabilir mi? Yanıtınız hayır ise
nedenini, evet ise hangi yola başvurulabileceğini açıklayınız.

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Kişiler arasında doğan hukukî uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri, yargılama yapılarak uyuşmazlık çözümü ve yargılama yapılmadan uyuşmazlık çözümü olarak
ikiye ayrılabilir. Yargılama ile uyuşmazlık çözümünü ise, kendi içinde devlet yargısı ve tahkim yargısı ile uyuşmazlık çözümü olarak sınıflandırmak mümkündür.
Yukarıda tahkimin niteliği açıklanırken zikredildiği üzere, hem mahkemelerce
hem de hakemlerce yürütülen uyuşmazlık çözümü yargısal bir faaliyettir. Zira,
devlet yargısında ve tahkimde, uyuşmazlığın tarafları dışında üçüncü bir kişi
(hâkim veya hakem), tarafların iradesi dışında, pozitif hukuk hükümlerine veya
tahkim bakımından pozitif hukuk dışında taraflarca belirlenen hukuk kurallarına
göre, hangi tarafın haklı olduğunu belirlemeye çalışarak uyuşmazlığı çözmeye yönelik bir karar vermektedir.
Buna karşılık, yargılama yapılmadan uyuşmazlık çözümü ise, devlet yargısı
ve tahkim dışında kalan diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerini içerir. Yargısal
olmayan çözüm yöntemlerinin, “alternatif uyuşmazlık çözüm yolları” olarak adlandırılmasının sebebi, yargılama yapılmadan veya uyuşmazlığı çözmeye yönelik
bir hüküm (karar) verilmeden uyuşmazlık çözümünü öngörmesinden kaynaklanmaktadır. Belirtmeliyiz ki alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin mevcudiyeti, kural olarak, devlet yargısını ortadan kaldırmaz veya devlet yargısına
başvurulmasını engellemez. Ayrıca her hukukî uyuşmazlık, tahkimde olduğu
gibi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülemez. Örneğin, soy bağının
tespiti gibi, kamu düzenine ilişkin olan ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf
edemeyeceği konularda mahkemelere başvurulması zorunludur. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, ancak irade serbestisinin hâkim olduğu alanlarda, tarafların
üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri veya sulh olabilecekleri uyuşmazlıklarda uygulanabilir.
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Bir hukuk sisteminde, yargısal çözüm yöntemleri yanında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının da bulunmasının, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği uyuşmazlıklar bakımından, yargının artan iş yükünün azaltılması; hukukî
uyuşmazlıkların daha basit, ucuz, masrafsız ve hızlı şekilde çözülebilmesi; taraflar
arasındaki anlaşmazlıkların daha fazla derinleşmeden barışçıl yollarla çözülmesi;
uyuşmazlıkların haklı-haksız düzleminde çatışmacı ve mücadeleci bir yöntem yerine menfaatlerin dengelenmesi suretiyle çözülmesi; tarafların beklemediği veya
istemediği bir kararla karşılaşma tehlikesinin önlenmesi, aleniyet ilkesine uyulması zorunluluğunun bulunmaması ve hukukî ilişkilerin bozulmadan geleceğe
yönelik olarak değiştirebilmesi (dönüştürebilmesi) gibi faydaları bulunmaktadır.
Hukuk sistemlerinin tercihine göre farklı türde alternatif uyuşmazlık çözüm
yöntemleri söz konusu olabilir. Bu çözüm yöntemlerinin başlıcaları, kısa duruşma, mahkeme öncesi müzakere, hakem bilirkişiden yararlanılması, uzlaştırma,
arabuluculuk şeklinde sayılabilir.
Bu yöntemlerden en çok tercih edileni ve uygulama alanı genişleyeni arabuluculuktur. Türk hukukunda arabuluculukla ilgili yürürlükte olan pozitif düzenleme, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 22 Haziran
2013 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliğidir. Ayrıca ön inceleme aşamasında hakimin tarafları arabuluculuğa teşvik
edeceğine ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 140. maddesi de bu düzenlemeler arasında yer almaktadır. Daha evvel arabuluculukla ilgili mevcut pozitif hukuk düzenlemesi bulunmaması, tarafların uyuşmazlığın çözümünde arabulucuya
başvurmalarına veya güvendikleri bir üçüncü kişiden yardım almalarına engel
olmamakla birlikte, yürürlüğe giren düzenlemeler ile kimlerin arabulucu olabileceği, arabuluculuk eğitimi, arabulucu sicili, arabuluculuk faaliyetine ilişkin temel
ilkelerin ve usullerin belirlenmesi konuları açıklığa kavuşturulmuştur.
Arabuluculuk Kanunu’nun tanımına göre arabuluculuk, “sistematik teknikler
uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya
getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin
üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren,
uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve
ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini” ifade etmektedir (HUAK
m. 2). Buna göre arabulucu, taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmeye yönelik bir
karar veremez. Arabulucunun işlevi, taraflara iletişim kurabilecekleri bir ortam
sağlamak ve gerektiğinde tarafsızlığına gölge düşürmeden çözüm için öneriler
sunmak olup, arabulucunun taraflara bir çözüm dayatması mümkün değildir.
Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler de Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre, arabuluculuk tamamen ihtiyari olup taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler (HUAK m. 3, I). Taraflar arabuluculuk sürecinde eşit haklara
sahiptirler (HUAK m. 3, II). Arabuluculukta gizlilik ilkesi geçerli olduğundan, aksi
kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Bu gizlilik benzer biçimde taraflar bakımından da geçerlidir
(HUAK m. 4). Ayrıca, taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil
üçüncü bir kişiler, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında veya tahkim
yoluna başvurulduğunda, arabuluculuk sürecindeki beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamazlar (HUAK m. 5).
Arabuluculuğa ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya
işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde başvurulabilir.
Bununla beraber, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir (HUAK m. 1). Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları ara-
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bulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir (HUAK m. 13, I; HMK
m. 140, II). Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşıp anlaşamadıkları veya
arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenen tutanak arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalanır
(HUAK m. 17, I). Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa,
bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler.
Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, icra edilebilirlik şerhi verilmesi asıl uyuşmazlık bakımından görevli ve yetkili mahkemeden talep edilir; davanın
görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise, icra edilebilirlik
şerhi davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam
niteliğinde belge sayılır (HUAK m. 18, II) ve ilamların icrasına ilişkin cebri icra
hükümleri uyarınca icra veya iflas takibine konu yapılabilir.
Arabuluculuk konusundaki önemli bir başka düzenleme 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda yer almaktadır. İş Mahkemeleri Kanununa göre, “Kanuna,
bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı
ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” (İMK m. 3, I). İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve
manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında ise dava
açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır.
Davacı, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk faaliyeti sonunda
anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından
onaylanmış bir örneğini, dava açarken dava dilekçesine eklemek zorundadır.
Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde, mahkeme tarafından herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle
usulden reddine karar verilir.
İş Mahkemeleri Kanununa göre, arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırmalıdır. Bu süre zorunlu hâllerde
arabulucu tarafından en fazla bir hafta daha uzatılabilir. İhtiyari arabuluculuktan
farklı olarak dava şartı olan arabuluculukta tarafın arabuluculuk toplantısına mazeretsiz olarak katılmamasının yaptırımı bulunmaktadır. Kanuna göre, taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf,
son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile
yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet
ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması nedeniyle
arabuluculuk faaliyeti sona ererse daha sonra açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır (İMK m. 3, XII).
İş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk sürecinde, sadece tarafların ilk arabuluculuk toplantısına katılması zorunlu olup, arabuluculuk sürecinin
sürdürülmesi veya sona erdirilmesi konusunda tarafların tasarruf serbestisi bulunmaktadır. Başka bir deyişle, taraflar anlaşmak zorunda olmayıp, süreci sona
erdirmek konusunda serbestiye sahiptir.
Dava şartı arabuluculuğa başvurulmasının sonuçlarından biri, arabuluculuk
bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımının durması ve hak düşürücü sürenin işlememesidir (İMK m. 3,
XVII). İş Mahkemeleri Kanunundaki arabuluculuğa ilişkin düzenlemeler arasında
hüküm bulunmaması durumunda, iş uyuşmazlıklarındaki dava şartı arabuluculuk
sürecinde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır (İMK m. 3, XXI).
Dava şartı arabuluculuk kapsamında bir başka düzenleme ise ticari davalar hakkındadır. Türk TicaretKanununa göre, bu Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer
kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan
alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurul-
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muş olması dava şartıdır. Arabulucu, ticari davalarda yapılan başvuruyu, görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde
arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir (TTK m. 5/A). Ticari davalarda
dava şartı arabuluculuğa ilişkin TTK’da özel düzenleme bulunmayan hallerde, 6325
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun dava şartı arabuluculuğu düzenleyen 18/A maddesi hükümleri uygulanır (HUAK m. 18/A, 19-20).
Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna
başvuru zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu durumlarda dava şartı arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz (HUAK m. 18/A, 17).
Türk Hukukunda pozitif hukukta düzenlenen ve uygulaması bulunan alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri de, Avukatlık Kanununun 35/A maddesi
kapsamında avukatların uzlaşma sağlama yetkisidir. Bu düzenlemeye göre, avukatlar, tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri konularda, dava
açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf daveti kabul
eder ve uzlaşma sağlanırsa, bir tutanak düzenlenerek, avukatlar ile müvekkilleri
tarafından imzalanır. Sözkonusu uzlaşma tutanağı uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içermesi halinde, İcra ve İflâs
Kanunu kapsamında ilâm niteliğinde belge olarak kabul edilir.
Pozitif hukukta düzenlenen bir diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolu ise, belirli bir parasal sınırın altındaki tüketici uyuşmazlıkları hakkında, tüketici hakem
heyetleri tarafından karar verilebilmesidir (TKHK m. 66). Belirli bir parasal sınırın
altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, mahkemede dava açılamayacağından,
tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda
hakem heyetinin vereceği kararlar taraflar açısından bağlayıcı olup, İcra ve İflâs
Kanununun ilâmların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre, cebri icra
ile yerine getirilebilir. Hakem heyetinin kararlarına karşı onbeş gün içinde tüketici
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, kural olarak tüketici hakem heyeti kararının
icrasını durdurmaz; ancak hâkim, talep edilmesi şartıyla, kararının icrasını tedbir
yoluyla durdurabilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine
tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir (TKHK m. 70).
Tüketici hakem heyeti, başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen, konunun uzmanı bir belediye personeli, baronun görevlendireceği bir avukat, duruma
göre ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir
üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere beş üyeden oluşur.
(TKHK m. 66, II)
Özbek, M. (2004). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara.
Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara.
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Özet
1

Tahkim, tahkim sözleşmesi, hakem sözleşmesi
kavramlarını açıklamak ve ayırt etmek
Tahkim, tarafların aralarındaki mevcut veya
muhtemel bir uyuşmazlığın hakemler tarafından
çözülmesi için yaptıkları bir anlaşmadır. Tahkim
tarafların iradesine tâbi uyuşmazlıklarda geçerlidir. Başka bir deyişle, ancak tarafların sulh yoluyla çözebilecekleri uyuşmazlıklarda tahkim
yapılabilir. İki tarafın iradelerine tâbi olmayan
ve kamu düzenine ilişkin işlerden kaynaklanan
uyuşmazlıklar ise tahkime elverişli değildir.
Tahkim de dava gibi bir yargı faaliyetidir. Bununla beraber devlet yargısı ile tahkim arasında temel bazı farklar vardır. Devlet yargısında hakimler kamu görevlisidir ve taraflarca seçilemezler.
Tahkimde ise taraflar hakemleri serbestçe belirleyebilirler. Hâkimler yargı gücünü kanunlardan
alır ve millet adına karar verirler. Tahkimde ise
hakemler, kamusal bir sıfat ve yetkiye sahip olmayıp, uyuşmazlığı çözme yetkisini taraflar arasında akdedilen tahkim sözleşmesinden alırlar.
Devlet yargısında, yargılama usûlü kanunlarda
düzenlenmiş olup, taraflar yargılama usulünü seçemezler. Buna karşılık tahkimde, taraflar yargılama usûlünü belirleyebilirler. Devlet yargısında,
uyuşmazlığa uygulanması gereken maddî hukuk
kuralları belirli olup, hâkimler bu kuralları uygulamakla yükümlüdürler. Tahkimde ise, taraflar
uygulanacak maddî hukuk kurallarını belirleyebilirler veya hakemlerin tamamen hak ve nesafete göre karar vermesini kararlaştırabilirler.
Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya
sözleşme dışı bir hukukî ilişkiden doğmuş veya
doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir
kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır. Niteliği itibariyle usûl sözleşmesi olan
tahkim, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı
veya ayrı bir sözleşme şeklinde yazılı şekilde yapılabilir. Yazılılık bir geçerlilik şartıdır. Sözleşme
uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce veya sonra yapılabilir; hatta dava açıldıktan sonra dahi
tahkime gidilebilir. Tahkim sözleşmesinin iki etkisinden biri, uyuşmazlık hakkında hakemler tarafından yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesinin yolunu açması; diğeri ise, taraflardan

birinin devlet yargısına (mahkemeye) başvurma
olasılığını ortadan kaldırmasıdır. Taraflardan
biri, tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan
uyuşmazlık hakkında mahkemede dava açarsa,
karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunabilir.
Hakem sözleşmesi ise, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir uyuşmazlığın tarafları ile
hakemler arasında yapılan; hakemlerin uyuşmazlığın çözümünü, tarafların ise bunun karşılığında belirli bir ücret ödemeyi taahhüt etikleri
bir sözleşmedir. Hukukî niteliği itibariyle, borçlar
hukuku alanına giren bir vekâlet sözleşmesidir.
Taraflar kimlerin hakem olacağını, hakemlerin
sayısını ve hakem seçme usulünü serbestçe kararlaştırabilirler; ancak, bunu yapmamışlarsa kanundaki tamamlayıcı hükümler uygulanır. Hakemler
tarafsızlıklarını korumak zorunda olduklarından,
hakimler gibi davadan çekilebilir veya taraflarca
reddedilebilirler. Hakemler hakkındaki temel ve
genel ret sebebi, hakem(ler)in tarafsızlığından
şüphe edilmesini gerektiren durum ve koşulların
gerçekleşmesidir. Bu ret sebebi, hakimler bakımından düzenlenen “yasaklılık sebeplerini” ve
“ret sebeplerinin” tümünü kapsamaktadır.

2

Tahkimde yargılama usûlünü açıklamak
Taraflar hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama usûlünü, Hukuk Muhakemeleri
Kanununun tahkime ilişkin kısımdaki emredici
hükümlere (kurallara) aykırı olmamak kaydıyla,
serbestçe belirleyebilirler. Örneğin tahkim yeri ve
tahkim süresi taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Tahkimde kural olarak tasarruf ilkesi geçerli
olduğundan, tahkim davasının görülebilmesi
için taraflardan birinin talepte bulunması gerekir.
Tahkim yargılaması dilekçeler verilmesi, tahkikat
ve karar olmak üzere üç aşamadan oluşur.
Dilekçelerin verilmesinden sonra hakem veya
hakem kurulu tahkikata (incelemeye) girişecektir. Hakemler yargılama sırasında duruşma
yapabilecekleri gibi dosya üzerinde de inceleme
yapabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa,
tahkimde iddia ve savunmanın değiştirilmesi yasağı uygulanmaz. Taraflar davanın esası hakkında tahkikat sona erinceye kadar, iddia ve savunmalarını değiştirebilir ve genişletebilirler. Devlet
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yargısında geçerli olan temel yargısal ilkeler, niteliğine aykırı olmadıkça tahkimde de geçerlidir.
Hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasında, taraflara eşit davranmak ve hukukî dinlenilme hakkı tanımak gibi temel yargılama ilkelerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakem
veya hakem kurulu, davanın aydınlanması için,
belirli konularda bilirkişiden rapor alabilir, keşif
icrasına karar verebilir, diğer delillerin toplanması için gerekli işlemleri yapabilir ve taraflarca
aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması
sırasında ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz veya delil
tespiti gibi geçici hukukî korumaların uygulanmasına karar verebilir.
Tahkim yargılaması nihai hakem kararının verilmesiyle sona erer. Hakem veya hakem kurulu,
taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, maddî hukuk kurallarına göre karar verir; ancak, tarafların açıkça yetkili kılmış olmaları halinde, hakkaniyet ve nesafet kurallarına göre veya dostane
çözüm yoluyla karar vermesi de mümkündür.
Hakem kararları, ilâmların icrası hakkındaki
hükümlere göre icra edilebilir.

3

Hakem kararlarına karşı başvuru yolarını açıklamak ve ayırt etmek
Hakem kararlarına karşı farklı hukukî çarelere
başvurmak mümkündür. Taraflar, hakem kararlarındaki basit maddî hataların veya eksikliklerin ya da çelişkilerin veya belirsizliklerin
giderilmesi için, duruma göre kararın düzeltilmesi, tavzihi veya tamamlanması şeklinde üç
imkandan yararlanabilirler. Hakem kararlarında
hesap, yazı ve benzeri maddî hatalar sözkonusu
olduğunda kararın düzeltilmesi, kararda belirsizlikler ve çelişkiler sözkonusu olduğundan tavzih, taraflarca ileri sürülmüş olmasına rağmen
karara bağlanmamış bir konu kalmışsa, karara
bağlanmayan konular hakkında tamamlayıcı
hakem kararı verilmesi talep edilebilir.
Hakem veya hakem kurulu kararlarına karşı
başvurulabilecek bir diğer hukukî çare iptal davasıdır. Hakem kararlarına karşı başka bir olağan kanun yoluna, örneğin istinafa veya temyize
başvurulması mümkün değildir. İptal sebepleri
Kanunda tahdîdî şekilde sayılmıştır. İptal davası,
hakem kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde, tahkim yerinde bulunan bölge adliye mahkemesinde açılmalıdır.

Hakem kararları mahkeme kararları gibi maddî
anlamda kesin hüküm gücüne sahip olduğundan, şartların var olması halinde hakem kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna da başvurulabilir. Yargılamanın iadesi yoluna ilişkin
genel hükümler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde tahkim yargılamasında da uygulanır.

4

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kavramını ve
türlerini açıklamak
Devlet yargısı ve tahkim dışında kalan diğer uyuşmazlık çözüm yöntemleri, alternatif uyuşmazlık
çözüm yolu olarak adlandırılmaktadır. Devlet
yargısında ve tahkimde bir uyuşmazlık hakkında
tarafların dışında bir üçüncü kişi, yargılama yaparak karar vermektedir. Buna karşılık alternatif
çözüm yolarında yargılama yapılmadan ve çoğu
zaman kanunlarda ayrıntılı olarak düzenlenen
yargılama usûllerine uyma zorunluluğu olmaksızın çözüme varılmaktadır. Hukuk sistemlerinin
tercihine göre farklı türde alternatif uyuşmazlık
çözüm yöntemleri söz konusu olabilir. Bunlardan en yaygın olanı arabuluculuktur. Arabuluculuk bağlayıcı karar verme yetkisi bulunmayan,
tarafsız ve güvenilir bir üçüncü kişi yardımıyla,
tarafların tercih edecekleri çeşitli yöntemlerden
yararlanmak suretiyle ve menfaatleri esas alınarak bir uyuşmazlığın çözülmesi faaliyetidir. Pozitif hukukta düzenlenen diğer alternatif çözüm
yöntemlerine örnek olarak, avukatların uzlaşma
yapma yetkisi ve tüketici uyuşmazlıkları hakkında tüketici hakem heyetleri tarafından karar verilmesi de sayılabilir.

10. Ünite - Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
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Kendimizi Sınayalım
1. Tahkim sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a. Tahkim sözleşmesi yapılması ihtiyaridir. Kural
olarak taraflar istemedikçe tahkime zorlanamazlar.
b. Tahkim sözleşmesi mevcut veya ileride doğması
muhtemel uyuşmazlıklar hakkında yapılabilir.
c. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın bir kısmı için
tahkim sözleşmesi yapılabilir.
d. Tahkim sözleşmesi tarafların üzerinde sulh olabilecekleri konularda yapılabilir.
e. Tahkim sözleşmesi sadece sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında yapılabilir.
2. Taraflardan biri, tahkim sözleşmesinin konusunu
oluşturan uyuşmazlık hakkında mahkemede dava açarsa, karşı taraf hangi süre içinde, hangi yola başvurabilir?
a. Esasa cevap süresi içinde görev itirazında bulunabilir.
b. Dava sona erinceye kadar görev itirazında bulunabilir.
c. Esasa cevap süresi içinde tahkim ilk itirazında
bulunabilir.
d. Esasa cevap süresi içinde yetki ilk itirazında bulunabilir.
e. Dava sona erinceye kadar yargı yolu itirazında
bulunabilir.
3. Bir uyuşmazlığın konusu olan şeyin veya hakkın
miktarının, değerinin veya niteliklerinin mahkemeyi
ve tarafları bağlayacak şekilde üçüncü bir kişi tarafından tespit edilmesi için taraflar arasında yapılan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hakem sözleşmesi
b. Hakem-bilirkişi sözleşmesi
c. Tahkim sözleşmesi
d. Münhasır olmayan delil sözleşmesi
e. Sulh sözleşmesi

4. Tahkim yargılamasını yürütecek hakemlerin seçim
usûlü taraflarca kararlaştırılmış olmasına rağmen, taraflardan biri sözleşmeye aykırı davranarak bu usule
uymazsa hakemler nasıl seçilir?
a. Hakemler taraflardan birinin talebi üzerine
mahkeme tarafından seçilir.
b. Hakemlerin tümünü sözleşmenin diğer tarafı
seçer.
c. Sözleşmenin diğer tarafı hem kendi hakemini
hem de diğer tarafın hakemini seçer, bu iki hakem üçüncü hakemi belirler.
d. Hakemler tarafların belirleyeceği güvenilir bir
üçüncü kişi tarafından seçilir.
e. Hakemler Adalet Bakanlığının hakem listeleri
arasından Bakanlıkça belirlenir.
5. Hakemler de hakimler gibi tarafsız yargılama yapmalıdır. Eğer taraflardan biri, hakem hakkında tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektiren bir durum
olduğunu öğrenirse, hakemin davaya bakmasını engellemek için, hangi süre içinde aşağıdaki yollardan hangi
sine başvurmalıdır?
a. Hakem hakkındaki ret sebebini öğrendiği tarihten itibaren bir hafta içinde mahkemede tazminat davası açmalıdır.
b. Tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren bir
hafta içinde ret talebinde bulunmalıdır.
c. Hakem hakkındaki ret sebebini öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde mahkemede iptal
davası açmalıdır.
d. Hakem hakkındaki ret sebebini öğrendiği tarihten itibaren iki hafta içinde ret talebinde bulunmalıdır.
e. Tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren iki
hafta içinde hakem hakkında suç duyurusunda
bulunmalıdır.
6. Tahkimde yargılama usûlü bakımından aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı geçerli değildir.
b. Hakemler duruşma yapmadan esas hakkında
karar veremezler.
c. Hakemler taraflara mutlaka hukukî dinlenilme
hakkı tanımak zorundadır.
d. Hakemler ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz gibi geçici hukukî koruma tedbirlerine karar verebilirler.
e. Hakemler belirli konularda bilirkişiden rapor
alabilir ve keşif icrasına karar verebilirler.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
7. Aşağıdakilerden hangisi tahkim yargılamasını sona
erdiren nedenlerden biri değildir?
a. Davacı davasını usûlüne uygun olarak geri alırsa
b. Tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin talep
mahkeme tarafından reddedilirse
c. Taraflar kararın oybirliği ile verilmesini kararlaştırmış olmasına rağmen, hakem kurulu oybirliği ile karar veremezse
d. Yargılama giderleri için gerekli avans yatırılmazsa
e. Davalı taraf süresi içinde cevap dilekçesini vermezse

1. e

8. Hakem kararında bir hesap hatası yapıldığını düşünen taraf aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?
a. Tamamlayıcı hakem kararı verilmesini talep etmelidir.
b. Hakem kararının tavzihini talep etmelidir.
c. Hakem kararının düzeltilmesini talep etmelidir.
d. Hakem kararına karşı iptal davası açmalıdır.
e. Yargılamanın iadesi yoluna başvurmalıdır.

7. e

9. Tahkim yargılamasında, tarafların eşitliği ilkesi
ve hukukî dinlenilme hakkına riayet edilmeden karar
verilmişse, hakkı ihlal edilen taraf aşağıdaki yollardan
hangisine başvurmalıdır?
a. Tamamlayıcı hakem kararı verilmesini talep etmelidir.
b. Hakem kararının tavzihini talep etmelidir.
c. Hakem kararının düzeltilmesini talep etmelidir.
d. Hakem kararına karşı iptal davası açmalıdır.
e. Yargılamanın iadesi yoluna başvurmalıdır.

10. a

10. Aşağıdakilerden hangisi alternatif uyuşmazlık çözüm yolu değildir?
a. Tahkim
b. Arabuluculuk
c. Uzlaştırma
d. Müzakere
e. Avukatlık Kanunu m. 35/A kapsamında avukatların uzlaşma yetkisi

2. c
3. b
4. a
5. d
6. b

8. c

9. d

Yanıtınız yanlış ise “Tahkim Kavramı” ve “Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Niteliği “ konularını yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tahkim Sözleşmesinin Etkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hakem Sözleşmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hakemlerin Seçimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hakemlerin Tarafsızlığı”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tahkimde Yargılama
Usûlü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tahkim Yargılamasını
Sona Erdiren Nedenler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hakem Kararlarına Karşı
Başvuru Yolları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hakem Kararlarına Karşı
Başvuru Yolları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Tahkim yargılaması devlet yargısına göre daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Zira, tahkimde hakemlerin tek
görevi tahkim sözleşmesiyle yetkili kılındıkları uyuşmazlıklar hakkında yargılama yaparak karar vermektir. Bunun dışında başka yargısal işleri yoktur. Ayrıca
hakemler kendilerine başvurulan alanlarda bilgili, tecrübeli ve uzman kişiler olduklarından uyuşmazlık hakkında daha sağlıklı ve doğru bir yargılama yapabilirler.
Hakemler uyuşmazlıkla ilgili özel ve teknik bilgilere
sahip uzman kişiler olduklarından çoğu zaman bilirkişiden rapor alma ihtiyacı duymazlar. Yargılamanın
kısa sürede sonuçlanması ve gereksiz masrafların en
aza inmesi sebebiyle tahkimde hem zamandan hem de
masraflardan tasarruf edilebilir. Tahkimde aleniyet ilkesi uygulanmak zorunda olmadığından, tahkimin tarafı olan kişilerin ve şirketlerin ticari sırlarının ortaya
çıkması da önlenmiş olur.
Sıra Sizde 2
Bir hukukî ilişkinin tarafları, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, başka bir deyişle sulh olabilecekleri hukukî işlemler, sözleşmeler veya diğer hususlarda
tahkime gidebilirler. Somut olayda taraflar arasında
akdedilen sözleşme, hukukî niteliği itibariyle, borçlar
hukukunu ilgilendiren vekâlet veya eser sözleşmesi
niteliğinde olacağından; bu sözleşmeden kaynaklanan
uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüleceği konusunda
sözleşmeye “tahkim şartı” koyabilirler. Tahkim sözleşmesinin (şartının) yazılı olarak yapılması geçerlilik
şartıdır. Geçerli bir tahkim sözleşmesinin iki önemli
etkisi vardır. Birincisi sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık hakkında hakemler tarafından yargılama yapılabilmesi ve karar verilebilmesi; ikincisi ise, sözkonusu
uyuşmazlıklar hakkında devlet yargısına başvurma
imkanını ortadan kaldırmasıdır. Eğer taraflardan biri
bu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık hakkında
mahkemede dava açarsa, diğer taraf süresi içinde tahkim ilk itirazında bulunabilir.
Sıra Sizde 3
Taraflar yapmış oldukları tahkim sözleşmesinde, tahkim yargılamasını yürütecek hakemlerin sayısını ve
seçim usulünü, hakemlerin uygulayacakları yargılama
usulünü ve nihayet hakemlerin hangi hukuk kurallarına
göre karar vereceklerini serbestçe belirleyebilirler. Hatta taraflar, hakemlerin tamamen hak ve nesafete göre

karar vermelerini dahi kararlaştırabilirler. Zira, tahkim
alanında, taraflara temel yargısal haklara (ör. hukukî
dinlenilme hakkı) ve sözleşme serbestisine getirilen temel sınırlamalara (ör. ahlâka aykırı sözleşme yapılmaması) uymak kaydıyla, istedikleri şekilde anlaşma yapma imkanı tanınmıştır. Nitekim somut olayda, tahkim
yargılamasında uluslararası ticaret odasının tahkim kurallarının uygulanacağı, üç hakem tarafından yargılama
yapılacağı ve hakemlerin Türk kanunlarına göre karar
verecekleri açıkça düzenlenmiştir. Sözleşmeye koyulan
bu şartlar tereddütsüz geçerlidir.
Sıra Sizde 4
Hukuk Muhakemeleri Kanununun tahkime ilişkin
hükümlerinde, tahkim süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, taraflar tahkim sözleşmesinde, hakem
kurulunun tahkim yargılamasını hangi süre içinde sonuçlandıracağını ve karar verileceğini serbestçe belirleyebilirler. Somut olayda da uyuşmazlığın tarafı olan
şirketler, uyuşmazlığın kaynağı olan sözleşmeye koydukları tahkim şartları arasında, hakem heyetinin hangi süre içinde karar vermesi gerektiğini belirlemişlerdir. Ancak, hakem kurulu kararını 30 gün içinde değil,
çok daha uzun bir süre sonunda verebilmiştir. Hakem
kurulunun karar verme yetkisi tahkim sözleşmesinde
öngörülen sürenin sona ermesiyle ortadan kalkar. Bu
durumda karar aleyhine olan taraf, hakem kararının
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde bölge adliye mahkemesinde hakem kararının iptali
davasını açabilir. Bölge adliye mahkemesi talebi haklı
bulursa, hakem kararının iptaline karar verir.
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Sözlük
A

Adil yargılanma hakkı: Herkesin gerek medenî hak ve
yükümlülükleri ile ilgili çekişmeler gerek ceza hukuku
alanında kendisine karşı isnat edilen suçlamalar hakkında karar verecek olan kanunî, bağımsız ve tarafsız bir
mahkeme tarafından, davasının makul bir süre içinde,
hakkaniyete uygun (adil) ve aleni olarak görülmesini
isteme hakkıdır.
Aleyhe bozma yasağı: Taraflardan yalnız birinin temyiz
ettiği kararın, temyiz eden aleyhine bozulamamasına,
aleyhe bozma yasağı denir. Eğer her iki taraf da kararı
temyiz etmişse, bu durumda yasak uygulanmaz, karar
temyiz eden aleyhine de bozulabilir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS): Avrupa Konseyine üye devletler tarafından insan haklarını ve temel özgürlüklerini korumak ve geliştirmek amacıyla
hazırlanarak 4.11.1950 tarihinde Roma’da imzaya açılan ve 3.9.1953 tarihinde yürülüğe giren uluslararası
bildiridir. Türkiye tarafından 1954 yılında onaylanmış
ve bireysel başvuruya ilişkin Türkiye bildiriminin 1987
yılında yapılmıştır.
Aynî hak: Bir eşya üzerinde sözkonusu olan, sahibine eşya
üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan, eşya
üzerinde sağladığı hâkimiyet dolayısıyla herkese karşı
ileri sürülebilen mutlak bir haktır. Örneğin mülkiyet,
irtifak, rehin ve taşınmaz yükü aynî haklardandır.

B

Belge: Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf,
film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik
ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılarıdır.
Bilirkişilik: Bilirkişilik, hukukî bilgi dışında özel ve teknik
bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde, tecrübe prensipleri hakkında mahkemeye bilgi veren, bu tecrübe prensiplerine
dayanarak ispat edilmiş bir olaydan sonuçlar çıkaran
veya kendi özel bilgisine dayanarak uyuşmazlık konusu
olayları tespit eden uzman kişiler tarafından mahkemeye yardımcı olunmasıdır.
Bozma kararı: Temyiz incelemesi sonunda maddî hukuk
ve usûl hukuku kurallarına aykırı olan alt derece mahkemesi kararlarının Yargıtay’ca iptal edilerek, yeniden
karar verilmek üzere dosyanın alt derece mahkemesine
gönderilmesidir.

Bölge Adliye Mahkemesi: Adli yargı kolunda ilk derece
mahkemeleri tarafından verilen, kesinleşmemiş karar
ve hükümlerin iptal edilmesi veya değiştirilmesi amacıyla yapılan istinaf başvurularını inceleyen bir üst
mahkemedir. İkinci derece mahkemesi olup, ilk derece
mahkemesinin kararlarını hem hukuka uygunluk hem
de vakıa tespitlerinin doğru olup olmadığı açısından
denetler. Gerektiğinde tahkikatı tamamlayarak davanın
esası hakkında bizzat karar verir.

C-Ç

Cevap Layihası: Kendisine karşı dava açılan davalının, açılmış olan davaya karşı cevapları ile usûle ve esasa ilişkin
bütün itirazlarını ve diğer savunmalarını bildirdiği cevap dilekçesidir.
Çekinme (istinkaf): Davaya bakan hâkimin, tarafsız davranamayacağına kesin gözüyle bakılan hallerde, davayı
görmekten çekilmesidir. Kanunda sınırlı sayıda belirtilen çekinme sebeplerinden biri varsa hâkim davaya bakmaktan çekilmek zorundadır.
Çekişmesiz yargı: Hukuk mahkemeleri tarafından yürütülen bir yargılama faaliyeti olmakla birlikte dava olarak
nitelendirilemeyen ve bazı kıstaslarla davadan ayrılan
yargı faaliyetidir. Çekişmesiz yargıyı, çekişmeli yargıdan
ayırmaya yarayan kıstaslar, çekişmesiz yargıda uyuşmazlık bulunmaması, subjektif hakkın yokluğu ve uygulanacak usûl hükümlerinin farklı olmasıdır.

D

Dava arkadaşlığı: Kanun tarafından imkan sağlanan veya
zorunlu kılınan hallerde, davacı tarafta birden fazla kişinin birlikte dava açması ya da davalı tarafta birden fazla
kişiye karşı dava açılabilmesi ve bunların davada birlikte
hareket etmelerine dava arkadaşlığı denir. Davacı taraftaki dava arkadaşlığına, aktif dava arkadaşlığı, davalı
taraftakine ise pasif dava arkadaşlığı denir.
Dava dilekçesi: İki taraf arasındaki hukukî uyuşmazlığın
çözümü için davacının mahkemeden talepte bulunmak
ve kendi lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla
mahkemeye sunduğu ve özellikleri kanunda düzenlenmiş olan dilekçedir.
Dava ehliyeti: Medenî hakları kullanma ehliyetine göre
belirlenen ve kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir
temsilci (vekil) aracılığı ile bir davayı davacı veya davalı
olarak takip etme ve usûl işlemleri yapabilme ehliyetidir.
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Dava konusu: Davacı tarafından davaya konu yapılarak
mahkemeden hüküm altına alınması istenen hak veya
alacaktır.
Dava sebebi: Davacının iddialarının veya talep sonucunun
dayanağı olan ve bu talep sonucunu haklı gösteren vakıalardır.
Dava şartı: Bir davanın esası hakkında inceleme yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için mutlaka gerekli olan,
var olup olmadığı mahkeme tarafından resen araştırılan
şartlardır.
Dava takip yetkisi: Dava takip yetkisi, somut usûli talebe
ilişkin davayı taraf olarak yürütme ehliyetidir. Bu yetki, medenî hukuktaki haklar üzerinde tasarruf edebilme
ehliyetinin medenî usûl hukukunda büründüğü şekildir.
Davadan feragat: Davacının talep sonucundan, yani dava
konusu edilmiş olan haktan, bir daha dava etmemek
üzere vazgeçmesidir.
Davanın ihbarı: Açılmış ve görülmekte olan bir davada, taraflardan birinin, yargılamanın bitimine kadar, üçüncü
bir kişiye bu davayı haber vermesi ve üçüncü kişiden bu
davada kendisine yardım etmesini istemesidir.
Davaya müdahale: Bazı hallerde, mahkemenin hükmünden etkilenebilecek üçüncü kişilerin kendi yararını korumak amacıyla taraflar yanında davaya katılmasıdır.
Davayı Aydınlatma Ödevi: Hâkimin, davayı aydınlatmak
için sorular sorma, işaret etme ve müzakere etme ödevidir. Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu
kıldığı durumlarda, maddî ve hukukî açıdan belirsiz ya
da çelişkili gördüğü hususlar konusunda taraflara soru
sorabilir, açıklama yaptırabilir ve delil gösterilmesini
isteyebilir.
Davayı genişletme ve değiştirme yasağı: Davacının, davanın tarafları, konusu ve dava nedenlerine ilişkin olarak
dava dilekçesinde belirtmiş olduğu iddiaları, özellikle
vakıaları karşı tarafın muvafakatı olmaksızın veya ıslah
yoluna başvurmaksızın, daha sonra değiştirememesidir.
Davayı kabul: Davalının, davacının dava dilekçesinde belirttiği talep sonucuna kısmen veya tamamen muvafakat
etmesidir.
Delil sözleşmesi: Delil sözleşmesi belli bir vakıanın belli bir
delil ile veya diğer deliller yanında kararlaştırılan türdeki deliller ile de ispat edilebileceği konusunda, taraflar
arasında davadan önce veya yargılama sırasında yapılan
usûli bir sözleşmedir.
Delil tespiti: Delil tespiti, görülmekte olan bir davada henüz
incelenmesine sıra gelmemiş veya ileride açılacak bir davada ileri sürülmesi düşünülen delillerin tespit edilerek,
bir anlamda güvence altına alınmasını sağlayan bir geçici hukukî korumadır.

Derdestlik: Dava açılmasıyla birlikte görülmekte olan bir
davanın ortaya çıkmasıdır. Tarafları, dava konusu ve
dava sebebi aynı olan bir dava devam ederken, yeniden
dava açılırsa, davalı ikinci davada dava şartlarına aykırılık itirazında bulunabilir.
Direnme kararı: Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararına karşı, kararının doğru olduğunu, yani bozma nedenlerinin haklı olmadığını düşünen ilk derece
veya bölge adliye mahkemesinin, kendi (ilk) kararında
ısrar etmesidir.
Dosyanın işlemden kaldırılması: Hukuk yargılamasında,
mahkeme tarafından duruşmaya davet edilen her iki taraf da duruşmaya gelmediği veya taraflardan biri gelip
de diğerinin yokluğunda davaya devam edilmesini istemediği takdirde, mahkemenin dava yenileninceye veya
yenileme için öngörülen süre doluncaya kadar davayı
görmeyi bırakmasıdır.
Düplik layihası: İkinci cevap dilekçesi. Davalının cevap
dilekçesinin davacı tarafa tebliğ edilmesi üzerine, davacının cevap dilekçesine karşı davalının vereceği ikinci
cevap dilekçesidir.
Dürüstlük kuralı: Hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hukuka, ahlaka ve örf ve adet
kurallarına uygun davranılmasıdır. Dürüstlük kuralına
uygun davranmak taraflar açısından bir yükümlülüktür.
Bu ilke hem maddî hukuk hem de usûl hukuku alanında
geçerlidir.

E

Eda (edim) davası: Davacının, talebinde davalının bir şeyi
yapmaya, bir şeyi vermeye veya bir şeyi yapmamaya
mahkûm edilmesini istediği dava türüdür.
Elbirliği Mülkiyeti: Birden fazla kişinin aralarında kanun
veya sözleşme gereğince daha önceden mevcut ortaklık
bağına dayanarak, aynı eşyanın tamamına, payları belli
olmaksızın birlikte malik olmalarıdır. Ortakların payı
yoktur, her birinin hakkı ortaklığa giren malın tamamına yaygındır. Örneğin, mirasçıların tereke malları üzerindeki mülkiyet ilişkisi.
Emredici kurallar: Kanunlarda yer alan uyulması zorunlu
hukuk kurallarıdır. Taraflar bu kuralları değiştiremeyeceği gibi, bu kuralların aksine sözleşme de yapamazlar.
Eski hale getirme: Kanunda düzenlenen veya hâkim tarafından belirlenen bir süre içinde yapılması gereken
işlemin, bu sürede yapılamaması halinde, elinde olmayan sebeplerle süreyi kaçıran tarafın başvurabileceği bir
hukukî çaredir.

Sözlük

G

Genel mahkeme: Bakmaya yetkili oldukları uyuşmazlıklar
belirli kişi veya kişi gruplarıyla ya da belirli işlerle sınırlandırılmamış olan ve özel mahkemelerin görevleri
dışında kalan tüm özel hukuk uyuşmazlıklarını çözen
mahkemelerdir. Asliye ve sulh hukuk mahkemeleri ilk
derecede görev yapan genel mahkemelerdir.
Genel yetki kuralı: Bir kimseye karşı açılacak bütün davalar
için hangi yerdeki görevli mahkemede dava açılacağını
belirleyen yetkili kuralıdır. Genel yetki kuralına göre,
aksine hüküm bulunmadıkça tüm davalar davalın yerleşim yerinde açılır.
Görev itirazı: Bir dava adli yargıda yer alan ve kanunla
belirlenen görevli hukuk mahkemesinde açılmamışsa,
davalı tarafından dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için mahkemeye yapılan itirazdır. Görev bir dava
şartı olup, görev itirazı her zaman ileri sürülebilir.
Görevsizlik kararı: Davaya bakan mahkemenin re’sen yahut tarafların talebi üzerine yapacağı inceleme sonucunda, görevsiz olduğuna kanaat getirdiği takdire, davadan
el çekmesini sağlayan usûli nihai karardır.

H

Hakem: Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde,
tarafların tahkim yolunu tercih etmesi halinde taraflarca
seçilen, uyuşmazlığın çözmeye ve karar vermeye yetkili
kişidir.
Hakem bilirkişi: Taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözen bir
karar vermeksizin, sadece, uyuşmazlığın konusu olan
şeyin miktarını, değerini veya niteliklerini mahkemeyi
ve tarafları bağlayacak şekilde tespit eden uzman kişidir.
Hakem sözleşmesi: Tahkime konu uyuşmazlıkların çözümü için taraflar ile hakemler arasında yapılan bir borçlar
hukuku sözleşmesidir. Hakem sözleşmesi ile hakemler
uyuşmazlığı çözme borcu altına girerler. Taraflar ise belli
bir ücret ödemeyi üstlenirler.
Hâkim bağımsızlığı: Temeli kuvvetler ayrılığına dayanan
ve yargıyı mümkün olduğunca yürütme ve yasamadan
ayırarak, siyasi iktidara karşı bağımsızlığı sağlayan temel
teminattır. Hâkimin sadece Anayasaya, kanuna, hukuka
ve vicdani kanaatine göre karar vermesidir.
Hâkimin reddi: Davaya bakan hâkimin, tarafsız kalamayacağından şüphe edilmesini gerektiren durumların varlığı halinde taraflardan birinin veya her ikisinin hâkimin
davadan çekilmesini talep etmesi (hâkimi reddetmesi)
ya da hâkimin bizzat çekilmesidir.
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Hâkimlik teminatı: Hâkimlerin bağımsızlıklarının korunabilmesi için düzenlenmiş ve birçoğu Anayasada yer alan
güvencelerdir. Örneğin, hâkimler yaş haddi ve maluliyet
hali dışında kendileri istemedikçe emekliye sevk olunamazlar (AY m. 139/I).
Hukukî dinlenilme hakkı: Davanın taraflarının, müdahillerin ve yargılamanın diğer ilgililerinin, kendi hakları ile
bağlantılı olarak yargılama hakkında bilgi sahibi olmasını; açıklama ve ispat hakkını; mahkemenin bu açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların
somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içeren yargısal temel haktır.
Husumet: Bkz. Sıfat
Hüküm sonucu: Bir mahkeme kararında, gerekçeye ait herhangi bir açıklama yapılmadan, tarafların taleplerinden
her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen
borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açıkça,
şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterildiği
karar kısmıdır.

I-İ

Islah: Davanın taraflarından birinin, usûle ilişkin olarak
yaptığı işlemleri, karşı tarafın muvafakatına veya mahkemenin iznine ihtiyaç duymaksızın, gerekli giderleri
vermek koşuluyla, yasada belirtilen süre içinde tamamen veya kısmen düzeltmesini sağlayan usûli bir imkandır.
İhtiyatî haciz: Para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel bir dava veya takibin sonucunu güvence altına almak amacıyla mahkeme kararı ile borçlunun malvarlğına el konulmasını sağlayan geçici bir hukukî korumadır.
İhtiyatî tedbir: Davanın açılmasından önce veya dava sona
erinceye kadar, dava konusuyla ilgili olarak, ilgililerin
hukukî menfaatlerinde oluşabilecek zararlara karşı öngörülmüş olan, geniş veya sınırlı geçici bir hukukî korumadır.
İkrar: Davanın taraflarından birinin, diğer tarafın vakıa
iddilarının doğruluğunu kabul etmesi suretiyle gerçekleşen ve konusunu oluşturan vakıaları çekişmesiz hale
getiren bir taraf usûl işlemdir.
İlk derece mahkemesi: Adli yargıda bir uyuşmazlığın çözümü için ilk olarak başvurulması gereken ve uyuşmazlığı
inceleyerek esastan karara bağlayan ve kural olarak bir
ilçede bulunan mahkemelerdir.
İlk itirazlar: Dava şartları yanında, yine usûl hukukuna
ilişkin olan fakat hâkim tarafından resen gözetilemeyen,
ancak davalı tarafından açıkça ve usûlüne uygun olarak
ileri sürülürse mahkemece dikkate alınabilen şartlardır.
Örneğin yetki itirazı, işbölümü itirazı.
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İnşai dava: Bir hukukî durumun yaratılması veya mevcut
bir hukukî durumun içeriğinin değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması için, davacının tek taraflı iradesinin
yeterli olmadığı veya bu konuda tarafların anlaşmasının
mümkün bulunmadığı, bunun ancak bir mahkeme kararıyla sağlanabildiği durumlarda açılan yenilik doğurucu davadır.
İrade Serbestisi: Sözleşme özgürlüğü. Kamu düzenine ilişkin hususların ve emredici hukuk kurallarının kapsamı
dışında kalan konularda, kişilerin diledikleri şekilde
hukukî işlem ve sözleşme yapabilme, sözleşmenin konusunu, içeriğini istedikleri şekilde düzenleyebilme ve
bu sözleşmelerde değişiklik yapabilme özgürlüğüdür.
İspat Ölçüsü: Tarafların iddia ve savunmalarının dayanağı
olan vakıaların, hakim tarafından ne zaman ispatlanmış
sayılacağını, başka bir deyişle çekişmeli bir vakıanın
ispatlanmış sayılması için hakimde oluşması gereken
kanaatin derecesini ifade eder. İspat ölçüsü bazen tam
ispat, bazen ise yaklaşık ispat olarak belirlenir.
İspat Yükü: Bir davada, taraflardan birinin iddia ettiği bir
vakıanın varlığı veya yokluğu konusunda hâkimde kanaat uyandırmaya, başka bir deyişle vakıayı ispat etmeye
yönelik usûli bir yüktür.
İsticvap: Bir davada ikrar elde etmek üzere, tarafın kendi
aleyhine olan bir hususta mahkeme tarafından sorgulanmasıdır. İsticvap ispat amacına yönelik olup, tarafın
sorgulama sonucunda aleyhine olan vakıayı ikrar etmesi
mümkündür.
İstinabe: Davaya bakmakta olan mahkemenin yargı çevresi
dışında yapılması gereken işler ve işlemler sözkonusu olduğunda, bu işlerin veya işlemlerin yapılacağı yer mahkemesinden hukukî yardım istemesidir.
İstinaf: İlk derece mahkemesi tarafından verilen bir kararın ikinci derece bir mahkeme, yani bölge adliye mahkemesi tarafından olgu ve hukuk yönünden incelenerek
düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi amacına
yönelik bir kanun yoludur.
Iura novit curia: Hukuku hâkim uygular. Hâkim somut olaya hangi hukuk kuralının uygulanması gerektiğini resen
araştırmak ve uyuşmazlıklara doğru şekilde uygulamakla yükümlüdür.

K

Kanun yolu: Kanun yolu, bir davanın taraflarına tanınmış
olan ve dava sonunda mahkeme tarafından verilen karara, yanlış olduğu gerekçesiyle karşı çıkarak, kararın
tekrar incelenmesi ve değiştirilmesini sağlamaya yönelik
bir imkândır.

Kanuni ve iradi temsil: Kanuni temsil, dava ehliyeti olmayan kişilerin davada temsil edilebilmeleri için düzenlenmiş ve doğumu, içeriği, sona ermesi kanunla belirlenmiş
temsil şeklidir. Örneğin, veli veya vasinin küçük adına
dava açması. İradi temsil, tarafların veya kanunî temsilcilerinin iradelerine dayanan temsildir. Örneğin, davacının kendini temsil etmesi için vekil ataması.
Karar düzeltme: Yargıtay’ın temyiz incelemesi üzerine verdiği kararlara karşı başvurulabilen ve kararın bir kez
daha Yargıtay dairesi tarafından gözden geçirilmesi ve
hata yapılmışsa bundan dönülmesi amacına yönelik bir
kanun yoludur. Bölge adliye mahkemelerinin göreve
başlaması ve istinaf kanun yolunun yürürlüğe girmesi
ile uygulaması son bulmuştur.
Karşı dava: Kendisine dava açılan bir davalının, aynı mahkemede ve aynı dosyada kendi haklarının da hüküm
altına alınması talebiyle davacıya karşı dava açmasına
karşı dava denir.
Kesin delil: Koşulları ve hükümleri kanun tarafından belirlenen ve hâkimin takdir yetkisini kullanamadığı delillerdir. Örneğin, senet veya yemin.
Kesinleşme şerhi: Kararın kesinleşmiş olduğunun kesinleşme biçimi de belirtilmek suretiyle kararı veren hâkim tarafından ilamın üzerine yazılmasıdır (şerh edilmesidir).
Keşif: Hakimin (veya hakemin), uyuşmazlık konusu şey
hakkında duyu organları yardımıyla bizzat inceleme yaparak bilgi sahibi olmasıdır. Takdiri delillerdendir.
Kuvvetler ayrılığı: Devletin üç hukukî iktidarı olan yasama,
yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirini denetlemesi ve
dengelemesi amacıyla ayrı devlet organlarına verilmiş
olmasıdır.

M

Maddî anlamda kesin hüküm: Şeklî anlamda kesinleşmiş
kararlara tanınan kanunî gerçeklik niteliğidir. Maddî
anlamda kesin hükme karşı olağan kanun yoluna başvurulamaz. Tarafları, konusu ve dava sebebi aynı olan yeni
bir dava açılamaz.
Maddî hukuk: Maddî hukuk, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınan subjektif hakların içeriklerini düzenleyen
medenî hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, eşya hukuku gibi hukuk dallarından oluşan bütünü ifade eder.
Şeklî hukuk ise, maddî hukukun karşıtı olarak usûl hukukunu ifade eder.
Mahkemelerin tarafsızlığı: Davaya bakan hâkimin, somut
bir uyuşmazlığı çözerken yansız olması, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre
karar vermesidir.

Sözlük
Merci tayini: Farklı ilk derece mahkemelerinin bir dava
hakkında ayrı ayrı görevsizlik veya yetkisizlik kararı
vermiş olmaları ve her iki karararın da istinafa başvurulmaksızın kesinleşmesi halinde bölge adliye mahkemesi
tarafından görevli veya yetkili mahkemenin belirlenmesidir.
Milletlerarası tahkim: Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk uyuşmazlıklarının devlet mahkemeleri dışında özel
hakemler tarafından çözülmesi ve karar bağlanması konusunda yapılan tahkimdir.

N

Netice-i talep: Talep sonucu. Davacının, dava dilekçesinin
son kısmında mahkemeden istediği hukukî korunmanın yani, talebinin ne olduğunu açıkça belirtmesidir.
Nihai karar: Hâkimin davadan el çekmesini gerektiren ve
davayı sonuçlandıran karardır. Nihai karar esasa veya
usûle ilişkin olabilir.

O-Ö

Objektif dava birleşmesi: Medenî usûl hukukunda, bir davacının davalıya karşı birden fazla talebini, aynı dava
dilekçesi ile ileri sürmesi (dava etmesi) dir.
Onama kararı: Temyiz incelemesi sonunda, hüküm mahkemesi kararının Yargıtay’ca usûl ve kanuna uygun bulunması, bir başka deyişle temyiz talebinin reddedilmesidir.
Ön inceleme: 1. İlk derece yargılamasında, davanın başında, yargılama kesitlerinden lâyihalar teatisi aşamasından
sonra ve tahkikattan önce gelen aşamadır. Bu aşamada
hâkim, dava şartları ve ilk itirazları inceler; tarafların
iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tespit eder; şartları varsa tarafları
sulhe teşvik eder; tarafların anlaşamadıkları hususları
tutanakla tespit eder ve tahkikat bu tutanak esas alınmak
suretiyle yürütülür.
2. Kanun yolu denetimini yapan üst mahkeme (Bölge
Adliye Mahkemesi veya Yargıtay) tarafından esasa girmeden önce, uyuşmazlığın mahiyeti, süre ve başvuru
koşulları gibi kanun yolu başvurusunun esası hakkında
inceleme yapılmasını ve karar verilmesini engelleyen
usûli bir eksiklik olup olmadığının değerlendirildiği ön
aşamadır.
Özel yetki kuralları: Konusu veya tarafları bakımından
özellik arz eden bazı davalarda, genel mahkemelere alternatif olarak davaya bakabilecek diğer mahkemeleri
düzenleyen yetki kurallarıdır. Örneğin, sözleşmeden
doğan davalardaki yetki kuralı.
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R

Reformatio in peius: Aleyhe kara verme yasağı olarak adlandırılan bu ilke, bir mahkeme kararının, kanun yoluna
başvuran tarafın zararına olacak biçimde, davaya bakan
üst mahkeme tarafından resen değiştirilememesi, başka
bir deyişle, kanun yoluna başvuran tarafın durumunun
kötüleştirilememesidir.
Replik layihası: Cevaba cevap dilekçesi. Davalının cevap
dilekçesinin davacı tarafa tebliğ edilmesi üzerine davacının vermiş olduğu cevap dilekçesidir.
Resmî senet: Resmî bir memurun veya merciin katılımı
ile düzenlenen senetlerdir. Örneğin, noter senedi, tapu
senedi.
Resmî şekil: Hukukî işlemlerdeki şekil şartının resmî bir
makamın katılmasıyla yerine getirilmesidir. Resmî şekilde, hukukî işlem (veya sözleşme), noter veya tapu memuru gibi resmî bir memurun (merciin) önünde yapılır.

S-Ş

Senetle ispat: Uyuşmazlık konusu olan hukukî işlemlerin
kesin delil niteliğindeki senetle ispat edilmesidir. Taraflarca aksine bir sözleşme yapılmamışsa, belli bir miktar
veya değerin üzerindeki hukukî işlemler ancak senetle
ispat edilebilir.
Sıfat: Husumet. Bir davada, dava konusu sübjektif hak ya da
hukukî ilişki ile taraflar arasındaki bağdır. Dava dilekçesinde davacı ile davalı olarak gösterilen kişiler, biçimsel
açıdan o davanın taraflarıdır. Mahkemenin uyuşmazlığın esasına ilişkin karar verebilmesi için, taraf olarak görünenlerin o davada gerçekten davacı ve davalı sıfatına
sahip olmaları gerekir.
Somutlaştırma Yükü: Davacı veya davalı tarafın, iddia ve
savunmalarını dayandırdıkları vakıaları, ispata elverişli
şekilde zamanı, yeri ve içeriği bakımından belirgin hale
getirmeleridir.
Sulh: Dava konusu uyuşmazlığın taraflarının, karşılıklı
fedakârlıkta bulunmak suretiyle hukukî ilişki üzerindeki anlaşmazlığa son vermelerini sağlayan ve davayı sona
erdiren bir taraf usûl işlemidir.
Şeklî anlamda kesin hüküm: Biçimsel anlamda kesin hüküm, adli yargı mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulabilecek başka bir kanun yolu bulunmadığı anlamına gelir. Biçimsel anlamda kesin hüküm teşkil eden
kararlara karşı itiraz-istinaf-temyiz-karar düzeltme gibi
olağan kanun yollarına başvurulamaz.
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Tahkikat: Bir davada, tarafların dilekçelerinde karşılıklı olarak ileri sürdükleri vakıaların doğru olup olmadığının
yargılama yapmaya ve hüküm vermeye elverişli ölçüde
tespit edilmesini sağlamak amacıyla yürütelen incelemedir.
Tahkim sözleşmesi: Özel hukuka tabi bir hukukî ilişkinin
taraflarının, aralarında mevcut veya ileride doğması
muhtemel bir uyuşmazlığın çözümü için hakeme başvurmak konusunda anlaştıkları sözleşmedir.
Tahkim şartı: Tahkim sözleşmesinin, taraflar arasında
uyuşmazlık doğuran maddî hukuk sözleşmesinin (esas
sözleşmenin) bir hükmü (tahkim şartı) olarak yapılmasıdır.
Takdiri delil: İspat gücü ve değeri kanunla belirlenmeyen,
kanunî bir ölçütü bulunmayan ve tamamen hâkimin
değerlendirilmesine bırakılan ispat aracıdır. Örneğin,
tanık beyanı, bilirkişi görüşü, keşif.
Talep sonucu: Bkz. Netice-i talep
Tanıklık: Davanın tarafları dışında üçüncü bir kişinin, geçmişte meydana gelen ve uyuşmazlık konusu olaylarla ilgili sahip olduğu bilgi ve algılarını, yani gördüklerini ve
duyduklarını mahkemeye aktarmasıdır.
Taraf ehliyeti: Medenî hukuktaki hak (medenî haklardan
yararlanma) ehliyetinin medenî usûl hukukunda büründüğü biçim olup, davada taraf olabilme yeteneğidir.
Taraf ehliyeti doğumla başlar, ölümle sona erer.
Taraflarca Getirilme İlkesi: Bir dava hakkında mahkemece
karar verilebilmesi için gerekli olan dava malzemesinin
(vakıalar ve deliller), toplanmasından asli olarak tarafların sorumlu olduğu anlamına gelir. Kanundaki istisnalar dışında, hâkim, taraflarca ileri sürülmeyen iddia
ve savunmaları dikkate alamaz ve kendiliğinden delil
toplayamaz.
Tasarruf ilkesi: Özel hukukun kişilere kendi hakları üzerinde tanıdığı tasarruf yetkisinin, bir uyuşmazlık ortaya çıktığı ve bu uyuşmazlığın yargı organlarına intikal
ederek medenî usûl hukukunun konusunu oluşturduğu
aşamadaki görünümü olup, davanın taraflarının –özellikle davacının– yargılamanın başlangıcını, konusunu
ve sona ermesini belirleyebilmesini sağlayan bir medenî
usûl hukuku ilkesidir.
Tecrübe Kuralları: Somut vakıaların, hukuk kuralının koşul vakıalarına altlanması sırasında zorunlu olarak yararlanılan hayat tecrübeleri ile çeşitli bilim ve sanat kollarına, iş hayatı ile diğer alanlara ilişkin bilimsel veriler
ve uzmanlık bilgisidir.

Tedbir nafakası: Boşanma veya ayrılık davası devam ederken, bakım ve geçimini kendi maddî imkanları ile sağlayamayan eşlerden birine diğerinin katkıda bulunması
için hâkim tarafından takdir edilen nafakadır. Bir geçici
hukukî korumadır.
Tefhim: Mahkeme tarafından verilen kararın, duruşmada
hazır bulunan tarafa veya taraflara hâkim tarafından
sözle bildirilmesidir.
Teksif İlkesi: Taraflar iddia ve savunmalarını belirli bir usûl
kesiti içinde ileri sürmelerini zorunlu kılan bir usûl ilkesidir. Buna göre, belirli bir usûl kesitinden sonra ileri
sürülen iddia ve savunmalar, kural olarak, mahkemece
kabul edilmez.
Teminat: Bir davanın sonunda davacının haksız çıkması
durumunda, davalı tarafın uğraması muhtemel zararın
ödenmemesinin önceden güvence altına alınması amacıyla ve ancak kanunun özel olarak düzenlediği hallerde
mahkemeye tevdi veya teslim edilen malvarlığına ilişkin
bir değerdir.
Terditli dava: Davacının mahkemeden öncelikle asıl talebinin incelenmesini ve bu talep hakkında karar verilmesini; asıl talebi kabul edilmezse ikinci, yani yardımcı
talebinin incelenmesini talep ettiği dava türüdür.
Tespit davası: Bir hukukî ilişkinin varlığının ya da yokluğunun veyahut içeriğinin belirlenmesi amacıyla açılan
davadır. Bir hukukî ilişkinin varlığının tespiti için dava
açılmışsa müspet (olumlu), davalının iddia ettiği bir
hukukî ilişkinin var olmadığının tespiti için dava açılmışsa menfi (olumsuz) tespit davası söz konusudur.
Ticarî Dava: Türk Ticaret Kanununda veya özel kanunlarda açıkça ticarî dava oldukları ve ticaret mahkemesinde
bakılacakları öngörülmüş olan davalar (mutlak ticarî
davalar) ile davanın her iki tarafının da tacir olması ve
dava konusu uyuşmazlığın her iki tarafın da ticarî işletmesiyle ilgili olması nedeniyle ticarî sayılan (nispi ticarî
davalar) davalardır.

U

Usûli müktesep hak: Usûli kazanılmış hak. Mahkemenin
veya tarafların yapmış olduğu bir usûl işlemi ile taraflardan biri yararına diğerinin ise aleyhine doğmuş ve
kendisine uyulması zorunlu olan haktır. İlk derece mahkemesinin Yargıtay’ın bozma kararına uymasının en
önemli sonucu, bunun bozma kararı lehine olan taraf
yararına usûli müktesep hak teşkil etmesidir.
Uyuşmazlık: Bir hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları
hakkında meydana gelen ve sulh yolu ile halledilemeyen
anlaşmazlıktır.

Sözlük

Uzman görüşü: Özel bilirkişi. Davanın taraflarının, özel ve
teknik bilgi gerektiren dava konusu olayla ilgili olarak,
o alanda uzman olan bir kişiden aldıkları bilimsel mütalaadır. Uzman görüşü, tarafların kendi imkanlarıyla
mahkemeye sunulması bakımından, resmî (mahkemece
belirlenen) bilirkişi raporundan farklıdır. Hakim uzman
görüşünü serbestçe değerlendirir.

Y

Yabancılık unsuru: Hukukî bir ilişki veya bir dava sürecinde yer alan ve Türk tabiyetinde olmayan gerçek veya
tüzel kişilerdir.
Yargı örgütü: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, devletin üç temel fonksiyonlarından olan yargı faaliyetinin
gerçekleştirilmesiyle görevli, her derecedeki mahkemelerde, bunlarda çalışan hâkim sıfatından olan ve olmayan personelden meydana gelen yapıdır.
Yargı yetkisi: Bir ülkenin yargı hakkının egemenlikle bağlantılı olarak ülke ve kişi yönünden sınırıdır.
Yargılamanın İadesi: Verildiği anda kesin hüküm teşkil
eden veya süresi içinde aleyhine kanun yoluna başvurulmadığı için ya da kanun yolu incelemesinden geçerek
kesinleşen mahkeme kararlarına karşı, Hukuk Muhakemeleri Kanununda sınırlı olarak sayılan bazı ağır yargılama hatalarının gerçekleşmesi sebebiyle başvurulan ve
ilk derece mahkemesi kararının iptal edilmesi talebini
içeren bir hukukî çaredir (geniş anlamda kanun yoludur). Yargılamanın iadesi, maddî anlamda kesin hükmün istisnalarından birisidir.
Delil başlangıcı: İddia konusu hukukî işlemin tamamen
ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukukî
işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.
Yemin: Davanın taraflarından birinin teklifi üzerine, diğer
tarafın davada ileri sürülen vakıaların doğru olup olmadığı konusunda, kanunda belirtilen özel bir usûle uygun
olarak, mahkeme önünde kutsal saydığı inanç ve değerleri üzerine beyanda bulunmasıdır.
Yetki itirazı: Bir davanın, kanunla belirlenen genel veya
özel yetkiye sahip olmayan ve bir yetki sözleşmesi ile de
yetkili kılınmamış bir mahkemede açılması hâlinde, davalının, mahkemenin yetkisiz olduğuna yönelik bir yetki
itirazda bulunmasıdır. Bir ilk itirazdır.

259

Yetki sözleşmesi: Tacirlerin veya kamu tüzel kişilerinin,
aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık
hakkında, aslında yetkili olmayan bir veya birden fazla
mahkemeyi yetkili kılmak amacıyla düzenledikleri usûl
hukuku sözleşmesidir.. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.
Yetkisizlik kararı: Hukuk yargılamasında, davalının yetki
itirazını inceleyen mahkemenin yetkisiz olduğu kanısına varması halinde davadan el çekmesini sağlayan usûle
ilişkin nihai karardır.

Z

Zabıt katibinin reddi: Bir davada zabıt katibi olarak görevli
olan bir kişinin tarafsız kalamayacağından şüphe edilmesini gerektiren durumların varlığı halinde (hâkimin reddi
sebeplerine kıyasen) taraflardan birinin veya her ikisinin
zabıt katibinin davadan çekilmesini talep etmesidir.
Zamanaşımının kesilmesi: Muaccel bir borç için, alacaklının veya borçlunun, kanunda gösterilmiş bir fiil veya işlemiyle, işlemekte olan zamanaşımının yeniden ve aynı
süre için işlemeye başlamasıdır.

